انواع فیلتر های دوربین عکاسی و فیلمبرداری

فیّششٞبی ِٙض ؿیـٞ ٝبی ؿفبف یب ٘یٕ ٝؿفبف یب لغقٞ ٝبی طالسیٙی ٞؼشٙذ و ٝجّٛی ِٙض ٘لت ٔی ؿ٘ٛذ .آٟ٘ب اص ِٙض دٚسثیٗ ٔحبفؾز ٔی وٙٙذ ،فالٜٚ
ثش آٖ خلٛكیبر ٘ٛس فجٛسی سا سغییش داد ٚ ٜیب افىز ٞبی ٚیظ ٚ ٜسً٘ ٞبی خبف ث ٝفىغ ٔی دٙٞذ .آٟ٘ب دٛ٘ ٚؿ اػبػی داس٘ذ :فیّشش ٞبی دیچی –
فیّشش ٞبی وـٛیی.
فیلترهای پیچی

فیّششٞبی دیچی ٔؼشمیٕب ثش ػش ِٙض لشاس ٔی ٌیش٘ذ  ٚسٚی ِٙض دیچیذٔ ٜی ؿ٘ٛذٞ .ش فیّشش دیچی یه لغش خبف داسد دغ ثشای ِٙض ٞبی ٔخشّفی (وٝ
لغش آٟ٘ب ٔشفبٚر ثبؿذ) و ٝداسیذ ،ث ٝفیّشش ٞبی ٔخشّفی ٘یبص خٛاٞیذ داؿز .فیّششٞبی دیچی ایذ ٜآَ ٞؼشٙذ  ٚسقٛیض فیّششٞبی دٛالسیض UV ٚ ٜسا
ساحز ٔی وٙٙذ.
فیلترهای کشویی

ثشای اػشفبد ٜاص فیّششٞبی وـٛیی ،یه ٍ٘ ٝداس٘ذ ٜفیّشش ثش سٚی ِٙض ٘لت ٔی ؿٛد  ٚفیّشش ٞب داخُ ٍ٘ ٝداس٘ذٌ ٜزاؿشٔ ٝی ؿ٘ٛذ ٍٝ٘ .داس٘ذٞ ٜب ٔقٕٛال
حّمٞ ٝبی لبثُ سقٛیض داس٘ذ دغ ثشای اػشفبد ٜسٚی ِٙضٞبیی ثب لغش ٔشفبٚر ٔٙبػت خٛاٙٞذ ثٛد ٍٝ٘ .داس٘ذٞ ٜب ٔقٕٛال ػ ٝیب چٟبس ؿیبس داس٘ذ و ٝؿٕب
ثشٛا٘یذ ثیـشش اص یه فیّشش سٚی آٖ ٞب لشاس دٞیذٔ .ضیز فیّشش ٞبی وـٛیی ایٗ اػز و ٝؿٕب ٔی سٛا٘یذ فیّشش ٞبی ٔٙبػت سا ث ٝػشفز وٓ یب صیبد وٙیذ
 ٚفیّشش ٞبی ثضسٌشش سٚی ِٙض ٞبی وٛچىشش ٘یض ث ٝساحشی لشاس ٔی ٌیش٘ذ.
فیلتر UV

فیّششٞبی فشاثٙفؾ ،فیّشش ٞبی ؿفبفی ٞؼشٙذ و ٝفجٛس ٘ٛس فشاثٙفؾ سا ػذ ٔی وٙٙذ سب حبِز ٔ ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝدس ثشخی فىبػی ٞبی ع َٛسٚص ایجبد ٔی
ؿٛد سا وبٞؾ دٙٞذ .فیّشش ٞبی  UVثش سٚی ٘ٛس ٔشئی فجٛسی سبثیشی ٘خٛاٙٞذ داؿز دغ ثٟششیٗ ٔحبفؼ ِٙض ؿٕب ٞؼشٙذ  ٚسٚی ٘ٛسدٞی (اوؼذٛطس)
سبثیش ٕ٘ی ٌزاس٘ذ .ثشخی فیّشش ٞبی  UVلٛی دس اص ثیٗ ثشدٖ حبِز ٔ ٌٝ٘ٛ ٝج ٚ ٛوبٞؾ دادٖ حبؿیٞ ٝبی ثٙفـی و ٝدس ثشخی فىغ ٞب ثٚ ٝجٛد ٔی
آیذ ثؼیبس ٔٛثش ٞؼشٙذ .حبؿی ٝی ثٙفؾ ( )purple fringingیه ؿجح ثٙفؾ سً٘ اػز وٌ ٝبٞی سٚی ِجٞ ٝبی ػٛط ٜای و ٝدس فٛوٛع ٘یؼز
خٛاٞیذ دیذ.
