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مقدمه

هنرجويان در رشته فتوگرافيک ارتباط زيادی با مبحث رنگ دارند. در سال های گذشته 
با كاربرد رنگ و مبانی هنرهای تجسمی آشنا شده اند. در كنار مباحث هنری مربوط به 
رنگ، درک صحيح از مفاهيم علمی رنگ برای عکاسی و ويرايش و چاپ عکس بسيار 
ضروری است. در اين فصل از كتاب دانش فنی، هنرجويان مطالبی درباره نور به عنوان 
مهم ترين عامل در تشخيص رنگ و كلياتی درباره سنجش و باز توليد رنگ و فضاهای 
رنگی می آموزند. الزم به ذكر است مباحث اين بخش به صورت خالصه و در حد نياز 

هنرجويان آورده شده است.
1  مواد و تجهيزات

Camera RAW و Photoshop 2  كامپيوتر با نرم افزارهای

3  ديتاپروژكتور

4  چاپگر

5  ميز و صندلی

6  دانش افزايی و شيوة تدريس

کلیاتی درباره نور و رنگ

نور سفيد بخشی از طيف امواج الکترومغناطيس است. طيف الکترومغناطيس شامل 
گستره وسيعی است كه امواج كيهانی، پرتوهای گاما، پرتو ايکس، ماورای بنفش، مادون 
قرمز، امواج مايکروويو، امواج رادار، امواج راديويی و تلويزيونی و... را دربر می گيرد. از اين 
طيف وسيع فقط بخش نور برای چشم قابل ديدن است و بقيه امواج كه با چشم انسان 

قابل رؤيت نيستند را می توان با وسايل و امکانات ويژه دريافت كرد.

رنگ

برای ديدن اشيا به نور نياز داريم و يک شیء زمانی ديده می شود كه يا از خودش نور 
منتشر كند يا اينکه نور يک منبع نور را بازتاب دهد. رنگ يک جسم به سه عامل منبع 
نور، جنسيت شیء و مشاهده گر بستگی دارد. در ابتدای مبحث رنگ، گفتگوی كالسی 
پيش بينی شده را با هنرجويان در ميان بگذاريد و از آنان بخواهيد نظرات خود را درباره 

واحد یادگیری 

)1(
فصل دوم: مدیریت رنگ
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اين پرسش ها مطرح كنند و سعی كنيد با سؤاالتی كه می پرسيد آنها را به بحث درس 
هدايت كنيد. 

انواع منابع نور طبيعی و مصنوعی وجود دارند كه هر كدام با روش های مختلف، نورهايی 
با شدت و كيفيت و رنگ متفاوتی ايجاد می كنند. درباره منابع مختلف نوری صحبت 
كنيد و به تفاوت های آنها اشاره كنيد. تفاوت اصلی كه بر رنگ شیء تأثيرگذار است رنگ 
منبع نور است. مثاًل از آن جايی كه طيف رنگی نور روز با نور تنگستن متفاوت است پس 
تأثيری كه بر رنگ يک شیء ثابت می گذارند متفاوت است. تصوير 6 كتاب دانش فنی 
تخصصی به روشنی دليل تفاوت رنگ يک جسم را به دليل تغيير منبع نور نشان می دهد. 
می دانيم كه نور سفيد تركيبی از تمام رنگ های طيف است. وقتی يک جسم در برابر 
تابش يک منبع نور قرار می گيرد، بخشی از نور را جذب و بخشی را بازتاب می دهد. )در 
اجسام شفاف بخشی از نور نيز عبور می كند(. رنگ يک شیء در حقيقت همان رنگی 

است كه از جسم بازتاب شده است. 
برای درک اين مطب كه چگونه تغيير رنگ منبع نور باعث تغيير رنگ جسم می شود، 
از هنرجويان بخواهيد در حالی كه تنظيم وايت باالنس دوربين را در حالت نور روز قرار 
داده اند از يک شیء ثابت در شرايط مختلف نوری عکاسی كنند و عکس ها را به همراه 
يادداشت هايی كه مشخص می كند هر عکس زير چه نوری گرفته شده به كالس بياورند. 
عکس ها را در كالس به نمايش بگذاريد و اجازه دهيد تا درباره تفاوت های رنگی جسم 

صحبت كنند. 
يک شیء غيرشفاف براساس مواد تشکيل دهنده اش در برابر طول موج های تابيده به آن 
يکی از دو رفتار را از خود نشان می دهد: يا جذبش می كند يا بازتابش می دهد. بخش 
بازتابيده شده در حقيقت رنگ آن شیء را تعيين می كند. يک جسم سفيد بخش زيادی 
از نور را بازتاب می دهد و در مقابل يک جسم سياه بخش كمی از نور را بازتاب می دهد. 
يک شیء قرمز بخش قرمز نور را بازتاب می دهد و يک شیء آبی بخش آبی نور. نکته 
حايز اهميت اين است: از آنجا كه اكثر اشيا به رنگ های خالص قرمز، سبز و آبی )سه رنگ 
اصلی نور( نيستند پس هر شیء تركيبی از سه رنگ اصلی را جذب و تركيبی از سه رنگ 

و  بازتاب می دهد  را  اصلی 
رنگ  بازتابی  تركيب  اين 
می كند.  مشخص  را  شیء 
)تصوير 7 و ۸ كتاب دانش 

فنی تخصصی(
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مشاهده گر نيز نقش بسزايی در رنگ مشاهده شده دارد. چشم انسان يکی از پيچيده ترين 
اجزای بدن است كه با تركيبی از ميليون ها سلول مخروطی و استوانه ای درک ما از 
رنگ اجسام را شکل می دهد. افراد متفاوت ممکن است احساس يکسانی از يک رنگ را 
نداشته باشند مخصوصاً افرادی كه به دليل ضعف يا نداشتن برخی سلول های مخروطی، 
امکان تشخيص برخی رنگ ها را ندارند كه در اصطالح دچار كوررنگی هستند. كوررنگی 
درجات و شکل های متفاوتی دارد و ۸ درصد مردان و ۰/4 درصد زنان دچار كوررنگی 
هستند. شايع ترين شکل كوررنگی، كوررنگی قرمزـ  سبز است كه به دو شکل سبزكوری 
و سرخ كوری وجود دارد. كوررنگی آبی ـ سبز به نام آبی كوری كمتر شايع است و در 
موارد بسيار نادر كه چشم فاقد دو نوع سلول مخروطی باشد ديد تک رنگ می شود. اگر 
چشم فردی سلول مخروطی نداشته باشد و فقط سلول استوانه ای داشته باشد در نور 

كم، ديد تک رنگ )سياه و سفيد( و در نور روز نابينا خواهد بود.  
فتوشاپ اين امکان را به ما می دهد كه هر دو شکل كوررنگی قرمزـ  سبز را شبيه سازی 
يکی  و سپس   View>Proof Setup منوی  از  شبيه سازی  اين  نمايش  برای  كنيم. 
از موارد كوررنگی Protanopia-type يا Deuteranopia-type را انتخاب می كنيم. 
اين ابزار به طراحان گرافيک كمک می كند تا هنگام طراحی، با شبيه سازی ديد افراد 

كوررنگ بتوانند در انتخاب رنگ ها دقت باالتری داشته باشند.

سنجش و باز تولید رنگ
اكنون كه هنرجويان به دركی از رنگ دست پيدا كرده اند، بحث توصيف، سنجش و 
بازتوليد رنگ را در ادامه پی می گيريم. مسئله سنجش و توصيف رنگ عالوه بر عکاسی و 
گرافيک در صنايع مختلف نيز بسيار پراهميت است. مثالً برای توليد يک پارچه يا خودرو 
كه قرار است در كشورهای مختلف توليد شود و در تمام موارد، رنگ محصول يکسان باقی 
بماند بايد سامانه ای وجود داشته باشد كه هم رنگ به طور دقيق توصيف شود و هم قابل 
اندازه گيری باشد كه بتوان مطمئن شد فرايند توليد صحيح بوده است. يا برای چاپ يک 
تصوير تبليغاتی از يک محصول بايد تصوير چاپ شده مطابق با رنگ اصلی محصول باشد. 
در تصوير منظره پاييزی تعداد زيادی رنگ وجود دارد كه برخی از آنها در كنار تصوير 
آورده شده اند. از هنرجويان بخواهيد رنگ های موجود در اين تصوير را ببينند و درباره 
روشی صحبت كنند كه بتوان يک رنگ را دقيقاً توصيف كرد. بديهی است نمی توان با 

طیف نور روزطیف نور پس از بازتاباحساس رنگ
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استفاده از كلمات يک رنگ را توصيف كرد مثاًل كلمه نارنجی نمی تواند يک رنگ را 
توصيف كند چون انواع نارنجی وجود دارد يا در فعاليت كالسی نيز تعدادی دايره به 
رنگ های تقريباً قرمز وجود دارد. هر كدام از اين دايره ها رنگ متفاوتی دارند كه نمی توان 
برای همه نام مشخص كرد و حتی در بين اين دايره ها به سختی می توان دايره مشابه با 

رنگ مربع را پيدا كرد.
برای توصيف دقيق رنگ ها در فضای ديجيتال بايد راهی برای تبديل رنگ ها به اعداد پيدا 

كرد. سامانه عددی كه بتوان به راحتی يک رنگ را با دقت توصيف كرد و آن را سنجيد. 
يکي از اولين كساني كه سعي كرد مفاهيم رنگي را به صورت اعداد بيان كند، پروفسور 
آلبرت مانسل1 بود. او تالش كرد شيوه اي مستدل براي توصيف رنگ ايجاد كند كه در 
آن به جاي استفاده از اسامی رنگ ها كه از ديدگاه او نابخردانه و گمراه كننده بود، از 
عالمت گذاري دهدهي استفاده شود. او در سال 1۸9۸ كاربر روي اين سيستم را آغاز 
كرد و آن را تحت عنوان عالمت گذاري رنگ Color Nation در سال 19۰5 چاپ كرد. 

استفاده  نيز  امروز  به  تا  كتاب  اين 
مي شود. مانسل رنگ ها را براساس 
اشباع4  و  روشنايي3  فام2،  بعد  سه 
اين  در  مي كند.  عالمت گذاري 
مي توان  را  رنگ  يک  رنگي،  مدل 
به طور  عدد  سه  كردن  فهرست  با 
آبي  يک  مثاًل  كرد.  بيان  دقيق 
به طور كامل اشباع شده با روشنايي 
 5B .5 خواهد بودB 5/1۰ متوسط
 5 آبي،  كانال  مياني  فام  به معناي 
 1۰ و  متوسط  روشنايي  به معناي 

است.  حداكثر  اشباع  به معناي 

مانسل فام را بدين صورت تعريف مي كند: كيفيت قابل تشخيص يک رنگ از رنگ ديگر. 
 )P( و بنفش )B( آبي ،)G( سبز ،)Y( زرد ،)R( مانسل رنگ ها را به پنج فام اصلي قرمز
و پنج فام واسطه زردـ  قرمز )YR(، سبزـ  زرد )GY(، آبيـ  سبز )BG(، بنفش    ـ آبي 
)PB( و قرمز ـ بنفش )RP( تقسيم نمود. )مطابق تصوير(  فام در مدل رنگي مانسل 
با انتخاب يکي از اين ده فام و سپس با استناد به زاويۀ داخل آنها از يک تا ده تعيين 

مي شود.

Albert Munsell ـ1
Hue ـ2
Value ـ3
Chroma ـ4
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روشنايي يا شدت در سيستم مانسل به اين 
صورت تعريف مي شود: كيفيت تشخيص 
اين  تيره.  رنگ  يک  از  روشن  رنگ  يک 
محور از سياه شروع شده و به سفيد ختم 
پايين درخت  در  تيره  رنگ هاي  مي شود. 
آن  باالي  در  روشن  رنگ هاي  و  مانسل 
فام  يک  روشنايي  مقدار  مي گيرند.  قرار 
اختصاري  نام  نوشتن  از  بعد  خاص دقيقاً 
 5PB6 مثاًل  مي شود.  نوشته  فام  آن 
با  آبي  ـ  بنفش  مشخص كنندة يک رنگ 
درجۀ روشنايي  6 است. در اين مدل رنگي، 
اشباع معرف تفاوت ميان يک فام خالص 
و يک فام خاكستري شده است. اشباع از 

مي شود.  سنجيده  رنگ  چرخه  مركز 

هرچند امروزه از اعداد سامانه مانسل استفاده نمی شود ولی فهم اين سامانه بسيار مهم 
است. زيرا سه بعد اصلی رنگ )فام، خلوص و روشنايی( در سيستم های رنگی امروزی 

نيز كاربرد دارد. 
برای درک بهتر مطالب اين بخش از درس و اهميت يادگيری آنها، فعاليت های كالسی 
متنوعی انتخاب شده كه الزم است هنرجويان در كالس با راهنمايی هنرآموز آنها را 

انجام دهند. 

بازتولید رنگ
دو روش اصلی برای بازتوليد رنگ استفاده از نور و رنگدانه هاست. 

رنگ های پايه برای بازتوليد رنگ به وسيله نور سبز، آبی و قرمز هستند و با افزوده   شدن 
رنگ ها به هم رنگ های روشن تری ايجاد می شود. تركيب اين سه رنگ با حداكثر شدت 
نيز رنگ سفيد را می سازند. از روش تركيب رنگ افزايشي در نمايشگرها استفاده مي شود. 
نمايشگر، نقاط يا پيکسل هاي ريز قرمز، سبز و آبي را نمايش مي دهد و چشم اين نقاط را 
به صورت طيف هاي رنگي متفاوت مي بيند. در حقيقت نمايشگر رنگ ها را با هم تركيب 
نمي كند بلکه اين عمل در چشم انجام مي شود. اگر با ذره بين به تصوير يک نمايشگر يا 
تلويزيون نگاه كنيم، پيکسل های ريز قرمز، سبز و آبی را می بينيم كه بسته به رنگی كه 
نمايش داده می شود، مقادير روشنايی متفاوتی دارند. )تصوير 19 كتاب دانش فنی تخصصی(
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با  و زرد هستند كه  ماژنتا  رنگدانه ها سايان،  توسط  بازتوليد رنگ  پايه در  رنگ های 
تركيب شدن آنها رنگ های تيره تری ساخته می شود. از اين روش در چاپ استفاده 
می شود و برای ساختن مشکی خالص، رنگ سياه نيز در كنار اين سه رنگ به كار 
می رود. اگر با ذره بين به يک تصوير چاپ شده كتاب نگاه كنيم نقاط ريز سايان، ماژنتا 
و زرد و سياه را می بينيم. نکته قابل توجه در اين قسمت نيز اين است كه اين رنگ ها با 
هم مخلوط نشده اند بلکه چشم از كنار هم قرار گرفتن آنها رنگ نهايی را درک می كند. 

)تصوير 21 كتاب(

از هنرجويان بخواهيد با استفاده از يک ذره بين، تصاوير چاپ شده و صفحه نمايشگر را 
بررسی كنند و درباره تركيب رنگ هايی كه می بينند با يکديگر گفتگو كنند.
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فضاهای رنگی

آيا اعداد RGB و CMYK می توانند تعريف دقيقی از يک رنگ را ارائه كنند؟ تصور 
غلطی وجود دارد كه به صرف داشتن يک عدد CMYK می توان يک رنگ را تعريف 
كرد. در صورتی كه فضاهای رنگی CMYK و RGB فضاهای رنگی وابسته به دستگاه 
هستند. مثاًل در تصوير 22 يک عدد رنگ ثابت به دو دستگاه متفاوت فرستاده شده و 
دو نتيجه متفاوت حاصل شده است. حتی با يک دستگاه ثابت و با تغيير جنس مركب، 
امکان تفاوت  امکان تغيير رنگ وجود دارد. حتی  نيز  جنس كاغذ و ديگر تنظيمات 

داشتن رنگ همين تصوير 22 در كتاب هر هنرجو با ديگری وجود دارد. 

اگر يک فايل RGB يکسان را كه فقط شامل يک سري عدد است، به 1۰ چاپگر مختلف 
فرستاده شود با 1۰ تصوير با رنگ هاي متفاوت روبرو خواهيم بود. ابزارها اعداد يکساني 
را دريافت مي كنند اما رنگ هاي متفاوتي را مي سازند كه اين يک مشکل قابل توجه 
است. مي توان از ديد ديگري به مسئله نگاه كرد. اگر ده پرينتر متفاوت داشته باشيم 
و بخواهيم رنگ هاي يکساني را با همۀ آنها چاپ كنيم، نياز به ده دستورالعمل )فضاي 
رنگي( متفاوت داريم. البته با استفاده از مديريت رنگ، می توان فضاي رنگي مناسب و 

مقادير هر ابزار را بسازيم.
دقيقاً  نمي توانند   CMYK و   RGB مانند  رنگي  مدل هاي  ديده شد،  كه  همان طور 
مفهوم يک رنگ را نشان دهند. مثاًل وقتي كه از يک سبز خاص صحبت مي شود، با 
داشتن عدد RGB يا CMYK به تنهايي، نمي توان آن رنگ را بازسازي كرد چرا كه 
بسته به دستگاه بازسازي كننده، رنگ متفاوتي بازتوليد خواهد شد. به همين دليل در 
مديريت رنگ به يک فضاي رنگي نياز داريم كه به هيچ دستگاه خاصي وابسته نباشد.

