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:فصل اول

:شناخت دوربین تصویربرداري و عملکرد اجزاي آن

:تصویربرداري و تفاوت آن با فیلمبرداري

هـاي پیوسـته تـصویربرداري گفتـه     هاي ویدئویی و دیجیتالی به صورت فریمینبه فرایند ثبت تصویر توسط دورب    
.شودمی

شود و در واقع از فراینـدي شـیمیائی         هاي فیلمبرداري از نگاتیو به عنوان محل ثبت تصویر استفاده می          در دوربین 
بـه  ممـوري طیـسی و هـاي مغنا هاي تصویربرداري که غالباً از کاسـت   در دوربین . بردجهت ثبت تصویر بهره می    

هـاي  از این رو بین دوربـین . ستفرایند یک فرایند الکترونیکیشود،عنوان محل ذخیره سازي تصاویر استفاده می   
.باشدتصویربرداري و فیلمبرداري تفاوت می

بین تصویربرداريدوربین فیلمبرداري                                                 دور



:)سنسور(فرایند ثبت تصویر
با این تفاوت که    . هاي فیلمبرداري دارد  هاي تصویربرداري درواقع حکم نگاتیو را در دوربین       سنسور در دوربین  

گذارد و تصویر بعد از فراینـد ظهـور   هاي فیلمبرداري نور بر روي برومورهاي نگاتیو تأثیر شیمیایی میدر دوربین 
هاي تصویربرداري این فرایند بدین صـورت اسـت کـه نـور بـر روي                گردد و در دوربین   الت نگاتیو ثبت می   به ح 

کنـد و پـس از پـردازش بـر روي     هاي ویدئویی و یا دیجیتالی تبدیل میسنسور تابیده و سنسور آن را به سیگنال      
.گرددمگنت کاست و یا مموري ثبت می

چند نمونه سنسور



:توضیحاتی در مورد لنز
يه نکتـه س. تشکیل شدهاندهگرفتلنز از چند عدسی که با ترتیب خاصی پشت سر هم داخل یک استوانه قرار

.نظر داشته باشیماستفاده از لنز باید دردر هنگامکه در مورد لنز وجود داردمهم 
ونیي کانفاصله- 1
دیافراگم- 2
فکوسرینگ - 3

:نیي کانوفاصله
. اي پشت عدسی همـدیگر را قطـع مـی کننـد           نقطه در تابندنهایت به عدسی محدب می    هاي نور که از بی    شعاع

.نامندي کانونی عدسی میفاصله مرکز عدسی تا نقطه را اصطالحاً فاصله
ر قرار گیري تیغه هاي دیـافراگم د محل(ي میان مرکز ، فاصلهاستکه ترکیبی از عدسیهاي مختلف در یک لنز هم

و F فاصله کـانونی را بـا حـرف   . باشدمیکانونی لنز يفاصله) سنسورسطح فیلم یا(تا محل تشکیل تصویر ) لنز
.دهندینشان مبرحسب میلیمتر



:مدیافراگ

میـزان نـور   باز تـر هايدیافراگمي به وسیله. تابدکه به سنسور میاستیافراگم مشخص کننده شدت نوري د
.باشه میزان نور کمترو هر چه دیافراگم بسته تردرسبیشتري به سنسور می

این ابزار در مرکز لنز قرار . اي را باز یا بسته می کنندلغزند و روزنهست که بر روي هم میهاییدیافراگم تیغه
.گرددگرفته و باعث کنترل شدت نور خروجی از لنز می

بلکه تأثیر بـسیاري بـر روي عمـق         . ر دیافراگم تنها بر روي شدت نور خروجی از لنز نیست          شایان ذکر است تأثی   
بدین شکل که هر چـه  »در مورد عمق میدان وضوح در دروس آینده مطالبی را ارائه خواهیم نمود   «. میدان وضوح نیز دارد   

از لنـز بیـشتر و هـر چـه از           شـدت نـورخروجی      -ترهاي بازتري استفاده کنیم عمق میدان وضوح پائین       دیافراگم
.باشدشدت نور خروجی از لنز کمتر می-تر استفاده کنیم عمق میدان وضوح باالترهاي بستهدیافراگم



