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 چیست؟ لىسفلر

 آٖ ٚلٛع ٍٞٙاْ در وٝ است ا٢ پذ٤ذٜ ِٙش رخطٙذ٣ٌ ٥ٌزد ٣ٔ ٘طأت ِٙش د٤ذ سا٤ٚٝ اس خارج در ٘ٛر٢ ٔٙثغ ٤ه اس وٝ  ٘ٛر تفز٤ك اس ٘اض٣  ٢ پذ٤ذٜ

 لاتُ ٞا ػىاس درٌٛضٝ ٔؼٕٛالً ِٙش درخطٙذ٣ٌ. وٙٙذ تزخٛرد دٚرت٥ٗ سٙسٛر ٤ا ف٥ّٓ تٝ ٚ ضٛ٘ذ ِٙش ٚارد تص٤ٛز دٞٙذٜ تطى٥ُ ٘ٛرٞا٢ اس غ٥ز ٘ٛرٞا٣٤

 ٞز تساسد س٤ثا ٘ا ٤ا ٘اخٛاستٝ تص٤ٛز٢ ٚ ت٥اٚرد پا٥٤ٗ را تص٤ٛز ٚضٛح تٛا٘ذ ٣ٔ پذ٤ذٜ ا٤ٗ. دارد تست٣ٍ ِٙش د٤افزآٌ ضىُ تٝ آٖ چ٣ٍٍ٘ٛ ٚ است ٔطاٞذٜ

 ا٤ٙىٝ تزا٢ خٛب. و٥ٙذ ج٥ٌّٛز٢ آٖ تزٚس اس ٔجثٛر٤ذ اٚلات اغّة ٣ِٚ وٙٙذ ٣ٔ استفادٜ ٞٙز٢ آثار خّك تزا٢ پذ٤ذٜ ا٤ٗ اس ػىاساٖ اس تؼض٣ چٙذ

 خّك را ػىس تٟتز٤ٗ ٥٘اس تٝ تٛجٝ تا تتٛا٥٘ٓ تا و٥ٙٓ درن را آٖ اتتذا تا٤ذ و٥ٙٓ ج٥ٌّٛز٢ آٖ اس ٔٛلغ چٝ ٚ و٥ٙٓ استفادٜ پذ٤ذٜ ا٤ٗ اس ٔٛلغ چٝ تذا٥٘ٓ

 .و٥ٙٓ

 

 افتذ؟ می اتفاق چگًوٍ پذیذٌ ایه

 تص٤ٛز ساس٘ذٜ ٘ٛر اس غ٥ز ٘ٛر٢ ا٘حزاف اس ِٙش درخطٙذ٣ٌ. است ضذٜ تطى٥ُ ٔختّف٣ ٞا٢ لسٕت اس ٞا دٚرت٥ٗ تز٤ٗ سادٜ حت٣ ٞا٢ دٚرت٥ٗ ٕٞٝ ِٙش

 ضٛد ٣ٔ تاستاتا٘ذٜ تار چٙذ٤ٗ داخ٣ّ صٛرت تٝ ِٙش دٞٙذٜ تطى٥ُ اجشا٢ ت٥ٗ دٚرت٥ٗ داخُ در ٚ ضذٜ ٔٙحزف خٛد اص٣ّ ٔس٥ز اس ٘ٛر ا٤ٗ آ٤ذ ٣ٔ تٛجٛد

 در وٝ ِٙش٢( Aperture) دٞا٘ٝ تٛجٝ، است آٔذٜ تٛجٛد آٖ در اثز٢ چ٥ٙٗ وٙذ ٣ٔ خّك تص٤ٛز٢ ٚ رسذ ٣ٔ ػىاس٣ ف٥ّٓ ٤ا سٙسٛر تٝ ٟ٘ا٤ت در تا

 .دارد لزار ِٙش چٙذ٤ٗ پطت در و٥ٙذ ٣ٔ ٔطاٞذٜ تص٤ٛز

 ِٙش ٥ٞچ چٙذ ٞز تزسا٘ٙذ حذالُ تٝ را ِٙش درخطٙذ٣ٌ ٥ٔشاٖ تا ضٛ٘ذ ٣ٔ پٛضا٘ذٜ ا٘ؼىاس٣ ضذ ٔٛاد اس ٔؼٕٛالً ِٙشٞا دٞٙذٜ تطى٥ُ ٞا٢ لسٕت

