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 فیلترّبی از استفبدُ. هیجبضذ تصَیر خسیی ٍ كلی كٌتراست اسبس ثر آى تبثیرات ثلكِ ًیست ػبدی طَر ثِ ػكس یك كبهل دستكبری ضبرپٌس،

 ارتقب ثسسایی طَر ثِ را تصَیر كیفیت هیتَاى اًذازُ ثِ ٍ صحیح استفبدُ ثب ثلكِ ثذّین ًوبیص تر ضبرح را تصَیر كِ ًیست ایي هؼٌی ثِ صرفب ضبرپٌس

 اثساز ثخَرتریي ثذرد. كٌٌذ تَخِ خلت ثیطتر كِ هیذّذ افسایص رٍ تصَیر در هختلف ّبی هحیط لجِ كٌتراست كِ هیكٌذ كبر گًَِ اثي ثِ ضبرپٌس .داد

 ًوًَِ ثب را آى پیكسل ّر ٍ هحبسجِ را اصلی تصَیر ضذُ ثلَر ًوًَِ تصَیر ٍیرایطگر فیلتر ایي در. هیجبضذ Unsharp Maskفیلتر فَتَضبح در هَخَد

 را رٍضِ پیكسلْبی ٍ كردُ تر سیبُ را ّب لجِ تبریك پیكسلْبی ای پیچیذُ الگَریتوْبی ثَسیلِ راُ ایي از آهذُ ثذست اختالف. هیكٌذ هقبیسِ اصلی

 .هیكٌذ رٍضٌتر

 

 :میباشذ قسمت سٍ دارای فیلتر ایه

1 .Amount :ِهیكٌذ تؼییي را ضبرپٌس قذرت ك. 

2 .Radius :هیكٌذ تٌظین ضبرپٌس ثرای را ّب لجِ ظخبهت. 

3 .Threshold :هیكٌذ تٌظین را است لجِ یك هطخصِ كِ رًگ تَى تفبٍت. 

 كِ گرفت ثبال را Threshold ثبیذ ٍلی ثبضذ هطخص خَثی ثِ هَّب خسییبت كِ كرد اًتخبة كَچك را Radius ثبیذ پرترُ كبر یك در هثبل ثرای

 :كرد اًتخبة را زیر هقبدیر هیتَاى ضرٍع ثرای. ضَد ثرطرف صَرت رًگ خسیی تغییرات

▪ Amount: 125" 

▪ Radius: 1.0 

▪ Threshold: 4.0 

 ثِ ػكسی تًَستٌذ چطَر كِ ثپرسیذ خَدتَى از ٍ ثجیٌیذ رٍ ٍطٌی حتی یب ٍ خبرخی ػكبسبى آثبر از ثرخی كِ ثبضِ اٍهذُ پیص ّن ضوب ثرای هوكٌِ

 ثبالی كیفیت ػكس یك ثَدى ضبرح ػبهل تٌْب كِ كٌٌذ هی فكر ٍ افتي هی قیوت گرٍى تدْیسات فكر ثِ كبراى تبزُ اغلت! كٌٌذ؟ ثجت ضبرپی ایي

 در اضتجبّی ّبی پبسخ ٍ ًتبیح ثِ كِ ضذُ ثبػث كبر تبزُ ػكبسبى طیف ایي در هطبلؼِ ػذم ّن ثبز. ّست دٍرثیي ی ثذًِ ٍ لٌس از اػن ػكبسی تدْیسات

 ارزٍى تدْیسات گردى ثِ رٍ تقصیرات ی ّوِ ٍ ًبلي هی ػكسْب ثَدى ضبرح ػذم از ثرخی ّویطِ هیجیٌین ایٌكِ كوب ثرسي، ّب ػكس ثَدى ضبرح هَرد

 خبطر ثِ ّویطِ .كٌٌذ ًوی تَخِ ثستي دٍرثیي رٍی ػكبسی حیي كِ تٌظیوبتی ٍ خَدضَى ػكبسی ػلن ثِ ّیچَقت ایٌكِ از غبفل اًذازًذ، هی قیوت

 هوكٌِ ّن ًبضی ی راًٌذُ یك ٍ ًویرسِ هقصذ ثِ راًٌذُ ثذٍى هبضیي یك ّیچَقت دٍرثیي؛ ًِ خَثِ ػكس یك گرفتي هسئَل ػكبس كِ ثبضین داضتِ