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فیلتر پوالریسه

فیّشش دٛالسیض( ٜدٛالسایضس) ٔی سٛا٘ذ سٚؿٙبیی ثیؾ اص حذ آػٕبٖ سا سبسیه وٙذ سب سضبد ثیٗ آػٕبٖ  ٚاثشٞب ٕ٘بیبٖ سش ؿٛدٔ .ب٘ٙذ فیّشش  ،UVفیّشش دٛالسایضس
حبِز ٔ ٌٝ٘ٛ ٝسا وبٞؾ ٔی دٞذٕٞ ،چٙیٗ ٘ٛس ثبصسبثی خٛسؿیذ سا ٘یض وبٞؾ خٛاٞذ داد .فٕٔٛی سشیٗ وبسوشد ایٗ فیّشش حزف ثبصسبة ٘ٛس اص آة ٚ
ؿیـ ٝاػزٚ .لشی فیّشش ث ٝدسػشی صاٚی ٝداس یب چشخب٘ذ ٜؿٛدٔ ،ب٘ـ ثبصسبة ٘ٛس اص یه دٙجش ٜؿیـ ٝای یب آة خٛاٞذ ؿذ .ث ٝكٛسر فّٕی سجشث ٝوٙیذ سب
ٔغٕئٗ ؿٛیذ .دٛ٘ ٚؿ اص ایٗ فیّشش ٚجٛد داسد :خغی  ٚدایش ٜای.
فیلتر تؼادل رنگ

ٕٞبٖ عٛس ؤ ٝی دا٘یذ ٘ٛس ٔشئی اص عیفی اص سً٘ ٞب سـىیُ ؿذ ٜاػز .أب دس فىبػی ٔججٛسیذ و ٝسقبدَ سً٘ ػفیذ ( )white balanceدٚسثیٗ سا
یب ثشای ثجز كحیح سً٘ آثی ٘ٛس سٚص یب ٘بس٘جی ٔشٕبیُ ث ٝلشٔض ٘ٛس سٍٙؼشٗ سٙؾیٓ وٙیذ (یب ٔٛاسد دیٍش ٔثُ ٘ٛس فّٛسػٙز) .فیّشش ٞبی سقبدَ سً٘ ثشای
سلحیح سً٘ ٘ٛسی و ٝدس فىغ ٔشفبٚر ثجز ٔی ؿٛد ث ٝوبس ٔی آیٙذ ( ث ٝعٛس ٔثبَ ٘ٛس سٚص ػشدسش اػز  ٚث٘ ٝؾش آثی ٔی سػذ دس حبِی وٛ٘ ٝس الٔخ
سٍٙؼشٗ ٌشٔشش اػز ٘ ٚبس٘جی ٔبیُ ث ٝلشٔض ث٘ ٝؾش ٔی سػذ) .فیّشش ٌ( B85شْ وٙٙذ٘/ٜبس٘جی) ( A80 ٚفیّشش ػشد وٙٙذ /ٜآثی) د ٚفیّشش اػشب٘ذاسد ثشای
سلحیح سً٘ ٘ٛس (و ٝدس فىغ ثجز ٔی ؿٛد) ٞؼشٙذ .فیّشش  B85ؿٕب سا لبدس ٔی ػبصد سب دس ٘ٛس سٚص دس حبِی و ٝسقبدَ سً٘ ػفیذ دٚسثیٗ سٚی
سٍٙؼشٗ سٙؾیٓ ؿذ ٜاػز ،فىبػی وٙیذ .ثذ ٖٚایٗ فیّشش فىغ ؿٕب یه لبِت وّی آثی سً٘ خٛاٞذ داؿز .فیّشش  A80ؿٕب سا لبدس ٔی ػبصد سب صیش ٘ٛس
سٍٙؼشٗ ثب سقبدَ سً٘ ػفیذ و ٝسٚی ٘ٛس سٚص سٙؾیٓ ؿذ ٜفىبػی وٙیذ .ثذ ٖٚایٗ فیّشش ،فىغ ؿٕب ث ٝعٛس غیش فبدی ٌشْ٘/بس٘جی ٔبیُ ث ٝلشٔض خٛاٞذ
ثٛد .ایٗ سٚصٞب ای ٍٝ٘ٛٙفیّشش ٞب اص س٘ٚك افشبد ٜا٘ذ چشاو ٝاكالح سً٘ فىغ ث ٝساحشی ثب ٘شْ افضاسٞبی دشداصؽ سلٛیش ٔثُ فٛسٛؿبح لبثُ ا٘جبْ اػز.
ثشخی فىبػبٖ ثشای ایجبد جّٞ ٜٛبی ٙٞشی اص ایٗ فیّشش ٞب اػشفبدٔ ٜی وٙٙذ.
فیلتر کاهنده نور
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فیّششوبٙٞذٛ٘ ٜس (ٛ٘ )NDس ٚسٚدی ثِٙ ٝض سا ث ٝعٛس یىٛٙاخشی وبٞؾ ٔی دٞذ .فیّشش  NDدس ٔٛالقی و ٝسضبد ثیٗ ػبیٞ ٝب ٞ ٚبیالیز ٞب آ٘مذس صیبد اػز
و ٝویفیز فىغ وبٞؾ ٔیبثذ ،وبسثشد داسدٕٞ .چٙیٗ ایٗ فیّشش ؿٕب سا لبدس ٔی ػبصد سب یه ٔبسی حشوز ( )motion blurثیـشش ٕٞ ٚچٙیٗ جضئیبر
فىغ صیبد سشی ثجز وٙیذ .یقٙی ث ٝؿٕب ایٗ أىبٖ سا ٔی دٞذ سب ػشفز ؿبسش ٞبی وٕشش یب ٌـٛدٌی دیبفشآٌ ثیـششی ا٘شخبة وٙیذٔ .شغیشی دس ایٗ
فیّشش ٚجٛد داؿش ٝو ND ٝسذسیجی ٘بْ داسد .ایٗ ٔشغیش وبٞؾ ٘ٛس ٚسٚدی سا ث ٝكٛسر سذسیجی اص  0سب  100دسكذ دس ع َٛفیّشش سغییش ٔی دٞذ .ایٗ
فیّشش ثشای فىؼجشداسی اص ٔٙؾشٞ ٜب  ٚدسیب دیـٟٙبد ٔی ؿٛد چشا ؤ ٝی سٛا٘یذ سٚؿٙبیی آػٕبٖ سا دس حبِی و ٝسٚؿٙبیی صٔیٗ یب دسیب سا سمشیجب ثذٖٚ
سغییش ٍ٘ٔ ٝی داسیذ ،وبٞؾ دٞیذ.