يکی از اولين مدل های رنگی كه مفاهيم رنگی را با اعداد بيان می كرد سامانه رنگی 
مانسل بود. ولی اين سامانه بر پايه رنگ های محدودی بود و امکان سنجش های عينی و 
واقعی تمام رنگ ها را نداشت. با اين حال مدل رنگي مانسل يک مدل رنگي پيشرو بود و 
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پس از آن فضاهاي رنگي ديگري بر اين اساس ساخته شده اند كه شامل همۀ رنگ هايي 
است كه چشم مي تواند ببيند و به هيچ دستگاه خاصي وابستگي ندارند. فضاي رنگي 
كه امروزه بيشتر رواج دارد CIE LAB يا L*a*   b خوانده مي شود كه اغلب نوشته 
مي شود LAB. تاريخچۀ LAB به سال 1931 برمي گردد كه گروهي از دانشمندان 
رنگ در كميسيون بين المللي روشنايي )CIE( روي چشم انسان آزمايش هايي انجام 
دادند كه تعيين مي كرد چگونه انسان رنگ را درک مي كند. در اين آزمايش به گروهي 
از داوطلبان يک نمونۀ رنگي تحت شرايط كامالً كنترل شده نمايش داده مي شد و از 
هر كدام از آنها خواسته مي شد با تركيب كردن سه نور رنگي قرمز، سبز و آبي رنگي را 
بسازند كه كاماًل شبيه رنگ نمونه باشد. اين آزمايش به CIE اجازه مي داد واكنش چشم 

انسان را به طور دقيق تعيين كند.
CIE اصطالح مشاهده كننده استاندارد را براي شرح دادن ميانگين مشاهده گران انساني 
و واكنش آنها به رنگ به كار برد. گذشته از اين، نتايج اين آزمايش ها يک مدل رياضي 
از يک فضاي رنگي را تنظيم كرد كه به هيچ دستگاه خارجي موجود وابسته نبود، بلکه 
بيشتر بر اين استوار بود كه انسان ها )مشاهده گر استاندارد( چگونه واقعاً رنگ را درک 
ناميده شد. همۀ مدل هاي   CIE XYZ )1931( مي كنند. اين مدل رنگي هسته اي
رنگي مستقل از دستگاه ديگر براساس اين مدل رنگي ساخته شدند. X و Y و Z به ما 
امکان مي دهد تا با تركيبشان تمام رنگ هايي را كه توسط مشاهده گر استاندارد قابل 
 CIE xyY تشخيص اند، توصيف كنيم. همچنين در سال 1931 يک فضاي تركيبي كه
ناميده شد، نيز ساخته شد كه از CIE XYZ مشتق مي شد. در سال 1976 مدل هاي 
رنگي CIE LAB و CIE LUV نيز به اين فضاهاي رنگي مستقل از دستگاه اضافه 
 CIE XYZ از بود كه  شدند. فضاي رنگي CIE LAB يک فضاي تركيبي نظري 
ادراكي  به طور  اين مزيت را داشت كه  منتج مي شد. CIE LAB برخالف منشأ آن 
نسبتاً يکنواخت بود. به طور ساده مي توان اين گونه توضيح داد كه حركت از هر نقطه 
فضاي رنگي به ميزان يکسان در هر جهت، يک تغيير ادراكي مشابه را براي مشاهده گر 

استاندارد باعث مي شد.
كافي  مسئله  اين  دانستن  نيست،  مهم  CIE چندان  رنگي  تفاوت مدل هاي  دانستن 
است كه فضاي رنگي مانند CIE LAB بر پايه  اين بنا شده كه انسان چگونه رنگ ها را 
مي بيند و با استفاده از سه مقدار، هر رنگي مي تواند دقيقاً شرح داده شود و مکان آن در 
يک فضاي سه بعدي نشانه گذاري شود. البته هيچ ابزار ثبت كننده يا خروجي نيست كه 
رنگ هاي CIE LAB را مستقيماً بازسازي كند. اين مدل رنگي به ما اجازه مي دهد تا 

هر رنگي را از يک ابزار به ابزار ديگر ترجمه كنيم.
همان گونه كه شرح داده شد فضاهاي رنگي وابسته به دستگاه، هركدام منحصر به همان 
دستگاه هستند در صورتي كه فضاهاي رنگي مستقل از دستگاه، تمام محدودة بينايي 
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انسان را دربرمي گيرد و به هيچ دستگاه خاصي پيوند داده نشده است. اين به اين دليل 
است كه مقاديري كه در فضاهاي رنگي مستقل از دستگاه تدارک ديده شده اند، هرگز 

مبهم و دوپهلو نيستند.
مديريت رنگ: مباحثی كه در صفحات گذشته مطرح شد همه پيش زمينه هايی برای 
تا  نام مديريت رنگ هستند. مديريت رنگ به ما كمک می كند  به  يک مبحث مهم 
بازتوليد رنگ در دستگاه های مختلف را كنترل كنيم و در محدوده توانايی هر دستگاه 
به نتيجه بهتر و دقيق تری دست پيدا كنيم. برای كسب اطالعات بيشتر در اين زمينه 

می توانيد به منابع و كتب مربوط به اين فصل مراجعه كنيد. 

نکات ایمنی و بهداشت
رعايت همه نکات ايمني و بهداشت در هنگام كار با رايانه 

شیوۀ ارزشیابی اهداف توانمندسازي
پرسش و پاسخ كالسي، تهيه و ارائۀ گزارش، جمع آوري مستندات و نمونه هاي تصويري
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ارزشیابی شايستگی مديريت رنگ

تکالیف عملکردي عنوان فصل
)شايستگي ها(

استاندارد عملکرد
)کیفیت(

نتايج مورد 
انتظار

استاندارد 
)شاخص ها، داوري، 

نمره دهي(
نمره

فصل 2:
مديريت رنگ

1ـ بررسي نورهاي 
رنگي و شيوه هاي باز 

توليد رنگ
2ـ تحليل سازگاري 
رنگ با سيستم هاي 

چاپي

بررسي و تحليل 
استانداردهاي رنگ و كاربرد 

و تصحيح رنگ در عکاسي

باالتر از
حد انتظار

به كارگيري اصول تصحيح رنگ 
در هنگام عکاسي با دوربين و 

در فرايند چاپ
3

بررسي استاندارد هاي رنگ در حد انتظار
2)سنجش و باز توليد رنگ(

پايين تر از 
1شناخت رنگ و مباني آنحد انتظار

نمره مستمر از 5

نمره شايستگي پودمان از 3

نمره پودمان از 20
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نمونه جدول بودجه بندي: نورپردازي و پرسپکتیو در عکاسي از حجم ها

رئوس محتوافصلواحد يادگیریجلسه
زمان

عملینظری

نورپردازي و پرسپکتيو در جلسه 1
-4تعريف حجم، سطح و بافت3عکاسي از حجم ها

نورپردازي و پرسپکتيو در جلسه 2
-4نقش نور در ثبت صحيح اجسام3عکاسي از حجم ها

نورپردازي و پرسپکتيو در جلسه 3
-4پرسپکتيو و تأثير آن بر حجم ها3عکاسي از حجم ها

نورپردازي و پرسپکتيو در جلسه 4
تأثير زاويه ديد دوربين بر 3عکاسي از حجم ها

31پرسپکتيو حجم ها

نورپردازي و پرسپکتيو در جلسه 5
تأثير فاصلۀ كانوني لنز ها بر 3عکاسي از حجم ها

31پرسپکتيو حجم ها

نورپردازي و پرسپکتيو در جلسه 6
تأثير فاصلۀ كانوني لنز ها بر 3عکاسي از حجم ها

13پرسپکتيو حجم ها

نورپردازي و پرسپکتيو در جلسه 7
31ارزشيابي3عکاسي از حجم ها
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مقدمه
هدف اين فصل كمک به درک بهتر و فراهم نمودن امکاناتي است تا هنرجويان بتوانند 

از نور و نورپردازی برای ثبت صحيح تر حجم ها استفاده كنند.

روش های پیشنهادی تدریس 

1  برگزاری كارگاه های خارج از محيط كالس كه در اين مورد می توان از حياط هنرستان 
و نور طبيعی به عنوان منبع نور در زمان های مختلف استفاده كرد. به اين ترتيب كه 
در حياط هنرستان در دو يا سه ساعت متفاوت از چيدمان احجام براي يک عکاسي 

كنيم.
2  نمايش عکس ها از حالت ها و شرايط مختلف نور مصنوعی و طبيعی در اماكن مختلف 

به درک هرچه صحيح تر هنرجويان از شرايط ويژه نور كمک زيادی می كند.
3  از هنرجويان بخواهيد تا عکس هايي را كه در شرايط نوري متفاوت است را جمع آوري 
كرده و در كالس نمايش دهند. مثاًل عکس هايي كه در نور روز و آفتاب و يا در هواي 

باراني و ابری و... گرفته شده.
4  برگزاری جلسات گفتگو درباره عکس هايی كه در آن شرايط نور و تركيب نورها و 

سايه ها به صورت خاص ثبت شده باشند. 
از نور و سايه در هنرستان و تحليل  با رويکرد استفاده  5  برگزاری نمايشگاه عکس 
عکس ها توسط هنرجويان با كمک هنرآموز. از عکس هايي كه هنرجويان در شرايط 
يا  كارگاه  در  نمايشگاهي  دارند،  آرشيو خود  در  و  كرده اند  عکاسي  متفاوت  نوري 

برگزار كنيد.  راهروي هنرستان 

شناخت اجسام هندسی 

از  تركيبي  هستند  ما  پيرامون  محيط  در  اجسامی كه 
حجم هاي هندسي و غيرهندسي بوده و مي توان با دادن 
تمرين هاي متنوعي از عکاسي از اين اشيا به هنرجويان 
آنها  از  عکاسي  و  نورپردازي  و  احجام  بهتر  درک  براي 

كرد. كمک 

واحد یادگیری 

)1(
فصل سوم: نورپردازي و پرسپکتیو در عکاسي از حجم ها
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1  فهرستي از اشيا و احجام هندسي و غيرهندسي تهيه كنيد.

2  پس از بازبينی فهرست ها توسط هنرآموز و در صورت امکان انتقال اشيا به كارگاه های 
عکاسی با انواع نور های سخت و نرم از آنها عکاسی شود.

3  همچنين اين تمرين را با پس زمينه های تيره و روشن نيز می توان انجام داد. 

4  انتخاب و به نمايش گذاشتن عکس هايی كه از جهت نورپردازی و انتخاب پس زمينه 
تأثير مناسبی در درک ماهيت و شکل حجم ها دارند.

5  هنرجويان تحليل و اظهارنظر خود را در رابطه با عکس ها در كالس مطرح كرده و 
باهم گفت و گو كنند.

رسم پالن نورپردازی در عکاسی از اجسام توسط هنرجويان به درک بهتر نورپردازی 
و به وجود آوردن شيوه های نورپردازی جديدتر كمک می كند. به همين دليل توصيه 
به  را  بيانی  با ساده ترين حالت  نورپردازی  می شود كه هنرآموزان شيوه ترسيم پالن 
هنرجويان آموخته و از آنها بخواهند كه برای هر عکس گرفته شده پالن نورپردازی نيز 
رسم كنند و به همراه عکس خود ارائه دهند. اين روش به تحليل نورپردازی و درصورت 
نياز برای اصالح نورپردازی بسيار مفيد است. در شکل زير می توانيد نمونه پيشنهادی 

ترسيم پالن نورپردازی را مشاهده كنيد.

نور پالن از باالنور پالن از رو به رو

میز

دوربین

دوربین

منابعی كه می توانند در اين بخش به هنرآموزان كمک كند عبارت اند از: 
1 نورپردازی در عکاسی مهارت های بنیادين اثر جان چايلدـ  مارک گيلر ترجمه آقای 

علی تهرانی انتشارات آوند دانش 
2  نور و نورپردازی در عکاسی اثر اندرئاس فينيگر، ترجمه سيد امير ايافت، انتشارات 

سروش

در اين بخش از فصل كتاب هدف شناخت و درک پرسپکتيو برای هنرجويان است. نکته
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برخی از مفاهیم در پرسپکتیو

1ـ خط افق
2ـ نقطه گريز

1 2

Vanoshingpoint
نقطه گريز: نقطه ای فرضی روی خط افق در بی نهايت همه خطوطی كه به موازات محور 

مشخص به عمق تصويری می روند در نهايت به اين نقطه يا نقاط می رسند.

Horizon line
كه  فرضی  خطی  افق:  خط 
در تراز ديد ناظر در بی نهايت 

دارد.  وجود 
 

Vertical line
خط عمود: خطی است كه در 
راستای ديد مخاطب بر تصوير 

وجود دارد. 

perspective
پرسپکتیو يا ژرفا نمايی: نظام باز نمايی فضای سه بعدی واقعيت است بر پهنای دو  بعدی 

تصوير.  
)دايره المعارف روئين پاكباز ص 11۸(
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انواع پرسپکتیو

است  تصوير  در  همگرا  خطوط  برخورد  محل  همان  كه  گريز  نقطه  نظر  از  واقع  در 
می شود.  تقسيم  دسته  سه  به  پرسپکتيو 

VL
VL

VRV
VR

پرسپکتیو يک نقطه ایپرسپکتیو دو نقطه ایپرسپکتیو سه نقطه ای

1  تک نقطه ای يا موازی: دراين نوع پرسپکتيو خطوط موازی كه در يک فضا وجود 
دارند در يک نقطه به همديگر می رسند در اين قسمت عکس هايی كه با رويکرد 

پرسپکتيو يک نقطه ای گرفته شده را می بينيد.

توصيه می شود كه برای درک بهتر پرسپکتيو يک نقطه ای، قبل از انجام تمرين های 
اختيار  را كه دارای پرسپکتيو هستند در  عکاسی درخصوص پرسپکتيو، عکس هايی 
قرار  پرسپکتيو  حالت  در  كه  را  كه خطوطی  بخواهيد  آنها  از  و  داده  قرار  هنرجويان 

كنند.  را مشخص  گرفته اند 
نمونه تمرين:

  از هنرجويان بخواهيد كه عکس هايی را كه دارای پرسپکتيو هستند را با خود به 
كالس بياورند و با استفاده از كاغذ كالک خطوطی كه در پرسپکتيو قرار گرفته اند را 

مشخص كنند. 
  از هنرجويان بخواهيد عکس هايی را كه در آنها پرسپکتيو نقش اصلی را در كادربندی 
و زيبايی شناسی دارند جمع آوری كرده و با خود به كالس بياورند و درباره آنها باهم 

گفت و گو كنند. 
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2  پرسپکتیو دو نقطه ای: در اين نوع پرسپکتيو عکس دارای دو نقطه گريز است. مانند 
عکس های زير:

برای درک اين شيوه پرسپکتيو نيز می توانيد از تمرين های قبلی استفاده كنيد. 

3  پرسپکتیو سه نقطه ای: در اين نوع پرسپکتيو عکس سه نقطه گريز دارد. 

VP1 VP2

VP3

اصالح یا تغییر پرسپکتیو

اين عمل به دو روش صورت می پذيرد:
1  به روش غيرديجيتال كه در آن از تغيير 
دوربين  لنز  از  استفاده  يا  و  ديد  زاويه 

می شود. گرفته  كمک 
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2  روش استفاده از نرم افزارهای 
اين  در  پرسپکتيو.  اصالح 
و  ثبت  از  شيوه عکس پس 
انتقال آن به محيط نرم افزار 
)در اينجا برای نمونه نرم افزار 
مانند  می توانيد  فتوشاپ( 
پرسپکتيو  اصالح  به  شکل 

بپردازيد. 

شرح عکس:
راهنما  از خطوط  1  استفاده 
guides با استفاده از مسير 

view  /  new guides

البته بايد درنظر داشته باشيد كه اين نوع روش اصالح پرسپکتيو نيز محدوديت هايی نکته
را دارد.