 آٟ٘ا اضؼٝ اس درصذ٢ ٚ ٞستٙذ اساس٣ ٔطىُ ٤ه ِٙشٞا تزا٢ ٞٙٛس ٘ٛر ٔٙاتغ. وٙذ ج٥ٌّٛز٢ وأُ عٛر تٝ درخطٙذ٣ٌ اس وٝ ٘ذارد ٚجٛد ا٢ چٙذٌا٘ٝ

 وٝ ٘ٛر٢ ٞا٢ اضؼٝ تٛس٥ّٝ ضٛ٘ذ ٣ٔ ظاٞز ٔخزٚط ضىُ تٝ وٝ ٞا٣٤ درخطٙذ٣ٌ. وٙٙذ ٣ٔ ا٤جاد ػىس در ٘اخٛاستٝ درخطٙذ٣ٌ ٚ ضٛد ٣ٔ تاستاتص

 آ٤ذ ٣ٔ تٛجٛد ضٛد ٣ٔ تاستاتا٘ذٜ( د٤افزآٌ) ِٙش دٞا٘ٝ ٞا٢ ٌٛضٝ اس

 لزار تأث٥ز تحت را ضٕا ػىس تا دارد ل٢ٛ ٘ٛر ٔٙثغ ٤ه تٝ احت٥اج تاستاتط٣ چ٥ٙٗ اغّة أا افتذ ٣ٔ اتفاق ِٙش داخ٣ّ تاستاتص تٛس٥ّٝ درخطٙذ٣ٌ اٌزچٝ

 ٚجٛد ٘ٛر٢ ٔٙثغ ٥ٞچ ػىس در اٌز حت٣. ضٛد ٞا درخطٙذ٣ٌ ٌٛ٘ٝ ا٤ٗ سثة تٛا٘ذ ٣ٔ وأُ ٔاٜ ٘ٛر حت٣ ٚ چزاؽ ٘ٛر خٛرض٥ذ، ٔا٘ٙذ ٔٙاتؼ٣. دٞذ

 ٥ٌز٢ ضىُ در دارد لزار د٤ذ سا٤ٚٝ اس خارج اس در وٝ ٔؼ٣ِٕٛ ٘ٛر. وٙذ ا٤جاد درخطٙذ٣ٌ تٛا٘ذ ٣ٔ وٙذ تزخٛرد ِٙش تٝ اٌز ٔستم٥ٓ غ٥ز ٘ٛر تاضذ ٘ذاضتٝ

 ػىس و٥ف٥ت در ٚ تزسذ دٚرت٥ٗ ف٥ّٓ ٤ا سٙسٛر تٝ است ٕٔىٗ ضٛد ٔٙحزف ٤ا ضٛد ٔٙؼىس ٘اخٛاستٝ صٛرت٣ تٝ ٘ٛر ا٤ٗ اٌز ٣ِٚ ٘ذارد دخاِت٣ تص٤ٛز

 تٍذارد تأث٥ز ضٕا
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 لىس ًَد تا درخشىذگی شذت کاَش

 ٔٙاسة ٞٛد وٝ تاض٥ذ داضتٝ تٛجٝ. ضٛد ٔا٘غ ٘ذارد لزار د٤ذ سا٤ٚٝ در وٝ ٔستم٣ٕ٥ غ٥ز ٘ٛر درخطٙذ٣ٌ ا٤جاد اس راحت٣ تٝ تٛا٘ذ ٣ٔ خٛب ِٙش ٞٛد ٤ه

 ا٘ذاسٜ تٝ ٞٛد٢ ٥ٞچ وٝ است ا٤ٗ حم٥مت ٣ِٚ ت٥ا٤ذ ٘ظز تٝ وار تز٤ٗ سادٜ ِٙش تزا٢ ٞٛد اس استفادٜ ضا٤ذ. دارد ا٘ؼىاس٣ – ضذ وأالً داخ٣ّ سغح ٤ه