فیلتر مات کننده مالیم

فیّشش ٔبر وٙٙذٔ ٜالیٓ ( )SFؿبسح ثٛدٖ یب ٚضٛح فىغ سا وبٞؾ ٔی دٞذ أب ٘ ٝایٙمذس صیبد و ٝلبثُ سٛج ٝثبؿذ .ایٗ فیّشش ٞب ثشای فىبػی وّٛصآح اص
چٟشٔ ٜشدْ ٔٙبػت اػز .ث ٝوٕه ا٘ذوی دخؾ وٙٙذٌی ،لؼٕز ٞبیی اص دٛػز ثب ؿشایظ ٘بٔٙبػت ثب لؼٕز ٞبی ػبِٓ دٛػز سشویت ٔی ؿٛد و ٝدس
وُ دٛػز سا ثٟشش ٘ـبٖ خٛاٞذ داد .ث ٝخبعش داؿش ٝثبؿیذ و ٝاص ایٗ فیّشش ثشای فىبػی ٔٙؾش ٚ ٜآثبس سبسیخی ٘یض ٔی سٛا٘یذ اػشفبد ٜوٙیذ.
فیلتر هایی برای ػکاسی سیاه و سفید

فیّششٞبی خبكی ثشای فىبػی ػیب ٚ ٜػفیذ ٚجٛد داس٘ذ و ٝیه عیف خبف اص ٘ٛس ٔشئی سا ػذ ٔی وٙٙذ و ٝدس ٘شیجٕ٘ ٝبی سه سً٘ فىغ ثٟجٛد
ٔیبثذ .فیّشش ٞبی لشٔض٘ ،بس٘جی ،صسد ،ػجض  ٚآثی ثشای فىبػی ػیب ٚ ٜػفیذ ٔٛجٛد٘ذ .ثشای ٔثبَ ،فیّشش لشٔض ٛ٘ ،25س لشٔض سا ػذ ٔی وٙذ ٛ٘ ٚس آثی سا
افضایؾ ٔی دٞذ و ٝث ٝؿٕب آػٕب٘ی فٕیك ٔی دٞذ .ؿبیذ یه آػٕبٖ ؿ !ْٛفیّشش ػجض آػٕبٖ سا سبسیه ٔی وٙذ  ٚؿبخ ٚ ٝثشي ٞبی ػجض سا سٚؿٗ سش
ٔی وٙذ سب ٘ؼجز ث ٝآػٕبٖ ٕ٘بیبٖ سش ؿ٘ٛذ (ٔٙبػت ثشای فىبػی اص دسخز) .یه ایذ ٜخٛة ایٗ اػز و ٝایٗ فیّشش ٞب سا ثٕٞ ٝشا ٜسٙؾیٓ ػیب ٚ ٜػفیذ
دٚسثیٗ ( )B&W settingأشحبٖ وٙیذ سب ایٙى ٝدس حبِز سٍ٘ی فىغ ثٍیشیذ  ٚثقذا دس ٘شْ افضاس ٚیشایؾ سلٛیش آٖ سا ث ٝػیب ٚ ٜػفیذ سجذیُ وٙیذ.
محافظ :UV
ثشای ٔحبفؾز ِٙض
دٛالسیض ٜدایشٚی ( :)Circular Polarizerوبٞؾ ا٘قىبػٟب ،سبسیه وشدٖ
▪ وّٛص آح ( :)Close-Upحذالُ فبكّ ٝفٛوٛع سا وبٞؾ ٔیدٞذ.
▪ ٌ :812Tiffenشْ وشدٖ سٍٟ٘ب ،ثٟجٛد عیف سٍ٘ی
▪  :Tiffen Soft/FXدٛؿب٘ذٖ ِىٞٝبی
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▪ ٘ :2or 1Black Pro Mistشیج ٝسا اص ِحبػ سً٘ ؿجی ٝفىغ فیّٕی ٔیوٙذ.
