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 دٍستیي ّا ٍ تجْیضات  کِ ایي ٍجَد هیـَد تا گفتِ کادستٌذی ٬ًقاؿی تاتلَی یا ػکغ دس ٬صحٌِ یک دس هَجَد ػٌاصش قشاسگیشی چگًَگی ٍ هحل تِ

 اص یکی. داسد ٍجَد ای حشفِ ػکاع یک ٍ آهاتَس ػکاع یک ػکغ ّای تیي تؼیاسی هنوز تفاوت های هیـًَذ، دقیقتش ٍ خَدکاستش سٍصتشٍص ػکاػی

 .اػت ػکغ صحیح تٌذی تشکیة ٍ کادستٌذی هیکٌذ، هتوایض آهاتَسی ٍ ضؼیف ػکغ یک اص سا اسصؽ تا ٍ ای حشفِ ػکغ یک هْن  ًکات

 افقی تنذی کادر کادر انواع

 .اػت اًذ،هتٌاػة ؿذُ گؼتشدُ افق خظ اهتذاد دس کِ ػٌاصشی حالت تا کادس ایي. اػت افقی کادستٌذی ٬کادستٌذی ًَع پشکاستشدتشیي

 عمودی کادر

 تا آًْا کلی ؿکل کِ هَضَػْایی حالت تا کادس ایي. سػذ هی ًظش تِ تش جَؽ ٍ جٌة پش آى دس هَضَػْا تٌاتشایي. اػت افقی اص پَیاتش ػوَدی، کادستٌذی

 آى صاٍیِ ٍ ضلغ چْاس تِ تؼاٍی تِ تیٌٌذُ کادس، ایي اضالع تیي تؼاٍی دلیل تِ هشتؼی کادس .داسد تیـتشی ّوخَاًی... ٍ ّا هٌاسُ هاًٌذ ٬اػت ػوَدی

 .ؿَد هی تشدُ کاس تِ ؿذُ یاد اًَاع ػایش اص کوتش کادستٌذی ًَع ایي. ؿَد هی جلة

 تنذی کادر تهثود

 :تشًذ هی تْشُ صیش اصَل اص ػکاػاى هؼوَالً ٬تصاٍیش کادستٌذی تْثَد تشای

 (ػَم یک خغَط سٍی ػَطُ دادى قشاس) - ػَم یک قاًَى

 (تصَیش عالیی ًقاط سٍی - ّا چـن هاًٌذ - ػَطُ کلیذی ًقاط دادى قشاس) - عالیی ًقاط قاًَى

 (ػَطُ اًحٌای) - S حالت ایجاد

 (کادس قغشّای عَل دس هحیظ ػَاهل تا ػَطُ تشخَسد) - X حالت ایجاد

 (ػکغ کادس ًَع ٍ هیذاى ػوق ٬دیافشاگن تٌظین) - تصَیش صهیٌِ پیؾ ٍ صهیٌِ پغ تشسػی

 (تصَیش دس کادس ػٌَاى تِ - پٌجشُ هاًٌذ - هَجَد ػٌاصش اص اػتفادُ) - عثیؼی کادسّای اص اػتفادُ

 (فشد اػذاد ضشیة تا کادس دس ػَطُ گٌجاًذى) - فشد قاػذُ اص اػتفادُ

 :کادرتنذی اصول

 عالیی ًقاط قاًَى ٍ ػَم یک قاًَى

 دس تصَیش هْن ػٌاصش گشفتي قشاس کٌذ، هی تأکیذ کِ اػت ًقاؿی ٍ ػکاػی دس قاًًَی  (Rule Of Thirds: اًگلیؼی تِ) ػَم یک ًؼثت یا ػَم یک قاًَى

 قؼوت ػِ تِ ساػتا دٍ اص سا ػکغ اگش. کٌذ هی جلة سا تَجِ تشیي تیؾ کٌٌذ، هی تقؼین قؼوت ػِ تِ سا تصَیش کِ ػوَدی ٍ افقی خغَط تشخَسد هحل

 ًقاط کِ اػت تْتش ٍ ّؼتٌذ ػکغ دس( عالیی ًقاط) هْن ًقغِ یک تشخَسد، ًقاط اص ّشکذام ٍ هْن هؼیش یک ّا، خظ اص ّشکذام کٌین، تقؼین هؼاٍی