:فکوس
.باشددر تصویر میکننده نقطه واضح و نقاط ناواضحفکوس تعیین 

:یفکوس کش
باشد اما مفهوم آن در عکاسی و تـصویربرداري، رسـیدن بـه    دادن میبه معنی تمرکز و مرکزیتFocus کلمه

.باشدباشد امکان پذیر میي لنز میاین عمل از طریقه زبانه فکوس که بر روي بدنه.حداکثر وضوح است

:انواع لنز

.شوندي کلی تقسیم بندي میي کانونی به سه دستهلنزها بر اساس میزان فاصله

لنز تله فوتو-ز واید انگللن-لنز نرمال
:استتقسیم بندي این سه لنز از لحاظ ساختار به این صورت

ي کـانونی کمتـر از قطـر    فاصـله لنز نرمال، درصورتی کـه دي کانونی لنز برابر با قطر سنسور باشفاصلهزمانی که
لنـز تلـه فوتـو    دقطر سنـسور باشـ  ي کانونی بیشتر از که فاصلهنوع لنز، لنز واید انگل و درصورتیدسنسور باش

.ودشمحسوب می

که ما به صـورت      ستا در لنزهاي نرمال تقریباً تصویر حاصله از لحاظ ابعاد اجسام و پرسپکتیو برابر با چیزي              
اغراق آمیزتر از ،در لنزهاي واید انگل تصویر حاصله از لحاظ ابعاد کوچکتر و پرسپکتیو.بینیمطبیعی با چشم می



در لنزهاي تله فوتو تصویر حاصـله از لحـاظ ابعـاد بزرگتـر و               .می بینیم ست که به صورت طبیعی با چشم      چیزي
.بینیمست که به صورت طبیعی با چشم میکمتر از چیزي،پرسپکتیو

مجموعه لنزها به دو .باشدمی که عمق میدان وضوح در لنزهاي واید بیشتر و در لنزهاي تله کمتر             استالزم به ذکر    
یـک   دارايلنزهاي تک یا لنزهـاي فـیکس تنهـا          .وندشو لنز زوم تقسیم بندي می     ) یا لنز فیکس  (ي لنز تک    هدست

زیاد با اجسام کم یارافاصله دوربینبراي بزرگ نمایی و کوچک نمایی تصاویر بایدوباشندمیي کانونیفاصله
. مکنی

ي رینگ زوم کم یا زیـاد       ي کانونی را بوسیله   توان فاصله باشند و می  ي کانونی متغییر می   زوم داراي فاصله  لنزهاي  
.درو دارا باش200تا 70ي کانونی از فاصلهاندیک لنز زوم می توبراي مثال.نمود

لنز تک

لنز زوم

:دهاي دیگري هم اشاره کربه دستهتواندر تقسیم بندي لنزها از لحاظ فاصله کانونی می
لنزهاي تلهنوعدرسوپر تله فوتودر نوع لنزهاي واید و لنزهاي فیش آيو سوپر وایدلنزهاي ل براي مثا



1

:رسرعت شات
تا به فیلم نـور      ودرکنار می  ايلحظهو گرفتهوجود داره که مقابل فیلم قرار       ابزاري   هاي فیلمبرداري در دوربین 

این فرایند بـه صـورت   .بگیردمقابل این ابزار قرار وآمادهيتا فریم بعددبندو بالفاصله جلوي فیلم رو میدبرس
ایـن ابـزار شـاتر    بـه  . گرددافتاده و باعث ثبت تصویر میل در کسري از ثانیه اتفاق    این عم . میابد ادامهپی در پی    

کـسري از و سنسور بـه صـورت اتوماتیـک در   نداردهاي تصویربرداري این ابزار وجود دوربیندر. شودگفته می
برق به وسیله نوسان تصویربرداري قدیمی  هاياین عمل در دوربین   . گرددو قطع می   دپردازبه ثبت تصویر می    ثانیه

ثبـت  تصویر در ثانیـه فریم25ساناین نوي و به وسیلهاست50Hzایرانبرق شهريبراي مثال. انجام می شد
ایـن  . شـود ثبت مـی تصویر در ثانیهفریم30آني که به وسیله60Hzو برق شهري برخی از کشورهاگرددمی