2  انتخاب كل عکس از طريق 
مسير select/ All يا كليد 

 ctrl+A تركيبی
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نکته پرسپکتيو  اصالح  برای  می توان  هم   free transform ابزار   حالت های  ديگر  از 
كرد.  استفاده  نياز  درصورت 

تمرين نظر  زير  پرسپکتيو  نظر  از  مختلف  عکس های  اصالح  روش  اين  بهتر  درک  برای 
می شود. توصيه  هنرجويان  توسط  هنرآموزان 

از   free transform حالت  از  3  استفاده 
 ctrl+t تركيبی  كليد  با  يا   edite پنجره 

free  transform از پنجرة perspective 4  استفاده از حالت

نکات ایمنی و بهداشت

رعايت همه نکات ايمني و بهداشت در هنگام كار با رايانه

شیوۀ ارزشیابی اهداف توانمند سازي

پرسش و پاسخ كالسي، تهيه و ارائۀ گزارش، جمع آوري مستندات و نمونه هاي تصويري
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ارزشیابی شايستگی عکاسي از احجام

تکالیف عملکردي عنوان فصل
)شايستگي ها(

استاندارد عملکرد
)کیفیت(

نتايج مورد 
انتظار

استاندارد
)شاخص ها، داوري، 

نمره دهي(
نمره

فصل 3:
نورپردازي 

و پرسپکتیو 
در عکاسي از 

حجم ها

1- تحليل چگونگي 
نورپردازي در شرايط 
متفاوت در عکاسي از 

حجم ها
2- پرسپکتيو و تأثير 

آن بر عکاسي از 
حجم ها

تحليل و بررسي فرم و 
شکل حجم ها هندسي و 

غير هندسي و ارتباط آن با 
نور در فرايند عکاسي 

باالتر از
حد انتظار

عکاسي از حجم ها در شرايط 
نوري ويژه و نمايش پرسپکتيو 
با تغيير زاويه ديد و لنزهاي 

دوربين 

3

در حد انتظار
تحليل انواع نور و بررسي 

شرايط عکاسي از اشيا و احجام 
هندسي و غير هندسي

2

پايين تر از 
1شناخت اشکال و حجم ها حد انتظار

نمره مستمر از 5

نمره شايستگي پودمان از 3

نمره پودمان از 20



بخش 2: دروس و جلسات

53

نمونه جدول بودجه بندي: هويت در گرافیک

رئوس محتوافصلواحد يادگیریجلسه
زمان

عملینظری

كاربرد و كاركرد هويت4هويت در گرافيکجلسه 1
-4)هويت فردی(

كاربرد و كاركرد هويت سازمانی و 4هويت در گرافيکجلسه 2
-4هويت برند

هويت كمپين ارتباطی، هويت 4هويت در گرافيکجلسه 3
-4رويداد، هويت گروهی

ـ4ساخت و ساختار4هويت در گرافيکجلسه 4

ساخت و ساختار 4هويت در گرافيکجلسه 5
ـ4)تصوير و نوشتار(

ساخت و ساختار 4هويت در گرافيکجلسه 6
22)رنگ و بافت(

ـ2ارزشيابي4هويت در گرافيکجلسه 7
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واحد یادگیری 

)1(
فصل چهارم: هویت در گرافیک

مقدمه

هنرجويان در اين فصل با عناويني مانند هويت در گرافيک، برند و برندينگ، هويت 
سازماني و... كه از موضوعات مهم در فعاليت هاي گرافيک و عکاسي است آشنا می شوند. 
اين مباحث كه پيچيدگي هاي  از  اگرچه الزمۀ به دست آوردن درک صحيح و دقيق 
ويژه اي نيز دارند، ورود به دنياي كار در محيط حرفه اي و تجربه عملي )از نوع مشاهده، 
كارگروهي، بررسي و پژوهش و...( است. با اين حال در اين فصل سعي شده هنرجويان 
پايه دوازدهم كه براي انجام برخي از مهارت هاي حرفه اي به دنياي كار ورود خواهند 
داشت در انجام طراحي گرافيک و يا عکاسي از يک محصول )كاال يا خدمات( به اين 

موضوعات توجه داشته باشند.   

مواد و تجهیزات

ويدئوپروژكتور، پرده نمايش، رايانه و...

دانش افزایی و شیوه تدریس

در نمونه هاي پوستر صفحه نخست سه اثر از فرشيد مثقالي است كه با تصوير سازي 
و تركيب بندي كالسيک با زمينه هاي سفيد طراحي شده اند. سه پوستر ديگر از آثار 
رضا عابديني است با استفاده از خط نستعليق با فرم سياه مشق و همچنين سيلوئت 
پيکرهاي انساني، زمينۀ كاغذ كرافت و خانوادة رنگ هاي گرم، سري سازي شده است.

هویت فردي

همان گونه كه در كتاب درسي توضيح داده شد، هويت به لحاظ صوري محصول تکرار 
عناصر و كيفيات بصري است. با نگاهي كلي به تاريخ هنر، درمي يابيم  كه سبک ها و 

مکاتب هنري نتيجه دو رويکرد هستند:
1  رشد سازو كار دروني هنر؛ مانند پديد آمدن تکنيک هاي جديد هنري و شيوه هاي 
پرداخت تصويري. برای مثال با رشد تکنيک رنگ سازي و بوم سازي در دورة باروک 

امکان رنگ گذاري اليه اليه و جرمی فراهم می شود. 
2  ارتباط هنر با پيرامونش؛ از جمله سياست، مذهب، اقتصاد و جامعه، مانند اتفاقي 
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كه در قرن 1۸ و 19 افتاد. با تکميل موتور بخار و انقالب صنعتی، حركت سريع و 
دگرگوني هاي ناشي از آن در جامعه آغاز مي شود. تأثير اين حركت سريع را در اضافه 

شدن سرعت به نقاشي، در سبک امپرسيونيسم مي توان ديد.
باقي  را در هنرها  اثرشان  باشند معموالً  بيروني هنر، هر چه  اين دو تحول دروني و 
مي گذارند و در يک سبک يا مکتب با بسامد باالي چند عنصر يا كيفيت تصويري مواجه 
مي شويم. براي مثال در دوره باروک با زمينه هاي تاريک و غلبۀ رنگ هاي قهوه اي و نوع 
ويژه اي از نورپردازي مواجهيم و يا در سبک امپرسيونيسم طراحي لغزان و رنگ هاي 

شفاف و ضربه قلم هاي سريع و.. را مي بينيم.
يا  مکتب  كلي( شاخصه هاي صوري يک  )به طور  بصري  كيفيات  و  عناصر  تکرار  اين 
سبک و يا جنبش را می سازد اما در كنار اين هويت گروهي، معموالً هنرمندان شاخص 
هر سبک، هويت فردي خود را دارند. به عنوان نمونه در ميان تعداد زيادي از نقاشان 
باروک كه همگي خصلت هاي نور و سايه و رنگ مشابه دارند، »  رامبراند« و »كاراواجو« 
خصيصه هاي شخصي و فردي تري دارند كه آثارشان را در همان مکتب يا سبک متمايز 
مي كند. تركيب بندي هاي متفاوت، استفاده از فام خاص رنگ قرمزدر آثار كاراواجو و 
نورپردازي متفاوت چهره و شخصيت پردازي های ويژه، آثار رامبراند را در ميان اين گروه 

از نقاشان خاص تر مي كند.
اين تحليل را دربارة نقاشان سبک امپرسيونيسم هم مي توانيم داشته  باشيم؛ »مونه«، 
»مانه«، »رنوار«، »ادوارد دگا« هركدام عالوه بر تعريف كلي امپرسيونيسم، مشخصه هاي 

فردي خود را نيز دارند.
از هنرهاي سنتي و ايراني نيز مي توان به اين نکته اشاره كرد به عنوان مثال؛ از ميان 
تمام نستعليق نويسان ايراني اگر چه همۀ ايشان، نوع واحدي از يک قلم خوشنويسي را 
می نويسند، اما شيوه شخصي »كلهر«، »ميرزا غالمرضا اصفهاني« و »ميرعماد« همان 

نشان هويتي اين هنرمندان است.
در مکاتب گرافيک هم می توانيم به مکتب لهستان يا ژاپن اشاره كرد كه اگرچه هريک 
مشخصات كلي خود را دارند، اما طراحان گرافيک بزرگ و شاخص در اين مکاتب، هويت 

فردي خود را در آثارشان به نمايش مي گذارند.

شیوۀ تدریس

آثار  ابتدا  است  الزم  گروهي(  هويت  و  فردي  )هويت  قسمت  دو  اين  تدريس  براي 
هنرمندان مختلف يک شيوه، سبک يا مکتب را در كنار هم به هنرجويان نشان داده و 
سپس از آنها خواسته شود كه مشخصه هاي مشترک شان را بنويسند. بعد از اين مرحله 
با نشان دادن تعدادي از آثار يک هنرمند شاخص آن سبک، تالش كنيد تا هنرجويان 
شيوه هاي فردي و شخصي هريک از هنرمندان را درک كرده و درباره آن گفت وگو كنند.
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راهنمایي در ارائه تکالیف کالسي

در تکليفي كه به هنرجويان براي جستجو و پيدا كردن تصاوير محصوالت سه برند 
لبنيات داده شده است، اين نکات مهم و قابل ارائه است:
  حتماً تصاوير از سه برند مهم توليد لبنيات داخلی باشند.

  پس از آنکه هنرجويان تصاوير را بر ديوار كالس نصب كردند به آنها توضيح داده 
شود كه كدام از اين سه برند توانسته با ارائۀ مزه هاي محصوالت خاص، در ميان 

شود. شناخته  مخاطبانش 
  توضيح داده شود كه به عنوان مثال يک برند با طراحي مسکات گاو و قراردادن تصوير 

گاو در موقعيت هاي مختلف، با طنزي تصويري در ذهن مخاطب ثبت شده است.
  محصوالت دو برند ديگر نيز توانسته اند از راه هندسۀ مشترک، هويت بصري براي 

خود بسازند.
  در نهايت آنچه در ذهن ما مي ماند، مزه و شکل ظاهري توأمان اين برند هاست.

  هرچه اين مزه و ظاهر كاال خاص تر باشد، برندسازي كامل تر اتفاق مي افتد.
هر كمپين ارتباطی ـ تبليغاتي نياز به هويت بصري مشخص دارد. يک برند براي ايجاد 
ارتباط با مخاطبانش عالوه بر هويت مشخص سازماني، در كمپين هاي مختلف نيز بايد 
هويتي بسازد كه مجزا از هويت كلي اش نباشد اما مشخصه هاي كوتاه مدت نيز داشته باشد.

در مثال هايي كه در كتاب آمده، نمونه اول كه كمپين ارتباطي يک برند بستني )تصوير ۸( 
است، عالوه بر حالت چهره بچه ها، تركيب بندي، رنگ پس زمينه و نوع نورپردازي تصاوير 
نيز هويت بصري را كامل و تقويت مي كند. ويدئوي اين كمپين را نيز مي توانيد در اينترنت 
جستجو كرده و مشاهده كنيد كه عيناً همين فضاي رنگ و تصوير در آن تکرار شده است.
)تصوير 9( كمپين دوم كه مربوط به شامپوي ضدشوره است، با اينکه تصاويري از ورزش هاي 

مختلف را نشان مي دهد اما همه يک فضاي نور و رنگ و تركيب بندي مشترک دارند.
) تصوير 1۰( نمونه سوم يک كمپين اجتماعي درباره گرمايش زمين است. در اين كمپين نيز 
مانند دو نمونه قبلي از يک فضاي رنگي و تركيب بندي و نوشتار مشترک براي هويت سازي 
بهره برده و عالوه بر آن با شيوه مشترک تصويرسازي نيز اين سري بودن را تقويت كرده است.

1  هر كمپين موفق يک خط روايت دارد كه مي توانيم با چند جمله آن را تعريف نکته
كنيم. مثاًل در نمونه اول مي توانيم بگوييم كمپين بچه هايي را نشان مي دهد كه 
گاز بزرگي به بستني زده اند و سرشان درد گرفته و در لحظه در هم كشيدن 
چهره، عکاس آنها را ثبت كرده و دليل اين گاز بزرگ از بستني اين است كه آن 

بستني خيلي خوشمزه است. 
پس الزم است كمپين هاي مختلف را سر كالس با دانش آموزان خود مرور كنيد و 
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عالوه بر شناخت عناصر هويت ساز، خط روايتشان را هم بررسي كنيد.
2  يک كمپين رسانه هاي مختلفي دارد. رسانه هايي همانند ويدئو، پوستر، تبليغات 
شهري و مانند آن. الزم است عالوه بر نشان دادن يک كمپين به دانش آموزان 
رسانه هاي مختلف آن كمپين را پيدا كنيد و خط روايت و عناصر هويتي شان را 

در اين رسانه ها نشان دهيد.

هویت رویداد

براي همه رويدادها مي توان هويتي ساخت. به عنوان مثال رويدادهاي ورزشي، جشنواره هاي 
هنري، كنفرانس ها، سمينارها و ميزگردهاي علمي. در همه اينها هويت امري ضروري است.
برخي از رويدادها اگر چه به صورت ساماندهي شده )سيستماتيک( براي آنها هويت سازي 
نشده اما در مجموع داراي عناصر هويتي هستند. مانند رويداد عاشورا در دهه محرم كه 
يک هويت مشترک دارد. رنگ سياه در پوشش عزاداران، بوي اسپند و گالب در مراسم 
آييني، عطر قيمه نذري، كتيبه ها، َعلَم ها و ُكَتل ها و حتي نوع نوشتار غالب در كتيبه ها، 
آواها و نواها و عناصر بصري، بويايي و مانند آن يک هويت عاشورايي را تجسم مي كنند.  
البته اين هويت سازي طي قرن ها شکل گرفته و كاماًل عناصر مردمی و تجارب هنري 

پيوسته در شکل گيري آن مؤثر بوده اند.
در اين بخش مقصود از هويِت رويداد، طراحی هويت به شکل كاماًل آگاهانه و از قبل تعيين 
شده و با ساختار گرافيکي براي رويدادهاست. ساده ترين نوع هويت سازي براي يک رويداد، 

مي تواند طراحي يک پوستر، كارت دعوت و فولدر براي يک همايش يا رويداد باشد.

نکات ایمنی و بهداشت

رعايت همه نکات ايمني و بهداشت در هنگام كار با رايانه

شیوۀ ارزشیابی اهداف توانمندسازي

پرسش و پاسخ كالسي، تهيه و ارائۀ گزارش، جمع آوري مستندات و نمونه هاي تصويري

نکته از هنرجويان بخواهيد براي يک رويداد و هويت بصري آن، جستجو كرده و نمونه هاي 
خود را در كالس ارائه نمايند. براي جستجوي بهتر و دقيق تر هنرجويان را راهنمايي 

كنيد تا عنوان مورد نظر خود را به صورت التين تايپ و جستجو كنند.
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ارزشیابی شايستگی هويت در گرافیک

تکالیف عملکردي عنوان فصل
)شايستگي ها(

استاندارد عملکرد
)کیفیت(

نتايج مورد 
انتظار

استاندارد
)شاخص ها، داوري، 

نمره دهي(
نمره

فصل 4:
هويت در 
گرافیک

1ـ بررسي هويت و 
عناصر آن در ساختار 
گرافيکي محصوالت و 

خدمات

بررسي و تحليل عناصر 
و عوامل مؤثر در ساخت 

هويت بصري در آثار 
گرافيکي

باالتر از
حد انتظار

تحليل انواع هويت هاي بصري و  
طراحي هويت بصري براي يک 

محصول توليد شده
3

در حد انتظار
تحليل و بررسي شيوه هاي 

ساخت هويت و برند در تبليغات 
گرافيکي

2

پايين تر از 
حد انتظار

شناخت عناصر و عوامل 
1مشترک در هويت آثار هنري

نمره مستمر از 5

نمره شايستگي پودمان از 3

نمره پودمان از 20



بخش 2: دروس و جلسات

59

نمونه جدول بودجه بندي: کسب اطالعات فني دوربین های عکاسی

رئوس محتوافصلواحد يادگیریجلسه
زمان

عملینظری

تفاوت دوربين های بدون آينه و 5كسب اطالعات فنيجلسه 1
22تک لنز انعکاسی

22شيوه عکس برداری پياپی5كسب اطالعات فنيجلسه 2

تکنيک های عکاسی HDR و 5كسب اطالعات فنيجلسه 3
22شيوه انجام آن

تکنيک های عکاسی HDR و 5كسب اطالعات فنيجلسه 4
31شيوه انجام آن

تکنيک عکس برداری با فاصله 5كسب اطالعات فنيجلسه 5
31زمانی

31ارزشيابي5كسب اطالعات فنيجلسه 6
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واحد یادگیری 

)1(
فصل پنجم: کسب اطالعات فني

مقدمه

در اين بخش با توجه به مطالب عنوان شده در واحد يادگيری اطالعات فنی دوربين های 
عکاسی، به منظور آشنايی بيشتر هنرآموزان گرامی، برای بعضی از عناوين توضيحات 

بيشتر و يا نمونه های تصويری متنوع تر ارائه شده است.

