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HDRعکس تًان می چگًوٍ ي چیست HDR گرفت؟ 

 

 چٌذ تب.ػکغ ثِ تب ّؼتٌذ ؿجیِ ًمبؿی ثِ ثیـتش ٍ داسًذ صًذُ ثؼیبس ّبی سًگ کِ تلبٍیشی. ایذ دیذُ ایٌتشًت دس سا HDR صیجبی ثؼیبس تلبٍیش احتوبالً

 آهذُ ّن هَثبیل ّبی گَؿی ثِ لبثلیت ایي اهشٍصُ ٍلی کشد اػتفبدُ آى اص تَاى هی چگًَِ ٍ چیؼت HDR داًؼتٌذ هی ای حشفِ ّبی ػکبع تٌْب پیؾ ػبل

. ّؼتٌذ HDR ػکغ گشفتي لبثلیت داسای … ٍ iPhone 5s, LG G2, Samsung Galaxy S5, HTC ONE هثل ثبال ػٌح ّبی گَؿی اکثش. اػت

. کٌیذ اهبفِ خَد گَؿی ثِ سا لبثلیت ایي افضاس ًشم یک داًلَد ثب ساحتی ثِ تَاًیذ هی ًذاسد HDR ػکغ گشفتي لبثلیت فشم پیؾ ًَس ثِ ؿوب گَؿی اگش

 .کشد اػتفبدُ صیجبتش ّبی ػکغ گشفتي ثشای آى اص تَاى هی هَالؼی چِ ٍ چیؼت HDR ثذاًیذ ثبیذ اػتفبدُ اص پیؾ ٍلی

 

HDR هخفف High Dynamic Range ِی تیشُ ًمبى ٍ سٍؿي ًمبى ثیي تفبٍت دیٌبهیکی، ی هحذٍدُ. اػت گؼتشدُ دیٌبهیکی ی هحذٍدُ هؼٌی ث 

 هثل سٍؿي ثؼیبس ًمبى تَاًیذ هی ّن کٌیذ ًگبُ هٌظشُ یک ثِ سٍص دس اگش. اػت دٍسثیي اص تش گؼتشدُ ثؼیبس اًؼبى چـن دیٌبهیکی ی هحذٍدُ. اػت ػکغ

 گًَِ ایي دٍسثیي کِ دسحبلی. دسختبى ٍ ّب ػبختوبى هثل ّؼتٌذ آفتبة ثِ پـت کِ تیشُ ًمبى ّن ٍ ثجیٌیذ خَة خیلی جضئیبت ثب سا آػوبى اثشّبی

 داؿتِ توشکض سٍؿي ًمبى ثش دٍسثیي اگش ثیٌیذ هی صیش تلَیش دٍ دس کِ ًَس ّویي. اػت اًؼبى چـن اص کوتش خیلی دٍسثیي دیٌبهیکی ی هحذٍدُ. ًیؼت

 .ؿًَذ هی ػیبُ کبهالً تیشُ ًمبى ثبؿذ،

 

 ًظش هَسد ًمبى ثب سا( Exposure) دّی ًَس هیضاى دٍسثیي ٍلتی یؼٌی. ؿًَذ هی ػفیذ کبهالً سٍؿي ًمبى ثبؿذ، داؿتِ توشکض تیشُ ًمبى ثش دٍسثیي اگش ٍ

 .ػفیذ یب ؿًَذ هی ػیبُ یب ٍ گیشًذ ًوی لشاس دیٌبهیکی ی هحذٍدُ هیبى دس ًمبى اص ثؼیبسی دیٌبهیکی ی هحذٍدُ ثَدى کن خبًش ثِ کٌذ، هی تٌظین
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HDR ػکغ یک ثجت ثشای. اػت هـکل ایي حل ثشای سٍؿی HDR ِپبییي، دّی ًَس ثب ػکغ یک. اػت ًیبص هتفبٍت ّبی دّی ًَس ثب ػکغ ػِ ث 

 ػکغ یک ثب ػکغ دٍ ایي. کٌذ هی هـخق سا ػکغ تبسیک ًمبى جضئیبت ثبال دّی ًَس ثب ػکغ یک. کٌذ هی هـخق سا ػکغ سٍؿي ًمبى جضئیبت

 ػکغ ایي ثِ. تبسیک ًمبى جضئیبت ّن ٍ ثبؿذ هـخق ػکغ سٍؿي ًمبى جضئیبت ّن ّب، آى ی هجوَػِ دس تب ؿًَذ هی تشکیت هتَػي دّی ًَس ثب دیگش

HDR گَیٌذ هی. 

