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 چیست؟ وًرسىجی

 ٞب دٚسثیٗ وٝ لذیٓ دس. ؿٛد ا٘شخبة ثبیذ دیبفشإٌی دسیچٝ ا٘ذاصٜ چٝ ٚ ؿبسشی ػشػز چٝ سػذ، ٔی دٚسثیٗ ػٙؼٛس ثٝ وٝ ٘ٛسی ثش ثٙب یؼٙی، ٘ٛسػٙدی

 ٔی اػشفبدٜ دػشی ٞبی ٘ٛسػٙح اص ثٟیٙٝ اوؼذٛطس یب ٘ٛسدٞی ٔحبػجٝ ثشای ٘جٛد٘ذ اػز، ٘ٛس ؿذر ٔحبػجٝ ثشای حؼٍش یه وٝ داخّی، ٘ٛسػٙح ثٝ ٔدٟض

 سایح حبالر. دٞذ ٔی ٘ـبٖ سا ثٟیٙٝ ٘ٛسدٞی ٚ ٔحبػجٝ سا ؿذٜ ٔٙؼىغ ٘ٛس خٛدوبس صٛسر ثٝ وٝ داسد داخّی ٘ٛسػٙح یه DSLR ٞش أشٚص،. وشد٘ذ

 :اػز صیش ؿشح ثٝ أشٚصی دیدیشبَ ٞب دٚسثیٗ دس ٘ٛسػٙدی

 Evaluative Metering یب Matrix metering ٔبسشیؼی ػٙدؾ -۱

 Center-weighted ٔیب٘ٝ سٚی سٕشوض ثب ػٙدؾ -۲

 Partial Metering یب Spot metering ای ٘مغٝ ػٙدؾ -۳

 ٔی ػىبػی( Manual) دػشی حبِز دس وٝ ٚلشی .اػز Canon ٚ Nikon ٞبی دٚسثیٗ دس ٔشفبٚر ٞبی ٌزاسی ٘بْ دِیُ ثٝ اٍّ٘یؼی اػبٔی سفبٚر

 ػٕز وٝ( صیش ؿىُ ٔثُ) ثیٙیذ ٔی سا ٔب٘ٙذ دسخٝ ٞبیی خظ وٙیذ، ٍ٘بٜ ٕ٘بیت داخُ اص اٌش. وٙیذ ٔـبٞذٜ ػُٕ دس سا ٘ٛسػٙح وبسوشد سٛا٘یذ ٔی وٙیذ،

 سٙظیٕبر ثشای ٌٛیذ ٔی وٝ سفشٝ»+«  ػٕز ثٝ ٞب خظ ثٍیشیذ، سٚؿٗ خیّی ٘مغٝ یه ػٕز ثٝ سا دٚسثیٗ اٌش. ا٘ذ ؿذٜ سػٓ صفش یه ساػز ٚ چخ

 اػز وبفی ٘ٛس ٘جٛد ثیبٍ٘ش وٝ« -» ػٕز ٞب خظ ثٍیشیذ سبسیه خیّی ٘مغٝ یه ػٕز ثٝ سا دٚسثیٙشبٖ اٌش ٚ. داسد ٚخٛد صیبدی ٘ٛس وٙٛ٘ی، ٘ٛسدٞی

 .اػز ٔٙبػت ٘ٛسدٞی سٙظیٕبر ٔؼٙی ثٝ ٘ٛسػٙح سإٞٙبیی ثش ثٙب وٝ ثٍیشد لشاس« ۰» سٚی خظ سب وٙیذ صیبد یب وٓ سا ؿبسش ػشػز ثبیذ دغ. سفز خٛاٞٙذ

 اػشفبدٜ ػىغ ٌشفشٗ ثشای ٘یبص ٔٛسد ٘ٛس حدٓ صحیح ا٘شخبة ثشای سٙظیٕبسی چٝ اص وٝ وٙذ ٔی ٔـخص دٚسثیٗ ثشای( ػىبػی دس) ٘ٛس ػٙدؾ حبِز

 عَٛ دس ٔخشّفی فٖٙٛ ٚ سٚؿٟب. ؿٛ٘ذ ٔی ٔحبػجٝ ٘یبص ٔٛسد ٘ٛس حدٓ اػبع ثش ػٙؼٛس یب فیّٓ حؼبػیز ٚ دیبفشآٌ سٚص٘ٝ ا٘ذاصٜ ٘ٛسدٞی، صٔبٖ. وٙذ

 ثبصسبثـی ٌیشی ا٘ذاصٜ ٚ( incident metering) سبثـی ٌیشی ا٘ذاصٜ حبضش حبَ دس آٟ٘ب ٔشذٚاِششیٗ وٝ ا٘ذ ؿذٜ اػشفبدٜ ٘ٛس ػٙدؾ ثشای ػىبػی سبسیخ

(reflective metering )ٞؼشٙذ. 