 اثتذا در ضبرح، ػكس یك ثجت ی هغَلِ ثحث در .ًرسِ ّذفص ٍ هقصذ ثِ درًْبیت ٍ ثٌذازُ خطر ثِ رٍ خَدش خَى ٍ ثكٌِ ٍارد آسیت هبضیي ثِ

. ثَد خَاّذ تر ضبرح ضذُ ثجت ػكس ثبضِ ثبالتر تدْیسات كیفیت ّرچِ دارًذ، ػكس ثَدى ضبرح در هستقیوی تبثیر ػكبسی تدْیسات كِ كٌن ػرض

 !ًیست هبخرا ی ّوِ ایي اهب
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 ثب یؼٌی. كٌین ثسٌذُ اًٍْب ثَدى كیفیت ثب ثِ صرفبً ایٌكِ ًِ ثجرین، ثْرُ خَة ػكس یك ثجت ثرای لٌس ٍ دٍرثیي تَاى توبم از ثبیذ ػكبسی حیي در هب

 دست ثِ رٍ كیفیت ثب ػكسی ًْبیت در كِ كٌین كن رٍ اضتجبّبت ٍ ّب خطب اٍى هیساى كٌین سؼی هب هیبد، ثَخَد ػكبسی حیي در كِ خطبّبیی ثِ تَخِ

 ّن ػكبس ٍ هیذُ ػكبس ثِ ػكسْب در رٍ ثَدى ضبرح از هیساًی دارُ كِ سبختی كیفیت ثِ ثستِ هطخصی حذ تب دٍرثیٌی ّر كِ كٌن ػرض الجتِ .ثیبرین

 .ثبضِ ثخص رظبیت ًتیدِ تب ثگیرُ ثكبر ػكسْب در رٍ هیساى اٍى درصذ 100 تب 00 ثتًَِ ثبیذ

 

 استفادٌ مًرد فیلترَای سایر یا ي UV فیلتر کردن چک

 هی استفبدُ UV فیلتر از هب اكثر. ثخرین ّن قیوت ارزٍى فیلتر یِ ًظرهَى هَرد لٌس یب ٍ دٍرثیي خریذ از ثؼذ هدجَرین ثَدخِ، ثَدى كن دلیل ثِ گبّی

 تخن هثل قطؼبً ًجبضي، ضبخص ٍ هؼتجر ثرًذّبی از اگر قیوت ارزٍى ّبی فیلتر ایي  .غجبر ٍ چرثی اثرات ثراثر در لٌس هحبفظ ػٌَاى ثِ ثیطتر ٍلی كٌین

 تبثیر ػكس ضبرپٌیٌگ هخصَصبً ٍ رًگْب رٍی ٍ ًجبضِ ثبال رفتِ كبر ثِ فیلتر اٍى در كِ ای ضیطِ كیفیت هوكٌِ یؼٌی ،! ثَد خَاٌّذ ضبًسی هرؽ

 ثبضِ؛ داضتِ هستقین

 در ًْبیت در ٍ هیذى ثبزتبة سٌسَر رٍی ثر رٍ لٌس داخلی الوبًْبی از كلی ًوبیی ٍ دارًذ ای آیٌِ حبلت داخل از ّب فیلتر ایي از ثرخی كِ دیذم هي حتی

 یب ٍ ثطین هطوئي كٌین هی استفبدُ كِ ای دیگِ ّبی فیلتر یب ٍ UV فیلتر تبثیر از ثبیذ قذم اٍلیي در پس .هیطِ ثجت ًبخَاستِ ای ّبلِ ضكل ثِ ػكس

 ثؼذ ٍ كٌیذ، ػكبسی فیلتر ثذٍى ٍ فیلتر ثب ًَثت ثِ پبیِ سِ ثب ثبثت ی سَشُ چٌذ یب یك از كِ كبفیِ ّن تست كٌین ثرای اقذام اًٍْب تؼَیط ثِ ًسجت

 .دارُ تبثیر ػكسْب رٍی چقذر فیلتر ثجیٌیذ ٍ كٌیذ ثررسی كبهپیَتر در رٍ ػكسْب

 وکىیذ دستکاری ري ديربیه شارپىیىگ تىظیمات

 ّوراُ ّبی ثرًبهِ ٍ فَتَضبح هثل افسارّبیی ًرم از استفبدُ ثب ٍ دستی ضكل ثِ رٍ كبر ایي كِ ثْترُ ثبضِ، ػكس افساری ًرم كردى ضبرح ثِ قرار اگر