این بـه  البته. دنموتنظیم به صورت دلخواه ان رآن امی تووستنسل جدید کامالً اختیارياتفاق در دوربین هاي
در حالـت عـادي   فـریم رو 30یـا  25در واقع به صـورت عـادي  . شودهاي بیشتر نمیتنهایی موجب ثبت فریم

و درصورتی کـه  نمودزیاد یابه سنسور رو کم مدت زمان نور دهیناتفاوت که می توخواهید داشت ولی با این
در کل سـرعت شـاتر تعیـین   . ردثبت کنیزتعداد فریم بیشتري دداشته باشابیشتر رهايقابلیت ثبت فریمدوربین

با دیافراگم رابطـه  سبتصویر منااین عمل براي ثبت. دکه سنسور به ثبت تصویر می پردازستکننده مدت زمانی
باال ا و یا سرعت شاتر را بست دیافراگم رتوانیم)کسپز است اُور ا (است   یعنی اگر نور تصویر زیاد    . دمستقیم دار 

همانطور که  . عناصر زیبایی شناسی تصویر دارد     بستگی به  میزان دیافراگم یا سرعت شاتر را تغییر دهیم       اینکه  . ردب
بـه جـاي بـستن دیـافراگم از        ر عمق میدان وضوح بـاالیی دارنـد و درصـورتی کـه              تهاي بسته ذکر شد دیافراگم  

.هاي شاتر باالتر استفاده گردد تغییري در عمق میدان وضوح رخ نخواهد دادسرعت
:تأثیرات سرعت شاتر بر تصویر

ـ        . مدت زمان ثبت تصویر بستگی به سرعت شاتر در دوربین دارد           ه سـرعت شـاتر    به این معنا که در صـورتی ک
پردازد و در صورتی کـه سـرعت       ثانیه به ثبت تصویر می     ___فریم بر ثانیه باشد سنسور در هر فریم به مدت           25

حال تصور کنید   . باالتر باشد مدت زمان کمتر     شاتر پائین تر باشد مدت زمان بیشتر و در صورتی که سرعت           شاتر
تصویر حاصله همـراه    . سرعت پائین تصویربرداري کنیم    اي که با سرعت در حال حرکت است بخواهیم با         از سوژه 
ي در حال حرکت با سرعت بـاالي شـاتر        در عکس این حالت در صورتی که از سوژه         .گرددگی ثبت می  با کشیده 

شودتصویربرداري کنیم تصویر فریز و بدون حرکت دیده می

25



سه سرعت شاتر را شاهد هستیم کـه از سـمت            دهکه از موضوعی در حال حرکت تصویربرداري ش        در تصویر باال  
.تر شاتر تصویربرداري شدهبا سرعت پائین) سمت راست(چپ با سرعت باالتر شاتر و در انتها 

:عمق میدان وضوح
بدین ترتیب که هرچه فضاي واضح تـصویر        . شودبه مقدار فضاي واضح در تصویر عمق میدان وضوح گفته می          

و هر چه فضاي واضح تصویر بیشتر باشد عمق میدان وضوح بیـشتر          ) ترپائین(ضوح کمتر   کمتر باشد عمق میدان و    
.است) باالتر(

:ي کانونی بر عمق میدان وضوحتأثیر فاصله
ي همانطور که ذکر شد دیافراگم یکی از عوامل مؤثر بر عمق میدان وضوح است و عامل دیگـر میـزان فاصـله         

ه طور کلی لنزهاي واید داراي عمق میدان وضوح باالتر و لنزهـاي تلـه داراي عمـق میـدان                    ب.باشدکانونی لنز می  
.باشندتر  میوضوح پائین



:از چه سرعت شاتر و چه دیافراگمی براي ثبت تصویر استفاده کنیم
دیافراگم شود  وتصویر پر نور دیده می     60است و سرعت شاتر      4براي مثال در شرایطی که دیافراگم بر روي عدد        
را یک پله ببندیم یا سرعت شاتر را بیشتر کنیم؟

بـه  . چرا که به تصویري که شما در نظر دارید ثبت کنید بستگی دارد     . در واقع پاسخی براي این مطلب وجود ندارد       
تري مد نظر شماست سرعت شاتر را باال ببرید و اگر عمق میدان اهمیتی              این معنا که اگر عمق میدان وضوح پائین       

