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 تصَست ظَْس اص تؼذ فیلن سٍی تش ضذُ گشفتِ تصَیش ٍ تاضذ هی( ًَس تِ حساس سطح) ػکاسی فیلن سٍی تش ػکس ثثت تشای دستگاّی آًالَگ دٍستیي

 . است سٍیت قاتل( سیَسسال) هٌفی یا ًگاتیَ

 :های بصورت آنالوگ عکاسی دوربین

 هکاًیکی، کاهالً

 خَدکاس، ًیوِ

 ،(الکتشًٍیکی ًاٍتشی) خَدکاس کاهالً

 .است ضذُ ساختِ ٍ طشاحی

 آٍسدى تذست تشای. ضذ تشداضتِ هیالدی ضاًضدّن قشى طی دس یی ایتالیا ًقاضاى تَسط کِ تَد ػکاسی پیذایص ساُ دس تضسگ قذم اٍلیي تاسیک، اتاق

 هطکل، ایي سفغ. سفت هی تطواس سیستن ایي دس اصلی هطکالت اص ضذ، هی تاصتاتیذُ آى سٍی تصَیش کِ دیَاسی اص سٍصًِ فاصلِ تٌظین ٍضَح، حذاکثش

 گشدیذ تصَیش ٍ ػکس دًیای تِ ػذسی ٍسٍد تاػث

 آنالوگ: های دوربین انواع

 

 ،(Pin Hole: اًگلیسی تِ) سَصًی سَساخ دٍستیي

 ،(rangefinder camera: اًگلیسی تِ) غیشتاصتاتی لٌضی تک دٍستیي

 ،(Single Lens Reflex: اًگلیسی تِ) تاصتاتی لٌضی تک دٍستیي

 ،(Twin-lens reflex: ًگلیسی تِ) تاصتاتی دٍلٌضی دٍستیي

 (.View Camera: اًگلیسی تِ) تضسگ قطغ دٍستیي

 تصویر ضبط سیستم

 ػکاسی .ضَد هی استفادُ آى اص تصَیش ًگْذاسی تشای ضیویایی ػولیات اص تؼذ ٍ ساصد هی رخیشُ سا تصَیش ًَس، تِ حساس فیلن آًالَگ، دٍستیي یک دس

 ضثط کِ دیجیتال ػکاسی تا هقایسِ دس. ضذ اطالق گیشد، هی اًجام فیلن تا کِ ای ػکاسی تِ دیجیتال، ػکاسی ظَْس اص تؼذ کِ است اصطالحی آًالَگ

 کِ تصَیش ضیویایی ضثط سیستن تِ آًالَگ پیطًَذ گیشد، هی صَست ًَس تِ حساس ّای سلَل اص خشٍجی الکتشیکی پتاسیل دس تغییش تَسیلِ تصَیش

 تش اهَلسیَى تصَست تشهیذ ًقشُ طالتیي، اص استفادُ تا کِ فیلوی سٍی تش تصَیش آًالَگ، ػکاسی دس .است ضذُ اضافِ است، الکتشیکی تغییشات ٍجَد تذٍى

 تَسط تصَیش، ضثط حساس صفحِ تا ًَس تشخَسد اص ضذُ تَلیذ سیگٌال دیجیتال، ػکاسی دٍستیي دس ٍلی ضَد؛ هی ثثت ضذُ، تْیِ فیلن پایِ سٍی

 .ضَد هی آهادُ تاصپخص یا ٍ اسسال تشای ٍ ضثط دٍستیي پشداصضگش

 فیلم ظهور
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 یا( ًگاتیَ) هٌفی تصَیش یک تِ فیلن ضذى تثذیل تاػث کِ است ضیویایی هَاد تا ػکاسی کاغز یا ػکاسی فیلن دادى هَاجِْ هؼٌای تِ ػکاسی دس ظَْس

 کِ هَقتی تصَیش کِ است ایي ظَْس اص ّذف. است کاغز ٍ فیلن هَسد دس ظَْس ٔ  هشحلِ اٍلیي ایي. ضَد هی ػکس تصَیش تِ کاغز یا ٍ ،(اسالیذ) هثثت

 تؼذی هشاحل ٍضَ، ضست ٍ ثثَت تَقف،. تکٌذ ًَس تِ حساس غیش ٍ ضذى، دیذُ قاتل دائن، تصَیش یک تِ تثذیل سا تستِ ًقص ػکاسی کاغز یا فیلن سٍی

 .است ثاتت تصَیش آٍسیِ دست تِ

 

 سفید و سیاه فیلم ظهور

 ًگاتیَ ٍ ضذُ تثذیل هتالیک سیاُ ًقشُ فلض تِ ًقشُ تشهیذ ًَسدیذُ رسات است، ضیویایی احیاء یک کِ سًگی، چِ سفیذ، ٍ سیاُ چِ ػکاسی، فیلن ظَْس دس

 صحٌِ اص ّایی قسوت یؼٌی. داسد ػکس ساتطِ ػکاسی ٔ  صحٌِ تا کِ ًاهٌذ هی ًگاتیَ جْت آى اص سا، ظَْس اص آهذُ دست تِ ٔ  ًتیجِ .آٍسًذ هی تَجَد سا

 ػکاسیِ کاغز سٍی تش ًگاتیَ آگشاًذیسَسی یا تواسی تالؼکس چاج ٍ ضًَذ هی ثثت تیشُ ظَْس، اص آهذُ دست تِ ٔ  ًتیجِ دس ّستٌذ، سٍضي کِ ػکاسی

 اسالیذ سا ظَْس ًَع ایي کاس حاصل هؼوَالً  .ضَد هی اجشا( پضیتیَ) هثثت ًتیجِ آٍسدى دست تِ تشای سیَسسال، ظَْس .دّذ هی دست تِ هثثت ًتیجِ ًگاتیَ،