 اص یک ّش دس ػَطُ هشکض دادى قشاس تا کِ اػت کادستٌذی سٍؽ تشیي هحثَب تکٌیک ایي ؿَد ثثت خغَط ٍ ًقاط ایي سٍی تش تصَیش هفَْهی ٍ کلیذی

 ؿَد ّذایت آى ػوت تِ تیٌٌذُ چـن ؿَد هی تاػث افقی، یا ػوَدی ػَم یک خغَط سٍی یا کادس ػَم یک خغَط تالقی هحل ًقغِ چْاس
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 دس. سفت خَاّذ تیي اص کادس ٍػظ دس ػَطُ قشاسدادى تا ػکغ تٌاػثاتِ کِ هَاقؼی خصَصي کٌیذ، خَدداسی کادس ٍػظ دس اصلی ػَطُ قشاسدادى اص

 پشػپکتیَ کِ ّایی ػکغ دس تَاى هی آى ّای ًوًَِ اص. ؿَد ػَطُ سٍی تش تیٌٌذُ تش تیؾ توشکض تاػث تَاًذ هی ػَطُ تِ دادى هشکضیت خاف هَاسدی

 .تشد ًام داسد، هـَْدی

 

 مناسة زاویه انتخاب  

. کٌیذ تشسػی هختلف صٍایای اص سا ػَطُ دٍستیي، چـویِ دس ًگاُ تا کٌیذ ػؼی. تاؿذ هی آى دیذ صاٍیِ صیثا، ػکغ یک خلق دس ًکات هؤثشتشیي جولِ اص

 .کشد خَاّذ ٍیظُ سا ػکغ یک دٍستیي، دیذ صاٍیِ دس جضء یک کشدىِ کن یا اضافِ تا دٍستیي، استفاع کشدىِ صیاد یا کن تا جایی، جاتِ یک تا فقظ گاُ

 

 !نکنیذ خفه را سوژه

 دادىِ ًـاى جْت تؼتِ کادسّای اص اػتفادُ ٍ کادس کشدى هحذٍد. تاؿذ داؿتِ خَد دادى ًـاى تشای کافی فضای ًظشتاى هَسد ػَطُ تذّیذ اجاصُ

 هوکي ًحَ تْتشیي تِ ػَطُ کادس، کشدىِ پش ٍ تش تیؾ صٍمِ تا گاُ کِ کشد اًکاس تَاى ًوی ّن سا ایي اها. کشد خَاّذ تثاُ سا ػَطُ گاّی تش، تیؾ جضئیات

 .گزاؿت خَاّذ ًوایؾ تِ سا خَدؽ

 

 کٌیذ دقت خَد صهیٌِ پیؾ ٍ صهیٌِ پغ تِ
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 کادسّای اًتخاب کِ صَستی دس. داؿت خَاّذ ًظش هَسد ػَطُ تِ تشی تیؾ تَجِ تیٌٌذُ تاؿذ، تشی کن اعالػات حاٍی ٍ تش ػادُ ػکغ صهیٌِ  پغ چِ ّش

. کٌیذ هحَ هٌاػة فَکَع اص اػتفادُ تا سا تاى صهیٌِ پغ کٌیذ ػؼی ًتیجِ دس. کشد خَاّذ پشاکٌذُ ٍ هغـَؽ سا تیٌٌذُ رّيِ اعالػات، اص هولَء ٍ ؿلَؽ

 .کشد خَاّذ دٍچٌذاى سا تاى ػکغ صیثایی صهیٌِ، پغ دس ّا تَکِ ایجادِ

 

 ػٌصش یک ؿذىِ اضافِ گاّی. تگیشیذ تصوین ؿوا ؿاى، ًثَدى یا تَدى تشای. کٌیذ تَجِ گیشًذ، هی قشاس کادس دس ٍ تاى ػَطُ کٌاس دس کِ اجضایی ٍ ػٌاصش تِ

 .کشد خَاّذ تشاتش چٌذ سا آى صیثایی ػکغ دس

 

 ًذّیذ دػت اص سا عثیؼی کادسّای

 ّایتاى ػکغ تْتشیي جولِ اص ایذ، کشدُ خلق عثیؼی کادسّای تا کِ ّایی ػکغ حتوي. ًذّیذ دػت اص سا آى داؿت، ٍجَد هٌاػة ٍ عثیؼی کادس یک اگش

   !ؿذ خَاٌّذ

 