 ضدٌ بازتابص وًر سىجص اوًاع

 ؿذٜ، سیضی ثش٘بٔٝ ٔحبػجبر اص اػشفبدٜ ٚ ػىغ ٔٛضٛع اص ؿذٜ ثبصسبثؾ ٘ٛس ٌیشی ا٘ذاصٜ ساٜ اص ٞؼشٙذ، ٘ٛس ػٙدؾ لبثّیز داسای وٝ ٞبیی دٚسثیٗ اوثش

 ثشای ٔحیظ دس ٔٛخٛد ٘ٛس ٚ ػىغ ٔٛضٛع ٘ٛع اػبع ثش سٛا٘ٙذ ٔی ٔحبػجٝ ٔخشّف سٚؿٟبی ایٗ. دٞٙذ ٔی سـخیص سا ػىغ ٘یبص ٔٛسد ٘ٛس حدٓ ٔمذاس

 :وٙذ ٔی ٔشفی سا ؿذٜ ثبصسبثؾ ٘ٛس ػٙدؾ ثشای ٔشذاَٚ سٚؿٟبی ریُ فٟشػز. ثبؿٙذ ٔٙبػت غیش یب ٚ ٔٙبػت ٘یبص ٔٛسد ٘ٛس ٔیضاٖ سـخیص

 ای ٘مغٝ سٚؽ .۱

 داس عشح سٚؽ .۲

 چٙذلؼٕشی سٚؽ .۳

 ٔیبٍ٘یٗ سٚؽ .۴

 ٔشوض ػٕز ثٝ ٌشایؾ ثب ٔیبٍ٘یٗ سٚؽ .۵
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 ٘ٛسػٙدی حبالر ٚ ٘ٛسػٙدی آٔٛصؽ

 

 ایٗ وشد وبس ٌشفشٗ یبد. اػز ٔؼشٚف ٘یض ٘ٛسدٞی ػٙدؾ ثٝ وٝ داسد( Metering mode) ٘ٛسػٙدی حبِز اػٓ ثٝ چیضی ٔذس٘ی DSLR دٚسثیٗ ٞش

( Exposure) ٘ٛسدٞی آػب٘ی ثٝ آٖ وٕه ثب چشاوٝ ثٍیشیذ ثٟششی ٞبی ػىغ ػبدی، غیش ٘ٛسی ؿشایظ دس حشی سب وٙذ ٔی وٕه ؿٕب ثٝ دٚسثیٗ ثخؾ

 یب ٚ ٘ٛس دش حذ اص ثیؾ ٞبی ػىغ ثب سػیذٜ آٖ ٚلز دیٍش. دٞیٓ ٔی آٔٛصؽ سا آٖ ثب وشدٖ وبس ٚ ٔؼشفی سا ٘ٛسػٙدی ٔغّت ایٗ دس. وٙیذ ٔی وٙششَ سا

 .وٙیذ خذاحبفظی ٘ٛس وٓ

 ماتریسی وًرسىجی

 

 ٔیضاٖ ثؼذا وٝ وٙذ ٔی سمؼیٓ ٔخشّف ٞبی ثخؾ ثٝ سا وبدس حبِز ایٗ. اػز DSLR ٞبی دٚسثیٗ ثیـشش فشض دیؾ ػٙدؾ حبِز ٔبسشیؼی ٘ٛسػٙدی

 ٘ٛسػٙدی سٚی وٝ( … ٚ ٞب ٞبیالیز ٞب، ػٛطٜ فبصّٝ، سً٘، ثش ػالٜٚ) ٟٔٓ ٞبی فبوشٛس اص یىی. ؿٛد ٔی آ٘بِیض خذاٌب٘ٝ ٞب آٖ ػیبٞی ٚ ػفیذی

 ٔی ایٗ د٘جبَ ثٝ ٘ٛسػٙح ػىغ، ٔخشّف ٘ٛاحی آ٘بِیض اص ثؼذ. اػز( Focus point) دٚسثیٗ فٛوٛع ٘مغٝ داؿشٗ لشاس ودب ٌزاسد، ٔی سبثیش ٔبسشیؼی