مواد و تجهیزات

يک دوربين بدون آينه و يک دوربين تک لنز انعکاسی

دانش افزایی

  دوربین های بدون آينه )Mirror less(: همان طور كه می دانيد دوربين های بدون 
آينه يا Mirror less به خاطر حذف آينه به كار رفته در دوربين های DSLR به اين 

نام شناخته می شوند.
  مزايای دوربین های بدون آينه )Mirror less(: در برابر دوربين های تک لنز 

)DSLR(ديجيتال انعکاسی 
  بدنۀ سبک تر و کم حجم تر: اين نوع دوربين ها به دليل نداشتن آينه و منشور نسبت به 
دوربين های تک لنز انعکاسی دارای وزن و حجم كمتری هستند. عالوه بر اين به علت   
Flange Focal Distance كوتاه تر حجم فيزيکی لنز و بدنه كاهش قابل مالحظه ای 
می يابد. بدون فضای هدر رفته، بدنه دوربين سبک تر می شود و احتياج به پالستيک 
محکم و ضخيم برای نگهداری وزن دوربين و لنز از بين می رود؛ بنابراين دوربين های 

بدون آينه بسيار سبک تر و كوچک تر از دوربين های DSLR هستند. 
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مزایای حذف مکانیزم آینۀ متحرک 

  صدای کمتر: با حذف آينه متحرک، صدای مسلسل وار باال و پايين رفتن آينه شنيده 
نخواهد شد و صدای كليک شاتر تنها صدايی است كه از دوربين شنيده می شود.

دوربين های  در  شاتر  DSLR، حركت  دوربين های  برخالف    لرزش کمتر دوربین: 
بدون آينه باعث ايجاد لرزش زياد نمی شود.

  حذف جريان هوا: به خاطر اينکه قطعۀ متحرک بزرگی در بدنه  دوربين های بدون 
آينه قرار نگرفته پس جريان هوا و نفوذ گرد و غبار نيز كمتر می شود.

  تمیزکردن ساده تر: اگر بر روی سنسور گرد و غبار بشيند پاک كردن آن ساده تر 
است. احتياجی به شارژ كامل باطری برای باال زدن آينه و دسترسی به سنسور نيست 

و فقط با برداشتن لنز دسترسی به آن امکان پذير خواهد بود. 
  فريم بر ثانیه ی پرسرعت: حذف آينه باعث می شود سرعت فريم ها به سرعت باال و 
پايين رفتن آينه بستگی نداشته باشد و اين پتانسيل در دوربين های بدون آينه وجود 

دارد كه به سرعت های بسيار باالتری دست پيدا كنند.
  پیش نمايش زنده: در دوربين های بدون آينه عکاس نمای دقيقی از منظره ای كه 
توسط دوربين گرفته می شود را خواهد ديد. اساساً آنچه در صفحه نمايش )مانيتور( 
اين دوربين ها ديده می شود دقيقاً همان چيزی است كه در حافظه ذخيره خواهد شد 

و كاربر می تواند اشباع رنگ و روشنايی و... را تنظيم كند.

مقايسه دوربین تک لنز انعکاسی )تصوير باال( و دوربین بدون آينه )تصويرپايین( 
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از ملزومات    ساخت و پشتیبانی ارزان تر: قطعات متحرک كمتر و حذف بسياری 
محصول  از  ارزان تر  پشتيبانی  و  پايين تر  توليد  هزينۀ  باعث  گران قيمت  و  دقيق 
 DSLR می شود. بسياری از توليدكنندگان مبالغ زيادی را بابت بيمه  دوربين های
می گيرند كه با كم شدن ريسک آسيب پذيری قطعات متحرک و ارزان شدن هزينۀ 
ساخت و توليد، از اين مبلغ كاسته خواهد شد. ميزان بازگشت كمتر دوربين های 
بدون آينه به كارخانه برای كاليبراسيون و تنظيمات ديگر نيز از عوامل كاهش هزينه 
 DSLR است كه به اين ترتيب قيمت بدون آينه ها می تواند از ارزان ترين دوربين های

هم كمتر شود.

 )Mirror less( محدودیت ها و معایب دوربین های بدون آینه
)DSLR( در برابر دوربین های تک لنز انعکاسی دیجیتال

منظره ياب  از  آينه   بدون  دوربين های  از  برخی  الکترونیکی:    تأخیر در منظره ياب 
الکترونيکی مناسبی استفاده نمی كنند. درحالی كه اين تأخير در برابر قطع تصوير 
با حركت آينه در منظره ياب های نوری به نظر نمی آيد اما در دوربين های بدون آينه  

جديد اين تأخير نيز بسيار كمتر شده است. 
  فوکوس خودکار و پیگیری حرکت: با وجود اينکه عمليات تشخيص كنتراست در 
دوربين های بدون آينه به سطح قابل قبولی رسيده اما هنوز در دنبال كردن اشيای 
متحرک ضعيف عمل می كنند و به همين دليل در عکاسی ورزشی و حيات وحش 
تقريباً غيرقابل استفاده هستند. يکی از داليلی كه باعث می شود بدون آينه ها برای 
عکاسی سريع مناسب نباشند اين است كه بيشتر آن ها دوربين های كوچک با سنسور 
APS-C هستند و برای اتصال لنزهای بزرگ كه برای عکاسی ورزشی و حيات وحش 

استفاده می شوند مناسب نيستند.
  نقاط قرمز: با توجه به كوتاه بودن Flange Distance بيشتر دوربين های بدون آينه 
دچار مشکلی به نام الگوی نقاط قرمز می شوند. وقتی در يک فريم با كادر بسته، نور 

خورشيد بيفتد اين مسئله به خوبی 
واقع  در  می دهد.  نشان  را  خودش 
به قسمت  سنسور  از  نور  بازتاب  با 
از  الگويی  بالعکس  و  لنز  انتهايی 
ديگر  رنگ های  شايد  و  قرمز  نقاط 
به وجود می آيد كه هنوز راهی برای 

ندارد. اين مشکل وجود  حل 
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  کنتراست قوی منظره ياب الکترونیکی: بيشتر منظره ياب ها كنتراست را بيشتر از 
مقدار معمول نشان می دهند و شبيه آنچه در تلويزيون ها می بينيم، سياه و سفيدها 
قوی تر و خاكستری را كمتر نمايش می دهند. در نتيجه تصويری كه عکاس می بيند 

با تصوير واقعی فرق دارد.

شیوۀ تدریس

برای درک بهتر تفاوت بين اين دو نوع دوربين، الزم است كه هنرجويان از نزديک با اين 
دو نوع دوربين آشنا شوند و برای دوربين های تک لنز انعکاسی بهتر است از دوربين های 
فيلمی استفاده شود. پس هنرآموزان گرامی الزم است در آتليه عکاسی اين دو نوع 

دوربين را به هنرجويان نشان داده و نحوه تشکيل تصوير در ويزور را توضيح دهيد.

شیوۀ ارزشیابی اهداف توانمندسازي

بهترين روش برای ارزشيابی اين بخش، پرسش و پاسخ است.

مواد و تجهیزات

دوربين، رايانه، نرم افزار ويرايش عکس برای تركيب عکس ها

دانش افزایی

)Continues Mode(عکس برداری پیاپی
عکس برداری پياپی يکی از قابليت های جذاب دوربين های ديجيتال برای ثبت موضوعات 
متحرک است كه طرفداران بسياری را هم در بين عکاسان حرفه ای و هم تازه كار دارد. 

بيشتر عکاسان ورزشی و حيات 
نهايت  امکان  اين  از  وحش 
تصاويری  و  كرده  را  استفاده 

به وجود می آورند.  زيبا 
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برای تركيب بعضی از عکس های پياپی در يک فريم )مانند نمونه های زير( می توان از 
اين مسير در برنامه فتوشاپ استفاده كرد. 

File/Scripts/Load files into stack…
در پنجره ای كه باز می شود از قسمت Brows مسير عکس ها را انتخاب كرده و آنهايی 
را كه قصد داريم با يکديگر تركيب كنيم باز می كنيم. فتوشاپ همه عکس ها را در يک 
فايل ولی در اليه های جدا از هم بازمی كند. سپس شما می توانيد برای هر اليه يک اليه 
ماسک در نظر بگيريد و قسمت های اضافی را مخفی كرده و فقط عناصر متحرک را در 

يک عکس كنار يکديگر داشته باشيد.
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شیوۀ تدریس

برای آموزش عملی به هنرجويان بهتر است در حياط مدرسه از موضوعات متحركی 
مانند: حركت توپ واليبال يا فوتبال، دويدن هنرجويان ديگر و مانند آن را عکس برداری 
كنيد تا آنها بهتر متوجه نحوه انجام كار شوند. سپس با دادن تمرينات بيشتر خارج از 

مدرسه از آنها بخواهيد تا موضوعات خالقانه تری را انتخاب كنند.

شیوۀ ارزشیابی اهداف توانمندسازی

و  تمرين  به عنوان  كه  نرم افزار  در  آنها  تركيب  و  پياپی  عکس های  ديدن  بر  عالوه 
كار    در    منزل برای هنرجويان درنظر گرفته می شود، الزم است هنرجو نمونه كاری هم در 
سايت كامپيوتر به عنوان تمرين انجام دهد تا هنرآموز نحوه استفاده از نرم افزار و درستی 
تركيب عکس ها و استفاده از ابزارهای نرم افزار را تأييد كند تا درصورت وجود اشکاالت 

احتمالی، هنرجو به آنها پی برده و كار خود را اصالح كند.
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دانش افزایی

HDR و عکاسی )Dynamic Range(محدوده دينامیکی
هنگام عکاسی از صحنه هايی كه دارای كنتراست بااليی هستند و فاصله بين شدت نور 
در مناطق مختلف آن زياد است، همواره اين چالش وجود دارد كه نحوه نورسنجی از 
اين صحنه چگونه بايد باشد، اولويت با مناطق روشن است و يا نواحی تاريک؟ در نهايت 
نيز در عکسی كه گرفته می شود، جزئياتی از صحنه اغلب از دست رفته است. در اين 
موارد با استفاده از تکنيک عکاسی با محدوده ديناميکی باال )HDR( می توان نتايج 

بسيار متفاوتی به دست آورد.
محدوده بين نواحی تاريک )سياه( تا نواحی روشن )سفيد( در يک صحنه يا تصوير، 
تحت عنوان محدوده ديناميکی يا گستره پويايی )Dynamic Range( خوانده می شود.

محدوده ديناميکی در عکاسی ديجيتال، نسبت بين حداكثر و حداقل شدت نور قابل 
اندازه گيری می باشد. به عبارت ديگر محدوده بين روشن ترين تا تاريک ترين ناحيه در 
يک تصوير )تون های سفيد تا سياه( محدوده ديناميکی آن را تشکيل می دهد. اين 
با  )شامل خاكستری  موجود  رنگ های  كليه  در  روشن  تا  تيره  محدوده شامل طيف 

است. تون های مختلف( 
اگر در يک صحنه قسمت های روشن و پر از نور زياد و همچنين بخش های تاريک زيادی 
وجود داشته باشد )كنتراست باال(، نشان دهنده محدوده ديناميکی باالی آن صحنه 
است و اگر در صحنه ای ميزان نور عمومی آن نه خيلی روشن باشد و نه خيلی تاريک 

)كنتراست كم(، می توان گفت كه محدوده ديناميکی پايينی دارد.
تون های  دارای  آن،  از  بخش  هر  روشنايی  ميزان  اندازه  به  صحنه  يک  اجزای  تمام 
)Tonality( متفاوتی است. اگر محدوده ديناميکی را به صورت نواری از سياه تا سفيد 
درنظر بگيريم كه سياه و سفيد در دو سمت آن و تون های مختلف خاكستری در مابين 
آنها قرار گرفته باشد، مناطق روشن صحنه در سمت تون های سفيد و مناطق تاريک تر 

آن در سمت تون های سياه قرار می گيرند.

نمايش تونالیته های مختلف در محدوده بین نواحی روشن تا تاريک صحنه
نواحی تاريکتون های مختلف خاکسترینواحی روشن
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شايع ترين واحد اندازه گيری محدوده ديناميکی در دوربين های ديجيتال f-stop است. هر 
گام )استاپ( در دوربين های عکاسی نشان دهنده دوبرابر شدن يا نصف شدن ميزان نور است. 
هر واحد f-stop يا گام به اسامی ديگری همچون Zone يا Exposure Value = EV  هم 

ناميده می شود.

HDR عکاسی
دوربين عکاسی به اندازه چشم انسان توانايی تشخيص محدوده تون های تاريک تا روشن 
را در يک صحنه ندارد. به عبارتی محدوده ديناميکی )Dynamic Range( آن كمتر از 
چشم است. چشم انسان توانايی تشخيص ميزان روشنايی و توناليته های موجود تا حدود 
f-stop 24-2۰ را دارد. برای انجام يک مقايسه كافی است بدانيد در يک صحنه آفتابی 
معمول كه در آن سايه های عميق و روشنايی تيز آفتاب وجود داشته باشد، محدوده 

ديناميکی در حدود f-stop 15 است.
اگر چه در چند سال گذشته دوربين های ديجيتال ساخته شده پيشرفت های چشمگيری 
در خصوص محدوده ديناميکی داشته اند، ولی در بهترين حالت حداكثر محدوده ديناميکی 
قابل تشخيص توسط آنها f-stop 9 - 11 است. خيلی از دوربين های كمتر پيشرفته و 

دوربين های با سنسور كوچک محدوده ديناميکی در حدود f-stop 5 -7 دارند.

24 f-stop محدوده دينامیکی چشم انسان در حدود

11 f-stop محدوده دينامیکی دوربین های حرفه ای در حدود

7 f-stop محدوده دينامیکی دوربین های کوچک در حدود

مقايسه محدوده دينامیکی دوربین های عکاسی ديجیتال با چشم انسان

برای روشن شدن مطلب، يک صحنه را درنظر بگيريد كه كنتراست صحنه باالست، 
اتاق  يک  داخل  در  مثاًل  است.  زياد  آن  مختلف  قسمت های  بين  نور،  اختالف  يعنی 
ايستاده ايد به طوری كه بخش های بسيار پرنوری از بيرون پنجره قابل مشاهده است. 
به عبارتی صحنه مقابل شما در مناطقی بسيار روشن و در مناطق ديگر بسيار تاريک 
است. چشم انسان می تواند هم زمان رنگ ها و اشکال داخل اتاق و مناظر خارج از پنجره 
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را ببيند و خود را با روشنايی هر قسمت تطبيق دهد. يعنی محدوده ديناميکی بسيار 
زياد موجود در صحنه را تشخيص دهد.

ولی دوربين عکاسی قادر به اين كار نيست. به طوری كه اگر تنظيمات دوربين را برای 
تاريک تر  مناطق  نهايی،  تصوير  در  دهيم،  انجام  پنجره(  بيرون  )نمای  روشن  مناطق 
صحنه به شدت كم نور شده و به سياهی ميل می كند و برعکس، اگر دوربين را برای 
مناطق تاريک تر صحنه )قسمت های داخل اتاق( تنظيم نماييم، مناطق خيلی روشن به 
سمت سفيد ميل می نمايد. بنابراين نمی توان تنظيماتی برای دوربين انجام داد كه در 
صحنه های با كنتراست زياد، هر دو ناحيه را به طور مناسب نوردهی )Expose( نمايد، 

زيرا محدوده ديناميکی صحنه مورد نظر بسيار بيشتر از توان سنسور دوربين است.

ثبت عکس با دو نوع نوردهی متفاوت براساس نواحی روشن و تاريک صحنه

برای برطرف كردن اين محدوديت كه در دوربين های ديجيتال وجود دارد، روشی به نام 
تکنيک HDR وجود دارد.

عکاسی با محدوده ديناميکی باال )High Dynamic Range( )HDR( يک تکنيک 
و روش پردازش ديجيتال تصاوير است كه با استفاده از آن تعدادی عکس كه با سطوح 
نوردهی متفاوت از يک صحنه واحد گرفته شده است را با هم ادغام كرده و يک تصوير با 

نوردهی مناسب توليد می شود.
اگر از صحنه موردنظر سه عکس بگيريم درحالی كه يک عکس با نوردهی نرمال و دو عکس 
 )Overexposed( و نوردهی بيشتر از نرمال)Underexposed( ديگر با نوردهی كمتر
و سپس آنها را با يکديگر تركيب كنيم به طوری كه همه مناطق تصوير به شکل مناسبی 
نوردهی شده باشد، تصوير به دست آمده عکسی خواهد بود كه محدوده ديناميکی بااليی از 
 )HDR( High Dynamic Range صحنه اوليه را شامل می شود. به عبارتی يک عکس

خواهيم داشت.
عکس های HDR، عکس هايی هستند كه محدوده ديناميکی بااليی دارند به طوری كه در 
يک عکس واحد، قابل دستيابی نمی باشد. در عکاسی HDR در واقع محدوده ديناميکی 
قابل تشخيص توسط دوربين گسترش می يابد و حداكثر جزئيات موجود در نواحی روشن 
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و تاريک صحنه قابل مشاهده می گردد، چيزی شبيه به آنچه چشم انسان قادر به ديدن 
آن است.