 

 رخیشُ( ػکغ ػِ اص ثیـتش حتی یب) ػکغ ػِ ّش کِ كَست ایي ثِ ؿَد هی اًجبم دػتی كَست ثِ فشایٌذ ایي ای حشفِ ّبی دٍسثیي اص ثؼیبسی دس

 ّب ػکغ سٍی ثش هخلَكی تٌظیوبت ای حشفِ ػکبع یک. ثکٌذ تشکیت سا ّب آى Photomatix هثل ّبیی ثشًبهِ ثب ٍ سایبًِ ثب ثؼذاً ػکبع تب ؿًَذ هی

 .ؿَد هی رخیشُ HDR تلَیش فمي ٍ ؿَد هی اًجبم اتَهبتیک كَست ثِ فشایٌذ ایي هَثبیل ّبی گَؿی دس. آٍسد دػت ثِ سا تشکیت ثْتشیي تب دّذ هی اًجبم

 

 اػت هوکي ػکبػی ؿشایي اػبع ثش. ًیؼت گًَِ ایي ٍلی ّؼتٌذ هؼوَلی تلبٍیش اص ثْتش HDR تلبٍیش ّوَاسُ ثشػذ ًظش ثِ اػت هوکي تئَسی دس

 .ثَد خَاّذ HDR اص ثْتش هؼوَلی ػکغ اٍلبت اص ثؼیبسی ٍلی ثـَد صیجب HDR تلَیش

 بگیریم؟ HDR عکس مًاقعی چٍ

 اص ػکبػی دس HDR ّبی اػتفبدُ تشیي ػوَهی اص یکی. ثگیشیذ HDR ػکغ ثبیذ اػت صیبد تلَیش ی تیشُ ٍ سٍؿي ًمبى ثیي اختالف ٍلتی کلی ًَس ثِ

 خَثی ثِ سا ّب ػبختوبى ٍ دسختبى ّن ٍ آػوبى اثشّبی ّن تَاًیذ هی HDR ی ٍػیلِ ثِ اػت، تیشُ ثؼیبس صهیي ٍ سٍؿي ثؼیبس آػوبى چَى. اػت هٌظشُ

 .کٌیذ ثجت
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 ایجبد پشًَس ّبی چشاؽ یب ٍ پشٍطکتَسّب ی ٍػیلِ ثِ ًَس یب ٍ ؿَد هی ٍاسد پٌجشُ اص خَسؿیذ ًَس کِ اػت ّب ػبختوبى داخل اص ػکبػی دیگش، هثبل یک

 .ثگیشیذ HDR ػکغ ثبیذ لزا. داسًذ ٍجَد تلَیش دس صیبدی ّبی ػبیِ ٍ اػت لَی ثؼیبس ًَس ّن تلبٍیش ًَع ایي دس. ؿَد هی

 

 کىیم؟ استفادٌ HDR از وباید مًاقعی چٍ

 گشفتِ ّن ػش پـت ػکغ ػِ HDR دس چَى. کٌین اػتفبدُ HDR اص ًجبیذ داسین، ًگِ ثبثت سا دٍسثیي تَاًین ًوی یب ٍ کٌذ هی حشکت جؼن کِ ٍلتی

 دس اؿکبلی اجؼبم ثشخی کشدى حشکت اٍلبت ثؼوی الجتِ. ؿَد خَاّذ ًْبیی ػکغ ؿذى تبس ثبػث ثبؿذ، داؿتِ ٍجَد ّب ػکغ دس تفبٍتی اگش ؿَد هی

 .ؿت دس خَدسٍّب چشاؽ ًَس حشکت هثل. ثجخـذ ػکغ ثِ ٌّشی ای جلَُ اػت هوکي حتی ٍ کٌذ ًوی ایجبد ػکغ

 