▪  :Tiffen Enhancingلٛی وشدٖ سً٘ لشٔض ،لشٔضسش وشدٖ سً٘ٞبی لٜٟٛای٘ ،بس٘جی  ٚلٛر ثخـیذٖ ث ٝحغ دبییض سٚی ثشي
▪  :0.9, 0.6, 0.3NDوبٞؾTiffen Hot Mirror
٘ٛس دس ؿشایظ آفشبثی
انواع فیلتر از نظر جنس

فیّششٞبی ؿیـ ٝای ( ) Glass Filter
ایٗ فیّشش ٞب اص جٙغ ؿیـٞ ٝؼشٙذ ٕ٘ ٚی سٛاٖ آٖ ٞب سا ثشؽ داد ِٚ ،ی دس ا٘ذاصٞ ٜبی ٔخشّف  ٚثشای فذػی ٞبی ٔشفبٚر ػبخشٔ ٝی ؿ٘ٛذ .ایٗ
فیّششٞب ٕٔ ،ىٗ اػز ثی سً٘ یب سٍ٘ی ثبؿٙذ.
فیّششٞبی طالسیٙی ( ) Gelatin Filter
جٙغ ایٗ فیّششٞب اص طالسیٗ ٔخلٛكی اػز .ایٗ فیّششٞب سا ثب سٛج ٝث ٝا٘ذاص ٜفذػی

ٔی سٛاٖ ثشؽ داد  ٚث ٝلغقبر وٛچىششی سمؼیٓ وشد .اص ایٗ ٘ٛؿ

كبفی ٞب ثیـشش ثشای وبٞؾ ؿذر ٘ٛس اػشفبدٔ ٜی ؿٛد.
کاربرد فیلترها
فیّششٞب اص ٘ؾش وبسثشد د ٚدػشٞ ٝؼشٙذ :
فیّششٞبیی سلحیح ٘ٛس :ایٗ فیّششٞب ٘ٛس ٔٛجٛد دس كح ٝٙسا اكالح ٔی وٙٙذ  ،سً٘ ٘ٛس سا ثب سٛج ٝثٛٔ ٝلقیز كح ٝٙسغییش ٔی دٙٞذ  ٚیب آٖ سا سّغیف
ٔی وٙٙذ  ٚیب ؿذر ٔی دٙٞذ.
فیّششٞبی سشٚوبطی :ایٗ فیّششٞب ٛ٘ ،س سا سغییش ٕ٘ی دٙٞذ  ،ثّى ٝاؿىبَ  ،اثقبد  ٚسقذاد اجؼبْ سا سغییش ٔی دٙٞذ.
فیلتر های تصحیح نور
كبفی ٞبیی و ٝدس صیش اص آٟ٘ب ٘بْ ثشد ٜؿذ ٜاػز  ٟٓٔ ،سشیٗ  ٚدش وبسثشد سشیٗ كبفی ٞبی سلحیح ٘ٛس ٞؼشٙذ.
كبفی سٙؾیٓ ٘ٛس ( ) Light – Balancing Filter
ایٗ كبفی ٔ ،قٕٛال داسای ٞبِ ٝای اص ٘ٛس فٙبثی یب آثی سً٘ اػز .كبفی سٙؾیٓ ٘ٛس
سغییشار ا٘ذوی دس دٔبی ٘ٛس كبدس ٜاص ٔٛضٛؿ ایجبد ٔی وٙذ سب ثب ٔـخلبر فیّٓ خبْ  ،جٛس دسثیبیذ .ث ٝایٗ سشسیت ایٗ كبفی ٔٙبثـ ٘ٛسی ثب دٔبٞبی
ٔخشّف سا ثشای اػشفبد ٜسٙؾیٓ ٔی وٙذ.
كبفی چٍبِی خٙثی ( ) Neutral Density
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ایٗ ٘ٛؿ كبفی  ،خبوؼششی سً٘ اػز  ٚثذ ٖٚآ٘ى ٝویفیز سً٘ یب ٚضٛح سلٛیش سا وٓ وٙذ  ،اص ٔیضاٖ ٘ٛس ٚسٚدی ث ٝدٚسثیٗ ٔی وبٞذ .چٙیٗ كبفی ٞبیی
ث ٝایٗ جٟز ث ٝوبس ٔی آیٙذ و ، ٝثشٛاٖ ثذ ٖٚوٛچه وشدٖ دیبفشآٌ دٚسثیٗ ٛ٘ ،س ٚسٚدی سا وبٞؾ داد  ٚحشی دیبفشآٌ سا ثبصسش وشد.
چ ٖٛكبفی چٍبِی خٙثی ٔٛجت وبٞؾ ٘ٛس ٔی ؿٛد ٌ ،بٞی اٚلبر اص آٖ دس ٍٙٞبْ سٚص  ،جٟز ایجبد حبِز ؿت اػشفبدٔ ٜی ؿٛدٕٞ .چٙیٗ اص آ٘جب وٝ
ثب اػشفبد ٜاص ایٗ فیّشش ٔ ،ی سٛاٖ دیبفشآٌ سا ثبص وشد  ٚدیبفشآٌ ثبص ٔٛجت وبٞؾ فٕك ٔیذاٖ ٔی ؿٛد  ،ثقضی ٔٛالـ اص ایٗ فیّشش ثشای وٓ وشدٖ
دشػذىشی ٛاػشفبدٔ ٜی ؿٛد.