نمايش چگونگی پوشش دادن محدوده دينامیکی صحنه با گرفتن سه عکس که نوردهی متفاوت دارند.

HDR روش های تولید عکس
برای ايجاد يک عکس HDR می توان از دو روش استفاده كرد:

الف( چند عکس از يک صحنه گرفته شود )Multiple images( و سپس از طريق 
برنامه های ديجيتالی پردازش عکس، آنها را با يکديگر ادغام نمود.

ب( يک عکس واحد به شکل خام )RAW( از صحنه گرفته شود و با پردازش ديجيتال 
آن، يک تصوير HDR حاصل گردد.
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البته در تعدادی از دوربين های عکاسی جديد، برنامه ايجاد عکس های HDR تعبيه شده 
است. منتهی خروجی اين نوع عکس ها با فرمت JPEG است كه نسبت به عکس هايی 
كه با استفاده از فرمت RAW گرفته می شود از كيفيت پايين تری برخوردار است. 
همچنين نحوه پردازش عکس های HDR در آنها به اندازه نرم افزارهای ويرايش عکس 

قابليت های بااليی ندارد.

شیوۀ تدریس

قبل از تدريس بهتر است نمونه هايی از تصاوير به هنرجويان نشان داده و از آنها پرسيده 
شود كه آيا می دانند اين تصاوير چگونه انجام شده است؟ سپس نحوه كار برای آنها 

توضيح داده شود. 
همچنين برای انجام تمرين عملی در مدرسه می توان دوربين را روی سه پايه قرار داد 
و برای مدت چند ساعت )بدون جابه جايی دوربين و كادر( از قسمتی از حياط مدرسه 
عکاسی كرد. با اين تمرين هنرجويان متوجه تغييرات نور و تأثير آن در عکس خواهند 
شد و با استفاده از عکس های گرفته شده می توانيد يک عکس HDR به وجود آورده و 

توضيحات الزم را به هنرجويان بدهيد.

HDR ابزار مورد استفاده جهت عکاسی
الف( دوربین عکاسی ديجیتال: يک دوربين عکاسی ديجيتال كه ترجيحاً قابليت انجام 

نوردهی به روش براكتينگ 
 HDR عکاسی  برای  باشد  داشته  را   )AEB( يا   )Auto Exposure Bracketing(

است. مورد  نياز 
عملکرد بركتينگ در دوربين به اين صورت است كه با انجام تنظيمات آن، می توان چند 

عکس پشت سر هم با سطوح نوردهی مختلف از يک صحنه واحد گرفت.
معموالً تنظيمات بركتينگ برای گرفتن سه عکس ) يا 5، 7 يا 9 عکس براساس امکانات 
فاصله  كه  كرد  تعريف  دوربين  برای  می توان  همچنين  می پذيرد.  انجام  دوربين(  هر 
سطوح نوردهی بين عکس ها چند گام يا استاپ )f-stop يا EV ( باشد. به عنوان مثال 
اگر منوی AEB دوربين را طوری تنظيم كنيم كه سه عکس متوالی با نوردهی 2- و 
۰ و 2+ گرفته شود. يعنی اينکه پس از گرفتن سه عکس متوالی، هر عکس نسبت به 

عکس ديگر به اندازه 2 استاپ اختالف نوردهی خواهد داشت.
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عکاسی بركتينگ به اين صورت است كه پس از انجام تنظيمات بركتينگ در منوی 
دوربين و تعيين تعداد عکس هايی كه قرار است بَِرِكت شوند، دوربين در مقابل صحنه 
مورد نظر قرار داده می شود و معموالً ناحيه ای از صحنه كه نوردهی متوسطی نسبت 
 )Exposure( به ساير نواحی صحنه دارد، درنظر گرفته شده و تنظيم نوردهی دوربين
براساس آن انجام می پذيرد. سپس درحالی كه دوربين در مقابل صحنه ثابت است، به 
تعداد بركت های تعيين شده، دكمه شاتر فشار داده می شود تا عکس های مورد نظر برای 

تهيه يک عکس HDR ثبت گردند.
مثاًل وقتی دوربين بر روی حالت سه بركت تنظيم شده است، با سه بار فشردن شاتر، سه 

عکس با اختالف نوردهی )كه از قبل تنظيم كرده ايم( ثبت خواهد شد.
 )Motor Drive( توجه داشته باشيد كه می توان برای گرفتن اين عکس ها از موتور درايو
دوربين نيز استفاده كرد و تعداد عکس های موردنظر را با فشردن و نگه داشتن شاتر 

به شکل مسلسل وار ثبت نمود.
البته وجود سيستم AEB در دوربين الزامی نيست و می توان به روش دستی نيز سه 
عکس متوالی با سه نوردهی متفاوت از سوژه ثبت نمود. در اين موارد بهتر است كه اندازه 
روزنه ديافراگم ثابت باشد و با تغيير در سرعت شاتر و يا استفاده از امکانات نورسنج 
دوربين و انجام نوردهی كم )Underexposed( يا نوردهی زياد )Overexposed( اين 
كار انجام پذيرد. البته در اين روش برای جلوگيری از تغيير در شرايط نوری يا عناصر 
صحنه، نياز به سرعت عمل نيز وجود دارد، به طوری كه بين عکس های متوالی خيلی 

فاصله نيفتد.

دو نمونه منوی تنظیم براکتینگ در دو مدل دوربین نیکون و کانن

محدوده براکتینگ برای سه عکس متوالی
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يک نمونه عکس HDR که از ترکیب 5 عکس براکت شده با فاصله يک استاپ ايجاد شده است.

ب( سه پايه يا نگهدارنده مناسب دوربین: برای گرفتن عکس های متعدد از يک صحنه 
كه نوردهی های مختلف داشته باشند )Bracketing( بهتر است از يک سه پايه استفاده 
نمود تا هنگامی كه عکس های گرفته شده در نرم افزار پردازش تصوير هم راستا می شوند 

)Alignment( به راحتی بر روی يکديگر منطبق گردند.
همچنين با توجه به اينکه وقتی دوربين بر روی حالت اولويت ديافراگم تنظيم شده است 
و از سيستم بركتينگ خودكار دوربين استفاده می شود، دوربين برای ايجاد بركت های 
نوری مختلف از تغييرات سرعت شاتر استفاده می كند، بنابراين ممکن است در بعضی 
عکس ها سرعت شاتر پايين باشد. استفاده از سه پايه كمک می كند كه در اين موارد از 

نظر امکان لرزش دوربين و تار شدن تصوير، نگرانی نداشته باشيد.
ج( برنامه های پردازش عکس های HDR: برنامه های نرم افزاری مختلفی برای پردازش 
 )Photoshop( وجود دارد. مشهورترين و شايد كارآمدترين آنها فوتوشاپ HDR تصاوير

و همچنين اليت روم )Lightroom( است.
همچنين برنامه های ديگری نيز برای پردازش تصاوير HDR وجود دارد كه به دليل 
سهولت در استفاده و كيفيت مطلوب كار با آنها مورد توجه بسياری از افراد قرار دارند. 
Photomatix Pro يکی از بهترين آنها است. كار با اين برنامه بسيار ساده بوده و تنوع 
عمليات و انواع تصاوير HDR كه از طريق آن قابل توليد است، آن را به برنامه ای مطلوب 
 ،  HDR Efex Pro نيز همچون  ديگری  برنامه های  است.  تبديل كرده  پرطرفدار  و 

Aurora HDR و Luminance HDR هستند كه طرفداران خود را دارند.
در اكثر اين برنامه ها، برای توليد يک تصوير HDR، كاربر با تنظيم پارامترهای مختلف 
همچون ميزان تأثير نواحی روشن يا تاريک، كنتراست و يا رنگ، نتيجه كار را كنترل 
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انواع ويرايش های  از  از پيش تعيين شده  آنها چندين حالت  اكثر  می كند. همچنين 
مختلف HDR ارائه می كنند.

HDR برای پردازش عکس های Photomatix Pro نمايش فضای برنامه

تنظیمات مورد نیاز
بهتر است در هنگام گرفتن عکس های متوالی برای ايجاد يک تصوير HDR، موارد زير 

را در نظر داشته باشيد:
و  بهتر  ويرايش  امکان  اين صورت  بگيريد. در   )RAW( با فرمت خام  را  1  عکس ها 

داشت.  خواهيد  دراختيار  عکس ها  برای  باالتری  كيفيت  به  دستيابی 
2  اندازه روزنه ديافراگم )Aperture( را در همه عکس ها ثابت نگه داريد. اين كار باعث 
می شود كه در عکس های شما، عمق ميدان )DOF( تغيير نداشته باشد. پيشنهاد 
می شود از حالت تنظيمات نوردهی با اولويت ديافراگم )حالت Av در كانن و حالت 
A در نيکون( استفاده كنيد. در اين حالت اندازه روزنه ديافراگم در عکس های متوالی 
تغيير نمی كند. به اين علت كه اصوالً در عکاسی HDR به دنبال افزايش جزئيات 
صحنه هستيم، بعضی عکاسان پيشنهاد می كنند كه حتی االمکان از ديافراگم های 
بسته تر )f/16( استفاده شود تا عمق ميدان و جزئيات صحنه بيشتر شود. گرچه 
است  نظر عکاس  مورد  و عکسی كه  نوع صحنه  به  ديافراگم،  روزنه  اندازه  تنظيم 

بستگی خواهد داشت.
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چندبخشی  يا  نيکون  در   )Matrix( ماتريسی  حالت  روی  بر  را  دوربين  3  نورسنج 
)Evaluative( در كانن قرار دهيد. در اين حالت دوربين متوسط روشنايی صحنه را 
می سنجد و بهترين نوردهی برای كل صحنه را درنظر می گيرد. برای انجام نورسنجی، 
می توانيد از هيستوگرام )Histogram( دوربين نيز استفاده كنيد. هنگامی كه كنتراست 
صحنه زياد است، بيشتر اطالعات صحنه در سمت راست و چپ هيستوگرام قرار 
 )Highlight( گرفته است و اين نشان می دهد كه صحنه دارای دو بخش بسيار روشن

و بسيار تاريک )Shadow( است.
با كمک هيستوگرام می توانيد با درنظر گرفتن نواحی بسيار روشن و نواحی كاماًل تاريک 
صحنه موردنظر، نسبت به تنظيم نوردهی متوسط صحنه با استفاده از تنظيمات سرعت 
شاتر و يا به ندرت، تنظيم ايزو )ISO( اقدام نماييد. اگر چه اصوالً تغييرات نوردهی در 

عکس های گرفته شده، بر تغيير سرعت شاتر استوار است.
4  از عملکرد بركتينگ )Bracketing( دوربين استفاده كنيد. اگر قصد داريد از صحنه مورد 
 )f-stop 2 يا EV 2( نظر 3 عکس بگيريد، اختالف نوردهی آنها را بر روی 2 استاپ
تنظيم كنيد و اگر 5 براكت درنظر می گيريد، فواصل نوردهی عکس ها را به اندازه يک 
استاپ )EV 1( قرار دهيد. در اين حالت معموالً بيشترين محدوده ديناميکی صحنه را 

پوشش خواهيد داد.
انتخاب تعداد بركت های صحنه اغلب به دامنه روشنايی و شدت كنتراست صحنه بستگی 
دارد. هرچه اين كنتراست بيشتر باشد، استفاده از تعداد بركت بيشتر )مثاًل 5 يا 7 عدد( 

مناسب تر است.
5  به وزيدن باد توجه كنيد. در باد زياد ممکن است عناصر صحنه همچون گياهان يا 
درخت ها حركت داشته باشند و در نتيجه عکس های گرفته شده كاماًل بر يکديگر 

منطبق نشوند و در نهايت كيفيت تصوير نهايی ازبين برود.
6  تصاوير پشت سر هم را با سرعت بگيريد خصوصاً وقتی اجزای متحرک مثل قطعات 
كنيد.  استفاده  دوربين  درايو  موتور  از  می توانيد  باشد.  داشته  تصوير وجود  در  ابر 
فراموش نکنيد كه ثابت بودن صحنه و عناصر آن از نکته های مهم در به دست آوردن 

نتايج خوب در عکاسی HDR است.
وجود اجزای متحرک در تصاوير باعث می شود در عملکرد نرم افزارهای ويرايش عکس 
همچون Photomatix Pro اختالل ايجاد نمايد و به طور صحيح عکس ها را تركيب 

ننمايد.
7  توجه داشته باشيد وقتی كه كل صحنه بيش ازحد تاريک است و يا بيش ازحد روشن 
است، استفاده از تکنيک HDR خيلی كارآمد نيست و نتايج مطلوبی نخواهد داشت. 
بيشترين كاربرد HDR در مواقعی است كه در صحنه فاصله زيادی بين مناطق 

روشن و تاريک وجود دارد و محدوده ديناميکی آن وسيع است.
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ایجاد تصویر HDR با استفاده از یک عکس

عکس هايی كه با فرمت خام )RAW( گرفته می شوند دارای اطالعات زيادی هستند كه 
در هنگام ويرايش عکس می توان آنها را بازيابی نمود. در يک صحنه كه دارای بخش های 
نوردهی  انجام  و  متوسط صحنه  نورسنجی  تنظيم  با  می توان  است،  تاريک  و  روشن 
مناسب، يک عکس با فرمت RAW گرفت و سپس تصوير به دست آمده را در يکی 
از نرم افزارهای پردازش عکس مثل فوتوشاپ يا اليت روم )Lightroom( باز نمود. با 
روش های نرم افزاری می توان ميزان روشنايی و تاريکی نواحی مختلف عکس را براساس 

توانايی دوربين عکاسی مورد استفاده تا حدود 2 يا 2/5 استاپ اصالح نمود.
روش های انجام كار می تواند مختلف باشد. يک روش اين است كه براساس نوع صحنه، 
از فايل RAW اوليه، سه عکس يا بيشتر با نوردهی های مختلف استخراج شود )معموالً 
مثل  آن  اختصاصی  برنامه های  يا   HDR ابزار  از  استفاده  با  و سپس   )Tiff فرمت  با 

فوتوماتيکس پرو، تصوير HDR نهايی حاصل گردد.
يک روش ديگر اين است كه بر روی همان فايل RAW، پردازش های مختلف انجام و 

تصوير نهايی به دست آيد.
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پردازش عکس HDR با استفاده از پالگين ACR در برنامه فتوشاپ
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Underexposed Overexposed Full Dynamic Range



80

شیوۀ ارزشیابی اهداف توانمندسازی

انجام تمرين عملی گروهی در كارگاه كامپيوتر و تركيب چند تصوير)حداقل دو تصوير( 
 . HDR و دستيابی به تصوير

دانش افزایی

)Time Lapse(عکس برداری با فاصله زمانی
عکاسی با وقفه زمانی )Time-lapse Photography( به تهيه فريم های متوالی عکس 
از يک واقعه با سرعت كمتر از سرعت واقعی آن گفته می شود. وقتی چنين فريم هايی 
به صورت متوالی پخش شوند، سرعت نمايش آن واقعه سريع تر از حالت طبيعی خود 
خواهد بود. چنين فيلم هايی را حتماً تاكنون ديده ايد: باز شدن يک غنچه گل، حركت 

ابرها در آسمان و مانند آن.
مرحله اول ـ انتخاب سوژه، تعیین تعداد و فاصله فريم ها: سوژه های چنين عکاسی، 
بسيار متنوع هستند اما با يکديگر در يک جنبه مهم تفاوت دارند و آن هم زمان كل آن 
واقعه است. اين زمان كل، تعيين كننده مدت عکاسی شما و فاصله زمانی بين فريم ها 
خواهد بود. مثاًل ثبت حركت ابرها در آسمان می تواند با فريم هايی با فاصله يک ثانيه 
انجام پذيرد و باز شدن غنچه گل، ممکن است يک روز طول بکشد و فاصله فريم ها نيز 
بايد بيشتر باشد. يا حتی تغييرات تدريجی صورت خودتان در اثر افزايش سن كه بازهم 

فرايندی طوالنی تر خواهد بود.
برای اينکه دقيقاً بدانيد چگونه تعداد و فاصله فريم ها را محاسبه كنيد، از روش زير 