 SLR دٚرت٥ٗ ٤ه ٚ ٥ّ٥ٕٔتز٢ 35 ِٙش ٤ه اس وٝ دٞذ ٣ٔ ٘طاٖ را خٛد ت٥طتز سٔا٣٘ ٔطىُ ا٤ٗ. ضٛد ٔستم٣ٕ٥ غ٥ز ٘ٛر ٞز اس ٔا٘غ تا ٥٘ست تّٙذ واف٣

 فمظ ا٘ذ ضذٜ عزاح٣ سْ ٞا٢ ِٙش تزا٢ وٝ ٞٛدٞا٣٤ تٙاتزا٤ٗ. ا٘ذ ضذٜ عزاح٣ تشري د٤ذ سا٤ٚٝ تزا٢ ٞا ٞٛد ا٤ٗ وٝ است ا٤ٗ ػّت. و٥ٙذ ٣ٔ استفادٜ

 .وٙٙذ ٣ٔ سذ ٞستٙذ ٚا٤ذتز وٝ ٞا٣٤ وا٢ٛ٘ فاصّٝ در را ٔستم٥ٓ غ٥ز ٘ٛرٞا٢

 ( Lens Flare) تیىی ررٌ وًر پرتً افسيدن وحًٌ

 خٛرض٥ذ تٝ رٚ دٚرت٥ٗ ٤ه ػذس٣ وٝ حاِت٣ ٔثُ درست ضٛد، ٣ٔ تص٤ٛز ر٢ٚ ٘ٛرا٣٘ ٘مغ١ چٙذ ٤ا ٤ه ا٤جاد تاػث تص٤ٛز تٝ Lens Flare ٤ه افشٚدٖ

 .تاضذ

 : فایل کردن تاز-1

 تاس تزا٢ را Filter\Render\Lens Flare ٌش٤ٙٝ. و٥ٙذ ا٘تخاب دار٤ذ را آٖ در تغ٥٥ز اػٕاَ لصذ وٝ فا٣ّ٤ وزدٖ تاس تزا٢ را File\Open ٌش٤ٙٝ

 .و٥ٙذ ا٘تخاب Lens Flare ا٢ ٔحاٚرٜ وادر وزدٖ

 : پرتً مرکس جاتجایی-2

 در تص٤ٛز، ٘ظز ٔٛرد ٔحُ ر٢ٚ آٖ، ٔٛلؼ٥ت تغ٥٥ز تزا٢. ضٛد ٣ٔ ٕ٘ا٤اٖ Lens Flare ا٢ ٔحاٚرٜ وادر Flare Center لسٕت در وٛچه ٘ٛر پزتٛ ٤ه

 .ضٛد ٔٙتمُ آ٘جا تٝ ٘ٛرا٣٘ ٘مغٝ تا و٥ٙذ و٥ّه ٕ٘ا٤ص پ٥ص وادر

 

 :ريشىایی میسان تعییه-3

 .و٥ٙذ ٔطاٞذٜ ٕ٘ا٤ص پ٥ص لسٕت در را تص٤ٛز در ضذٜ ا٤جاد تغ٥٥زات ٚ و٥ٙذ استفادٜ ٘ٛر ضذت وٙتزَ تزا٢ Brightness ِغش٘ذ٠ ٘ٛار اس
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 :لىس وًع اوتخاب-4

 در ضذٜ ا٤جاد افىت اس تم٥ّذ٢ ٚالغ در ٞا ٌش٤ٙٝ ا٤ٗ اس وذاْ ٞز. و٥ٙذ ا٘تخاب افىت در ِٙش ٘ٛع تؼ٥٥ٗ تزا٢ را ا٢ ٔحاٚرٜ وادر پائ٥ٗ ٌش٤ٙٝ سٝ اس ٤ى٣

 .دٞٙذ ٣ٔ ا٘جاْ را ٔختّف ِٙشٞا٢

 

 :افكت اعمال-5

 و٥ٙذ و٥ّه تص٤ٛز تٝ ف٥ّتز اػٕاَ ٚ Lens Flare ا٢ ٔحاٚرٜ وادر تستٗ تزا٢ را OK دو١ٕ

 