 ػکبػی فشایٌذ HDR ثِ هشثَى پشداصؽ چَى. کٌین اػتفبدُ HDR اص کِ ًذاسد ای فبیذُ ًذاسد، ٍجَد تیشُ خیلی ٍ سٍؿي خیلی ًمبى تلَیش دس کِ ٍلتی

 هب لزا. داؿت ًخَاّذ هؼوَلی ػکغ ثِ ًؼجت ثشتشی ّیچ آخش دس ٍ ؿذ خَاّذ تبس ػکغ ػکبع، دػت لشصؽ خبًش ثِ ّن کوی ٍ کٌذ هی ًَالًی سا

 جضٍ ػکغ اص لؼوتی ثَدى ػفیذ یب ٍ ثَدى ػیبُ اٍلبت ثؼوی. ثبؿذ HDR هٌبػت كحٌِ ؿشایي ایٌکِ هگش گیشین هی هؼوَلی ػکغ ّویـِ

 دیگش یکی .ؿَد اػتفبدُ HDR اص ًجبیذ لزا. ثبؿذ ػیبُ حتوبً ثبیذ كحٌِ پـت گیشًذ هی ػکغ ًَس ثب ثبصی اص ٍلتی هثالً. اػت ػکغ آى ٌّشی ّبی ٍیظگی

 هثالً. ؿَد هی ثضسگٌوبیی HDR تَػي ٍ داسد ٍجَد تلَیش دس اؿکبلی کِ اػت هَلؼی داؿت، ًخَاّذ خَثی ی ًتیجِ HDR اص اػتفبدُ کِ هَالؼی اص
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 پیـٌْبد کلی ًَس ثِ. آیٌذ هی چـن ثِ هؼوَل حذ اص ثیـتش HDR تَػي اٍ پَػت سٍی ّبی جَؽ ٍ ثگیشین ػکغ خَاّین هی کؼی كَست اص ٍلتی

 .ًگیشیذ HDR ػکغ کؼی كَست اص ٍلت ّیچ ؿَد هی

 شًد؟ ومی َىری َای عکس شبیٍ گیریم می گًشی با کٍ HDR عکس چرا

 سٍؿٌبیی دسجبت اص ثیـتش دسجبت ایي کِ اػت ایٌجب اؿکبل. داسد ٍجَد آى دس سٍؿٌبیی اص صیبدی ثؼیبس دسجبت کِ اػت ایي HDR ػکغ یک ٍیظگی

 ۵۲۲ داسای ًوبیـگش ٍلی ثبؿذ،( دیٌبهیک ی هحذٍدُ) سٍؿٌبیی ی دسجِ ۰۱۱۱ داسای HDR ػکغ یک اگش هثالً. دّذ ًوبیؾ تَاًذ هی ًوبیـگش کِ اػت

 اًجبم Tone Mapping ًبم ثِ فشایٌذی هـکل ایي سفغ ثشای. کشد هـبّذُ ًوبیـگش دس سا تلَیش آى ثَدى HDR اثش تَاى ًوی ثبؿذ سٍؿٌبیی ی دسجِ

. ؿَد دادُ ًـبى ًوبیـگش سٍی ثش( صیجب ٍ ٌّشی كَست ثِ) ؿکل ثْتشیي ثِ کِ ؿًَذ هی تٌظین ًَسی ّب پیکؼل سٍؿٌبیی دسجبت فشایٌذ ایي دس. ؿَد هی

 تَجِ ٍلی. آٍسد دػت ثِ غلیظ ّبی سًگ ثب ٌّشی ػکغ یک ٍ کشد Tone Mapping تَاى هی ّن سا هؼوَلی ّبی ػکغ کِ اػت ایٌجب جبلت ی ًکتِ

 ّبی جلَُ ٍ اؿتجبُ ّبی سًگ ٍ ًَیض افضایؾ ثبػث اػت هوکي ٍ ؿَد ًوی اهبفِ آى جضئیبت ثِ هؼوَلی ػکغ یک دس ّب سًگ تـذیذ ثب کِ ثبؿیذ داؿتِ

 تـذیذ آى ّبی سًگ کِ هؼوَلی تلَیش ٍ HDR تلَیش ثیي ای همبیؼِ. ثگیشیذ گشفتِ HDR ػکغ ثبیذ ،HDR ػکغ دسخَس كحٌِ اگش. ؿَد هلٌَػی