 ثشای Nikon ٔثال. داسد سا خٛد سٚؽ اسصیبثی دس دٚسثیٗ ػبص٘ذٜ ٞش. دٞذ ٔی ثیـششی إٞیز ٘بحیٝ ایٗ ثٝ ٚ ایذ وشدٜ فٛوٛع وبدس ودبی وٝ ٌشدد

 .وٙذ ٔی ٔمبیؼٝ ػىغ ٞضاساٖ ؿبُٔ ای دادٜ دبیٍبٜ ثب سا ػىغ اعالػبر اوؼذٛطس، یب ٘ٛسدٞی ٔحبػجٝ

 .دٞذ ٔی ا٘دبْ خٛة سا صحیح اوؼذٛطس سؼییٗ دس وبسؽ چشاوٝ وٙیذ اػشفبدٜ حبِز ایٗ اص ٞبیشبٖ ػىغ ثیـشش ثشای سٛا٘یذ ٔی ؿٕب

 میاوٍ ريی تمرکس با وًرسىجی

 

 وٝ ایٙدبػز چٝ؟ ثٍیشیذ سا داسد لشاس خٛسؿیذ دـشؾ وٝ آدْ یه ػىغ ثخٛاٞیذ اٌش. ٘یؼز ٔغّٛة ٕٞیـٝ اوؼذٛطس ٔحبػجٝ ثشای وبدس وُ اص اػشفبدٜ

 حبِز ثشخالف. ٘ذاسد وبسی وبدس ٞبی ٌٛؿٝ ثب ٚ وٙذ ٔی اسصیبثی سا دٚسؽ ٚ وبدس ٔیبٖ ٘ٛس حبِز ایٗ. آیذ ٔی ؿٕب وٕه ثٝ ٔیب٘ٝ سٚی سٕشوض حبِز

 اػز وبدس ٔیب٘ٝ اِٚٛیز وٝ ٚلشی حبِز ایٗ اص. وٙذ ٔی اسصیبثی سا ػىغ ٔیب٘ٝ فمظ ٚ وٙذ ٕ٘ی ٍ٘بٜ وٙیذ ٔی ا٘شخبة وٝ فٛوٛػی ٘مغٝ ثٝ ٔبسشیؼی
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 خٛسؿیذ وٝ ؿخصی ػىغ دس حبِز ایٗ ٔثال. اػز ٔٙبػت داس٘ذ لشاس وبدس ٚػظ دس وٝ ثضسٌی ٞبی ػٛطٜ ٚ وّٛصآح ٞبی دشسشٜ ثشای وٝ وٙیذ اػشفبدٜ

 .ؿٛ٘ذ ٘ٛسدٞی صیبدی ٞب چیض ثمیٝ اػز ٕٔىٗ احشٕبال چٝ اٌش وٙذ ٔی ٘ٛسدٞی دسػشی ثٝ سا صٛسر داسد لشاس ػشؽ دـز

 ای وقطٍ وًرسىجی

 

 ٕٞبٖ اػبع ثش سا اوؼذٛطس ٚ اسصیبثی سا ٘بحیٝ یه. ٌیشد ٔی ٘بدیذٜ سا چیضٞب ثمیٝ ٚ وشدٜ اسصیبثی سا فٛوٛع ٘مغٝ اعشاف دس ٘ٛس فمظ ای ٘مغٝ ٘ٛسػٙدی

 حبِز ایٗ اص اػشفبدٜ وٙٙذ ٔی اؿغبَ سا وبدس اص وٛچىی ٘بحیٝ ایٙىٝ دِیُ ثٝ ٌیشیذ ٔی ػىغ دش٘ذٌبٖ اص وٝ ٍٞٙبٔی ٔثال. وٙذ ٔی اسصیبثی ٘بحیٝ یه

 ثبؿذ خٛاٞذ ٔی وٝ وبدس ودبی ٞش دش٘ذٜ. سٚؿٗ چٝ ثبؿذ سبسیه صٔیٙٝ دغ چٝ ؿٛ٘ذ ٘ٛسدٞی دسػز دش٘ذٌبٖ خٛاٞیٓ ٔی چشاوٝ ؿٛد ٔی دیـٟٙبد