 داضتِ ًبقصی اطالػبت ضوب كِ ٍقتی. ّست ػكبسی دًیبی الساهبت از یكی اضكبل ثذٍى ٍ صحیح تٌظیوبت ثب خبم ػكس یك داضتي. داد اًدبم دٍرثیي

 گًَِ ایي كِ ثرسیذ ثْترُ ثْتری ًتبیح ثِ افساری ًرم ادیت ثب كِ ثَد ًخَاّیذ قبدر دیگِ#  كٌیذ ثجت دٍرثیي ثب سفیذی ٍ سیبُ ػكس هثبل ثرای$  ثبضیذ

 دادى دست از قیوت ثِ ٍ دٍرثیي ثب تب ثطِ اًدبم دستی تٌظیوبت ثب ٍ افسار ًرم تَسط...  ٍ سبچَریطي ضبرپٌس، كٌتراست، در تغییر هثل تٌظیوبت،

 .داضت خَاّین ًیبز ثْطَى ادیت در كِ ػكس حیبتی اطالػبت

 دارد ویاز شارپىس مشخصی مقذار بٍ عکس َر

 ثرای هتفبٍتی تٌظیوبت ثِ ًیبز آى در هَخَد ثبفتْبی ٍ سَشُ ٍ كبدر ًَع ثِ ثستِ ػكس ّر كِ كرد تَخِ ثبیذ ػكسْب كردى ضبرح ی هغَلِ در

 از خبصی سطح ثِ ًیبز ثخص ّر ػكس یك در هوكٌِ كِ ّوًَطَری ثپیچین، ػكسْبهَى ی ّوِ ثرای رٍ ًسخِ یك هب كِ ًیست قرار دارُ؛ ضبرپٌیٌگ

 .كرد دقت ثبیذ ّن ًكتِ ایي ثِ پس ثبضِ، داضتِ ضبرپٌس

 است ػكس ثَدى ضبرح ػبهل تریي اصلی صحیح هیذاى ػوق از استفبدُ 

 رٍ دٍرثیي ّویٌدَری كِ ًویطِ ثگیرًذ، قرار هیذاى ػوق در ٍ ٍاظح ػكس از ثخطْبیی چِ قرارُ كِ ثذًٍین ثبیذ قجل از كٌین، هی فَكَس كِ ٍقتی

 .ثگیرین ػكس دٍرثیي خلَی ّبی سَشُ ی ّوِ از یكسبى#  دیبفراگن$  آپرچر هیساى ثب ٍ ثردارین
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 برخًردارٌ؟ قبًلی قابل شارپىس میسان از عکسُا ایه آیا يلی گرفت، عکس ای مىظرٌ َر از 6.5 اف با میشٍ

 خَاستِ ٍ هٌظرُ ًَع ثِ تَخِ ثب ٍ كٌین تَخِ ثْص ثبیذ كِ ّست هب ػكسْبی ثَدى خَة اصلی ػَاهل از یكی آپرچر ی اًذازُ ٍ هیذاى ػوق هیساى پس

 .ثطِ تٌظین ّویطِ#  دیبفراگن$  آپرچر ثبیذ هیذاى ػوق ی هحذٍدُ از هب ی

 کىیم عکاسی باالتر سرعت با

 اًٍطرف از ػكبس ثطِ ثبػث هوكٌِ گبّی ٍلی ًیست ثذ خَد خَدی ثِ ایي ّستي، ًَیس ثذٍى ػكس دًجبل ّوص كِ ایٌِ كبر تبزُ ػكبسبى ثرخی هطكل

 ثِ ثرسین خبّبیی یِ هوكٌِ كٌین ػكبسی ّوص 100 ایسٍی ثب اگِ ضذُ كن ضذتص ًَرخَرضیذ كِ ٍقتی یب ٍ ثستِ، هحیط یِ ًَر هثالً !!!ثیَفتِ ثَم

 ػكس؛ در ّب لرزش ثجت ثرای هیطِ ای زهیٌِ ػول ایي كِ پبییٌتر، حتی ٍ 1/20 ، 1/60 هثل پبییٌی سرػتْبی

 ّبی لرزش ثجت ثبػث هیطِ ٍارد دٍرثیي ثِ ضبتر ٍ آیٌِ هثل داخلیص هتؼلقبت ٍ دٍرثیي حتی ٍ ػكبس تَسط ػكبسی ٌّگبم كِ ّبیی تكبى ّویي