 Lens Flare از استفادٌ تا اویمیشه ساخت

Lens Flare ا٥ٕ٥٘طٗ ٞا٢ فا٤ُ ساخت در وٝ است وا٣ّٔ ف٥ّتزٞا٢ اس ٤ى٣ Gif ا٥ٕ٥٘طٗ در ٘ٛر رٚضٙا٣٤ افشا٤ص تا و٥ٙذ استفادٜ آٟ٘ا اس تٛا٥٘ذ ٣ٔ ٥٘ش 

 تاتص آٔذٖ ٚجٛد تٝ اس ٥ٌز٤ٓ ٣ٔ ػىس ٚا٤ذ ِٙش تا ا٢ ٔٙظزٜ اس ٚلت٣ –( Lens Flare) ف٥ِِّز ِٙش .و٥ٙذ ا٤جاد را ٘ٛر اس ا٘فجار٢ افىت ٤ه تٛا٥٘ذ ٣ٔ

 و٥ٙٓ ج٥ٌّٛز٢ خٛرض٥ذ وٙٙذٜ خ٥زٜ

 ضٛد؟ ٣ٔ ػالل٥تاٖ ٔٛرد ػىسٟا٢ اس تؼض٣ ضذٖ خزاب تاػث( Lens Flare) ف٥ّز ِٙش آ٤ا

 ف٥ّز ِٙش آٔذٖ ٚجٛد تٝ تذٖٚ چغٛر ت٥ٍز٤ذ ٤اد ٚ و٥ٙذ ج٥ٌّٛز٢ ػىسٟا٤تاٖ رفتٗ ٞذر اس خٛد ٌفت، خٛا٥ٞٓ ضٕا تٝ ادأٝ در وٝ راٞىار٢ سٝ ا٘جاْ تا

 .ت٥ٍز٤ذ ٚا٤ذ ػىسٟا٣٤
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 ٚ ا٢ ال٤ٝ رٚضٗ رٍٟ٘ا٢ صٛرت تٝ ٔؼٕٛالً پذ٤ذٜ ا٤ٗ. است ِٙش درٖٚ تٝ خٛرض٥ذ ٘ٛر تاتص آٖ آٔذٖ ٚجٛد تٝ د٥ُِ وٝ است ٔشاحٓ پذ٤ذٜ ٤ه ف٥ّز ِٙش

 خٛرض٥ذ سٕت تٝ ٌزفتٗ ػىس د٥ُِ تٝ وٝ است ػىاس٣ در ٔؼَٕٛ اضىاَ ٤ه ف٥ّز ِٙش. آ٤ذ ٣ٔ ٚجٛد تٝ تص٤ٛز در د٤افزآٌ تٝ ضث٥ٝ ٘ٛرا٣٘ اضىا٣ِ ٤ا

 ٚجٛد تٝ احتٕاَ ٞا ِٙش تؼض٣ در. آ٤ذ ٣ٔ ٚجٛد تٝ ٚا٤ذ ٞا٢ ِٙش اس استفادٜ ٍٞٙاْ ٔؼٕٛالً ٚ ٘ثاضذ، وادر در خٛد خٛرض٥ذ اٌز حت٣ آ٤ذ، ٣ٔ ٚجٛد تٝ

 تٝ تز٢ ل٢ٛ ٚ تشرٌتز ضىُ تٝ است ٕٔىٗ و٥ٙذ، ٣ٔ استفادٜ دٚرت٥ٙتاٖ ِٙش ر٢ٚ ػىاس٣ ٞا٢ ف٥ّتز اس ٚلت٣ ٚ است، ت٥طتز ٘ٛرا٣٘ ٞا٢ ٞاِٝ ا٤ٗ آٔذٖ

 ا٤ٗ تٝ ػىاس٣ ح٥ٗ در وٝ است خٛب پس ض٤ٛذ، ٣ٔ ػىس در ف٥ّز ِٙش ٔتٛجٝ تشري اتؼاد در ػىس د٤ذٖ ٚ ٌزفتٗ ػىس اس تؼذ ٔؼٕٛالً. ت٥ا٤ٙذ ٚجٛد