 .اػت ؿذُ ایجبد ػکغ دس ًَیض ٍ هلٌَػی ّبی جلَُ ّب، سًگ تـذیذ ثب هؼوَلی تلَیش دس کِ ثیٌیذ هی. کٌیذ هی هـبّذُ ایٌجب سا ؿذُ

 

 دس HDR Toning اثضاس اص کٌیذ، HDR ّبی ػکغ ؿجیِ سا هؼوَلی ػکغ یک یب ٍ کٌیذ تجذیل ٌّشی اثش یک ثِ سا  HDR ػکغ خَاّیذ هی اگش

 ّب سًگ کِ کٌیذ هی هـبّذُ اثضاس ایي کشدى ثبص هحن ثِ. اػت دػتشع لبثل Adjustments لؼوت Image هٌَی اص اثضاس ایي. کٌیذ اػتفبدُ فتَؿبح

 .کٌذ هی تغییش ػکغ دس

 

 ی ٍیظُ ّبی جلَُ کِ افضاس ًشم ایي. اػت Snapseed افضاس ًشم HDR ی جلَُ ثب ٌّشی تلبٍیش ثِ هؼوَلی تلبٍیش تجذیل ثشای سایگبى ٍ لَی ثؼیبس اثضاس یک

 ثِ سا هؼوَلی ّبی ػکغ صیجب ٍ ٌّشی ثؼیبس كَست ثِ تَاًذ هی کِ اػت HDR Scape ًبم ثِ ای جلَُ داسای داسد، ّب ػکغ سٍی ثش اػوبل ثشای هختلفی

 . ؿًَذ ایجبد صیجب ٍ ٌّشی تلبٍیش تب کٌذ تـذیذ سا HDR ّبی ػکغ ٌّشی ی جلَُ ایٌکِ یب. کٌذ تجذیل HDR هـبثِ ّبی ػکغ
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 ّن Snapseed افضاس ًشم. اػت دسآهذُ ؿکل ایي ثِ HDR Scape ی ٍػیلِ ثِ کِ اػت Snapseed ؿبّکبسّبی اص یکی ثیٌیذ هی صیش دس کِ تلَیشی

 .اػت هَجَد اًذسٍیذ ثشای ّن ٍ iOS ثشای

 

 کىیم؟ استفادٌ افساری ورم چٍ از اودريید ريی بر HDR عکس گرفته برای

 ًیؼت، فشم پیؾ كَست ثِ لبثلیت ایي داسای ؿوب گَؿی اگش حبل ایي ثب. داسًذ HDR ػکغ گشفتي لبثلیت اًذسٍیذ ثبالی سدُ ّبی گَؿی اص ثؼیبسی

 HDR تَاى هی سا اًذسٍیذ دس HDR ػکغ گشفتي ی ثشًبهِ پشًشفذاستشیي. کٌیذ ًلت HDR ػکغ گشفتي ثشای هتؼذدی افضاسّبی ًشم تَاًیذ هی

Camera اص Almalence داسد ٌّشی ّبی جلَُ کشدى اهبفِ ٍ ؿذُ گشفتِ ػکغ تٌظین ثشای خَثی اهکبًبت سایگبى افضاس ًشم ایي. داًؼت. 

 

 لؼوت دس اػت کبفی Camera360 افضاس ًشم دس. ّؼتٌذ HDR ػکغ گشفتي لبثلیت داسای Camera360 هثل ػکبػی هؼشٍف افضاسّبی ًشم اص ثؼوی

 .کٌذ اهبفِ ػکبػی ّبی جلَُ لیؼت ثِ ٍ دسیبفت ایٌتشًت اص سا آى تب کٌیذ اًتخبة سا HDR ٍ ثضًیذ سا+  ی گضیٌِ ٍیظُ، ّبی جلَُ

 بگیریم؟ HDR عکس iPhone گًشی تًسط چگًوٍ

IPhone 5 ٍ iPhone 4 ِاص فشم پیؾ ًَس ث HDR ػکغ دس چٌذاًی تفبٍت کِ ًَسی ثِ اػت هؼیف کوی لبثلیت ایي ٍلی. کٌٌذ هی پـتیجبًی 

