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 ؟ پرسپکتیوچیست

 

 ثؼذی دٍ ػکس یِ ثیٌٌذُ هیطِ ثبػث کِ چیضی اٍى یؼٌی دشسذکشیَ ثگین هیشًَین دیگِ ػجبسر ثِ.سصَیش دس اضیبء فطشدگی هیضاى یؼٌی ػکبسی دس 

 ثب آًْب فضبیی سٍاثظ ٍ اضیب آهذى دس ًوبیص ثِ ضیَُ ثش ًبظش ، سیٌوب دس ٍاطُ ایي کٌِ سصَس ثؼذی سِ حبلز دس سٍ اضیبء ٍاقؼی حبلز ًشًَِ یب ثشًَِ

 حس ، ثیٌذ هی کِ سصَیشی دس سا یکذیگش اص آًْب فبصلِ ٍ اضیب ًضدیکی ٍ دٍسی ثبیذ سوبضبگش کِ هؼٌی ایي ثِ ، اسز دشدُ سخز ٍ صبف سغح دس یکذیگش

 سِ فضبی یک ٍ صحٌِ ػوق سَّن خلق ثشای ثبیذ سبص فیلن ، ضَد هی ثذل ثؼذی دٍ سصَیشی ثِ ٍاقؼی ثؼذی سِ سصَیش ، سیٌوب دس کِ آًدب اص. کٌذ

 ضیَُ ایي ثِ چَى ، ضَد هی قبئل ػوق آى ثشای خَد رّي دس ، ثیٌذ هی سیٌوب دشدُ ثش سا سصَیشی کِ ای ثیٌٌذُ ّش. ثبضذ دشسذکشیَ هشاقت ، ثؼذی

 خلق صحٌِ دس سا ػوق سَّن کِ ثکَضذ ثبیذ ضوي دس ، کٌذ حسبة سوبضبگش سخیل سٍی سَاًذ هی آًکِ ثش ػالٍُ سبص فیلن اهب ، اسز کشدُ ػبدر دیذى

 .ثذّذ ٍاقؼی َّای ٍ حبل آى ثِ ٍ کٌذ

 دشسذکشیَ یؼٌی ثذُ سطخیص دسسز سٍ ّن ثِ ًسجز اضیبء اًذاصُ ٍ سبلي ػوق ثشًَِ ثیٌٌذُ ضوب ػکس دس اگِ.هیگیشیذ ػکس یِ سبلي یِ گَضِ اص:مثال

 سضبیز خلت ثشای اسبسی ًکبر اص یکی ثشداسی فیلن سَی ّن ٍ ػکبسی سَی ّن قضیِ ایي. کوِ دشسذکشیَش یؼٌی ًشًَِ اگِ ػکس ثش ٍ.صیبدُ ػکس ایي

 .کٌِ هدسن سصَیش دس سٍ فضب ػوق ثشًَِ ثیٌٌذُ کِ الصهِ گبّی.ثیٌٌذس

 کرد؟ کنترلش میشه چطور حاال

 :سوشه تا فاصله

 آٍسدى خلَ ٍ سَطُ اص ثَدى دٍس ثب اٍى اص گشفشي ػکس ٍ سَطُ ثِ ضذى ًضدیک هیکٌي فکش کِ ایٌِ هیکٌي هي هثل آهبسَس ّبی ػکبس اکثش کِ اضشجبّی

 اگِ ٍ صیبدُ دشسذکشیَ ثگیشین ػکس اصش ٍ ثطین ًضدیک سَطُ ثِ ٍ ثبضِ ًشهبل حبلز دس لٌض اگِ.ًیسز ایٌغَس کِ صَسسی دس .یکیِ صٍم لٌض سَسظ اٍى

 اٍسْب فبصلِ ٍ ّوذیگِ ثِ اضیبء اًذاصُ ًسجز اٍلی ػکس سَی یؼٌی (ًگیشیذ اضشجبُ هیذاى ػوق ثب ایٌبسٍ)  هیطِ کن دشسذکشیَ کٌین صٍم ٍ ضین دٍس اصش