كنيد: استفاده 
ابتدا سرعت نمايش فيلم نهايی را تعيين كنيد. اين سرعت نمايش به طور استاندارد 24 
يا 3۰ فريم در ثانيه است. اما شما هنگام تهيه فيلم نهايی خود می توانيد آن را با سرعت 
روان تری  نمايش  باشد،  بيشتر  سرعت  اين  هرچه  كه  است  مشخص  بسازيد.  دلخواه 
خواهيد داشت. دومين متغير، زمان كل نمايش شما است. مثالً نمايش حركت ابرها 
به مدت 1 دقيقه. حال تعداد كل فريم ها مشخص می شود: زمان نمايش × تعداد فريم در 
ثانيه. در مورد مثال قبل اگر بخواهيم يک دقيقه از حركت ابرها با سرعت 3۰ فريم در 
ثانيه، نمايشی تهيه كنيم، نياز به ꞊1۸۰۰ 3۰ × 6۰ فريم خواهيم داشت! بنابراين برای 
شروع كارتان می توانيد زمان كل و تعداد فريم در ثانيه را كاهش دهيد. حال بايد فاصله 
بين فريم ها را تعيين كنيم: برای اين منظور بايد بدانيم كه واقعه مورد نظر به طور طبيعی 
چقدر طول می كشد. مثاًل ذوب شدن يک قالب يخ كوچک ممکن است 3۰ دقيقه طول 
بکشد يا حركت تکه ای ابر در پهنه آسمان 5 دقيقه. اين زمان را به ثانيه تبديل كرده و 

بر تعداد كل فريم هايی كه در قسمت قبل به دست آمده بود، تقسيم می كنيم. 
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مثال عملی: برای نمايش ذوب شدن يخ می خواهيم فيلمی بسازيم كه 15 ثانيه طول 
بکشد و با سرعت 2۰ فريم در ثانيه پخش شود )تعداد كل فريم3۰۰(. زمان طبيعی ذوب 
شدن يخ حدود 3۰ دقيقه است. پس فاصله بين فريم ها بايد 6 ثانيه باشد )1۸۰۰:3۰۰(

مرحله دومـ  عکاسی: الزم به تأكيد نيست كه برای چنين پروژه ای استفاده از سه پايه 
الزامی است. از هر دوربينی می توانيد استفاده كنيد. اما برخی دوربين ها امکانات خاصی 

دارند كه چنين كاری را آسان تر می كنند. 
برخی  متوالی،  عکس های  تهيه  برای 
دوربين ها ويژگی Interval meters دارند 
تعداد  به راحتی  می توان  آن  براساس  كه 
را مشخص  فريم ها  بين  فاصله  و  فريم ها 
زمان  در  خودكار  به طور  دوربين  تا  نمود 
مشخص شده، شروع به تهيه عکس های 

پی در پی كند.
نيز  از راه دور  برخی دستگاه های كنترل 
خواصی  چنين  اگر  دارند.  را  قابليت  اين 
در دوربين وجود ندارد باز هم می توان با 
استفاده از يک كرنومتر، و يک كنترل از 
راه دورمعمولی )برای جلوگيری از حركت 

دوربين( اين كار را انجام داد.

بهتر است تنظيم وايت باالنس و نورسنجی 
را به طور دستی انجام دهيد. همچنين اگر 
تعداد فريم ها زياد است، استفاده از فرمت 
است.  ارجح  كمتر  حجم  علت  به   JPEG
نکته ديگری كه بايد به آن توجه كرد سرعت 

شاتر است. به تصاوير روبه رو دقت كنيد: 
سرعت شاتر در واقع مشخص می كند كه شاتر درچه مقدار از فاصله بين دو فريم، باز 
است. هر چقدر اين زمان باز بودن كمتر باشد، فيلم نهايی دارای وقفه بين فريمی بيشتری 
خواهد بود و هرچه اين زمان بيشتر باشد، فيلم نهايی به گونه ای خاص نرم تر خواهد بود 
چون در هر فريم به علت سرعت كم شاتر، حركت سوژه به صورت Motion-blur ثبت 

خواهد شد. 

فاصله فريم )تصوير(

سرعت شاتر

Frame interval

Exposure time
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البته مشخص است كه اين تأثير فقط در مواردی اتفاق خواهد افتاد كه سرعت حركت يا 
تغيير سوژه زياد باشد، و فاصله بين فريم ها كوتاه. برای كنترل سرعت شاتر می توانيد از 
مد Shift-program در دوربين استفاده كنيد تا ديافراگم تنظيم شود. ناگفته پيداست 

كه ميزان كنترل سرعت شاتر محدود خواهد بود. 
مرحله سوم ـ فرايندهای پس از تولید: اگر از اليت روم استفاده می كنيد، كافی است همه 
فريم ها را وارد اليت روم كنيد. اگر ويرايش خاصی الزم است، می توانيد يکی از فريم ها را ويرايش 
كنيد و سپس با دستور Sync اين ويرايش را به همه فريم ها اعمال نماييد. كار ديگری كه بهتر 
است انجام دهيد تغيير نام همه فريم ها به صورت Name-sequence  است. مثاًل pic۰1 تا 
pic99 . اين كار با استفاده از دستور export اليت روم و يا File>Automate>batch در 

فتوشاپ و يا در Bridge امکان پذير خواهد بود.

حداقل تاری حرکت

تاری حرکت عادی

حرکت با وقفه

حداکثر تاری حرکتحرکت نرم

 Minimal motion blur (stuttered motion)

 Maximum motion blur (smooth motion)

Normal motion blur
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قبل از توضيح مرحله توليد فيلم، ذكر يک نکته الزم است و آن هم در مورد اندازه فيلم 
نهايی است. فريم های توليد شده توسط دوربين تان دقيقاً اندازه ای معادل دقت حسگر 
دوربين را خواهند داشت. مثالً 26۰۰×39۰۰ پيکسل در يک دوربين 12 مگاپيکسلی. 
ابعاد فيلم نهايی شما نيز، اگر تغييری در اندازه آن ايجاد نکنيد، برابر با همين مقدار 
خواهد بود. اما مشکل از آنجا آغاز خواهد شد كه نمايش چنين فيلمی عماًل توسط 
سيستم ممکن نخواهد بود. بنابراين بايستی اندازه فيلم را كاهش داد. اين كاهش می تواند 
ابتدا بر روی عکس ها صورت گيرد و يا در هنگام توليد فيلم. مقدار اين كاهش بسته به 
 )HD ( 72۰×12۸۰  كاربرد شما دارد. مثالً اندازه های كوچکی مانند 4۰۰×3۰۰ و يا
3112*4۰96=4K 2=2۰4۸*1556 وk و يا حتی )Full-HD( 1۰۸۰×192۰ و يا
برای تركيب فريم ها، نرم افزارهای مختلفی وجود دارد. نرم افزاری كه خيلی توصيه شده 
امکانات   Extended نسخه های  در  هم  فتوشاپ  اما  است   QuickTime Pro است، 

خوبی برای اين منظور دارد.
برای اين منظور در فتوشاپ Extended از طريق منو File>Open  وارد فولدر فريم ها 
شويد. فقط فريم اول را انتخاب كرده و گزينه Image Sequence در پايين صفحه را 
عالمت بزنيد. مراقب باشيد كه به جای اين كار تمام فريم ها را با هم انتخاب نکنيد كه 

مطمئناً باعث Crash سيستم خواهد شد.
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را  پخش  سرعت  شما  از  مرحله  اين  در 
ثانيه درخواست خواهد  برحسب فريم در 
كرد كه پس از مشخص نمودن آن، بالفاصله 
در صفحه فتوشاپ شما فريم اول را مشاهده 
خواهيد كرد. اگر به پلت اليه دقت كنيد، 
ديده  اصلی  اليه  روی  بر  خاصی  عالمت 
می شود كه نشانه سکانس تصويری است.

اگر روی دكمه Space صفحه كليد بزنيد، نمايش متحرک فيلم را خواهيد ديد. دقت 
كنيد كه اين فريم ها هنوز تغيير اندازه داده نشده اند و شما در واقع به نمايشی نگاه 
می كنيد كه هر فريمش، مثالً 12 مگاپيکسل است و اين مسئله خيلی جالب است. برای 
كنترل بهتر، صفحه كنترل را از طريق Window>animation ظاهر كنيد. در اين 
صفحه می توانيد با دستگيره موجود، بر روی فريم ها حركت كنيد و يا حتی با دستورات 

موجود در منو اين صفحه، به برش و يا اديت فريم ها بپردازيد.

قبل از مرحله نهايی، ذكر يک ويژگی ديگر خالی از فايده نخواهد بود. چون فريم های 
شما به صورت يک اليه در فتوشاپ قرار گرفته اند، شما می توانيد در پلت اليه ، اليه های 
تنظيمی ديگری اضافه كنيد: مثالً با Curve وضعيت كنتراست و روشنايی فيلم را تنظيم 
كنيد و يا با Hue/saturation رنگها را اصالح كنيد و يا با Black&white فيلم سياه 
 File > Export > Render Video و سفيد بسازيد. برای توليد فيلم نهايی از دستور
استفاده كنيد. در صفحه تنظيمات، نام و محل ذخيره فايل ويديويی، فرمت و اندازه آن 
)طبق توضيحاتی كه داده شد( قابل انتخاب است. پيشنهاد می شود در ابتدا از فرمت 

Quicktime و اندازه 12۸۰×72۰ همان اندازه HD استفاده كنيد.



بخش 2: دروس و جلسات

85

آماده سازی  مرحله  در  را  اندازه  كاهش  است  بهتر  نداريد،  قوی  خيلی  سيستم  اگر 
فريم ها اعمال كنيد. مثالً همه فريم ها را به اندازه 12۸۰×72۰ برسانيد تا در مراحل 
 Export قسمت  در  نيز  فايل ها  اندازه  كلی  تغيير  باشد.  بهتر  كارتان  سرعت  بعد، 

است.  ممکن  فتوشاپ   File> Script> Image Processor يا  و  اليت  روم 

شیوۀ ارزشیابی اهداف توانمندسازی
عکس های گرفته شده به عنوان تمرين را در سايت كامپيوتر مدرسه نيز تركيب كرده و 

مراحل و درستی آن توسط هنرآموز بررسی شود.
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نمونه جدول بودجه بندي: جستجو در اينترنت

رئوس محتوافصلواحد يادگیریجلسه
زمان

عملینظری

آشنايی با موتورهای جستجو و 5جستجو در اينترنت1
11جستجوی متنی يا نمايه ای

آشنايی و به كارگيری عملگرهای 5جستجو در اينترنت2
12جستجو ـ قسمت اول

به كارگيری عملگرهای جستجو ـ 5جستجو در اينترنت3
12قسمت دوم

12جستجوی تصوير- قسمت اول5جستجو در اينترنت4

12جستجوی تصوير ـ قسمت دوم5جستجو در اينترنت5

12جستجوی تصوير- قسمت آخر5جستجو در اينترنت6

تنظيم نتايج جستجو و ارائه 5جستجو در اينترنت7
4-اصولی آن

2-آزمون پايانی5جستجو در اينترنت۸
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مقدمه

برای  هنرجويان  اجتماعی،  فردی  زندگی  نيازهای  از  بسياری  به  پاسخگويی  كنار  در 
بسياری از دروس و كارهای هنری خود نيازمند جستجوی اطالعات و تصاوير هستند. در 
گذشته اين نياز بيشتر از طريق منابع موجود در كتابخانه ها برطرف می شد. اما پر واضح 
است جستجو در اينترنت، فضايی فراهم می كند تا آنها با ديدی وسيع تر به گستره 

موضوع مورد نظرشان در عرصه جهانی نزديک شوند. 

مواد و تجهیزات

ميز و صندلی كامپيوتر برای هنرآموز و هنرجويان، مانيتور و رايانه، موس و صفحه كليد، 
چاپگر و اسکنر، اينترنت پرسرعت، مودم، نرم افزار ورد و نرم افزار برای ويراش تصوير، 

DVD و CD فلش مموری، لوح فشرده

دانش افزایی

و  نرم افزارها  از  مجموعه ای  شامل   )Web Search Engine( وب  جستجوی  موتور 
با دستورالعمل ها و قوانين پيچيده به منابع اطالعاتی موجود  سخت افزارها است كه 
در اينترنت متصل می شود و پاسخ هاي مناسب را در صفحه ای با عنوان صفحه نتايج 
جستجو )Search engine results page( فهرست كرده و در اختيار كاربر قرار 
می دهد. گسترش و تنوع داده ها موجب شده تا در كنار موتورهای جستجوی عمومی، 
اطالعات  يافتن  برای  موتورها  اين  نيز طراحی شوند.  موتورهای جستجوی تخصصی 
تخصصی كاربردی ترند و با حذف نتايج غيرضروری با سرعت و دقت بيشتری كاربر 
ممکن  عمومی  جستجوی  موتور  يک  در  درحالی كه  می رسانند  دلخواه  نتيجه  به  را 
است اطالعات مورد نياز در ميان لينک های بی ربط گم شود. بنابراين با توجه به دليل 
نيازتان به اين اطالعات می توان از موتورهای جستجوی مختلف استفاده كرد. با اين نوع 

دسته بندی می توان در دسته عمومی به: 
و   Google ,Yahoo,bing ,Yandex ,Ask ,DuckDuckGo ,AltaVista
موتورهای جستجوی ايرانی نظير: سالم ـ ريسمون ـ جاماسب ـ جس جو ـ پارسيک ـ 
پارسی جوـ  بياب و در دسته بندی تخصصی به عنوان مثال در زمينه عکس و تصوير به: 
 PicSearch,Iconfinder,Similarsitesearch ,TinEye ,Google Image Search

اشاره كرد. 

واحد یادگیری 

)2(
فصل پنجم: جستجو در اینترنت
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  در Google كه از زبان های مختلف دنيا ـ از جمله زبان فارسی ـ پشتيبانی می 
دقيق تر  نتايج  به دنبال  اگر  دارد.  وجود  شده  طبقه بندی  جستجوی  امکان  كند، 
اين  در  كنيد.  استفاده   directory.google.com از  می توانيد  باشيد،  علمی تر  و 
آدرس، فهرستی از سايت های اينترنتی با دسته بندهای موضوعی وجود دارد كه 
هنر يکی از آنهاست. برای جستجو و استفاده از زبان های ديگر نيز می توانيد از 

بگيرد. كمک   google translate مثل  ترجمه گرها 
 )I’m Feeling Lucky( در صفحۀ اصلی گوگل در قسمت جستجو، دكمه بخت يا اقبال  
برای نمايش تصادفی يکی از نتايج جستجوست. شکل جديد اين دكمه هربار به 
گوگل  بازی های  و   Doodly گوگل  لوگوهای  مانند:  می كند.  تغيير  يک عنوان 
گوگل  روز  پرسش های  و   Artistic گوگل  هنری  پروژة  مجموعه های  و   Playful
Puzzled و جستجوهای پرطرفدار روز گوگل Trendy و... دقت كنيد اگر تغيير 
دليل  اين  به  موضوع  اين  نمی پذيرد  I’m Feeling Lucky صورت  دكمۀ  حالت 
است كه قابليت Instant Results موتور جستجوی گوگل خاموش است. برای فعال 
كردن آن بايستی به https://www.google.com/preferences مراجعه كرده و آن 
 JavaScript را فعال كنيد. همچنين اين موضوع ممکن است به دليل غيرفعال بودن

مرورگر نيز باشد.
  اگر زبانه ای را به اشتباه بستيد، با تركيب كليدهایctrl+shift+T می توانيد زبانه بسته 

شده را مجدداً باز كنيد.

شیوۀ تدریس

در ابتدای ورود تجهيزات سايت كامپيوتر و اتصال اينترنت را بررسی كرده و هنرجويان را 
با نکات ايمنی و بهداشت سايت آشنا سازيد. مطمئن شويد هنرجو مباني كار با كامپيوتر 
را بداند سپس می توانيد موضوع را با پرسش از چالش ها و موانعی كه هنرجويان تا كنون 
در جستجوهای اينترنتی خود با آن روبه رو شده اند، آغاز كنيد. حين اين گفتگو می توانيد 
با سطح دانش و توانايی هنرجويان بيشتر آشنا شويد و افراد توانمند را شناسايی كرده 
تا در گروه بندی كالس متوازن عمل كنيد. گروه بندی، افزون بر اينکه باعث هم افزايی 

هنرجويان می شود، مشکل كمبود تجهيزات را هم مرتفع می كند.
مناسب است هنرآموز در ابتدای درس اهميت روش های درست جستجو در اينترنت و 

لزوم و مزايای استفاده از آن در دنيای پرسرعت امروز را تشريح كند: 
  اينکه اينترنت حاوی ميلياردها صفحه اطالعات متنی و غيرمتنی می باشد كه هر روز 
ده ها ميليون صفحه بدان اضافه می شود. از اين رو اغلب كاربران و جستجوگران با 
انبوهی از اطالعات مرتبط، نيمه مرتبط و نامرتبط روبه رو هستند كه باعث سردرگمی 
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آنها شده و با وجود صرف زمان طوالنی نمی تواند اطالعاتی را كه واقعاً می خواهند 
به دست آورند.