 دغ یه ٚ ٌیشد ٕ٘ی سا وبدس اص صیبدی فضبی ػٛطٜ اٌش. ثبؿیٓ داؿشٝ دلیك اوؼذٛطس یه سٛا٘یٓ ٔی ؿٛد ٔی ا٘دبْ فٛوٛع ٘مغٝ اػبع ثش ػٙدؾ چٖٛ

 ػىغ ای، ٘مغٝ ٘ٛسػٙدی حبِز ثشای دیٍش خٛة ٔثبَ یه .ؿٛد ٔی ؿذ٘ؾ ػیبٜ ثبػث ٔیب٘ٝ یب ٔبسشیؼی حبالر اص اػشفبدٜ احشٕبال داسیذ سٚؿٗ صٔیٙٝ

 سا آیذ ٔی ٔبٜ اص وٝ ٘ٛسی فمظ حبِز ایٗ اص اػشفبدٜ ثب اػز ػیبٜ آٖ اعشاف آػٕبٖ ٚ ٌشفشٝ سا وبدس اص وٛچه ٘بحیٝ یه ٔبٜ چشاوٝ. اػز ٔبٜ اص ٌشفشٗ

 ثیـششی دزیشی ا٘ؼغبف ػىبع ثٝ وٝ ٞؼشٙذ ٘مغٝ یه اص ثیؾ ا٘شخبة ثٝ لبدس Canon 1D/1Ds ٔثُ DSLR ٞبی دٚسثیٗ اص ثؼضی. وٙیٓ ٔی اسصیبثی

 .دٞذ ٔی

 کىیم تىظیم را وًرسىجی حالت چگًوٍ

 ؿٛد ٔی ا٘دبْ( Info دوٕٝ) سٙظیٕبر ٔٙٛی دس ایٗ Nikon D5000 ٔثال. اػز ٔشفبٚر ٔذَ سب ٔذَ اص ثّىٝ ػبص٘ذٜ سب ػبص٘ذٜ اص سٟٙب ٘ٝ ایٗ ٔشبػفب٘ٝ

 Nikon D300s، Nikon D700 ٔثُ ای حشفٝ ٞبی دٚسثیٗ دس. ؿذٜ سؼجیٝ ؿبسش دوٕٝ دبییٗ چخ ػٕز اخشصبصی دوٕٝ یه D90 دس وٝ حبِی دس

ٚ Nikon D3s ٕٝٞبی دٚسثیٗ دس. اػز ؿذٜ سؼجیٝ دٚسثیٗ ٘ٛسػٙدی ثشای ٔدضا ٞبی دو Canon ثب ػٕٛٔب أب وٙذ ٔی فشق ٔذَ سب ٔذَ ایٗ ٘یض 

 .اػز ا٘شخبة لبثُ ٔٙٛ اص یب« Set» دوٕٝ

 : داد تًضیح سادگی بٍ تًان می ضکل ایه بٍ را( ISO) حساسیت وقص

 دس اٌش ٔثال. داؿز دیبفشآٌ یب ػشػز افضایؾ سٛاٖ ٔی اػشبح یه ا٘ذاصٜ ثٝ ٚ ؿٛد ٔی ثشاثش دٚ ٘ٛس ثٝ حؼبػیز ،ISO دس افضایؾ ٔشحّٝ ٞش اصاء ثٝ

 اص ۶۰ ػشػز ثب یب ۱۲۰ ػشػز اص دیبفشآٌ ٕٞبٖ ثب سٛاٖ ٔی ؿٛد، ۲۰۰ حؼبػیز اٌش ثبؿذ، ۵.۶ ٚ ۶۰ ٔٙبػت، دیبفشآٌ ٚ ػشػز ۱۰۰ حؼبػیز

 ٔٛالغ اص ثؼیبسی دس. ۱۲۸۰۰ ٚ ۶۴۰۰ ٚ ۳۲۰۰ ٚ ۱۶۰۰ ٚ ۸۰۰ ٚ ۴۰۰ ٚ ۲۰۰ ٚ ۱۰۰ ٚ ۵۰: اص ػجبسسٙذ ISO سایح اػذاد. وشد اػشفبدٜ ۸ دیبفشآٌ

. ٘ذاسد ٚخٛد دبیٝ ػٝ اص اػشفبدٜ أىبٖ یب دبییٗ حؼبػیز ثب سصٛیش ثجز ثشای وبفی ٘ٛس وٝ ٔٛاسدی دس ٔثال اػز، ٘بدزیش اخشٙبة ثبال حؼبػیز اص اػشفبدٜ