 .کٌیذ فؼبل دٍسثیي تٌظیوبت دس سا HDR ی گضیٌِ ثبیذ آى کشدى فؼبل ثشای. کٌذ ًوی ایجبد
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. کٌیذ ًلت کبس ایي ثشای هخلَكی ی ثشًبهِ ثبیذ ثبؿیذ داؿتِ ًْبیی ػکغ سٍی ثیـتشی کٌتشل ایٌکِ یب ثگیشیذ تش ٌّشی ّبی ػکغ خَاّیذ هی اگش

 ٍ اػت کٌذ کوی افضاس ًشم ایي ثب گشفتي ػکغ. داسد لیوت $ ۰٫۹۹ کِ اػت Pro HDR افضاس ًشم iOS ثشای HDR افضاس ًشم تشیي پشفشٍؽ ٍ تشیي هحجَة

 .داسد کشدى كجش اسصؽ گیشد هی کِ ّبیی ػکغ ٍلی( iPhone 4s تَػي ثبًیِ ۰۱ حذٍد) کـذ هی ًَل

 

 ثخؾ آػوبى کِ اػت هَلؼی HDR اص اػتفبدُ ثْتشیي ثیٌیذ هی ػکغ ایي دس کِ ًَس ّویي. اػت Pro HDR کبسّبی ًوًَِ اص یکی ػکغ ایي

 ؿَد هی ػفیذ آى اص صیبدی لؼوت ًگیشیذ، HDR اگش اػت، صهیي اص تش سٍؿي ثؼیبس آػوبى چَى. دّذ هی تـکیل سا ؿوب ػکغ اص تَجْی لبثل

 

 ّن ثیـتشی ّبی لبثلیت گزؿتِ ػبل چٌذ دس الجتِ. اػت ؿذُ خَسدى آة آػبًی ثِ ػکبػی ٌّش دیجیتبل، ّبی دٍسثیي ّبی لبثلیت اص ثؼیبسی کوک ثِ

 افضایؾ ثش اػت پیذا ًبهؾ اص کِ ًَس ّوبىHDR .کشد اؿبسُ( ثبال دیٌبهیک داهٌِ) HDR حبلت ثِ ثبیذ جولِ اص. اػت ؿذُ اهبفِ ّب دٍسثیي ثِ ٍ تَلیذ

. اػت ًجیؼی ّبی  كحٌِ دس هَجَد ًَس ّبی  ؿذت داهٌِ دلیك ًوبیؾ تکٌیک، ایي ّذف. داسد تبکیذ ًشهبل ؿشایي دس تلَیش سًگ هحذٍدُ ٍ ًَس

 ٍاهح کبهال حمیمت یک. اػت چـوگیش ٍ گَیب ثؼیبس آس دی اچ ّبی ػکغ ثشتشی کٌین، هی همبیؼِ ّن ثب سا هؼوَلی ٍ آس دی اچ ّبی ػکغ کِ ٌّگبهی

 ػشػت ثب ًکٌین ػؼی چشا پغ. اػت ًَس فمي هؼبلِ ّوِ اهب. ًذاسد سا اًؼبى چـن ثب سلبثت تَاى تبسیکی ٍ ًَس ثجت ٍ تـخیق دس دٍسثیي کِ اػت ایي
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 ّوبى دلیمب ایي. ثبؿین داؿتِ سا تبسیکی ٍ ًَس کٌتشاػت ثْتشیي تب کٌین تشکیت ّن ثب سا آًْب آخش دس ٍ ثگیشین ػکغ هٌظشُ یک اص ؿبتش هختلف ّبی

 ٍیظُ ًَسدّی ثب ػکغ ۲ تب ػِ ثیي ثبیذ ّب، ػکغ ایي تَلیذ ثشای. ؿَد هی تَلیذ ػکغ چٌذ تشکیت ثب آس دی اچ. دّذ هی اًجبم آس دی اچ کِ اػت کبسی

 .این کشدُ هؼشفی سا HDR ػکغ تَلیذ ثشای هَسدًیبص هَاسد ٍ هشاحل اداهِ دس.دّذ اسایِ ٍاحذ ػکؼی ٍ تشکیت ّن ثب سا آًْب دٍسثیي تب ؿَد گشفتِ

