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. آیذ هی ٍجَد تِ تصَیش ّا سیگٌال ایي پشداصش ٍ جوع اص. ضَد هی سیگٌال ایجاد سثة کِ کٌذ هی رخیشُ خَد دس ٍلتاط یک ًَس دسیافت تا پیکسل ّش

 اصطالح. ضَد هی استفادُ ISO ٍ Gain اصطالح دٍ اص ًَس تِ دٍستیي سٌسَس حساسیت تشای .تاضذ هی پیکسل آى سٍضٌایی اص هعیاسی سیگٌال ایي هقذاس

ISO ِاصطالح ٍ عکاسی ّای دٍستیي سٌسَس حساسیت ت Gain ِضَد هی اطالق تصَیشتشداسی سٌسَسّای حساسیت ت. 

 

 1d Mark iv Canon دٍستیي دس حساسیت اًتخاب هٌَی

 

 تصًیربرداری ديربیه ريی بر شدٌ تعبیٍ َای کلید از استفادٌ با بُرٌ تىظیم

ISO هَاد تغییش اص استفادُ تا عکاسی ّای فیلن دس. ضَد هی ضٌاختِ ًَس، تِ فیلن حساسیت گیشی اًذاصُ جْاًی استاًذاسد عٌَاى تِ ،1791 سال اص 

 ّا، عکاس کاسِ ساحتی تشای حال ایي تا است، هتفاٍت دیجیتال ّای دٍستیي دس کاس ایي اها. کٌٌذ هی ایجاد جذیذ حساسیت فیلن، سطح  پَضاًٌذُ ضیویاییِ

 حساسیت کِ ٌّگاهی هثال کِ ضکل تذیي. ضَد هی استفادُ عکاسی ّای دٍستیي دس ISO اصطالح اص ٌَّص دیجیتال تِ آًالَگ سیستن اص جاتجایی اص پس

ISO 100 کٌذ هی عول هطاتِ حساسیت تا عکاسی فیلن یک ّوچَى ًَس تِ حساسیت ًظش اص ها دٍستیي سٌسَس کٌین، هی اًتخاب سا. 

 

 022 حساسیت با KODAK فیلم بستٍ یک

 اضافِ تا یعٌی. ضَد هی تقَیت پیکسل خشٍجی سیگٌال الکتشًٍیکی، صَست تِ دّین هی افضایص سا دٍستیي حساسیت ٍقتی دیجیتال ّای سیستن دس

 .ضَد هی سٍضي( اپتیکی ًِ) الکتشًٍیکی طَس تِ تصَیش سٌسَس، خشٍجی ٍلتاط تِ ٍلتاط کشدى

 

 سیگىال تقًیت از شدٌ سادٌ ای ومًوٍ

 تا دلیل ّویي تِ. کٌذ هی تقَیت ًیض سا آى تا ّوشاُ ًَیضّای اصلی، سیگٌال تقَیت تش عالٍُ ٍلتاط افضایص ایي کِ است ایي گیي هَسد دس هٌفی ًکتِ

 دس هوکي جای تا کِ تاضین داضتِ ًظش دس تایذ فلزا. ضَد هی هَاجِ ًَیض افضایص تا خشٍجی تصَیش ّا، دٍستیي سٌسَس دس تْشُ یا Gain افضایص
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 ًَسی ضفافیت تِ دیافشاگن ٍ ضاتش تٌظین تا هوکي جای تا است هٌاسة ًَس کن ّای هحیط دس ّوچٌیي. کٌین استفادُ تْشُ تشیي پاییي اص تصَیشتشداسی

 .ًوایین استفادُ ضشٍسی هَاسد دس تٌْا تْشُ، تغییش اص ٍ تشسین هطلَب

 

 دارد قرار ًیسو آن ريی کٍ سیگىالی تقًیت

 حالتی تصَیش تِ ٍ دادُ کاّص سا تصَیش کیفیت ّا داًِ ایي. گَیٌذ هی Grain آًْا تِ اصطالح تِ کِ ضذُ تصَیش دس ّایی داًِ ایجاد سثة ًَیض افضایص ایي

 حزف سا آًْا تذٍیي، ٌّگام دس ًَیض کاّص گشافیکیِ فیلتشّای اص استفادُ تا تاحذی تَاى هی تصَیش دس ّا داًِ ایي ایجاد صَست دس الثتِ. دٌّذ هی تشفکی

 .داضت ًخَاّذ سا هٌاسة تْشُ تا تصَیش یک کیفیت ٍجِ ّیچ تِ حاصل تصَیش ٍلی. کشد

 

 