 ثبال حؼبػیز اص اػشفبدٜ ثٝ ٘بچبس ػىبع، آٖ، ٔخشة سبثیشار ثشخی ػّیشغٓ ٚحؾ، حیبر ػىبػی یب ٚ خجشی ػىبػی سئبسش، ػىبػی دس ٔثبَ ػٙٛاٖ ثٝ

 .وٙذ اػشفبدٜ ٞبیـبٖ ػىغ دس( ثبال ٌشیٗ ٔب٘ٙذ)ثبال حؼبػیز سبثیشار اص داس٘ذ سٕبیُ ػىبػبٖ، ثؼضب. ؿٛد ٔی

 وًرسىجی خًدکاراوًاع وًرسىجی

 ٘مبط اص ثشخی ٘ٛسػٙدی ثب دٚسثیٗ ػیؼشٓ ایٗ دس. ٞؼشٙذ خٛدوبس ٘ٛسػٙدی ػیؼشٓ داسای دیدیشبَ، ٚ آ٘بِٛي اص اػٓ أشٚصٜ ٞبی دٚسثیٗ سٕبٔی سمشیجب

 ٔٛالغ ٕٞٝ دس ػیؼشٓ ایٗ. وٙذ ٔی سٙظیٓ سا آٟ٘ب ػٝ ٞش یب ٚ ISO دیبفشآٌ، ػشػز، اسٛٔبسیه صٛسر ثٝ ٔٛاسد، ثشخی دس ٔیبٍ٘یٗ ٔحبػجٝ ٚ سصٛیش

 ػىغ اص ثخـی حذ اص ثیؾ سبسیىی یب سٚؿٙی ٌیشد، ٔی لشاس اػشفبدٜ ٔٛسد اسٛٔبسیه ٘ٛسػٙدی وٝ ٞبیی ػىبع دس ثبسٞب ایٙىٝ وٕب. ثٛد ٘خٛاٞذ وبسآٔذ

  ثخـذ ٔی ثٟجٛد صیبدی حذ سب سا ػىبػی ٘شیدٝ ػیؼشٓ، ایٗ اص آٌبٞب٘ٝ اػشفبدٜ. ص٘ذ ٔی ِغٕٝ آٖ ثٝ

 :دارد يجًد خًدکار وًرسىجی در رایج بسیار يضعیت سٍ
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 .دشداصد ٔی ISO ٔٛاسد ثؼضی دس ٚ دیبفشآٌ ػشػز، سٙظیٓ ثٝ خٛد دٚسثیٗ وٝ( Auto) خٛدوبس سٕبْ ٚضؼیز

 دٚسثیٗ ٚ وشدٜ سؼییٗ سا ٘ظش ٔٛسد ػشػز ػىبع ٚضؼیز، ایٗ دس. ؿٛد ٔی دادٜ ٘ـبٖ Time Value یب TV ثب ٔؼٕٛال وٝ «ؿبسش ػشػز سمذْ» ٚضؼیز

  .وٙذ ٔی سٙظیٓ سا( ISO ٚ دیبفشآٌ) ٔشغیشٞب دیٍش خٛدوبس، عٛس ثٝ

 ٚ وشدٜ سٙظیٓ سا ٘ظش ٔٛسد دیبفشآٌ ػىبع، ٚضؼیز، ایٗ دس. ؿٛد ٔی دادٜ ٘ـبٖ Aperture Value یب AV ثب ٔؼٕٛال وٝ «دیبفشآٌ سمذْ» ٚضؼیز 

 ػبص٘ذٌبٖ سٛػظ ٞٓ دیٍشی اسٛٔبسیه ٞبی ٚضؼیز وٝ داؿز سٛخٝ ثبیذ اِجشٝ. وٙذ ٔی سٙظیٓ سا( ISO ٚ ػشػز) ٔشغیشٞب دیٍش خٛدوبس عٛس ثٝ دٚسثیٗ

 اٌش ٔؼٕٛال.اػز دٚسثیٗ داخّی ٘ٛسػٙح ٘شیدٝ ثشاػبع ISO ٚ دیبفشآٌ ػشػز، ٔشغیشٞبی خٛدوبس سٙظیٓ ٕٞبٖ آٟ٘ب، وبس اػبع أب ؿٛد ٔی عشاحی