.دیافراگم را ببندیدندارد 

جمع بندي

عمق میدان وضوح تصویر در شرایط مختلف

تأثیر دیافراگم بر عمق میدان وضوح



تأثیر دیافراگم بر نور خروجی از لنز

تاثیر دیافراگم بر عمق میدان وضوح



:فصل دوم
صالح رنگفراینده نوردهی و ا

نوردهی
همانطور در مطالب باال گفتـه  .براي بررسی این مبحث باید بدانیم چه تصویري از لحاظ نوردهی مطلوبتر است     

عکاسـی آنـالوگ عمـل    سنسورها در دوربین هاي تصویربرداري همانند نگاتیو در دوربینهاي فیلمبـرداري و شد 
. سـت هاي مختلفـی  حساسیتیه بسته به نوع خود داراي     این ال .ندباشکنند و داراي الیه اي حساس به نور می        می

هر چه باشد وباشد به این معناست که سنسور در نورهاي کم نیز قادر به ثبت تصویر میهر چه حساسیت باالتر
در صورتی که نور متناسب با حساسیت سنسور به سنسور برسـد تـصویري بـا               .حساسیت پائین تر باشد بالعکس    

در صورتی که نوردهی کمتر از حد حساسیت سنسور باشد تصویر با            .شودایجاد می ) نرمال اکسپز (نرمال  نوردهی  
درصورتی که نوردهی بـیش از حـد حـساسیت سنـسور            .شودایجاد می ) آندر اکسپز (نوردهی فرو نور دهی شده      

.شودایجاد می) اُور اکسپز(باشد تصویر با نوردهی فرا نوردهی شده 



اي که مد نظـر  به نوع کار و خروجیبسته. البته این به این معنا نیست که کدام نوردهی صحیح است و کدام اشتباه
.خواهد بوداست به هر یک از این سه لول نیز نیاز

:یعوامل مؤثر بر نور ده
کمیت نور صحنه-1
میزان حساسیت سنسور-2
دیافراگم-3
سرعت شاتر-4
NDفیلتر-5

گین الکترونیکی-6
:راصالح نو

.دعمل کرتوانروش می6براي اصالح نور به 
:هاصالح نور صحن

اسـتفاده از  از پرژکتورهاي مخصوص و یاتوانیمبه میزان کافی نباشدکار درصورتی که نور صحنهبراي این
ـ       درصورت  . نموداصالح   انور ر  ،ه صورت ترکیب هر دو وسیله     رفلکتور و یا ب    از  تـوان یزیاد بودن نـور صـحنه م

کـم  انور کل صحنه و یا بخش مورد نظر رو نموداستفاده سفید استنازك اي به نام دیفیوزر که یک پارچهوسیله
سطح بـاالي  باید کلچرا که. کارآمد نیستبه شکل عملیدر فضاي باز براي مثالکه البته دیفیوزر و تلطیف کرد

.پوشاندفیوزر دیباامحل تصویربرداري ر
:ربوسیله تغییر میزان حساسیت سنسواصالح نور

با باال بردن میزان حـساسیت  وآیدبه دست مینور کمتر ثبتتصاویري باا کم کردن میزان حساسیت سنسورب
بـا کـم کـردن حـساسیت سنـسور      . دبر کیفیت تصویر دارنیزنور بیشتر که البته تأثیراتیثبتسنسور تصاویري با

.شودیرصدي نویز به تصویر اضافه مدحساسیتمیاد و با باال بردن نتراست نرمتري به دستک
:مي دیافراگاصالح نور بوسیله

و گرددتصاویر با نور بیشتري ثبت میو در نتیجهرسددیافراگم نور بیشتري به سنسور میي با باز کردن دهانه
.شوندجه تصاویري با نور کمتر ثبت میو در نتییدهور رسسنسبا بستن دهانه دیافراگم نور کمتري به



:ري سرعت شاتاصالح نور بوسیله
تصاویري بـا نـور کمتـر ثبـت    و در نتیجهدرسبه سنسور نور میيباال بردن سرعت شاتر مدت زمان کمتربا

تـصاویري بـا نـور    در نتیجـه ورسیدهبه سنسور نور و با پائین آوردن سرعت شاتر مدت زمان بیشتريگرددمی
)دتر باشپائین25ي تصویر به صورت نرمال سرعت شاتر نباید از براي تهیه: نکته(.شوندبیشتر ثبت می

