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 ایٌکِ ثِ تَجِ ثب دٌّذ، هی اًجبم را ًَرپزداسی ػولیبت اس قسوتی خَد ًَثِ ثِ کذام ّز کِ ّستین درضت ٍ ریش ٍسیلِ دّْب ضبّذ ػکبسی ّبی آتلیِ در

 هقبلِ ایي در اهب ثپزداسم آى ثِ تخصصی ثصَرت آیٌذُ هقبالت در کزد خَاّن سؼی است، ػکس یک خلق ّبی آیتن تزیي هْن اس یکی پزداسی ًَر

 قجل ٍ قجل سبلْب کِ هْن ایي ثِ ثبضن داضتِ ای اضبرُ آى اس قجل ًیست ثذ کزد، خَاّن هؼزفی را پزداسی ًَر ًیبس هَرد ٍسبیل اس تؼذادی اجوبلی ثصَرت

 سبل در آًْب هبًٌذ ثِ را آثبری ػکبسی جْبًی جبهؼِ ٌَّس کِ اًذ کزدُ خلق ٌّزی ّبی سبدّؼکس ثسیبر ًَر ضبخِ چٌذ ثب ػکبسبى ٍسبیل ایي اختزاع اس

 یک سیجبضٌبسی ثبستبة ٍ سیجبیی ثجت در تبثیزی تٌْبیی ثِ پیطزفتِ ٍسبیل ٍ است ػکبس ٌّز ًَرپزداسی ٌّز ػجبرتی ثِ ٍ است ًذیذُ خَد ثِ اخیز ّبی

 چتزّبی اسپبت، ًَرّبی سهیٌِ، پس ًَر کبسِ سًجَری، الًِ سزپَش ثبرًذٍر، اسٌَت، استبًذارد، کبسِ چَى اثشارّبیی ثب هقبلِ ایي در. داضت ًخَاٌّذ اثز

 .ضَین هی آضٌب ّب رفلکتَر ٍ ّب پبیِ سِ ّب، پبًتَگزاف ثَم، گَثَ، چتز، ّبی کبسِ ّب، ثبکس سبفت ّب، آکتبثبکس ًَرپزداسی،

 

 (Standard Reflector) استانذارد کاسه

 ٍ قذرت ٍ ًَر تبثص ساٍیِ اًذاسُ در ّب کبسِ دّبًِ اًذاسُ اختالف هیطًَذ، سبختِ هختلفی سبیشّبی در ٍ هیجبضٌذ ًَر دٌّذُ ثبستبة استبًذارد ّبی کبسِ

 ًَر کل ثطَر. هیبثذ ثبستبة سَصُ رٍی ثز هتوزکش ثصَرت ًَر ٍ ثیطتز ًَر قذرت ٍ ضذت ثبضذ تٌگتز دّبًِ ّزچِ ثطَریکِ است گذار تبثیز ًَر ضذت

 .ثَد خَاّذ تز یکٌَاخت ٍ کٌتزاست پز ّب کبسِ ثَسیلِ ضذُ تبثیذُ

 

 (Snoot) اسنوت

 اجسبم ٍ هَّب ثِ ًَر ثبستبة ثزای کلی ثطَر ّب اسٌَت اس دارًذ، ػْذُ ثِ را ًَر تبثص هذیزیت ّب کبسِ هبًٌذ ٍ ّستٌذ هطکی داخلی پَضص ثب ّب اسٌَت

 ٍ ًَر پزاکٌذگی اس جلَگیزی ٍ سَصُ رٍی ثز ای دایزُ ثصَرت ًَر کزدى هتوزکش در ّب اسٌَت ثب پزداسی ًَر خبصیت هیطًَذ، استفبدُ صٌؼتی ػکبسی در

 .هیجبضذ ػکس ثیطتز ضذى ضبرح ثِ کوک

 

 (Barndoor) بارنذور
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 هیتَاًیذ ثبرًذٍرّب کزدى ثستِ ٍ ثبس ثب هیکٌٌذ، ایفب سَصُ سوت ثِ را ًَر ّذایت ٍظیفِ ٍ هیطًَذ ًصت ّب فالش سوت چْبر در ّبیی سبیجبى ثصَرت

 را رًگی ّبی فیلتز ًصت قبثلیت ثبرًذٍرّب. ثبضیذ داضتِ ًَراًی ای سَصُ ٍ تیزُ ای سهیٌِ پس آى هذیزیت ثب ٍ ثتبثبًیذ سَصُ سوت ثِ را ضذُ کٌتزل ًَر

 یک ثِ ثبرًذٍر یک اس ًَر تبثبًذى ثب هیتَاًین ًجبضذ هیسز ثزایوبى هختلف ّبی اًذاسُ یب ّب چتز ٍ ثبکس سبفت اس استفبدُ اهکبى اگز. هیجبضٌذ دارا ًیش