كبفی سضبد ( ) Contrast Filter
ایٗ كبفی  ،فٕذسب دس فیّٓ ٞبی ػیب ٚ ٜػفیذ ث ٝوبس ٔی سٚد ٘ ٚمؾ آٖ سفىیه ایٗ د ٚسً٘  ٚاسائ ٝسٍ٘ی خبوؼششی  ،دس حذ فبكُ آٟ٘بػز .ثشای ٔثبَ
كبفی لشٔض  ،سً٘ ٔىُٕ خٛد یقٙی ػجض سا حزف ٔی وٙذ  ٚدس فیٗ حبَ سً٘ خٛد سا ث ٝجب ٔی ٌزاسد .دس ٘شیج ٝآ٘چ ٝدس كح ٝٙسً٘ لشٔض داسد دس
سلٛیش ػیب ٚ ٜػفیذ  ،سٚؿٗ سش اص آ٘چ ٝدس كح ٝٙسً٘ ػجض داسد  ،ث٘ ٝؾش ٔی سػذ .ایٗ كبفی ثشای سیش ٜسش وشدٖ آػٕبٖ  ٚاسائ ٝحبِشی غجبسٌ ٝ٘ٛث ٝآٖ
٘یض ثؼیبس ٔفیذ اػز.
كبفی لغجی وٙٙذ ، ٜدالسیضٚس ( ) Polarizing Filter
ثقضی اص اجؼبْ ٔب٘ٙذ ؿیـ ، ٝآة  ،فّضار ثشاق ٛ٘ ... ٚسٞبی سبثـی اص ٔٙبثـ ٔخشّف سا ٔٙقىغ وشد ٚ ٜدٚثبس ٜدخؾ ٔی وٙٙذ .ایٗ ٔؼئّ ٝدس ٍٙٞبْ
فیّٓ ثشداسی ٔٛجت خغبی ٘ٛسػٙج ٕٞ ٚچٙیٗ ٔٛجت ٔح ٛسلٛیش اكّی ٔی ؿٛد .ثشای جٌّٛیشی اص ایٗ ٔـىُ  ،اػشفبد ٜاص كبفی دٛالسیضٚس ثؼیبس
ٚاجت اػز .ثٕٞ ٝیٗ خبعش ٍٙٞبْ فیّٓ ثشداسی اص دسیب  ،اػشخشٚ ،یششیٗ ٞبی ؿیـ ٝای  ٚاجؼبْ ثشاق ٘ ٚیض ٍٙٞبْ فیّٕجشداسی اص دـز ؿیـ ،ٝاص ایٗ
كبفی اػشفبدٔ ٜی ؿٛد .دس ضٕٗ اص ایٗ كبفی ثشای سبسیه وشدٖ آػٕبٖ  ٚحزف ٔ ٚ ٝغجبس دس ٍٙٞبْ فیّٓ ثشداسی ٘یض اػشفبدٔ ٜی ؿٛد.
كبفی یٚ – ٛی  ،كبفی اِٚششاٚی) Ultraviolet Filter ،U.V Filter ( ِٝٛ
اٌش ٍٙٞبْ فلش ث ٝآػٕبٖ ٍ٘ب ٜوٙیٓ  ،ثیـشش اص ٔٛالـ دیٍش آثی اػز .فّز ایٗ أش آٖ اػز و ٝاؿق ٝفشاثٙفؾ خٛسؿیذ ثیؾ اص ٕٞیـ ٝاػز .اٌش دس ایٗ
فضب فیّٓ ثشداسی ا٘جبْ ؿٛد  ،فیّٓ  ،سً٘ آثی ث ٝخٛد ٔی ٌیشد ٕٞ ٚچٙیٗ اص دشػذىشی ٛسلٛیش ثٔ ٝمذاس صیبدی وبػشٔ ٝی ؿٛد .ثشای دشٞیض اص ایٗ
ٔـىُ  ٚحزف اؿق ٝفشاثٙفؾ  ،اص ایٗ فیّشش اػشفبدٔ ٜی ؿٛد.
كبفی آػٕبٖ ( ) Sky Filter
ایٗ فیّشش سمشیجب ؿجی ٝفیّشش یٚ – ٛی فُٕ ٔی وٙذ  ،ث ٝایٗ سشسیت و ٝسً٘ آثی سا ث ٝعٛس ٘ؼجی وبٞؾ ٔی دٞذ  ٚثب جزة اؿق ٝفشاثٙفؾ  ،حبِز ٔٝ
ایجبد ٔی وٙذ.
كبفی دیفیٛص  ،كبفی دخؾ وٙٙذ) Diffuse Filter ( ٜ
ایٗ فیّشش دس جّٛی فذػی لشاس ٔی ٌیشد سب ِجٞ ٝب  ٚجضئیبر ػٛطٛٔ ٜسد فیّٓ ثشداسی اص حبِز سیض ث ٝدس آیذٕٞ .چٙیٗ اص ایٗ فیّشش ثشای اص ثیٗ ثشدٖ
چیٗ  ٚچشٚن كٛسر ٙٞشدیـ ٝاػشفبدٔ ٜی ؿٛد  ٚچٟش ٜا ٚسا ِغیف سش ٘ـبٖ ٔی دٞذ.