 مًردویاز مًارد

 ًَسدّی ثب ٍاحذ کبدسثٌذی ٍ هٌظشُ یک اص ثتَاًذ کِ ثبؿیذ داؿتِ دٍسثیٌی اگش. ثبؿذ داؿتِ سا( دیبفشاگن اًذاصُ) ًَسدّی هیضاى تٌظین لبثلیت کِ دٍسثیٌی

 اػتفبدُ پبیِ ػِ اص اػت ثْتش داسیذ، سا هٌظشُ یک اص ػکغ چٌذ ثجت للذ کِ ٌّگبهی. پبیِ ػِ .اػت ثْتش ثؼیبس ثگیشد ػکغ چٌذیي هتفبٍت ّبی

 آس دی اچ ػکبػی. اػت ػبلی ثؼیبس ّب حبلت ایي دس آس دی اچ. ثبال کٌتشاػت ثب ّبیی هٌظشُ .ثبؿذ داؿتِ سا حشکت کوتشیي ٍ ثبثت دٍسثیي ٍهؼیت تب کٌیذ

 دس کِ ّؼتٌذ ّبیی كحٌِ داس كبػمِ اثشّبی یب آفتبة ًَس صیش ًجیؼت ّبی هٌظشُ اص ػکبػی اهب اػت هؼوَلی ػکغ کِ اػت ّوبًی تَػی کبست یک اص

 Photomatix اص تَاًیذ هی هثبل، ًَس ثِ. ثبؿیذ داؿتِ ًیبص ًیض آس دی اچ افضاسّبی ًشم ثشخی ثِ ؿبیذ .داؿت خَاٌّذ سا ًتیجِ ثْتشیي آس دی اچ حبلت

 ثِ گضیٌِ ایي اص اػتفبدُ یبدگیشی ثشای .دّذ هی کبسثش ثِ سا ػبلی ٍ چـوگیش ثؼیبس تب ػَسئبل حبلت اص ّب ػکغ تَلیذ اهکبى افضاس ًشم ایي. کٌیذ اػتفبدُ

 ثِ دٍسثیي ّبی لبثلیت دیگش ّوچَى ّن آس دی اچ ّبی ػکغ. ثبؿیذ داؿتِ صیبدی توشیي ثبیذ. سٍد ًوی پیؾ هؼجضُ ثب کبسی ّیچ. داسیذ ًیبص ّن صهبى

 .داسد ًیبص صیبد توشیي ٍ تکشاس

 بگیریم؟ آر دی اچ عکس یک چطًر

 خَد فـبس ثِ تب کٌیذ اػتفبدُ ؿبتش کبثل اص اػت هوکي اگش ٍ کٌیذ ثبثت پبیِ ػِ سٍی سا دٍسثیي .ثبؿیذ کٌتشاػت هیضاى ثبالتشیي ثب ای هٌظشُ دًجبل ثِ

 خبم ّبی ػکغ. دّیذ لشاس( خبم ػکبع) RAW حبلت سٍی سا خَد دیجیتبل دٍسثیي لشصؽ. تشجیحب اص جلَگیشی ثشای ًجبؿذ ًیبصی ّن ؿبتش کلیذ

 ًَسدّی تٌظیوبت تب کٌذ هی کوک کبس ایي. کٌیذ تٌظین ًَسدّی اٍلَیت حبلت سٍی سا دٍسثیي  .داسًذ JPG حبلت ثِ ًؼجت ثیـتشی ًَسدّی جضئیبت

 سا دٍسثیي .ثبؿذ داؿتِ هتفبٍت ّبی ًَسدّی تلَیش، ػوك تغییش ثذٍى تب دّذ هی تغییش سا ؿبتش ػشػت ًیض خَدکبس ًَس ثِ ٍ ثبؿذ ؿوب دلخَاُ ثِ ّویـِ

 Auto گضیٌِ تشجیحب دٍسثیي تٌظیوبت هٌَی اص داسد، سا اهکبى ایي دٍسثیي اگش. کٌیذ فَکَع هٌظشُ سٍی خَدتبى ٍ کٌیذ تٌظین خَدکبس فَکَع سٍی