 .ًوبیین ایجبد هختلف ّبی درجِ ٍ اًذاسُ ثب ضفبف ًَری کٌٌذُ هالین صفحِ

 

 (Honeycomb) زنبوری النه سرپوش

 ثِ ّبیی ضجکِ ثَسیلِ آًْب سطح کِ تفبٍت ایي ثب هیطًَذ ًصت ّب کبسِ رٍی ثز کِ ّستٌذ ًَر ّبی فیلتز ّوبًٌذ ّبیی اثشار سًجَری الًِ ّبی سزپَش

 .هیکٌٌذ جلَگیزی ًَر ضذى پخص اس ٍ ضذُ سَصُ ثِ دار جْت ٍ هتوزکش ثصَرت ًَر ضذى تبثیذُ ثبػث ٍ ضذُ پَضیذُ ٌّذسی ضکلْبی

 

 (Background Light) زمینه پس نور کاسه

 کبسِ اس استفبدُ ثب هیتَاًین ّوچٌیي دارد، ػْذُ ثِ فَى یب سهیٌِ پس رٍی ثز را ًَر ّذایت ٍظیفِ ٍ ًَرپزداسیست ّبی کبسِ خبًَادُ اس اثشاری

 .ثبضین داضتِ پسشهیٌِ رٍی ثز ثب را هتوزکشی ٍ ضذُ ّذایت رًگی ًَر رًگی ّبی فیلتز اضبفِ ثِ سهیٌِ پس ًَرپزداسی

 (Spot) اسپات نور

 هذلیٌگ ًَر ٍ فالش ثخبطز هؼوَلی ّبی فالش ثب آى تفبٍت ٍ هیٌوبیذ ػول هحذٍد ٍ دٍر فَاصل اس هَضؼی ًَر تبثبًذى ثب ّب فالش ثوبًٌذ اسپبت ًَر

 فَى ٍ پسشهیٌِ رٍی ثز را هختلف ًَری اضکبل ٍ ّب اسالیذ هیتَاًین اسپبت ًَر ثَسیلِ هیطَد، جبثجب ٍ تٌظین ًَر لٌش یک ثَسیلِ کِ ّبست اسپبت

 .ًوبیین هٌؼکس

 (Umbrella Photography) نورپردازی مخصوص چتر

 ثبستبثی گزٍُ سِ در چتزّب. هیکٌین استفبدُ ًَرپزداسی هخصَظ چتزّبی اس یکٌَاخت ٍ ًزم ، ضفبف کن، کٌتزاست ثب هالین، ًَری تبثبًذى ثزای

 ٍ ای ًقزُ سفیذ، رًگ سِ در( ضفبف ثِ اًؼکبسی کبرثزی تغییز ثزای ثزداضت قبثل اضبفِ الیِ یک ثب) دٍکبرُ چتزّبی ٍ( ػجَری) ضفبف ،(اًؼکبسی)

 پزتزُ ػکبسی در ثیطتز ای ًقزُ چتزّبی کبرثزد دارًذ، ای ًقزُ چتزّبی اس ًزهتز ٍ طجیؼی ًَری سفیذ ثبستبثی چتزّبی هیجبضٌذ، دستزس در طالیی

 .داضت خَاّین سَصُ رٍی ثز را گزهتزی ّبی رًگ طالیی چتزّبی اس استفبدُ ثب هیجبضذ،
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 (Octabox) آکتاباکس

 قزار ّب ثبکس سبفت ٍ چتزّب هیبًی درجِ در ّب اکتبثبکس سبسی هالین هیشاى ًظز اس دارًذ، ػْذُ ثِ را ًَر کٌٌذگی هالین هسئَلیت ّب اکتبثبکس

 اس ّب اکتبثبکس ًزهی درجِ ثب ٍ تز هالین ًَری هیتَاًین چتزّب جلَی در ًَر کٌٌذُ هالین صفحِ یک اس استفبدُ ثب کِ است تَضیح ثِ السم هیگیزًذ،

 .ثبضین داضتِ چتزّب

 

 (Soft box) باکس سافت

 ثِ ّب ثبکس سبفت داخل هؼوَال هیگزدد، استفبدُ سَصُ رٍی ثز ّب فالش ًَر کزدى هالین ثزای ٍ هیجبضذ ّب اکتبثبکس ٍ چتز خبًَادُ اس ًیش ثبکس سبفت

 ثبکس سبفت دارد، ٍجَد ًَر کٌٌذُ هالین ّبی صفحِ ٍ هخصَظ ّبی هبسک ای، ضجکِ ضکل ثِ ّبیی سبیجبى ًصت قبثلیت ٍ ثبضذ هی ای ًقزُ رًگ