كبفی جّ ٜٛػذیب ( ) Sepia Effect
اص ایٗ فیّشش ثشای خّك سً٘ صسد ٔبیُ ث ٝل ٜٟٛای اػشفبدٔ ٜی ؿٛد .ایٗ فیّشش سلٛیش سا ،ؿجی ٝفىغ ٞبی لذیٕی ٔی وٙذ  ،ثٕٞ ٝیٗ خبعش ٌبٞی ایٗ
فیّشش سا ثشای ایجبد حغ  ٚحبِی لذیٕی دس فیّٓ ٞب ث ٝوبس ٔی ثش٘ذ.
كبفی  -85ساسٗ
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اص ایٗ فیّشش ثشای سجذیُ فیّٓ ؿت ث ٝفیّٓ سٚص اػشفبدٔ ٜی ؿٛد .سً٘ ؽبٞشی ایٗ فیّشش ٘بس٘جی اػز  ،ثٕٞ ٝیٗ خبعش ث ٝآٖ فیّشش ٘بس٘جی ٌ ٓٞفشٔ ٝی
ؿٛد.
كبفی  – 80آ
اص ایٗ فیّشش ثشای سجذیُ فیّٓ سٚص ث ٝفیّٓ ؿت اػشفبدٔ ٜی ؿٛد .سً٘ ؽبٞشی ایٗ فیّشش آثی سیش ٜاػز  ،ثٕٞ ٝیٗ خبعش ث ٝآٖ فیّشش آثی ٔ ٓٞی ٌٛیٙذ.
كبفی ؿت ( ) Night Filter
ایٗ ٘ٛؿ كبفی ثٕ٘ ٝبی فیّٓ ثشداسی ؿذ ٜدس ٘ٛس سٚص  ،حبَ ٛٞ ٚایی ؿجی ٝؿت ٔی دٞذ .ایٗ ٘ٛؿ كبفی ٞب ثیـشش دس فیّٓ ٞبی ػیب ٚ ٜػفیذ ٔٛسد
اػشفبد ٜلشاس ٔی ٌیش٘ذ.
كبفی سضقیف ( ) Attenuated Filter
ایٗ كبفی ٔمذاس سً٘ آثی  ،ػجض یب ػشخ سا ٔی وبٞذ سب سٛاصٖ سٍ٘ی سا سغییش دٞذ  ،یب اكالح وٙذ.
كبفی فٕٔٛی دٚسثیٗ ( ) Universal Camera Filter
ایٗ كبفی ٞب سٟٙب دس سٙؾیٓ ٘ٛس ث ٝوبس ٔی س٘ٚذ  ٚسٛاصٖ سٍ٘ی سا سغییش ٕ٘ی دٙٞذ.
كبفی ٔ ٝػبص ( ) Fog Filter
ایٗ كبفی حبِشی ؿجی ٝثٌ ٝٔ ٝشفشٍی ایجبد ٔی وٙذٕٞ .چٙیٗ ایٗ كبفی دس اعشاف ػٛطِٜ
خغٛعی سٚؿٗ أب ٘بٚاضح ایجبد ٔی وٙذ وٛٔ ٝجت وٙذ ٜؿذٖ ػٛط ٜاص دغ صٔیٔ ٝٙیـٛد.
كبفی سه فبْ ( ) Monochromatic Vision Filter
ایٗ كبفی سٕبْ سً٘ ٞب سا حزف ٔی وٙذ ٘ ٚـبٖ ٔی دٞذ و ٝكحٛٔ ٝٙسد ٘ؾش دس سبسیىی
چٍ ٝ٘ٛث٘ ٝؾش ٔی آیذ.
فیّشش دبح ( ) Pop Filter
ایٗ فیّشش ثؼش ٝث ٝسٍ٘ؾ  ،ػٛط ٚ ٜكح ٝٙسا ث ٝسً٘ خبكی دس ٔی آٚسد .ایٗ فیّششٞب ث ٝسً٘ ٞبی لشٔض ٘ ،بس٘جی  ،كٛسسی  ،ثٙفؾ  ،آثی  ٚػجض ٚجٛد
داس٘ذ.
.2فیّشش ٞبی سشٚوبطی
فیّششٞبیی و ٝدس صیش اص آٟ٘ب ٘بْ ثشد ٜؿذ ٜاػز  ٟٓٔ ،سشیٗ  ٚدش وبسثشد سشیٗ فیّشش ٞبی سشٚوبطی ٞؼشٙذ.
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فیّشش ( ٔٙـٛس ) چٙذ سلٛیشی ( ) Multi – Image Filter
ایٗ ٘ٛؿ فیّششٞب دس حمیمز ٞش وذاْ اص چٙذ فذػی ٔشلُ ث ٓٞ ٝػبخش ٝؿذ ٜا٘ذ  ،ثٕٞ ٝیٗ خبعش اػز و ٝث ٝآٟ٘ب ٔٙـٛس ٌ ٓٞفشٔ ٝی ؿٛد .ایٗ
فیّششٞب وبسؿبٖ ٘ـبٖ دادٖ چٙذ سلٛیش دس وٙبس یىذیٍش  ،اص یه ػٛط ٜاػز .ایٗ فیّششٞب سا ٔی سٛاٖ دس ٍٙٞبْ فیّٓ ثشداسی چشخب٘ذ  ٚدس ٘شیج ٝسلٛیشی
دٚاس ث ٝدػز آٚسد.اص ایٗ فیّششٞب ثٚ ٝیظ ٜدس كحٞ ٝٙبیی و ٝدس آٖ یه ؿخلیز اص ٛٞؽ سفش ٚ ٝثٛٞ ٝؽ ٔی آیذ  ،اػشفبدٔ ٜی ؿٛد .صیشا دس حبِز ثٝ
ٛٞؽ آٔذٖ ٔقٕٛال ؿخق آ٘چ ٝسا و ٝدس اعشافؾ اػز ثیؾ اص یىی ٔی ثیٙذ ٕٞ ٚ ،چٙیٗ ث ٝكٛسر چشخبٖ.