می توانيد ابتدا سؤالی در ذهن هنرجويان ايجاد كنيد و از آنها بخواهيد پاسخ را بيابند 
خود  قبلی  عملکرد  با  را  نتايج  دقت  و  سرعت  روش های جستجو  آموزش  از  پس  و 
بسنجند تا به اهميت و كارايی آن پی ببرند. تمرين را با نيازهای كاری و عالقمندی های 
هنرجويان آغاز كنيد سپس به مثال ها و تمرين های كتاب بپردازد. می توانيد از نيازهای 
علمی و هنری هنرجويان و يا اتفاقات مهم فرهنگی و فناوری روز، زمينه ای برای طراحی 
تمرينات بيشتر و متنوع تری فراهم كنيد تا موجب تقويت مهارت در آنها شود. ناگفته 
پيداست طراحی اين بخش از كتاب به واقع پاسخی است به نياز هنرجويان برای جستجو 
و پژوهش هايی كه در قالب سؤاالت و تمرينات در ديگر بخش های اين كتاب و يا كل 
دوره تحصيلی آنها آمده لذا بجاست با استفاده از تمرينات دروس ديگر بين اين مهارت 
و نيازهای واقعی آنها ارتباط الزم را برقرار كنيد. ماهيت اين بخش زمينه ای فراهم كرده 
تا هنرجويان از اصطالحات تخصصی رشته خود به ويژه به زبان انگليسی استفاده كنند از 
همين رو مطلوب است كه هنرآموزان با توجه به دانش خود به اين فرايند كمک كنند.
در طی كالس عالوه بر نظارت بر كار هنرجويان، كنترل كنيد جستجو از حيطه موضوع 

مطرح شده خارج نشود.
از هنرجويان بخواهيد نتايج جستجوی خود را در فرمتی مناسب )فايل كامپيوتری يا 
پرينت شده( با ذكر منبع )آدرس اينترنتی( تاريخ و اطالعات تکميلی از پديدآورندگان 
به شما تحويل دهند تا عالوه بر يادگيری آرشيوسازی، عمق بيشتری به دانش و جستار 

خود بدهند.
توجه داشته باشيد الزاماً همه نتايج موردنظر ما در اينترنت يافت نمی شود. پس:

1   با توجه به امکانات و محدويت های موضوع درباره فعاليت هنرجو قضاوت كنيد.
باعث  اين كار  يادآوری كنيد.  او  به  نيز  با روش های ديگر را  يافتن نتيجه  2  امکان 

می شود هنرجويان به اهميت و اولويت دستيابی به نتيجه پی برده و خود را محدود 
به اينترنت ندانند.

هنری،كتاب های  ـ  فرهنگی  سايت های  جهان،  و  ايران  هنرمندان شاخص  با  آشنايی 
تخصصی در رشد كاری هنرجويان مفيد خواهد بود لذا می توانيد با معرفی آنها زمينه های 

جستجوی ارزشمندی را برای آنها فراهم كنيد. 
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نکات ایمنی و بهداشت

ايمني از خطرهاي برق ـ نگهداري كامپيوتر و تجهيزات مربوطه به آن ـ مراقبت از 
فايل هاي ديجيتال و استفاده از آنتي ويروس هاـ  رعايت موارد ايمني الکتريکي در سايت 

رايانه

شیوۀ ارزشیابی اهداف توانمندسازي

ارزيابی عملکرد هنرجو در بازيابی اطالعات و ارائه نتيجه مناسب و درست برای موضوع 
تعيين شده

ارزشيابي تکويني به نسبت اجرای تمرينات و به كارگيری روش های درست جستجو كه 
توسط هنرجو انجام مي شود )نمره روزانه طبق چک ليست هنرآموز(

ارزشيابي نهايي در شرايط مساوی و هماهنگ، براساس سرعت عمل هنرجو دربازيابی 
اطالعات و ارائه نتيجه با فرمت مناسب به سؤاالت يکسان مطرح شده انجام مي شود. 
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ارزشیابی شايستگی کسب اطالعات فني

تکالیف عملکردي عنوان فصل
)شايستگي ها(

استاندارد عملکرد
)کیفیت(

نتايج مورد 
انتظار

استاندارد 
)شاخص ها، داوري، 

نمره دهي(
نمره

فصل 5:
کسب 

اطالعات فني

جستجوي اطالعات 
گرافيکي

كاربرد واژه ها و 
اصطالحات فني و 

تخصصي در عکاسي 
و گرافيک

1- جستجوي مطالب 
و تصاوير گرافيکي 
در فضاي اينترنتي 
و ثبت اطالعات 

2- تحليل و بررسي 
واژگان تخصصي و 

فني و كاربرد آن در 
كار با دوربين هاي 

عکاسي

باالتر از
حد انتظار

كاربرد واژگان 
تخصصي و فني 

دوربين هاي عکاسي و 
به كارگيري اطالعات 
تکميلي در كار با 

نرم افزار هاي گرافيکي

3

در حد انتظار

ترجمه واژگان 
فني در عکاسي و 

جستجوي پيشرفته 
تصاوير در اينترنت

2

پايين تر از 
حد انتظار

شناخت و جستجوي 
برخي از واژگان 

تخصصي در اينترنت
1

نمره مستمر از 5

نمره شايستگي پودمان از 3

نمره پودمان از 20
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بخش 3

پیوست ها
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نمونه فعالیت های کارگاهی

  كار عملی اضافی برای كسب مهارت
  راهنمای دستگاه و نرم افزار و فضاي آموزشي

  راهنمای استفاده از دستگاه های جديد و نرم افزارهای جديد در رشته

نمونه کاربرگ ارزشیابي

حداقل نمرة قبولی مرحلۀ کاررديف
نمرة هنرجواز 3 

1

2

3

بهداشت، توجهات زيست محیطی  ايمنی،  شايستگی های غیرفنی، 
و نگرش:

میانگین نمرات
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استاندارد فضاهای کارگاهی
سايت رايانه

کارگاه تصويرسازی
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کارگاه چاپ دستی

کارگاه عکاسی
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ی )01(
ت سرمايه ا

ت استاندارد تجهیزا
فهرس

تصوير
پايه

کد کاربرد در کار
 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردي

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1( ,)۰1۰7( ,)۰1۰3( ,)۰1۰6(
)۰1۰9( ,)۰1۰2( ,)۰1۰5( ,)۰1۰4( )۰3۰7( ,)۰2۰5( ,)۰2۰2( 
,)۰3۰1(
)۰315( ,)۰3۰3( ,)۰3۰5( ,)۰2۰3(
)۰2۰۸( ,)۰2۰7( ,)۰1۰۸( ,)۰2۰4(

%۸۰
2 عدد

دوربين عکاسي 
D

SLR-A
PS 

در زمان خريد، معادل
7۰ D

دوربين عکاسي
224121۰
ايران كد

1

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰6(
)۰1۰9(, )۰1۰2(, )۰1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7(, )۰2۰5(, 
)۰2۰2(

%3۰
2 2 عدد

 m
m

 7۰-2۰۰
لنزها با فاصله كانوني 

مي شود
توصيه 

معادل فاصله كانوني
25 ۰- 55 m

m m
m 

لنز زوم تله به تله
22491۰۰
ايران كد

2

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, 
)۰1۰7(, 

)۰1۰3(, 
)۰1۰6( 

)۰1۰9(, 
)۰1۰2(, 

)۰1۰5(, 
)۰1۰4( 

)۰3۰7(, )۰2۰5(, )۰2۰2(
%۸۰

2 عدد
-15 توصيه  لنز ها با فاصله كانوني ۸5

شود مي 
 لنز زوم وايد

به تله
22491۰۰
ايران كد

3

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰6(
)۰1۰9(, )۰1۰2(, )۰1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7(, )۰2۰5(, 
)۰2۰2(

%5۰
2 عدد

ت 
تاشو با قابلي سه پايه عکاسي فلزی 

براي  س آلومينيوم 
اندازه های متنوع از جن

تحمل وزن 4 كيلوگرم
سه پايه عکاسي

C
am

era tripods
451216۰2

unspsc
4

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰۸(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
%7۰

3 عدد
پايه نور با ارتفاع 2 تا 1/۸۰ متر

س: فلزی ـ تلسکوپی
جن

پايه نور
) Light stand(

39112۰۰3
unspsc

5

فهرست استاندارد تجهیزات
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تصوير
پايه

کد کاربرد در کار
 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردي

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰۸(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
%7۰

1عدد
س

پايه بوم عکا
س: فلزی ـ چرخ دار

جن
پايه بوم استند
) B

oom
stand(

39112۰۰3
unspsc

6

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰۸(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
%2۰

1عدد
پايه صليبي براي مصارف داخل استوديو

پايه صليبي
) cross Tripod(

39112۰۰3
unspsc

7

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰۸(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
%7۰

3عدد
 4 ش هاي استوديويي 2۰۰- 3۰۰- ۰۰

فال
ژول توصيه مي شود

نورهای استوديويی
) Stage or projection or 
studio lighting system(

391115۰4
unspsc

۸

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰۸(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
%7۰

1عدد
 6۰

همراه گريد در سايز  س به 
ت باك

ساف
سانتی متر ×6۰ سانتی متر يا 4۰ سانتی متر 

×4۰سانتی متر توصيه مي شود.
س مربع

ت باك
ساف

531۰25۰5
unspsc

9

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰۸(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
%7۰

1عدد
در سايز 9۰ × 6۰ يا 7۰ × 1۰۰ به همراه 

گريد توصيه مي شود
س مستطيل

ت باك
ساف

531۰25۰5
unspsc

1۰
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تصوير
پايه

کد کاربرد در کار
 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردي

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰۸(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
%7۰

1عدد
چتر نورپردازي انعکاسي

س پارچه ای. نقره ایـ  انعکاسی
جن

چتر نور
) U

m
brellas(

531۰25۰5
unspsc

11

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰۸(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
%7۰

رفلکتور 5 كاره با قطر 9۰ 
س: پارچه ای

جن

رفلکتور
س دهنده 

بازتاباننده يا انعکا
نور 

) reflector(

251729۰6
unspsc

12

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3( 
)۰1۰۸(, )۰1۰9(, )۰1۰2(

%7۰
1عدد

سايز متوسط
خريداری 

ش 
ب با فال

س: فلزی متناس
جن

شده

ا  اسنوت ي
جمع كننده نور

snout

391115۰4
unspsc

13

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3( 
)۰1۰۸(, )۰1۰9(, )۰1۰2(

%7۰
1عدد

بارندور به همراه فيلتر هاي رنگي و فيلتر النه 
زنبوري

بارندور به همراه فيلترهاي 
رنگي و فيلتر النه زنبوري

391115۰4
unspsc

14

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(
)۰1۰۸(, )۰1۰9(,  )۰1۰2(

%7۰
گ 

س مخمل در سه رن
س زمينه عکاسي جن

پ
سياه و سفيد و خاكستري اندازه 5×3 متر

س 
س زمينه عکاسي جن

پ
گ سياه و 

مخمل در سه رن
سفيد و خاكستري اندازه 

5×3 متر

6۰1216۰6
unspsc

15
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تصوير
پايه

کد کاربرد در کار
 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردي

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(
 )۰1۰۸(, )۰1۰9(, )۰1۰2(

%7۰
1عدد

پايه فون مدل سقفي
برای عکاسی در استوديوی پرسنلی و تبليغات

سه تايی

پايه فون مدل سقفي
برای عکاسی در استوديوی 
پرسنلی و تبليغات سه تايی

39112 ۰۰3
unspsc

16

1۰ *
11 *
12 *

همه كد كار ها
%۸۰

1 
دستگاه

حداقل تصوير 2×2 متر برای محيط آموزشی
دستگاه پروژكشن

و پرده
22422۰۰
ايران كد

17

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰4(, )۰1۰5(, )۰1۰6(, )۰1۰۸(, )۰1۰9(, )۰1۰3(, 
)۰1۰2(, )۰1۰1(, )۰2۰2(, )۰2۰7(, )۰2۰۸(, )۰2۰4(, 
)۰2۰3(, )۰3۰3(, )۰3۰5(, )۰3۰1(, )۰315(, )۰3۰7(, )۰2۰5(

%۸۰
 1 عدد از
دام هر ك

سقفي يا پايه دار
س: فلزی

جن
پايه دستگاه پروژكشن

39112 ۰۰3
unspsc

1۸

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰4( , )۰1۰5(, )۰1۰6( )۰1۰۸(, )۰1۰9(, )۰1۰3(, 
)۰1۰2(, )۰1۰1(, )۰2۰2(, )۰2۰7(, )۰2۰۸(, )۰2۰4(, 
)۰2۰3(, )۰3۰3(, )۰3۰5(, )۰3۰1(, )۰315(, )۰3۰7(, )۰2۰5(

%۸۰
اندازه 1/5 × 2 متر حدودي

ب بر روی ديوار
قابل نص

ت برد
واي

242 ۸1۰۰
ايران كد

19

1۰ *
11 *
12 *

)۰2۰6(, )۰2۰۸(, )۰4۰6(
)۰2۰7(

4
 ۸۰

ض 1 متر، ارتفاع 
طول 2 متر و عر

سانتي متر با چارچوب فلزي و رويه فلزي 
چوبي 

يا 
ک

ميز كار كارگاه چاپ سيل
25511۰۰
ايران كد

2۰
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تصوير
پايه

کد کاربرد در کار
 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردي

1۰ *
11 *
12 *

)۰2۰6(, )۰2۰۸(, )۰4۰6(
)۰ 2۰7(

15 
 هنر جو
4عدد

 ۸۰
ض 1 متر، ارتفاع 

طول 2 متر و عر
سانتي متر با چارچوب فلزي و رويه فلزي 

چوبي 
يا 

ک
ميز كار كارگاه هاي گرافي

25511۰۰
ايران كد

21

1۰ *
11 *
12 *

)۰5۰1(, )۰7۰4(, )۰5۰6(, )۰2۰۸(, )۰6۰6(, )۰1۰6(
)۰1۰3(, )۰11۰(, )۰4۰7(
)۰1۰۸(, )۰1۰1(, )۰5۰9(
)۰5۰2( 

1
س آلومينيوم داراي 

جن 7۰×5۰ سانتي متر از 
ش زمان در عکاسي )براي 

ت سنج
تايمر جه

ک(
شابلون و چاپ سيل

ک
ميز كار فتوسيل

25511۰۰
ايران كد

22

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3( )۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7(
)۰ 2۰5(, )۰2۰2(

4
1۰۰×7۰

 ميز نور
242612 ۰
ايران كد

23

1۰ *
11 *
12 *

)۰2۰7(, )۰2۰6(, )۰4۰6(
1

فلزي مطابق با  س كاغذ و مقوا استوانه اي 
پر

نمونه هاي موجود در بازار 
س سيلندري

دستگاه پر
3 ۸261۰۰4

ايران كد
24

1۰ *
11 *
12 *

)۰5۰1(, )۰4۰7(, )۰6۰3( )۰11۰(, )۰7۰4(, )۰5۰6(
)۰7۰1(, )۰2۰6(, )۰6۰6(

1
اي فلزي به ابعاد حداقل 7۰ ×5۰ ×1۰۰ قفسه 

 
كه داراي طبقات متعدد مي باشد )حداقل 

7 طبقه(
ک كردن كاغذ

 فايل خش
 و مقوا

3۸291۰۰
ايران كد

25
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تصوير
پايه

کد کاربرد در کار
 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردي

1۰ *
11 *
12 *

ارها همه كد ك
5

ت نگهداري كاغذ 
جه

فلزي يا پالستيکي 
مطابق با نمونه هاي موجود در بازار

 گيره
441221۰4

unspsc
26

1۰ *
11 *
12 *

)۰2۰۸(, )۰5۰6(, )۰7۰4(, )۰2۰3(, )۰5۰9(,)۰4۰1(
)۰1۰1(, )۰1۰3(, )۰1۰2( 

3
ت باشد

ک و سخ
س تيغه از فوالد خش

جن
ش

قلم ترا
) penknife( 

373393۰
ايران كد

27

1۰ *
11 *
12 *

همه كد كارها
۸

A3 قطع
 شيشه

۰9311۰۰
ايران كد

2 ۸

1۰ *
11 *
12 *

ارها همه كد ك
۸

داراي استوانه الستيکي و دسته ساخته شده 
ت. مطابق تصوير مي تواند 

از چوب و فلز اس
ف باشد كه معموالً اندازه 

از ابزارهاي مختل
متر كاربرد  2۰ سانتي با قطر 3 تا 6 سانتي 

بيشتري دارد.