 .هیکٌٌذ ػول تز هتوزکش ٍ ثبال کٌتزاست ًَر ثب کَچکتز ّبی سبفت ٍ تز هالین ًَر ثب ثشرگتز ّبی

 

 

 (Umbrella Flood Reflector) چتر کاسه

 جبیی در ٍ السم هَاقغ در هیکٌین، استفبدُ چتز کبسِ اس هحیط در ًَر اًؼکبس اس جلَگیزی ٍ چتز هیبًی قسوت رٍی ثز ًَر توزکش ٍ کزدى هحذٍد ثزای

 ًَر دیَارّب یب سقف رٍی ثز چتز کبسِ ثَسیلِ فالضْب ًَر تٌظین ٍ تبثبًذى ثب هیتَاًین ًوبیین استفبدُ ّب ثبکس سبفت ٍ اکتبثبکس چتز، اس ًویتَاًین کِ

 .ًوبیین تجزثِ سَصُ رٍی ثز را ای ضذُ کٌتزل ٍ هالین

 (Gobo) گوبو

 .هیطَد استفبدُ ًَر اس قسوتی کزدى هسذٍد ثزای فالش جلَی در ثَم ثَسیلِ کِ هیجبضذ هطکی ضکل هستطیل صفحِ ًَر سبیجبى یب گَثَ
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 (Boom) بوم

 ًوَد، تٌظین پزداسی ًَر ثزای را جبًجی ٍ اصلی تجْیشات هیتَاى آًْب ثَسیِ ٍ هیطًَذ ًصت ّب فالش پبیِ رٍی ثز کِ ّستٌذ ارتجبطی اثشار ثبسٍیی ٍ ثَم

 .هیجبضذ ًطَد دیذُ کبدر در فالش ّبی پبیِ کِ ثطکلی فالضْب ًَر تٌظین ٍ ثبال قسوت اس سَصُ ًَرپزداسی ثزای ّب ثَم اصلی کبرثزد

 

 (Pantograph) پانتوگراف

 ّبی پبیِ سِ ٍ پبیِ جبیگشیي سقفی ریلْبی ّب پبًتَگزاف اس استفبدُ ثب هیجبضذ، ػکبسی ثبثت استَدیَّبی ٍ آتلیِ تجْیش ثزای هٌبسجی ثسیبر ٍسیلِ

 استفبدُ ثب تجْیشات تٌظین ٍ جبثجبیی ػول، سزػت ثبضذ، هی تز دستزس قبثل ٍ خلَت استَدیَ ٍ آتلیِ هحیط ٍ هیطَد ػکبسی ٍ پزداسی ًَر تجْیشات

 .هیگزدد ثْیٌِ ثسیبر ّب پبًتَگزاف اس

 

 

 (Tripods &amp; Monopods) ها پایه تک و پایه سه

 ّب پبیِ سِ اس استفبدُ ثبال دّی ًَر ٍ هیذاى ػوق آٍردى ثذست پبییي، ّبی حسبسیت ثب ػکبسی در ّب ػکس ضذُ تبر ٍ دٍرثیي لزسش اس جلَگیزی ثزای

 .هیٌوبیٌذ استفبدُ پبیِ سِ اس ّوَارُ ًیش ضذُ یبد هَارد اس خبرج ػکبسی سهبى در ای حزفِ ػکبسبى است، ًبپذیز اجتٌبة ّب پبیِ تک هَاردی در یب
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. دارًذ رٍ سَصُ سوت ثِ ًَر ثبستبة قبثلیت ٍ تْیِ ثبستبثی هَاد جٌس اس آًْب سطح کِ ّستٌذ ای دایزُ غبلجب اهب هختلف ّبی ضکل در صفحبتی رفلکتَرّب

 کزدى پز ٍ رًگ دهبی کٌتزل کٌتزاست، کٌتزل ٍ کبّص ثزای ثیطتز ٍ تَلیذ طالیی ٍ ای ًقزُ سفیذ، ّبی رًگ در ٍ هختلف ّبی سبیش در رفلکتَرّب

 ثبال کٌتزاست ثب ثبستبة ثزای ای ًقزُ رفلکتَرّبی اس هالین، ثصَرت ٍ رًگ در تغییز ثذٍى ًَر ثبستبة ثزای سفیذ رفلکتَرّبی اس. هیطًَذ استفبدُ ّب سبیِ

 ثب ٍ خبظ کبرثزدّبی ثزای ًیش هطکی ٍ ضفبف رفلکتَرّبی. هیطَد استفبدُ تصَیز ّبی رًگ گزهی افشایص ثزای طالیی رفبکتَرّبی اس ٍ هستقین ٍ

 .هیطًَذ تَلیذ پبییي ثسیبر ًَری ثبستبة

 