فیّششٞبی چٙذ سلٛیشی ثش اػبع سقذاد سلٛیشی و ٝاص یه ػٛط ٜایجبد ٔی وٙٙذ ٔشفبٚسٙذ ٘ ٚبْ ٞبی ٔخشّفی ٘یض داس٘ذ :
فیّشش ِٔٛشی وّٛصاح ( ) Multi Close – Up
ایٗ فیّشش و ٝث ٝآٖ دٙٔ ٚـٛسی ٘یض ٌفشٔ ٝی ؿٛد اص یه ػٛط ، ٜدس یه صٔبٖ د ٚسلٛیش
دسؿز اسائٔ ٝی دٞذ.
فیّشش ػ – ٝدی ( ) P-3
ایٗ فیّشش و ٝث ٝآٖ ػٙٔ ٝـٛسی ٔٛاصی ٘یض ٌفشٔ ٝی ؿٛد  ،اص یه ػٛط ، ٜدس یه صٔبٖ  ،ػ ٝسلٛیش ٔٛاصی اسائٔ ٝی دٞذ.
فیّشش ػ – ٝسی ( ) T-3
ایٗ فیّشش و ٝث ٝآٖ ػٙٔ ٝـٛسی ػٌٛ ٝؽ ٘یض ٌفشٔ ٝی ؿٛد  ،اص یه ػٛط ٜدس یه صٔبٖ  ،ػ ٝسلٛیش ث ٝكٛسر ػٌٛ ٝؽ اسائٔ ٝی دٞذ.
فیّشش چٟبس -آی ( ) I-4
ایٗ فیّشش و ٝث ٝآٖ دٙج ٔٙـٛسی ٘یض ٌفشٔ ٝی ؿٛد  ،اص یه ػٛط ، ٜدس یه صٔبٖ  ،سلٛیشی دس ٚػظ لبة  ٚچٟبس سلٛیش دس اعشاف آٖ اسائٔ ٝی دٞذ.
فیّشش ؿؾ – آی ( ) I-6
ایٗ فیّشش و ٝث ٝآٖ ؿؾ ٔٙـٛسی ٌ ٓٞفشٔ ٝی ؿٛد  ،اص یه سلٛیش  ،دس یه صٔبٖ  ،یه سلٛیش دس ٚػظ  ٚدٙج سلٛیش دس اعشاف آٖ اسائٔ ٝی دٞذ.
فیّشش ؿؾ – دی ( ) P-6
ایٗ فیّشش و ٝث ٝآٖ ؿؾ ٔٙـٛسی ٔٛاصی ٌ ٓٞفشٔ ٝی ؿٛد ؿؾ سلٛیش ٔٛاصی اص یه ػٛط ، ٜدس یه صٔبٖ اسائٔ ٝی دٞذ.
فیّشش چٙذ سلٛیشی سٍ٘ی ( ) Color Multi – Image Filter
ایٗ فیّششٞب فال ٜٚثش اسائ ٝچٙذ سلٛیش اص یه ػٛط ٜدس یه صٔبٖ  ،آٟ٘ب سا سٍ٘ی ٔ ٓٞی وٙذ .ثشای ٔثبَ ٚلشی اص ػٛط ٜػ ٝسلٛیش اسائٔ ٝی دٞذ ٞ ،ش وذاْ
سٍ٘ی ٔخلٛف داس٘ذٔ ،ثال یىی لشٔض  ،یىی ػجض  ٚیىی آثی.
فیّششٞبی وشاع ( كّیجی ) ( ) Cross Filter
دس حبِشی و ٝث ٝدِیُ اصدیبد ٔٙبثـ ٘ٛسی دس كحٕٔ ، ٝٙىٗ اػز سٕبْ یب لؼٕشی اص فیّٓ ػفیذ ؿٛد  ،اص ایٗ فیّشش اػشفبدٔ ٜی ؿٛد .ثشای ٔثبَ صٔب٘ی وٝ
فیّٓ ثشداس ٔججٛس اػز ،ثٙٔ ٝؾٛسخبكی دس اٚاػظ سٚص اص خٛسؿیذ فیّٓ ثشداسی وٙذٕٞ .چٙیٗ ایٗ فیّششٞب جّ ٜٛخبكی ثٛ٘ ٝس ٔی دٙٞذ  ٚفضبی صیجبیی
سا ایجبد ٔی وٙٙذ .وبس ایٗ فیّششٞب  ،آٖ اػز و ٝسـقـقبر ٘ٛسی سػیذ ٜاص عشف ٔٙجـ ٘ٛس سا  ،ثب سغییش ؿىُ آٖ اص دایش ٜث ٝاؿىبَ دیٍش ٔحذٚد وٙٙذ ٚ
اص ؿذر آٖ ثىبٙٞذ  ٚدس فیٗ حبَ سلٛیش ٔٛسد ٘ؾش سا ث ٝدػز دٙٞذ.