:NDر اصالح نور بوسیله فیلت

ن نور ورودي به لنز تا از میزاشودجلوي لنز بسته می"معموالً"که استیک فیلتر خاکستري رنگ NDفیلتر
از انتـو میآنداخل ساختار بدنه دوربین قرار داده شده و با فعال کردن NDبرخی از دوربینها فیلتردر(. هدبکا

کم کردن میزان نور نیـست از عملکـرد کامـل    NDکه تنها کاربرد فیلترکه البته به این علت.شدمند بهرهشتأثیر
)تنیسبرخوردار

:ي گین الکترونیکیاصالح نور به وسیله

کند و می) تقویت کننده(فایر گین الکترونیکی ابزاریست که تصویر ثبت شده را از سنسور دریافت و وارد آمپلی          
ایـن ابـزار باعـث ایجـاد نـویز در تـصویر              . بـرد فایر میزان نور تصویر ثبت شده را باال مـی      ي این آمپلی  به وسیله 

ي خبري دارد و تکرار ناپذیر است در موارد دیگـر           تصویر تنها جنبه   بنابر این به جز در مواردي که ثبت       . گرددمی
.شودتوصیه نمی



:White Balance وایت باالنس
گویند و این به این معناست که اگر رنگ سفید خالـصی در تـصویر               وایت باالنس می   اتعادل و توازن سفیدي ر    

براي درك بهتر این مطلب بـه       . هاي رنگیِ دیگر در آن نباشد     الهوجود دارد باید به طور کامل سفید دیده شود و ه          
:تصویر زیر دقت فرمائید

) White Balance(اي حاکی از عـدم تـوازن سـفیدي    هاي رنگیکنید در تصاویر هالههمانطور که مشاهده می
شرایط نوريِ موجود وایـت بـاالنس       هایی حتماً باید دوربین در      نین هاله براي جلوگیري از ایجاد چ    . شودمیدیده  
.شودمشخص میWBوایت باالنس به حروف اختصاري . شود

:چگونه به یک توازن سفیدي مناسب دست بیابیم

.رشناسایی منبع نو- 1
دسترسی به کاغذ استاندارد کـه  بدلیل عدم. (قرار دادن یک قطعه کاغذ سفید استاندارد در معدل نوري فضا- 2

).دکه اندکی مات باشد، استفاده کرA4 قطعه کاغذ سفیدشده است، می توان از یکبراي این کار تعریف 
.مکادر ما را بپوشاند، زوم می کنیبر روي کاغذ سفید به اندازه اي که کل- 3
.دگیردهیم و پس از چند ثانیه عمل وایت باالنس انجام میرا فشار میدکمه وایت باالنس- 4



:فصل سوم
کادربندي

:اط طالئینق
شود این است که سوژه در کجاي کادر قـرار بگیـرد تـا    اولین و مهمترین سؤالی که در تصویربرداري مطرح می      

در واقع با قرار گیري سوژه در وسط کادر تـصویري تخـت، بـی روح و یـک     . توجه بیننده را به خود جلب نماید    
.نواخت عایدمان خواهد شد

نگاه اول چشم انسان معطوف به چهار نقطه از تصویر می شود که در حواشـی کـادر   مطالعات نشان داده که در    
در صورتی که کادر را از عرض و از طول به سه قسمت مساوي تقسیم کنـیم خطـوط عمـود بـر هـم      . قرار گرفته 

.شودگفته میخطوط یک سوم ،و به خطوطنقاط طالئی ،که به این نقاط. سازندچهار نقطه را می

بهتر و دلپـسند تـر از تناسـبهاي    ها راآنبیننده که چشمبطوري.دنقاط طالئی داراي تناسب هندسی دقیقی هستن
)ir.effects-Videoکاربر انجمن hich-Shahinذکر شده توسط (. دبینمیردیگ

http://forum.video-effects.ir/users/3991/


. حال فرض کنیم از درختی در حال تصویربرداري هستیم

حال سـوژه را بـه یکـی از         . روح و تخت است   کنید درخت در وسط کادر قرار دارد و بی        یهمانطور که مشاهده م   
.هیمنقاط طالئی انتقال می