 ثب ٘ٛسػٙح ػیؼشٓ، ایٗ دس ؿذ، اؿبسٜ وٝ عٛس ٕٞبٖ. ٌیشد ٔی ا٘دبْ دٚسثیٗ داخّی ٘ٛسػٙح سٛػظ ٘ٛسػٙدی ػُٕ دٞیٓ، فـبس ٘یٕٝ سب سا ؿبسش وّیذ

. ثذشداصد حؼبػیز ٚ دیبفشآٌ ػشػز، سٙظیٓ ثٝ خٛدوبس عٛس ثٝ سٛا٘ذ ٔی ٚ دٞذ ٔی ٘ـبٖ ػىبع ثٝ سا ٔٙبػت سٙظیٕبر سصٛیش، ٘مبط اص ثشخی خٛا٘ؾ

 دس اػز ٕٔىٗ( ٘ٛسػٙدی ا٘ٛاع) ٘ٛس خٛا٘ؾ دس اصّی سٚؽ چٟبس صٔیٙٝ ایٗ دس. ثبؿذ ٔی ٘ٛس خٛا٘ؾ ٘حٜٛ سٙظیٕبر، ایٗ دس وٙٙذٜ سؼییٗ ػبُٔ أب

 .ثبؿذ داؿشٝ ٚخٛد دٚسثیٗ

 

 دٞذ ٔی ٕ٘بیؾ سا ػٙدؾ ٔٛسد ثخؾ ػفیذ، ٞبی لؼٕز

 

 (Partial  Metering)  مًضعی وًرسىجی

 ٔی اػشفبدٜ صٔب٘ی دس ثیـشش ٘ٛسػٙدی ٘ٛع ایٗ اص(. سصٛیش دسصذ ۱۳.۵ حذٚد دٚسثیٗ، ٘ٛع ثٝ ثؼشٝ) ؿٛد ٔی ٘ٛسػٙدی سصٛیش ٚػظ ثیـشش ٘ٛع، ایٗ دس

 ٔٛاسد ایٗ اص یىی. ثبؿذ صحیح ٘ٛس داسای وبدس، اص خصٛصی ثٝ ثخؾ خٛاٞیٓ ٔی ٔب ٚ اػز صیبد وبس ٔخشّف ٞبی لؼٕز دس ٘ٛس ٔیضاٖ اخشالف وٝ ؿٛد

 داسد، صیبدی خیّی ٘ٛس سصٛیش صٔیٙٝ دغ وٝ آ٘دب اص حبِز ایٗ دس. ثبؿذ ٔی( اػز سٚؿٗ خیّی( Background) ػٛطٜ دـز ٚلشی) ٘ٛس ضذ ٞبی دشسشٜ

 ٔشٛػظ ٘ٛسػٙدی اص اٌش حبَ .اػز وٕشش خیّی ٔیبٍ٘یٗ ایٗ اص ٔٛضٛع، سٚی ٘ٛس ٔیضاٖ حبِیىٝ دس سفشٝ ثبال خیّی سصٛیش ػغح وُ دس ٘ٛس ٔیبٍ٘یٗ

 وٕشش ٔیبٍ٘یٗ اص ٔٛضٛع ٘ٛس صیشا ؿذ خٛاٞذ سبسیه چٟشٜ صٛسر، ایٗ دس وٝ دادٜ لشاس سصٛیش وُ ٘ٛس ٔیبٍ٘یٗ سا ٘ٛسػٙدی اػبع دٚسثیٗ ؿٛد، اػشفبدٜ

 داد خٛاٞذ لشاس ٔؼیبس سا وبدس اص ثخـی ٘ٛس ٘ٛسػٙح صیشا داد خٛاٞذ ثٟششی ٘شیدٝ ای ٘مغٝ یب ٔشوض اِٚٛیز ثب ٘ٛسػٙدی اص اػشفبدٜ حبِشی چٙیٗ دس. اػز

 .وٙیٓ ٔی سؼییٗ ٔب وٝ

 



 چیست و کاربرد آن نورسنجی در عکاسی

 No.com-www.Andisheh+      منبع : 59 515 95 25 905گرد آوری : بخش فنی مهندسی و هنری اندیشه نو     ویرایش : سرکار خانم ناصر     تنظیم : مهندس نصیری         صفحه  |9
 
 
 

 وًردَی جبران

 ٌیشد ٔی لشاس اػشفبدٜ ٔٛسد ٔیبٍ٘یٗ ٘ٛسػٙدی وٝ صٔب٘ی ٚیظٜ ثٝ ؿٛد ٔی اؿشجبٜ دچبس دٚسثیٗ خٛدوبس ٘ٛسػٙح ػیؼشٓ ٌبٞی ؿذ، اؿبسٜ وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ