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این فیلترها در سه نوع هستند:
فیّشش وشع اػىشیٗ ( ) Cross screen
ایٗ فیّشش داسای خغٛعی اػز وٚ ٝلشی دس ثشاثش فذػی دٚسثیٗ لشاس ٔی ٌیشد  ،ػجت ٔی ؿٛد و ٝسٚؿٙبیی سٙذ  ،دس أشذاد خغٛط آٖ ؿىؼش ٝؿٛد.
ایٗ كبفی ثب خغٛعی و ٝسٚی آٖ اػز ٘ٛس سا ث ٝؿىُ  +دس ٔی آٚسد .
فیّشش ٚاسی وشع
ایٗ فیّشش ،ث ٝؿی ٜٛفیّشش وشع اػىشیٗ فُٕ ٔی وٙذ  ،أب ٔٙجـ ٘ٛس سا ث ٝؿىُ ػشبس ٜدس ٔی آٚسد.
فیّشش اػ ٛٙوشع ( ) Snow cross Filter
ایٗ فیّشش ٔٙجـ ٘ٛس سا ث ٝؿىُ دا٘ٞ ٝبی ثشف دس ٔی آٚسد.
فیّشش اػذىششا ( ) Spectra Filter
ایٗ فیّشش ٞب فال ٜٚثش سغییش ؿىُ ٙٞذػی ٔٙجـ ٘ٛس  ،ؿقبؿ ٞبی آٖ سا ٘یض ث ٝسً٘ ٞبی ٔخشّف سجضیٔ ٝی وٙٙذ .ایٗ فیّشش ٞب ث ٝؿٕبسٞ ٜبی ، 8 ، 4 ، 2
ٚ 72 ٚ 48جٛد داس٘ذ .
چند نکته

ٞ .1ش فیّشش سا ثبیذ ث ٝفذػی ثؼز و ٝحّم ٝاؽ ثشاثش ثب دٞب٘ ٝآٖ فذػی ثبؿذ .اٌش حّم ٝفیّشش ثضسي سش اص دٞب٘ ٝفذػی ثبؿذ ٔ ،ی سٛاٖ اص آٖ اػشفبدٜ
وشد  ،أب اٌش وٛچىشش ثبؿذ ٕ٘ ،ی سٛاٖ  ،صیشا آٖ ثخؾ اص سلٛیش وٛ٘ ٝسؽ اص فیّشش  ،ث ٝدِیُ وٛچىی آٖ  ،فجٛس ٘ىشد٘ ٜیض دس سلٛیش ٔی افشذ  ٚػبیٝ
ایجبد ٔی وٙذ.
 .2وبسثشد فیّشش  ،سثغی ث ٝا٘ذاص ٜفیّٓ یب دٚسثیٗ ٘ذاسد  ٚاص سٕبٔفیّششٞب ثشای سٕبْ فیّٓ ٞب  ،دس ٞش ا٘ذاص ٜای و ٝثبؿٙذ ( ٔ ... ٚ 35 ، 8یّیٕشش ) ٕٝٞ ٚ
دٚسثیٗ ٞب ٔی سٛاٖ اػشفبد ٜوشد.
 .3دس اػشفبد ٜاص فیّشش  ،سفبٚسی ثیٗ دٚسثیٗ فىبػی  ٚدٚسثیٗ فیّٕجشداسی ٚجٛد ٘ذاسدٞ .ش دٚی ایٗ دٚسثیٗ ٞب ٔی سٛا٘ٙذ اص فیّشش اػشفبد ٜوٙٙذ ٔ ٚقٕٛال
سبثیش فیّشش ٞب دس سلٛیش ٞش دٚی آٟ٘ب یىؼبٖ اػز.
جمغ بندی
فیّششٞبی فىبػی ث ٝفىغ ٞبی ؿٕب جّ ٜٛداد ٚ ٜحبَ ٛٞ ٚای آٖ ٞب سا سغییش ٔی دٙٞذ .ؿٕب ٔی سٛا٘یذ جّٞ ٜٛبی ٔـبثٟی سا ثب أىب٘بر ٚػیـ فٛسٛؿبح
(یب ٘شْ افضاس ٞبی ٚیشایؾ سلٛیش دیٍش) ث ٝفىؼشبٖ ثذٞیذ .أب ٍٙٞبْ اػشفبد ٜاص فیّشش ٔی سٛا٘یذ فٛسا سغییش سا دسٕ٘ ٖٚبیبة دٚسثیٗ خٛد ِٕغ وٙیذ.
سبثیشار ایٗ فیّششٞب دس حبِز فىبػی ػیب ٚ ٜػفیذ ثیـشش لبثُ ٔالحؾ ٝثٛد ٚ ٜسبثیشار دسأبسیه سشی سٚی فىغ ٔی ٌزاس٘ذ .ث ٝفٛٙاٖ اثضاس ٞش فىبع،
سٕشیٗ  ٚسجشث ٝوّیذ ٌؼششؽ سٛا٘بیی ٞبی ر ٗٞخالق ؿٕبػز.
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