در تـصاویر بـاال مـشاهده         . ي نگاه سوژه از اهمیت باالیی برخوردار اسـت        در تعیین سمت قرارگیري سوژه زاویه     
که فضاي خالی در کـدام سـمت باشـد نیـز مـورد      دهد و اینتشکیل میر را فضاي خالی دکنید که قسمتی از کا می

.گیردبررسی قرار می

Lead room:
Lead Room سـمت نگـاه سـوژه    .شـود در معناي لغوي فضاي جلوي اتاق است که به فضاي خالی گفته مـی

. بیانگر این است که فضاي خالی در کدام سمت قرار بگیرد

Lead Roomکنید فضاي مقابل سوژه را فضاي خالی تشکیل داده و از در تصاویر باال مشاهده میهمانطور که

.مناسب با توجه به زاویه و مسیر نگاه سوژه برخوردار است



Head Room:
انسان، (در صورتی که سوژه یک موجود جاندار        . ي قابل توجه دیگر میزان فضاي باالي سر موضوع است         نکته
.شودسوژه سنجیده میاز چشم Head Roomباشد معیار میزان ...) و حیوان



. معیار صحیح و یا غلط بودن هد روم میزان فضاي باالي سر سوژه و یا قرار گرفتن کاله یا امامه در کـادر نیـست          
بر روي خط یک سوم بـاال قـرار   ) مانند مجسمه(ي زنده و یا شبیه زنده    هاي سوژه هدرومی صحیح است که چشم    

.در مورد اشیاع بی جان اولویت با قرار گیري سوژه بر روي نقاط طالئی و یا خطوط یک سوم است.گیرد

:نگاهی بر یکی از اصول مهم تدوین و کارگردانی که اهمیت باالیی در تصویربرداري دارد
:خط فرضی

درك موضوع تصاویر وکه به منظور حفظ تداوم منطقیست فرضی خطیچنانکه از نامش پیداستفرضیخط
چپ کادر ري درحال حرکت از سمت راست کادر به سمتگد بازیفرض کنی. دوربینبازیگران ویابین بازیگرما

نمـا تـداوم حرکـت    دهیم درایـن دو است درنماي بعدي نیز اگربازیگر را درحال حرکت به سمت چپ کادر نشان
درنماي دوم بازیگر از سمت چپ کادر به سمت راسـت در اگرکنولی.ایمصی نشان دادهبازیگر را به سمت مشخ
دفعـه  رفـت یـک  کـه مـی  تصور خواهد کرد که بازیگر راهـی را دچار سردرگمی شده وحال حرکت باشد بیننده

کادر بعـدي  درحرکت را تصاویر بعدي الزامأ باید بازیگر همان سمت اولیهبراي حفظ تداوم حرکت و.گرددبرمی
و یا فـرض کنیـد دو شـخص    . شدوضعیت دیگر منتقل این وضعیت بهتوان ازمواردي که میداشته باشد مگر در

.گو با هم هستنداند و در حال گفتشت میزي نشستهپ

180ها باید در یک سمت قرار بگیرنـد و حـول محـوري            براي تصویربرداري از این موضوع دوربین و یا دوربین        
.ه گردش داشته باشنددرج



تـوان از   بسته به دید کارگردان مـی     (سپس نمایی کلی از هر دو فرد         .شودتصویر اول از فرد سمت راست آغاز می       
بعد از این نما نماي فرد سمت راست و باز هم نمـاي             . نماي بعدي نماي فرد سمت چپ است      ) این نما پرهیز نمود   

:نین خواهد بودرد سمت چپ که مجموع این تصاویر چف



:شودنین ایجاد میي خود عبور کند تصویري چدرجه180ي در صورتی که دوربین از حد زاویه

بـه ایـن حالـت      . شود که نفر سمت چپ در پشت نفر سمت راسـت قـرار گرفتـه              نین برداشت می  در این حالت چ   
.گویندمیخط فرضیو یا عبور ازشکستن خط فرضی



:اندازه نما
ترین کادر تا بازترین کادر بـه ایـن   کادرها از بسته. دکادرها در تصویربرداري و عکاسی کامالً با هم تشابه دارن        