Exposure Bracketing (هتفبٍت ّبی هحذٍدُ دس خَدکبس ًَسدّی )ٍ ٌِّب ػکغ .ثگیشیذ ّن ػش پـت ػکغ ػِ  .کٌیذ اًتخبة سا ػکؼی چٌذ گضی 

 .کٌیذ ایجبد آس دی اچ ػکغ ٍ ثگزاسیذ HDR  تَلیذ پشٍػِ ثشًبهِ دس سا

 ثبیذ اهب. دّیذ اًجبم سا کبس ایي دػتی كَت ثِ خَدتبى ثبیذ ًذاسد، سا هتفبٍت ّبی ًَسدّی ثب ٍاحذ ػکغ ثجت یب پیبپی ػکبػی لبثلیت دٍسثیي اگش: ًکتِ

 .ثبؿذ داؿتِ سا لشصؽ ٍ حشکت کوتشیي دٍسثیي کِ ثبؿذ ایي حَاػتبى ّوِ

 آر دی اچ مسایای

 کٌتشاػت ٍ ًَس ثْتشیي ثب ّبیی ػکغ تَلیذ

 ثب اهب داسًذ، ّب ػکغ سٍی ثذی تبثیش ًَیضّب ثشخی گبّی. ؿَیذ ای حشفِ آى دس ساحتی ثِ تَاًیذ هی ٍ اػت ػبدُ ثؼیبس آس دی اچ ػکغ تَلیذ سًٍذ

 .  اػت ًَیضافضاس ًَیض، کبّؾ اثضاس اص یکی. دّیذ کبّؾ صیبدی حذ تب سا اؿکبالت ٍ ًَیض ایي تَاًیذ هی آى افضاسّبی ًشم ٍ آس دی اچ

 آر دی اچ معایب

 پیذا سا دٍچشخِ سٍی تؼبدل حفظ تَاى ثبالخشُ تب ثخَسیذ صهیي ثبسّب ٍ کٌیذ توشیي صیبد ثبیذ ػَاسی دٍچشخِ ّوچَى. اػت گیش صهبى آى یبدگیشی

 ػکغ ّب صؿتی تب ؿَد هی ثبػث آس دی اچ حبلت. سػذ هی ًظش ثِ کیفیت ثی ّبی فیلن ّوچَى کِ داسًذ ًَیض هیضاًی ّویـِ آس دی اچ ّبی ػکغ. کٌیذ

 .ثیبیذ چـن ثِ ثیـتش

HDRخَد هَثبیل ّبی دٍسثیي حتی یب ٍ ػکبػی ّبی دٍسثیي دس آًشا اػت هوکي کِ گضیٌِ ایي. اػت ػکبػی ّبی جلَُ صیجبتشیي اص یکی ؿک ثذٍى 

 تبسیکی ثِ تلَیش سٍؿٌی ًؼجت ثِ اؿبسُ ٍ ػت ثبال دیٌبهیکی ی گؼتشُ ػجبست، ایي اص هٌظَس. اػت High Dynamic Range ػجبست هخفف ثجیٌیذ

 ثبصتبة ٍ ػَطُ جٌغ ، تیشُ هٌبًك ٍ ّب ػبیِ کیفیت هحیي، ًَس ؿذت ٍ جٌغ ًظیش) هؼلَم دالیلی ثِ کِ آهذُ پیؾ هَالغ اص ثؼیبسی دس .داسد تلَیش
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 ٍ کٌذ ثشًشف خَد خبف للك ثب سا هـکل ایي تب آهذُ HDR تکٌیک. کٌذ فشق ثجیٌذ هی هب چـن کِ جضئیبتی ثب ؿذُ گشفتِ ػکغ کیفیت....(  ٍ ًَس

 ؿذت ثب هختلف ػکغ 3 ثِ حذالل ، کٌیذ اػتفبدُ HDR لبثلیت کٌیذ هی للذ ؿوب کِ ٌّگبهی .ثجخـذ تلبٍیش ثِ ثفشدی هٌحلش صیجبیی آى ثش ػالٍُ