 ٘ٛسػٙدی ثب سٙظیٓ ٚضؼیز دس دٚسثیٗ وٝ حبِی دس ٌبٞی. اػز دسصذ ۱۸ خبوؼششی اص سش سٚؿٗ یب سش سیشٜ ٞبی سً٘ داسای ػىبػی اصّی ٔٛضٛع یب

 ٘بْ ثٝ ػبخشبسی حبِز ایٗ دس. ثبؿذ ٘ٛسػٙح ٔحبػجٝ اص سش سٚؿٗ یب سش سیشٜ ٘شیدٝ ٌیشد ٔی سصٕیٓ ٞٙشی یب سىٙیىی دالیُ ثٝ ػىبع اػز، خٛدوبس

 ؿذٜ خٛا٘ذٜ ٘ٛس اص ثیـشش یب وٕشش اػشبح ۳ سب ۲ ا٘ذاصٜ ثٝ سا ٘ٛس وٝ دٞذ ٔی سا أىبٖ ایٗ ػىبع ثٝ وٝ اػز ؿذٜ سؼجیٝ ٞب دٚسثیٗ دس «٘ٛسدٞی خجشاٖ»

 سش سیشٜ ػٛطٜ اص ػىبػی ػبخشبس ایٗ اص اػشفبدٜ ٔٛاسد. اػز فؼبَ خٛدوبس ٘ٛسػٙدی ػیؼشٓ وٝ اػز فؼبَ صٔب٘ی دس ػبخشبس ایٗ. دٞذ لشاس ٘ٛسػٙح سٛػظ

 اص ا٘ؼىبػی ٘ٛس ٔیضاٖ وٝ صٛسسی دس اػز، دسصذ ۱۸ خبوؼششی ٔٙبػت ٘ٛس ثشای ٘ٛسػٙح ٔؼیبس وٝ آ٘دب اص. اػز دسصذ ۱۸ خبوؼششی اص سش سٚؿٗ یب

 اص ثیـشش ثبیذ ٚسٚدی ٘ٛس ٔیضاٖ ٞؼشیٓ، سٚثشٚ سش سٚؿٗ ٞبی سً٘ ثب وٝ صٔب٘ی دس دِیُ ٕٞیٗ ثٝ. اػز وٕشش سیشٜ ٞبی سً٘ اص ٚ ثیـشش سٚؿٗ ٞبی سً٘

 آ٘چٝ اص وٕشش ثبیذ ٘ٛسدٞی ٔیضاٖ ٘حٛ، ٕٞیٗ ثٝ ٘یض سش سیشٜ ٞبی سً٘ ٔٛسد دس. ؿٛد ثجز ػىغ دس ػفیذ وبٔال ػفیذ سً٘ ٔثال سب ثبؿذ ٘ٛسػٙح سٛصیٝ

 ٔی ػىبػی ػیبٜ ػٛطٜ اص اٌش ٔثال ثٙبثشایٗ. ثبؿذ ٔی اػشبح دٚ حذٚد اخشالف ایٗ  ٔغّك ػیبٜ یب ػفیذ ثشای ٔؼٕٛال. ثبؿذ وٙذ ٔی سٛصیٝ ٘ٛسػٙح وٝ

 ثبیذ ػىبع ٘ـٛد،( ػیبٜ اص سش سٚؿٗ) ثٛس اصغالحب ٚ ثٛدٜ ػیبٜ ؿذٜ ثجز سً٘ ایٙىٝ ثشای وٙذ، ٔی سٛصیٝ سا ۸ دیبفشآٌ ٚ ۲۵۰ ػشػز ٘ٛسػٙح ٚ وٙیٓ

 :ؿٛ٘ذ ا٘شخبة صیش اػذاد ٔثال. وٙذ اصالح اػشبح ۲ ا٘ذاصٜ ثٝ

 ۱۶ دیبفشآٌ ۲۵۰ ػشػز -

 ۱۱ دیبفشآٌ ۵۰۰ ػشػز -

 ۸ دیبفشآٌ ۱۰۰۰ ػشػز -

 

 ٚ ٘ٛسدٞی افضایؾ ٔؼٙی ثٝ ٔثجز وٝ ؿٛد ٔی ٔـخص -EV +ٚ EV ػالٔز ثب ٞب دٚسثیٗ دس( Exposure Compensation) ٘ٛسدٞی خجشاٖ ٔؼٕٛال