:ترتیب هستند

:نماهاي بسته
اکستریم کلوزآپ

کلوزآپ
مدیوم کلوزآپ

:نماي میانی
مدیوم شات

)ریکاییآمریکن شات یا شات آم(نی شات 
فول شات

:نماي دور
مدیوم النگ شات

تالنگ شا
اکستریم النگ شات

ه و بعدها در فیلمهـاي وسـترن   وجود نداشتعکاسی و سینماي کالسیک چنین کادريدر :در مورد کادر نی شات
ـ    ل بین دو فرد اگر کادر مدیوم شات بود اسلحه         ئدر زمان دو  بدین ترتیب که     .به وجود آمده   ه کمـر  هایی که سوژه ب

اش گویـاي حـاالت و      نماي النـگ شـات نیـز بـه علـت گـستردگی             گرفت و بسته است خارج از کادر قرار می      
از این رو اندازه نماي نی شات به وجود آمد که حد آن از باالي زانو تا بـه فـضاي هـدروم    . وداحساسات سوژه ب  

.فرد بود
حـدي  بـراي آن    کـه    ي نمـا وجـود دارد     حث اندازه در مب )Insert(به نام اینسرت   نیزري  کاد شایان ذکر است  

توانـد اینـسرت سـوژه را    او مـی و یا یک بند انگـشت یک چشمد، سوژه انسان باشاگهبراي مثال. تعریف نشده
تواند اینسرت آن به حـساب  ، ماه و یا یک ستاره میي زمینکرهدي شمسی باشسوژه منظومهو اگه. تشکیل دهد

.بیاید





:)خط افقارتفاع دوربین نسبت به(زوایا 

ددر لول مستقیم صورت قرار گیراگر دوربین. دبه مخاطب القاء کناحسهاي مختلفی ردناتورتفاع دوربین میا
و تسلط سوژه رگنمائیحس بزداز لول مستقیم قرار گیرتروربین پائیناگر د. هدی عادي و خنثی را انتقال میحس

ـ به سوژه القاء میارحس کوچکی و حقیر بودندربین باالتر از لول مستقیم قرار گیراگر دوومخاطبرو به . دکن
.م استاز لول مستقیمعتاد خیابانی دوربین باالتر اگر دقت کرده باشید براي تصویربرداري از افراد

:نام این زوایا از این قرارند

Eyeآي لول level:نماي همتراز با چشم
نماي رو به باال: Low angelلو اَنگل

نماي رو به پائین: High angelهاي اَنگل
نماي قائم: Bird's eye viewنماي چشم پرنده 



زوایاي دید نسبت به خط افق
:POVنماي 

از ایـن تـصویر   معمولبه طور.استنماي دید بازیگر  بیانگر و دگیردر این نما دوربین در دید بازیگر قرار می        
بـه معنـاي   Point Of Viewکه مخففشودگفته میPOVبه این نما. شوداستفاده مینیزبراي ایجاد استرس 

.استي دید نماي زاویه
:اي معمول اجزاي این نمطریقه

.دکناي نگاه میشود که به نقطهابتدا نمایی از بازیگر گرفته می-1
ي دیـد بـازیگر باشـد، دوربـین در جایگـاه      کننده زاویـه ءاي که احیاي مناسب به گونهسپس با رعایت زاویه    -2

.دهدکرد را نشان میاي را که به آن نگاه میبازیگر قرار گرفته و سوژه



:Over Shoulderماي روي شانه ن
دو نفره در هاي گودهد و براي گفتزیگر دوم را نشان مینمایی است که تصویر از روي شانه بازیگر اول صورت با

.رودبکار میو مستندهاهافیلم

:نماي معکوس
براي به کار بردن این تکنیک در ابتدا نمایی از هـر دو  . افتدمعموالً این نما همراه با دو بازیگر و یا بیشتر اتفاق می        

.تواند نما باز یا بسته باشدبازیگر از هم میي این دوبسته به فاصله. شودبازیگر گرفته می
.شود و در نهایت با رعایت خط فرضی نمایی از بازیگر دومسپس نمایی بسته از یکی از بازیگرها گرفته می

1

2

3



:از لحاظ تعداد نفرات داخل کادرتقسیم بندي نماها 
.دو نفر در تصویر وجود دارد نمایی که: نماي تو شات 