 صَست ًقص ٍ ػیة ػاسی ٍ کاهل تصَست هشحلِ ایي ایٌکِ تشای. داسد ٍجَد دادى ًَس هشحلِ یک سفیذ سیاُ سیَسسال ظَْس هشاحل تیي دس ًاهٌذ هی

 .ًگشدد ًتیجِ ضذى خشاب تاػث آى اص آهذُ تَجَد سایِ تا تاضذ، ای ضیطِ کاهالً تایذ ظَْس تاًکْای قشقشُ تگیشد،

 رنگی فیلم ظهور

 جضئی تغییشات ّا، فیلن ایي پایِ دس سًگ تِ حساس ّای الیِ ٍجَد تا است؟ سفیذ ٍ سیاُ فیلن ظَْس اص تش حساس هشاتة تِ دها ًظش اص سًگی فیلن ظَْس

 ٍ تٌظین ظَْس دستگاُ تَسیلِ اتَهاتیک تصَست دها سًگی فیلن ظَْس سیستن دس. ضذ خَاّذ سًگ اػَجاج تشٍص تاػث گشاد ساًتی دسجِ ًصف حذ دس دها

. داسد تسضایی اّویت ظَْس داسٍی احیاکٌٌذگی قذست داضتي ًگِ ثاتت گیشد، هی اًجام تضسگ التشاتَاسّای دس کِ هذاٍم، ظَْس تا. ضَد هی داضتِ ًگِ ثاتت

 صَست ظَْسّای اص هشتغ ساًتیوتش حسة تش سا تقَیتی داسٍّای. گیشد هی صَست هطًَذ، هطخص R ػالهت تا کِ تقَیتی داسٍّای تا هؼوَالً کاس ایي

 تؼذ تالفاصلِ دٍم ظَْس. ًیست کاس دس هجذد ًَسدّی هشحلِ سفیذ ٍ سیاُ سیَسسال خالف تش سًگی، سیَسسال ظَْس دس .افضایٌذ هی اصلی داسٍی تِ گشفتِ

 قثالً سًگی، سیَسسال ظَْس داسٍّای .است ضفاف( ضة ًَس ٍ سٍص ًَس) سًگی ّای فیلن سایش خالف تش ًیض سًگی سیَسسال فیلن پایِ. گیشد هی صَست تلیچ اص

 فیلن آى ساصًذُ ٔ  کاسخاًِ آدسس تِ پاکت یک سیَسسال، فیلن ّش ٔ  تستِ دس. داضت اهکاى آى ساصًذُ کاسخاًِ دس فقط آًْا ظَْس ٍ داضتٌذ هتفاٍتی اًَاع

 کاسخاًِ،. گشدیذ هی اسسال ٍ ضذُ دادُ قشاس پاکت آى داخل فیلن ًَسدّی اص تؼذ. تَد ضذُ تقثل کاسخاًِ خَد تَسط ًیض آى پستی ّضیٌِ کِ داضت ٍجَد

 تقشیثاً فؼالً. گشدیذ ۶-ئی ًام تِ ٍاحذی داسٍی آهذى تَجَد هَجة سیَسسال ّای فیلن گیش ّوِ استفادُ .ًوَد هی اسسال ػکاس آدسس تِ ٍ ظاّش سا فیلن

 ّستٌذ ظَْس قاتل داسٍ ایي تا سًگی سیَسسال ّای فیلن تواهی

 آنالوگ دوربین

 فاقذ ّا دٍستیي اٍلیي. است آهذُ دس فؼلی حالت تِ ٍ تکویل تَد، تاسیک اتاق ّواى کِ خَد اتتذایی ٍضؼیت اص طَالًی سالیاى طی آًالَگ دٍستیي

 اص کٌٌذُ هسذٍد لضٍم. داضتٌذ ّا گَضِ دس تاسیکی یا ٍ سایِ ٍ ضذیذ خطی اًحشاف ٍ اتتذایی، کاهالً ّا دٍستیي آى لٌض. تَدًذ دیافشاگن ٍ هسذٍدکٌٌذُ

 اًَاع دس ّا کٌٌذُ هسذٍد. سسیذ ثاًیِ اص کسشی تِ ًَسدّی صهاى ٍ یافت افضایص( ًَسگیشی) ػکاسی حساس هَاد سشػت کِ گشدیذ احساس صهاًی

 سشػت ٍلی داضتٌذ، کاسایی فالش ّای سشػت تواهی دس تشگی ّای هسذٍدکٌٌذُ  گشفتٌذ قشاس استفادُ هَسد هتؼذد کاسّای تشای ٍ ضذُ تَلیذ هختلفی

( ػوَدی یا افقی) ّا پشُ حشکت جْت تِ تستِ هتحشک، ّای سَطُ اص تصَیش ثثت دس تاال، سشػت ٍجَد تا ّن کاًًَی سطح ّای کٌٌذُ هسذٍد .تَد کن آًْا
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 سشیغ ٍقایغ ثثت تشای کٌٌذُ، هسذٍد تاالی ّای سشػت تشای طلة ٍسصش، ٍ خثش دًیای ٍ جاهؼِ تِ ػکاسی ٍسٍد تا. کشدًذ هی اػَجاج دچاس سا تصَیش

 خَد کِ کشد، هؼشفی جْاى تِ ثاًیِ 1/12000 کٌٌذُ هسذٍد سشػت تا سا خَد ۹ هاکسیَم دٍستیي 1۹۹۱ سال دس هیٌَلتا کاسخاًِ سشاًجام. یافت افضایص

 ضَد هی هحسَب صهیٌِ ایي دس اًقالتی

 

 