 .اػز ٘ٛسدٞی وبٞؾ ٔؼٙبی ثٝ ٔٙفی

 (Underexpose) کمتر وًردَی برای َایی مثال 

 اػز سش سٚؿٗ ثؼیبس صٔیٙٝ ٘ؼجز ثٝ ػٛطٜ

 ػٛطٜ دادٖ ٕ٘بیؾ ٘ٛس ضذ

 (color saturation) ٞب سً٘ اؿجبع ثبالثشدٖ ٔٙظٛس ثٝ اثشی ثؼیبس ٞٛای دس
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 سصٛیش) ؿٛد ٔی اصالح ٘ٛس وٕشش ٘ٛسدٞی اػشخ یه ثب ٚ( ساػز ػٕز سصٛیش) وٙذ ٔی خٛا٘ی ٘ٛس اؿشجبٜ ثٝ دٚسثیٗ ؿذٖ ٘ٛس ضذ ػّز ثٝ سصٛیش ایٗ دس

 (چخ ػٕز

 ديربیه بٍ متصل َای فالش از استفادٌ  

 ٔؼٙبی ثٝ ایٗ أب. ٞؼشٙذ ثشخٛسداس وٕششی ٘ٛس لذسر اص ٔدضا ٞبی فالؽ ٘ؼجز ثٝ اِجشٝ وٝ ا٘ذ وشدٜ سؼجیٝ ثذ٘ٝ سٚی سا ٞبیی فالؽ ٞب دٚسثیٗ اص ثؼیبسی

 .٘یؼز ٞب فالؽ ایٗ ثٛدٖ ٔصشف ثی

 کىید پراکىدٌ را وًر  

 ٌشفشٗ ثٟشٜ وبس ایٗ ثشای ٚػیّٝ ثٟششیٗ. وٙیذ سش دشاوٙذٜ سا فالؽ ٘ٛس ثبیذ ػٛطٜ دـز سیض ٞبی ػبیٝ وشدٖ وٓ ٚ سش ٔالیٓ ٘ٛس یه آٚسدٖ دػز ثٝ ثشای

 سش ٔالیٓ ٘ٛسی ٘شیدٝ دس ؿٛد ٔی ػٛطٜ ثٝ صیبد ٘ٛس سػیذٖ ٔب٘غ وبس ایٗ وٝ آ٘دبیی اص. اػز ٘بصن ثؼیبس وشبٖ ی دبسچٝ یب ٚ وبغزی دػشٕبَ سىٝ یه اص

 .ثجشیذ اػشفبدٜ ٔخشّف ٞبی افىز ثشای سٍ٘ی ٞبی وبغز ا٘ٛاع اص سٛا٘یذ ٔی ٕٞچٙیٗ ؿٕب. ٘ـیٙذ ٔی ػٛطٜ ثش سش ٘شْ ٚ

 

 کىید استفادٌ جداگاوٍ َای فالش از 

 اص لجال. وشد فؼبَ سا آٖ دٚسثیٗ ؿبسش دادٖ فـبس ثب ٚ ٌشفز دػز دس ٔخشّف ٞبی صاٚیٝ دس ٚ خذاٌب٘ٝ صٛسر ثٝ سٛاٖ ٔی سا ٞب فالؽ ایٗ ا٘ٛاع اص ثؼضی

 .اػز ػبصٌبس ؿٕب دٚسثیٗ ثب وٝ ؿٛیذ ٔغٕئٗ ٚ وٙیذ سٛخٝ ٞب آٖ ٘ٛسی لذسر ثٝ ٞب فالؽ ٘ٛع ایٗ خشیذ

 کىید فعال را چطم قرمسی کردن کم گسیىٍ  

 ػٛطٜ ٚ ِٙض فبصّٝ ٌیشی ا٘ذاصٜ ثشای ضؼیف ٘ٛس یه ٘ٛس وشدٖ خبسج اص لجُ فالؽ ٚضؼیٗ ایٗ دس. وٙیذ اػشفبدٜ آٖ اص داسد سا ٌضیٙٝ ایٗ ؿٕب دٚسثیٗ اٌش

 وٙذ ٔی وٕشش سا چـٓ ٔشدٔه ؿذٖ لشٔض أىبٖ وبس ایٗ ثب ٚ فشػشذ ٔی