.نمایی که سه نفر در تصویر وجود دارد: نماي تري شات 

.نمایی که گروهی از افراد در تصویر وجود دارد: نماي گروپ شات



:فصل چهارم

حرکت دوربین

:ه حرکت دوربیننگاهی کوتاه ب
مـدتی  . همانند سینماي چـاپلین   . در اوایل پیدایش سینما تصاویر محدود به کادرهاي ثابت و بدون حرکت بود            

دوید و دوربین از پشت اتومبیل در حال حرکت با سـوژه حرکـت              بعد تنها حرکت دوربین زمانی بود که فردي می        
.برداري تعریف شدهولیکن امروزه حرکات گوناگونی براي تصویر. کردمی

:يحرکت دوربین در تصویربردار

:شودمیدر دوربین به دو بخش تقسیم حرکت
هرکتهاي دوربین بر روي سه پایح- 1
حرکت دوربین به وسیله ابزارهاي حرکتی- 2

:هحرکت دوربین بر روي سه پای

سـت و ایـن   اي سه پایـه  همتحرکمحور، محورآنکه دکنمیدر این نوع حرکات دوربین در یک محور حرکت
یا بالعکس راست به چـپ حرکـت   دوربین از چپ به راست و در حرکت پن. پن و تیلت. دحرکات دو نوع هستن

.دکنیدوربین از باال به پائین و یا بالعکس پائین به باال حرکت مدر حرکت تیلت. دکنمی



: )بزارهاي انتقالیا(یحرکت دوربین به وسیله ي ابزارهاي حرکت

آنمستقیم به سـوژه نزدیـک و یـا از   و به صورت گرفتهقرار کت دوربین بر روي ریل و شاریوحردر این:یدال
. ودشنام گذاري میدالی بکو در صورت دور شدن )یا دالی این(صورت نزدیک شدن دالیکه درگردد دور می

.شودمیایجادن کردزوم بکزوم کردن و یا همانندتصویريو 



در (و بـر روي خـط مـستقیم         گرفته  حرکت دال دوربین روي ریل و شاریو قرار         هماننددر این حرکت    :گتراولین
.دکنیحرکت م) عرض

با این تفاوتگرفتهدوربین بر روي ریل و شاریو قرار در این حرکت نیز همانند حرکات دالی و تراولینگ :كآر
.ددهانجام میرا اي دایرهیحرکتواسته ریل به صورت دایره، نیم دایره، ربع دایره و یا کمتر قرار ک



:یحرکات ترکیب
سـوژه همچنـان داخـل کـادر     در حال تراولینگ براي این کهبراي مثال. شوندبا هم ترکیب دنناتوحرکات می

تیلت هم استفاده کنـیم و یـا   در حال دال ازیا و را هم انجام دادپن رکت حهمراه با تراولینگناتومیاندباقی بم
ي هنري یک تصویربردار و یـا کـارگردان بـستگی           اینها تماماً به سوژه و خواسته     . پن و تیلت رو با هم انجام بدیم       

.دارد

این حرکات محدود به همـین چنـد        باشند ولیکن   حرکات ذکر شده در باال حرکات اصلی در تصویربرداري می         
.باشدحرکت نمی

:کرین
هایی کسر ي آن محدودیتو همچنین نام حرکت مخصوص این ابزار است که به وسیله     کرین نام ابزاري حرکتی   

.شودشوند و حرکت در ارتفاع و محورهاي دیگر امکان پذیر میمی



:هلی شات
.گویندرا هلی شات می"کوادروتوریا "و "هلیکوپتر"یابزار حرکتيتصویربرداري به وسیله

نمونه اي از کوادروتور



:سخن پایانی
امع را به شما دوستان عزیز آمـوزش        که مطالبی کارآمد، مفید و ج      هدر کتابی که مطالعه نمودید سعی بر این بود        

.میه به اطالعات شما دوستان اضافه نموده باشي این کتابچامیدوارم با مطالعه. داده باشیم
) ir.effects-Videoمدیریت وب سایت    (پورحسین هادي جناب آقاي   در اینجا جا دارد از دوستان عزیزي چون         

omid8hهاتفامیدو همچنین جناب آقاي   وب ایـن وب  و کـاربران خـ  و تمـامی دوسـتان   ) مدیر فعال انجمن(--
.سایت تشکر کنم

محمد انوران
1392زمستان 
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