 .و٥ٙذ ج٥ٌّٛز٢ آٖ آٔذٖ ٚجٛد تٝ اس أىاٖ حذ تا و٥ٙذ تالش ٚ و٥ٙذ تٛجٝ ٔسأِٝ

 عكس در فلیر لىس آمذن يجًد تٍ از جلًگیری ترای َا راٌ تُتریه

 …و٥ٙذ ج٥ٌّٛز٢ ف٥ّز ِٙش آٔذٖ ٚجٛد تٝ اس ػ٣ّٕ ٚ سادٜ ٞا٢ راٞىار اس استفادٜ تا چٍٛ٘ٝ ٥٤ٌٛٓ ٣ٔ ضٕا تٝ ادأٝ در

 

 کىیذ استفادٌ ًَد لىس یا لىس آفتاتگیر از

 

 ِٙش آٔذٖ ٚجٛد تٝ اس تٛا٘ذ ٣ٔ Hood اس استفادٜ. و٥ٙذ ػادت آٖ اس استفادٜ تٝ و٥ٙذ سؼ٣ دارد،( Lens hood) ٞٛد ِٙش ٤ا آفتات٥ٍز ضٕا ٚا٤ذ ِٙش اٌز

 آٖ در د٤ٍز٢ چ٥ش ٞز ٤ا دستتاٖ رً٘، س٥اٜ وارت ٤ه دادٖ لزار تا تٛا٥٘ذ ٣ٔ آٖ جا٢ تٝ ٤ا. وٙذ ج٥ٌّٛز٢ است پا٥٤ٗ خٛرض٥ذ وٝ ٔٛالؼ٣ در ف٥ّز

 ٣ٔ استفادٜ وار ا٤ٗ تزا٢ وٝ چ٥ش٢ تا تاضذ حٛاستاٖ فمظ و٥ٙذ، استفادٜ آٖ آٔذٖ ٚجٛد تٝ اس ج٥ٌّٛز٢ تزا٢ است خٛرض٥ذ سٕت تٝ وٝ ِٙش اس عزف

 .٘طٛد وادرتاٖ ٚارد و٥ٙذ
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 کىیذ مخفی را خًرشیذ

 

 خٛرض٥ذ وزدٖ پٟٙاٖ ٥ٌز٤ذ ٣ٔ ػىس( ٔستم٥ٕا-خٛرض٥ذ سٕت تٝ) خٛرض٥ذ اس وٝ ٚلت٣ Lens Flare آٔذٖ ٚجٛد تٝ اس ج٥ٌّٛز٢ تزا٢ راٜ تٟتز٤ٗ

 تاضذ، ٔؼّْٛ خٛرض٥ذ اس لسٕت٣ تٟٙا وٝ و٥ٙذ تٙذ٢ وادر عٛر٢. و٥ٙذ پٟٙاٖ را آٖ ت٥زٜ اتزٞا٢ تا ٤ا ٚ است، د٤ٍز٢ چ٥ش ٞز ٤ا ساختٕاٖ ٤ا درخت پطت

 ٘ٛر٢ ٞا٢ ال٤ٝ آٔذٖ ٚجٛد تٝ اس ٚ و٥ٙذ ثثت ستارٜ ضىُ تٝ را خٛرض٥ذ اعزاف ٞا٢ ٞاِٝ ضٕا ضٛد ٣ٔ تاػث وار ا٤ٗ. و٥ٙذ تٙظ٥ٓ f/16 در را دٚرت٥ٗ ٚ

 .و٥ٙذ ج٥ٌّٛز٢ ٞٓ ٔشاحٓ

 عكس دي ترکیة تكىیک

 

 تا تزاتز دل٥ماً د٤ٍز٢ ػىس ٚ خٛا٥ٞذ، ٣ٔ وٝ ٔؼ٣ِٕٛ حاِت تٝ ػىس ٤ه است، ػىس دٚ اس استفادٜ Lens Flare تزدٖ ت٥ٗ اس تزا٢ د٤ٍز رٚش ٤ه

 افشار ٘زْ اس استفادٜ تا ػىس اس تؼذ ٚ ت٥ٍز٤ذ، را خٛرض٥ذ ج٢ّٛ( وادر داخُ در) د٤ٍز٢ جس٣ٕ ٞز ٤ا وارت دست، تا وٝ تفاٚت ا٤ٗ تا اَٚ ػىس

Photoshop ٚو٥ٙذ تّف٥ك ٞٓ تا را ػىس د. 