 ثِ سَخِ ثب. ّویٌغَس ّن ّب اًذاصُ ٍ هیطي ًضدیک ّن ثِ اضیبء.ًیسز ایٌغَس دٍهی ػکیس دس ٍلی هیطِ ٍاقؼی ّبی اًذاصُ هشَخِ ثیٌٌذُ ٍ ٍاقؼیِ ّن ثب

 ٍ ثخطذ هی ػوق صحٌِ ثِ ّب ضخصیز هَاصار دس هشحشک دٍسثیي ، ًیض عشفی اص. کشد صیبد یب کن سا صحٌِ دشسذکشیَ سَاى هی ، صحٌِ اص دٍسثیي فبصلِ

 .کٌذ هی ایدبد سذاٍهی دشسذکشیَ ًَػی سشسیت ایي ثِ ٍ کٌذ هی ػَض سا اضیب فضبیی سٍاثظ ٍ سصَیش اًذاص چطن هسشوشا ضوي دس

 کانونی فاصله تغییر 

 لٌضّبی.هیطِ کوشش دشسذکشیَ ثبضِ ثیطشش فبصلِ ایي ّشچی ٍ ثیطشش دشسذکشیَ ثبضِ کوشش کبًًَی فبصلِ ّشچی.ثبالسز حبلز هثل دقیقب خَسایی یِ ایٌن

 .هیذى ًطَى کَچیک سٍ دٍس اضیبء ٍ ثضسگ سٍ ًضدیک اضیبئ کن کبًًَی فبصلِ ثب
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 دیافراگم 

 :هَاصیِ خغَط ٍضؼیز سغییش اسشفبدش دیگِ هَسد یِ. ػکس ثش ٍ هیطِ ثیطشش سصَیش دشسذکشیَ ثبضِ سش ثسشِ دیبف ّشچی

 حبال.ّسشي ثشج دبییي اص ًضدیکشش ّن ثِ ثشج ثبالی دس سبخشوَى دیَاسّبی هیگیشیذ ػکس ثلٌذ سبخشوَى یِ اص کن کبًًَی فبصلِ ثب لٌض یِ ثب ٍقشی

 چِ ّش ، اسز ضذُ ثبثز سدشثِ اثش ثش هیطي دیذُ سش عجیؼی ٍ هَاصی دیَاسّب.کٌیذ اسشفبدُ ثیطشش کبًًَی فبصلِ ثب لٌض یِ اص ٍ کٌیذ ثیطشش سٍ فبصلشَى

 .ضَد هی ثیطشش سصَیش دشسذکشیَ ، ثبضذ سش ثسشِ دٍسثیي دیبفشاگن

 :قطار ریل یه مثال یا

 .هیشسي ّن ثِ سٌذ صاٍیِ یِ ثب سیل کٌبسی خظ دٍ.ثگیشیذ ػکس سیل اًشْبی اص کن کبًًَی فبصلِ لٌض یِ ثب ٍ ثطیٌیذ سیل ٍسظ

 .هیشسي ّن ثِ کوششی صاٍیِ ثب سیلْب ایي کٌیذ ثیطشش سٍ کبًًَی فبصلِ ّشچی.کٌیذ صیبد سٍ کبًًَی فبصلِ ٍ کٌیذ ػَض لٌضٍ حبال

 : استفاده مورد عذسی نوع

 فبصلِ چِ ّش ٍ ثیطشش سصَیش دشسذکشیَ ، ثبضذ کوشش ػذسی کبًًَی فبصلِ چِ ّش هؼوَال. اسز هَثش ثسیبس سصَیش دشسذکشیَ دس ػذسی کبًًَی فبصلِ

 ایي ٍ دٌّذ هی ًطبى کَچکشش سا دٍس اضیبء ٍ ثضسگشش سا ًضدیک اضیبء ، کن کبًًَی فبصلِ ثب ّبی ػذسی. ضَد هی کوشش دشسذکشیَ ، ثبضذ ثیطشش کبًًَی