 .ػكسِ ضبپٌس رفتي دست از ػَاهل از یكی كِ هیطِ ػكس در خفیف

 ثرای ثذیذ؛ تغییر لسٍم هَاقغ در رٍ ایسٍ راحت خیبل ثب ثتًَیذ كِ ثیبریذ، دست ثِ رٍ دٍرثیٌتَى ایسٍی قجَل قبثل ی هحذٍدُ كِ ثْترُ ّن ّویي ثرای

 ثب رٍ 1600 ًیبز صَرت در ٍ 000 تب 100 ایسٍی قجَل قبثل ی هحذٍدُ دادم؛ اًدبم كِ ّبیی تست ثب#  Canon EOS 600D$  هي دٍرثیي هثبل

 هی تٌظین 000 تب 100 ایسٍّبی ثیي ػبدی حبلت در هختلف ّبی ًَر ثرای رٍ دٍرثیي تٌظیوبت ػكبسی ثرای هي یؼٌی. هیذُ هي ثِ هٌبست كیفیت

 در پس .ّست قجَل قبثل ًَیس ثب ػكسی داضتي ثرای هي ًْبیی هرز 1600 ایسٍی كٌن اًتخبة ثبالتری سرػت كِ ثَدم هدجَر ٍ ضذ ًیبز اگر ٍ كٌن

 .كٌین استفبدُ ثبالتر ّبی سرػت از ّویطِ كِ ثْترُ#  ثبال دّی ًَر ثب ػكبسی هثال$  ًذارین سرػت آٍردى پبییي ثِ ًیبز كِ ٌّگبهی

 بشیم آشىا Diffraction خطای با

 ثبز كبهال آپرچر ٍقتی ثَد؛ خَاٌّذ ثرخَردار هٌبسجی ضبرپٌس هیساى از ػكسْب آپرچر، اٍى در كِ دارُ قجَلی قبثل ٍ ضبرح آپرچر ی هحذٍدُ لٌس ّر

 ثِ هٌدر كِ ّست آپرچر ثستي كن هیذاى ػوق از رّبیی راُ تٌْب هیطِ، هیذاى ػوق از خبرج ثخطْبی ضذى تبر ثبػث ٍ هیطِ كن هیذاى ػوق ّست،

 اٍى از ثیص اگر كِ دارُ حذٍدی ٍ حذ ّن ثستي ّویي اهب.هیذُ قرار كبدر/ػكس در ٍاظح ضكل ثِ رٍ ثیطتری فعبی ٍ ضذُ هیذاى ػوق رفتي ثبال

 .ّست پَضی چطن قبثل ٍ كن ثسیبر ثبز ّبیF در ٍلی دارُ ٍخَد ّب F توبهی در پذیذُ ایي الجتِ. هیبد ثَخَد Diffraction ًبم ثِ خطبیی ثبضِ هیساى

 .ثذُ دست از رٍ ثبضِ داضتِ ثبیذ كِ ضبرپٌسی هیساى اٍى ػكس ٍ ثیبد پبییي تر ثستِ ّبی F در ػكس ثَدى ضبرح هیساى كِ هیطِ ثبػث خطب ایي

 

 : ػكسِ ثَدى ضبرح رٍی F تبثیر ی دٌّذُ ًطَى دقیقبً كِ ضذُ آهبدُ هختلف ّبی F ثب ضذُ گرفتِ ػكسْبی از ای ًوًَِ زیر تصَیر در
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 APS-C سٌسَر ثب ّبیی دٍرثیي ثرای كلی حبلت در ٍلی ثیبد دست ثِ هطبثِ ّبی تست اًدبم ثب ثبیذ ٍ ّست هتفبٍت دٍرثیٌی ٍ لٌس ّر در هیساى ایي

 تٌْب ًكبت ایي كِ ثگن ثبیذ پبیبى در .ّست قجَل قبثل ضبرپٌیٌگ ثب ػكبسی هٌبست هحذٍدی f22 هیلیوتری 35 فرین فَل ّبی دٍرثیي ٍ f16 هیساى

 افساری ًرم ٍیرایص ثحث در ّوچٌیي. ثطي رفغ دقت ثب ٍ هَقغ ثِ ثبیذ كِ دارًذ تبثیر هب ػكسْبی ضبرپٌس رٍی ثر كِ ّستٌذ ػَاهلی از ًوًَِ چٌذ

 .ثیبرین دست ثِ رٍ ًتیدِ ثْتریي ثتًَین تب كٌین هَكَل ػكس هختلف ّبی ثخص ٍ رًگْب ادیت از ثؼذ ٍ كبر آخر ثِ رٍ ضبرپٌیٌگ اػوبل كِ ّست ثْتر

 

 