 گشفتیذ سا ػکغ 3 ایٌکِ اص ثؼذ. ّبػت سٍؿي ػبیِ ی ثَػیلِ تلَیش جضئیبت توبهی ؿکبس اهش ایي ػلت. داؿت خَاّیذ ًیبص کن ٍ هؼوَلی صیبد، ًَسّبی

 ثشای ای حشفِ ػکبػبى اص ثشخی .ثؼبصیذ سا  آس دی اچ ػکغ ّوبى یب کبهل تلَیش ٍ کشدُ ادغبم ّن ثب سا ػکغ ػِ ایي ، هجْض افضاسّبیی ًشم ثب اػت ثْتش

 ٍ سٍؿي آػوبى ثیي ثبالیی کٌتشاػت آفتبثی سٍصّبی دس. اػت هـخق اهش ایي دلیل. گیشًذ هی کوک گضیٌِ ایي اص ثؼوبً ، ًجیؼت هٌبظش اص ػکبػی

 اص اػتفبدُ ثب. ًـَد ثجت خَثی ثِ صهیي سٍی تش تیشُ هٌبًك ٍ ّب ػبیِ اثشّب، ًظیش جضئیبت اص لؼوتْبیی تب ؿَد هی ثبػث ًکتِ ّویي ٍ داسد ٍجَد صهیي

 اتفبق ؿوب ثشای ؿبیذ .کٌذ جلَُ ثْتش جضئیبت توبهی تب کٌیذ تش هتؼبدل سا ّب ػبیِ تبسیکی ٍ( خَسؿیذ) آػوبى سٍؿٌی تب ثَد خَاّیذ لبدس آس دی اچ

 هی ثبػث کِ ثبؿذ ػبیِ دس آى دیگش ی ًیوِ ٍ ًَس پش كَست اص ًیوی ، اًذاصیذ هی ػکغ کؼی ی چْشُ اص کِ ٌّگبهی آفتبثی سٍص یک دس ثبؿذ افتبدُ

 ًَس كَست ایي دس کِ ثبؿذ آفتبة ثِ پـت ؿبیذ یب ٍ ثگیشد لشاس آفتبة هؼتمین ًَس صیش كَست توبم اػت هوکي حتی یب. ًـَد دیذُ کبهل جضئیبت ؿَد

 ایي اص اػتفبدُ ًظشتبى دس ؿبیذ .کٌذ هی تَجیِ سا HDR اص اػتفبدُ کِ اػت هَالؼی جولِ اص هَاسد ایي توبهی. کٌذ هی خشاة سا ػکغ ، صهیٌِ پغ صیبد

 یک صیش تلَیش دس .ثیبًذاصیذ آس دی اچ تکٌیک ثب ّبیی ػکغ ساحتی ثِ تَاًیذ هی توشیي ٍ ػکبػی داًؾ کوی ثب ٍلی ثیبیذ ًظش ثِ پیچیذُ خیلی ػیؼتن

 ؿکل ثِ ًمق ایيHDR اص اػتفبدُ ثب. اػت ثشدُ ثیي اص تَجْی لبثل حذ تب سا تیشُ هٌبًك جضئیبت کِ داسد ٍجَد صیبد صهیٌِ پغ ًَس ثب ػکغ ًوًَِ

 دسخـٌذُ ٍ ًَساًی هٌبًك داسای تلَیش اػت هوکي گبّی. ًیؼت هٌبػت ّن ّویـِ آس دی اچ تکٌیک اص اػتفبدُ اهب .اػت ؿذُ ثشًشف ای ٌّشهٌذاًِ

 یب ، ؿجْب دس ثبصی آتؾ ٌّگبم هثال یب. آیذ هی پبئیي ًَسّب دسخـٌذگی ٍ کیفیت HDR اص اػتفبدُ كَست دس. کٌین حفظ سا آًْب ثخَاّین کِ ثبؿذ ای

 خبسج یب ٍ تبس سا تلَیش اص لؼوتْبیی اػت هوکي صیشا ًیؼت كالح ثِ HDR ػکبػی کِ ّؼتٌذ هَاسدی جولِ اص اػت حشکت حبل دس ػَطُ کِ هَالؼی

 .کٌین دسیبفت اًتظبس اص

 

 

 

  

 

 

 

 

 