 الخشم ٍ سش ثضسگ سا دٍس ّبی فبصلِ دس هَخَد اضیبء ، صیبد کبًًَی فبصلِ ثب ّبی ػذسی کِ حبلی دس ، کٌذ هی کوک سصَیش دشسذکشیَ ثِ ثسیبس خَد

 .کبٌّذ هی سصَیش دشسذکشیَ اص سشسیت ایي ثِ ٍ کطٌذ هی ػقت ثِ سا ًضدیک اضیبء حبل ػیي دس ٍ دٌّذ هی ًطبى سش ًضدیک

 : نور میسان

 اص. داًسز هَثش دشسذکشیَ سغییش دس ًَػی ثِ ًیض سا آى سَاى هی ، ضَد هی دشسذکشیَ افضایص دسًشیدِ ٍ دیبفشاگن ضذى ثسشِ سجت صیبد ًَس کِ آًدب اص

 ایي ثِ ٍ کٌذ هی خذا صهیٌِ دس اص سا سَطُ دطشی ًَس هثبل ثشای ، ثگزاسد اثش ثؼذی سِ فضبسبصی دس ًَػی ثِ سَاًذ هی ، سصَیش ًَسدشداصی ًَع عشفی

 .ضَد هی ٍاقغ هَثش سصَیش ثَدى ثؼذی سِ دس سشسیت

 پرسپکتیو در مهم نکته چنذ

 صیشا. کشد کن سا سصَیش دشسذکشیَ ثبیذ ، کلَصاح اکسششین یب کلَصاح هذیَم ، کلَصاح ًوبّبی اص یکی یؼٌی ، ثبضذ ثسشِ ًظش هَسد سصَیش صاٍیِ گبُ ّش

 ٍ کٌذ هی کوک هسئلِ ایي ثِ دشسذکشیَ ٍ ثَدُ صحٌِ اص قسوشی ثِ سٌْب ، ثیٌٌذُ سَخِ خلت ، ًوبّب گًَِ ایي اص اسشفبدُ ثشای سبص فیلن دلیل هؼوَال

 ثبیذ ، ضبر الًگ هذیَم ٍ ضبر هذیَم ًوبّبی اص یکی هثبل ثشای ثبضذ هشَسظ ًظش هَسد سصَیش صاٍیِ گبُ ّش .ضَد هی ثخص آى سبصی ثشخسشِ سجت

 صاٍیِ ّشگبُ .ثبضٌذ قجَل قبثل فضبیی سٍاثظ ٍ خَة ٍضَح داسای اى اعشاف اص اًذکی ّن ٍ سَطُ ّن سب کشد اًشخبة هشَسظ ًیض سا صحٌِ دشسذکشیَ

 ًوبّب ایي اص دلیل ایي ثِ سبص فیلن صیشا ، کشد صیبد سا سصَیش دشسذکشیَ ثبیذ ، ضبر الًگ اکسششین ٍ ضبر الًگ صٍایبی اص یکی هبًٌذ ثبضذ ثبص سصَیش
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 داسای سصَیش قبة دس هَخَد ػٌبصش ّوِ سب کشد صیبد سا دشسذکشیَ ثبیذ ثٌبثشایي ، کٌذ خلت صحٌِ سوبم ثِ سا ثیٌٌذُ سَخِ خَاسشِ هی کِ کشدُ اسشفبدُ

 ثبضي قجَل قبثل فضبیی اسسجبط ٍ خَة ٍضَح

 

 ای نقطه یک پرسپکتیو

 خغَط دسشِ دٍ ضیَُ ایي سَی. هیطِ ٍاقغ ضوب دیذ اهشذاد دس ٍ ضوب سٍثشٍی دقیقبً گشیض ًقغِ.  ّسشیي آضٌب ای ًقغِ یک دشسذکشیَ ثب ضوب ثیطشش