ک چاپ
 غلت

6۰121232
unspsc

29
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ت نیمه سرمايه ای )02(
ت استاندارد تجهیزا

فهرس

تصوير
پايه

کد کاربرد در کار
درصد 
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردي

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7(, )۰2۰5(, )۰2۰2(

%۸۰
17

براي هنرجوها و هنرآموز
چوبی يا فلزی

ميز كامپيوتر
1112۰۰۰

ايران كد
1

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰6(,)۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7(, )۰2۰5(, )۰2۰2(

%۸۰
17

براي هنرجوها و هنرآموز
فلزی

صندلي كامپيوتر
11111 ۰۰
ايران كد

2

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰ 1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7(, )۰2۰5(, )۰2۰2(

%9۰
17

2 تا 19 اينچ توصيه  ۰ LC
D يا LED مانيتور

شود مي 
مانيتور

22322 ۰۰
ايران كد

3

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7(, )۰2۰5(, )۰2۰2(

%9۰
1

س براي مصرف )سرور( 
كي

كارت حافظه: رم:
G 2۰۰۰ تا G 5۰۰ :حافظه

س كامپيوتر هنرآموز
كي

22312۰۰
ايران كد

4
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تصوير
پايه

کد کاربرد در کار
درصد 
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردي

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰ 1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7(, )۰2۰5(, )۰2۰2(, )۰7۰۸( 
)۰7۰7(, )۰7۰2(, )۰3۰3(, )۰7۰1(

%9۰
16

س براي مصرف هنرجو
كي

س كامپيوتر و هنرجو
كي

22312۰۰
ايران كد

5

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3( )۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7(, )۰2۰5(, )۰2۰2(, )۰7۰۸( 
)۰7۰7(, )۰7۰2(, )۰3۰3(, )۰7۰1(

%9۰
17

صفحه كليد فارسي و التين
صفحه كليد
)كيبورد(

22321۰۰
ايران كد

6

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7(, )۰2۰5(, )۰2۰2(

%6۰
17

اسپيکر ساده
اسپيکر

22442۰۰
ايران كد

7

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰ 1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7(, )۰2۰5(, )۰2۰2(

%9۰
1

A4 چاپگر رنگي ـ جوهر افشان
چاپگر

22322 ۰۰
ايران كد

۸

1۰ *
11 *
12 *

)۰7۰1(, )۰3۰3(, )۰7۰7(
%6۰

1
A4 ت

اسکنر تخ
اسکنر

22321۰۰
ايران كد

9
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تصوير
پايه

کد کاربرد در کار
درصد 
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردي

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7( 
)۰2۰5(, )۰2۰2(

%9۰
1

هاب سويچ براي شبکه سيستم هاي رايانه اي 
16 كامپيوتر + 1 سرور

هاب سويچ
223312۰
ايران كد

1۰

1۰ *
11 *
12 *

)۰21۰(, )۰2۰1(, )۰7۰۸(, )۰7۰7(, )۰7۰2(, )۰3۰3(, 
)۰7۰1(

%1۰۰
1

يا نرم افزار هاي
PH آخرين 

O
TO

SH
O

P
 light ـ 

room
ورژن توصيه مي شود

س
ش عک

نرم افزار ويراي
3۰131517

unspsc
11

1۰ *
11 *
12 *

)۰21۰(, )۰2۰1(, )۰7۰۸(, 
)۰7۰7(, )۰7۰2(, )۰3۰3(, )۰7۰1(

%1۰۰
1

Lighteroom آخرين ورژن 
يا نرم افزارهاي 
توصيه مي شود

س
نرم افزار آرشيو عک

) A
dobe block(

3۰131517
unspsc

12

1۰ *
11 *
12 *

)۰21۰(, )۰2۰1(, )۰7۰۸( 
)۰7۰7(, )۰7۰2(, )۰3۰3(, )۰7۰1(

%1۰۰
1

C
am

era R
AW

 R
AW

نرم افزار بازبيني و 
) A

dobe block( ش
ويراي

3۰131517
unspsc

13

1۰ *
11 *
12 *

ارها همه كد ك
2

 – A
i – photoshop

.…
 3D – Flash

ک 
انواع نرم افزارهاي گرافي
) A

dobe( مجموعه
3۰131517

unspsc
14

1۰ *
11 *
12 *

همه كد كارها
2

Photograph ـ phontlab
ت 

نرم افزار طراحي فون
فارسي

 ) Fonts softw
are(

432322۰5
unspsc

15
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تصوير
پايه

کد کاربرد در کار
درصد 
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردي

1۰ *
11 *
12 *

همه كد كارها
2

خوشنويسي )آخرين 
پ اقالم 

با امکان تاي
ک و ...(

ورژن نرم افزار مير عماد، كل
نرم افزار

فارسي نوين
خوشنويسي( )اقالم 

432322۰5
unspsc

16

1۰ *
11 *
12 *

همه كد كارها
2 عدد

M
E ب فارسي و التين

ت هاي قابل نص
فون

C
D

ت فارسي و التين
فون

432322۰5
unspsc

17

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3,( )۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7(, )۰2۰5(, )۰2۰2(

%6۰
1

كمد يا فايل فلزي يا چوبي براي نگاهداري 
لوازم آموزشي

كمد
25717 ۰۰
ايران كد

1 ۸

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰ 1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7(, )۰2۰5(, )۰2۰2(

%5۰
1

چهار پايه براي مصرف مدل عکاسي
چهار پايه

111132 ۰
ايران كد

19

1۰ *
11 *
12 *

)۰2۰3(, )۰2۰6(, )۰2۰۸(
)۰2۰7(, )۰4۰6(, )۰6۰3( 

 15
چارچوب 
براي هر
 هنرجو

ت: 
اين وسيله از دو تکه تشکيل شده اس

ص ـ 
ساده 2ـ توري مخصو

چارچوب 
1ـ 

3۰×4۰
25×2۰ ـ 

چارچوب در ابعاد 
شابلون چاپ

1131315
ايران كد

2۰
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تصوير
پايه

کد کاربرد در کار
درصد 
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردي

1۰ *
11 *
12 *

)۰2۰6(, )۰4۰6(, )۰2۰7(
5

ک اسکرين داراي تنه 
ص سيل

ک مخصو
كارد

چوبي و سر پالستيکي
اسکوئيچي يا پارو

451۰1611
unspsc

21

1۰ *
11 *
12 *

همه كد كارها
2

ص نقاشي با تيغه هاي 
ک هاي مخصو

كارد
ک، متوسط، 

ف فلزي در اندازه هاي كوچ
مختل

گ
بزر

ک
كارد

25724۰۰
ايران كد

22

1۰ *
11 *
12 *

)۰5۰6(, )۰2۰۸(, )۰2۰3(, )۰4۰5(
3

براي قط زدن قلم نيـ  ساخته شده  وسيله اي 
ت

هاي سخ از چوب 
قطزن

373393 ۰
ايران كد 

23

1۰ *
11 *
12 *

)۰2۰6(, )۰2۰7(, )۰4۰6(
5 بسته

مغار فلزي با دسته هاي چوبي با اندازه هاي 
سطح فلزي، 

حکاكي روي 
ف براي 

مختل
فشرده  ک 

و يا پالستي چوبي 
مغار

2711271۸
unspsc

24

1۰ *
11 *
12 *

)۰2۰6(, )۰4۰6(, )۰2۰7(, )۰2۰۸(
15 قطعه 
براي سايز 
 3۰×4۰
و 25×2۰

ک با 
ک رقيه شده از پارچه سيل

توري سيل
درجه ۸۰ تا 12۰

ک 
توري سيل

) ZB
F پارچه(

) Silk screen vacuum 
printing fram

es(

451۰161۰
unspsc

25
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ت و ابزار مصرفی )03(
ت استاندارد ملزوما

فهرس

تصوير
پايه

کد کاربرد در کار
درصد 
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردي

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3( 
)۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7( 
)۰2۰5(, )۰2۰2(

%۸۰
17

س براي مصارف معمولي
مو

س كامپيوتر
مو

22321۰۰
ايران كد

1

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3( 
)۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰ 1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7( 
)۰2۰5(, )۰2۰2(

%۸۰
17

پد معمولي
س

پد مو
) M

ouse pads(
43211۸۰2

unspsc
2

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(
)۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰ 1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7(
)۰2۰5(, )۰2۰2(

%۸۰
17

Lan كابل
ف

های مختل با اندازه 
كابل هاي شبکه كامپيوتر

22393۰۰
ايران كد

3

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3( 
)۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7(
 )۰2۰5(, )۰2۰2(

%۸۰
16

مصارف خانگي براي كامپيوتر
كابل رابط برق

22۸12۰۰
ايران كد

4

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7(
)۰ 2۰5(, )۰2۰2(

%۸۰
5

براي استوديو عکاسي براي مصارف صنعتي
كابل رابط برق

22۸12۰۰
ايران كد

5

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7(
)۰2۰5(, )۰2۰2(

%۸۰
1

U دوربين ۰/2
SB كابل

كابل رابط دوربين
22392۰۰
ايران كد

6

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7(
)۰2۰5(, )۰2۰2(

%۸۰
1

H
D

M
I كابل

 H
D

M
I ک با توجه به خروجی

گ و كوچ
بزر

دوربين
كابل رابط دوربين

22493۰۰
ايران كد

7
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تصوير
پايه

کد کاربرد در کار
درصد 
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردي

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7(
)۰ 2۰5(, )۰2۰2(

%1۰۰
2

باطري ذخيره برای دوربين عکاسي
باطري دوربين عکاسي

22۸225۰
ايران كد

۸

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰ 1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7( 
)۰2۰5(, )۰2۰2(

%6۰
1

U
SB ش

فل
ش مموري

فال
Flash m

em
ory

321۰1622
unspsc

9

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰ 1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7( 
)۰2۰5(, )۰2۰2(

%1۰۰
هر كدام 
تايي  5۰

D خام
V

D و C
D

22722۰۰
ايران كد

1 ۰

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7( 
)۰2۰5(, )۰2۰2(

%1۰۰
1

كارتريج
كارتريج

22392۰۰
ايران كد

11

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(
)۰ 1۰۸(, )۰1۰9(, )۰1۰2(

%9۰
3

ش 
ب با نوع فال

ش متناس
گ فال

پ مدلين
الم

ی استوديوي
گ

پ مدلين
الم

391115 ۰4
unspsc

12

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7( 
)۰2۰5(, )۰2۰2(

%9۰
16

گ
ک و بزر

تيغه كوچ
كاتر

373393۰
ايران كد

13

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7( 
)۰2۰5(, )۰2۰2(

%7۰
3

مشکي ـ سبز ـ قرمز
ت برد و تخته 

ک واي
ماژي

ک كن
پا

113122۰
242۸1۰۰
ايران كد

14



110

تصوير
پايه

کد کاربرد در کار
درصد 
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردي

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7( 
)۰2۰5(, )۰2۰2(

از هر 
س 

جن
1 عدد ۰

گالسه، اشتنباخ، فابريانو و...
انواع مقوا

1131112
ايران كد

15

1۰ *
11 *
12 *

)۰7۰4(, )۰5۰6(
)۰5۰5(, )۰7۰1(
)۰ 2۰۸(, )۰2۰6(
)۰7۰2(, )۰7۰7(

1۰
 Shit به صورت

كاغذ پوستي
 Parchm

ent paper
141115۰3

unspsc
16

1۰ *
11 *
12 *

ارها همه كد ك
از هر 

ک 
كدام ي

دفترچه
A3 ،A2 ابعاد

كاغذ ميلي متري
)كاغذ شطرنجي( 
) G

raph paper(
14111512

unspsc
17

1۰ *
11 *
12 *

همه كد كارها
حداقل 
15 عدد 
از هر 
اندازه

A4 ـ A2 ـ  A3
ک

كاغذ كال
 ) Tracing paper(

14111523
unspsc

1۸

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰7(, )۰7۰4(, )۰5۰5(, )۰5۰6(
)۰1۰1(, )۰7۰1(, )۰2۰۸(, )۰2۰6(
)۰ 3۰3(, )۰7۰2(, )۰7۰7(

%1۰۰
2 بسته 
 1 ۰۰
تايي

كاغذ چاپگر A4 مات و براق
ص چاپگر

كاغذ مخصو
22722۰۰
ايران كد

19

1۰ *
11 *
12 *

همه كد كارها
از هر 

كدام 1 
بسته

A4 ـ A3 ـ A2
كاغذ

۰7324۰۰1
ايران كد

2۰



بخش 3: پیوست ها

111

تصوير
پايه

کد کاربرد در کار
درصد 
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردي

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰7(, )۰7۰4(, )۰5۰5(, )۰5۰6(
)۰1۰1(, )۰7۰1(, )۰2۰۸(, )۰2۰6(
)۰3۰3(, )۰7۰2(, )۰7۰7(

%۸۰
16

شاسي چوبي در ابعاد
ت

25×2۰ سان
ت

3 سان ۰×45
ت

7۰×5۰ سان
ت

س ها جه
برای الصاق عک

ب ديوار
نص

شاسي چوبي
115329۰
ايران كد

21

1۰ *
11 *
12 *

همه كد كارها
1۰

A3
 تخته شاسي

113413۰
ايران كد

22

1۰ *
11 *
12 *

همه كد كارها
1۰

فلزي ـ پالستيکي
ش

انواع خط ك
113131 ۰
ايران كد

23

1۰ *
11 *
12 *

ارها همه كد ك
1۰

6۰ درجه ـ 45 درجه 3۰ درجه ـ 
گونيا و نقاله 

1131312
1131313
ايران كد

24

1۰ *
11 *
12 *

همه كد كارها
3

پرگار حرفه ای، راپيد به آن وصل می شود
پرگار 

1131314
ايران كد

25

1۰ *
11 *
12 *

همه كد كارها
۸

A3
استند

پ(
)براي تاي

) Stands(
24131۰۰
ايران كد

26



112

تصوير
پايه

کد کاربرد در کار
درصد 
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردي

1۰ *
11 *
12 *

)۰5۰6(, )۰2۰۸(, )۰2۰3(
)۰ 1۰6(

2۰
مايل به سرخ و  ت قلم، قهوه اي 

گ پوس
رن

سفيد
داخل آن 

قلم ني 
) Pen or pencil sets(

441217۰2
unspsc

27

1۰ *
11 *
12 *

)۰5۰6(
2۰

ظرف شيشه اي ـ چيني ـ پالستيکي
دوات

) Inks(
121717۰3

unspsc
2۸

1۰ *
11 *
12 *

)۰5۰6(
2۰ تکه

نخ يا الياف ابريشمي
ليقه

113۸۰۰۰
ايران كد

29

1۰ *
11 *
12 *

ارها همه كد ك
از هر 

دام 1  ك
بسته 
12تايی

H ـ B و...
B ـ H

انواع مداد هاي طراحي
1131212
ايران كد

3 ۰

1۰ *
11 *
12 *

همه كد كارها
2 بسته

۰/2 ـ ۰/3 ـ ۰/5 و...
راپيد 

113۸۰۰۰
ايران كد

31

1۰ *
11 *
12 *

همه كد كارها
از هر 

گ 2 
رن

عدد
گ مشکي، سبز، قرمز، آبی

رن
جوهر راپيد

113221۰
ايران كد

32



بخش 3: پیوست ها

113

تصوير
پايه

کد کاربرد در کار
درصد 
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردي

1۰ *
11 *
12 *

ارها همه كد ك
5

سه تايی ـ ماری
پيستوله

1131315
ايران كد

33

1۰ *
11 *
12 *

همه كد كارها
5

دايره ـ مربع ـ بيضی و...
شابلون 

1131315
ايران كد

34

1۰ *
11 *
12 *

ارها همه كد ك
تعداد در 
كنار هر 
ک قيد 

ي
شده

گ )1( ـ مداد 
ش )2( ـ اكولين )2( ـ آبرن

گوا
ا روغنی رنگی )1( پاستيل گچی ي

گ
 انواع رن

1131322
ايران كد

35

1۰ *
11 *
12 *

همه كد كارها
5

پالستيکی )دوازده تايی(
گ

ت رن
پال

 Palettes for paint or(
) ink m

ixing

6۰121237
unspsc

36

1۰ *
11 *
12 *

همه كد كارها
هر نوع 5 

عدد
ت ـ گرد

سر تخ
انواع قلم مو 

B
rushes

27113۰۰۰
unspsc

37

1۰ *
11 *
12 *

)۰2۰6(, )۰4۰6(, )۰2۰7(
از هر 

گ 1 
رن

بسته
ت )مژنتا ـ سايان ـ يلو ـ سفيد ـ مشکی( 

افس
برای پارچه و...

گ چاپ و مواد حالل
رن

37444۰۰
ايران كد

3۸

1۰ *
11 *
12 *

)۰2۰6(, )۰2۰7(
2

مطابق نمونه های موجود در بازار
س ـ تينر روغنی 

ک حسا
ال

تينر ده هزار
 Paint solvents and(

) thinners

31211۸۰۰
unspsc

39