 .سسي هی هَخَد گشیض ًقغِ سٌْب ثِ سَم دسشِ خغَط ٍ داسى ٍخَد افقی ٍ ػوَدی هَاصی

 ای نقطه دو پرسپکتیو

 ػوَدی هَاصی خغَط دسشِ یک فقظ ضیَُ ایي سَی. هیطي ٍاقغ ضوب چطن دیذ اهشذاد دس گشیض ًقبط.  ّسشیي آضٌب ّن ای ًقغِ دٍ دشسذکشیَ ثب ضوب

 .سسي هی هَخَد ساسز ٍ چخ گشیض ًقغِ ثِ سَم ٍ دٍم دسشِ خغَط ٍ داسى ٍخَد

 ای نقطه سه پرسپکتیو

 دبییي یب ثبال دس ًیض گشیض ًقغِ یک ، داضشین ای ًقغِ دٍ دشسذکشیَ دس کِ چخ ٍ ساسز سوز گشیض ی ًقغِ دٍ یش ػالٍُ ای ًقغِ سِ دشسذکشیَ دس

 دس دیگش گشیض ی ًقغِ یک ضذُ افضٍدُ آى سفبٍر سٌْب ٍ اسز ای ًقغِ دٍ دشسذکشیَ ّوبًٌذ ای ًقغِ سِ دشسذکشیَ سشسین ًحَُ.  داضز خَاّین سصَیش

 .اسز سصَیش دبییي یب ثبال

 ای نقطه چهار پرسپکتیو

 آسوبى اص ٍقشی ٍ. هیگیشُ قشاس ثبال دس سَم گشیض ًقغِ داسین قشاس ثلٌذ سبخشوبى یک دبییي دس هب ٍقشی.  آضٌبسز ای ًقغِ چْبس دشسذکشیَ ثب ضوب رّي

 چْبس هیطِ …!!! چی؟ ثگیشین قشاس ٍسغص دس سٍ آسوبًخشاضی اگش حبال. هیگیشُ قشاس هب سصَیش صفحِ دبییي دس گشیض ًقغِ کٌین ًگبُ ثلٌذ ثشج ّوَى ثِ

 .ای ًقغِ

 ای نقطه پنج پرسپکتیو

 گشیض ًقغِ خبی ّوَى دیذسَى ثش ػوَد. کٌیي ایدبد دیذسَى اهشذاد دس ّوَى ّن سٍ دٌدن ًقغِ هیطِ.  ضذیي آضٌب ای ًقغِ چْبس دشسذکشیَ ثب کِ حبال

 .ای ًقغِ دٌح هیطِ ایٌن …ای ًقغِ یک دشسذکشیَ

 ای نقطه شش پرسپکتیو

 داضشِ اعشافوَى اص کبهلی سصَیش ثبضِ قشاس اگش ٍلی … ضذًذ هحبسجِ داضشٌذ قشاس هب دیذ ًیوکشُ دس کِ ًقبعی ی ّوِ ای ًقغِ دٌح  دشسذکشیَ سب

 0۴3 سصَیش یک یؼٌی ایي ٍ … سشهَى دطز دقیقبً! ّسز سصَیشهَى هدَْل ًقغِ ّوَى ایي … ثیبسین ثذسز ّن سٍ گشیض ًقغِ آخشیي ثبیذ!!! ثبضین

 .کبهل دسخِ

 دهیذ فریة را تیننذه که کنیذ استفاده طوری پرسپکتیو از
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 اص اسشفبدُ ثجیٌذ، ػبدی غیش ای اًذاصُ ثب سا خسن یک کِ عَسی ثیٌٌذُ دادى فشیت سب گشفشِ آیٌذ ًوی دس خَس ػقل ثب کِ سَسئبلی ّبی ػکس اص

 اسجبة هبضیي یک اص چگًَِ کِ آهَخز خَاّیذ لٌضک هغلت ایي دس. اسز دٌّذُ فشیت ّبی ػکس آٍسدى ٍخَد ثِ ثشای خَثی ثسیبس ساُ دشسذکشیَ

 اص ثؼذ ّب ػکس سشیغ دیذى اهب ضذُ، هی اسشفبدُ ػکبسی ظَْس اثشذای اص ّب سکٌیک ایي اص خیلی.ثشسذ ًظش ثِ ٍاقؼی کِ کٌیذ ػکبسی خَسی ثبصی

 .اسز کشدُ سش سبدُ ثسیبس سا کبس ایي شبلدیدی ّبی دٍسثیي دس Live View اهکبى ٍ ضذى گشفشِ

 

 نیاز مورد های مهارت

 دس ٍ سَطُ دٍسثیي، ایٌکِ ٍ کشد، فکش ػکسی چٌیي خلق ثِ اثشذا دس ثشَاى ایٌکِ اسز، اًسبى سخیل قذسر ّبیی ػکس چٌیي خلق دس اصلی هْبسر

 هی کِ هذلی ٍ اًذاصُ ثِ سَخِ ثب هَاسد ایي اص کذام ّش.کٌین خلق ای کشدًی ثبٍس ٍ عجیؼی ػکسی ًْبیز دس سب دّین قشاس ّن کٌبس دس چغَس سا صهیٌِ

 سصَیش ثشَاًیذ ضکل ثْششیي ثِ سب کٌیذ اهشحبى سا هخشلف ضشایظ کِ اسز ایي سشکیت ثْششیي کشدى دیذا ساُ سٌْب ٍ اسز، هشفبٍر کٌیذ کبس آى ثب خَاّیذ

 سَخِ ّن ًَسدشداصی ثِ ثبیذ ثشسذ ًظش ثِ عجیؼی ػول ایي کِ ثخَاّیذ ٍ دّیذ ًطبى ثضسگ سا کَچک خسن یک خَاّیذ هی اگش.دّیذ خلَُ عجیؼی سا

 ٍاقؼی ثِ هشقبػذ سا ثیٌٌذُ سَاًیذ ًوی ثبضذ ًذاضشِ سبصگبسی ّن ثب ػکس هخشلف ّبی قسوز ًَسدشداصی اگش کِ ثبضیذ داضشِ خبعش ثِ.ثبضیذ داضشِ

 .سبصیذ سبصگبس ّن ثب سا صهیٌِ دس ٍ صهیٌِ دیص دشداصی ًَس هوکي خبی سب کٌیذ سؼی دس کٌیذ، سصَیش ثَدى

 

 تکنیک

 آى سٍی سا هذل کِ ای صفحِ یک ثبضذ، فضب ثب هٌبست کِ داسیذ احشیبج هذل یک ثِ ضوب. داسد سبصی آهبدُ ثِ ًیبص ٍاقؼیز ثِ ضجیِ سصَیش یک سبخز

 ػکس سجک ایي گشفشي ثشای اسشبًذاسد صٍم لٌض یک.ثبضذ داضشِ سا هٌبست دشسذکشیَ آٍسدى ثذسز ثشای الصم فضبی کِ ػکبسی ثشای هکبًی ٍ دّیذ قشاس

 ثب اسز ثْشش.داسد صهیٌِ دس ثب آى فبصلِ ٍ ضوب هذل اًذاصُ ثِ ثسشگی ػکس ایي ثشای هٌبست کبًًَی فبصلِ هقذاس اهب اسز، هٌبسجی خیلی گضیٌِ هؼوَالً

 ضشٍع Crop Size APS-C – کشاح ّبی دٍسثیي ثشای ۴۲mm کبًًَی فبصلِ یب ٍ( Full Frame) فشین سوبم دٍسثیي سٍی ثش 0۳mm کبًًَی فبصلِ

 .کٌیذ دیذا دسز هوکي دشسذکشیَ ثْششیي ثِ سب دّیذ سغییش آًقذس سا کبًًَی فبصلِ ٍ کٌیذ،

  دّین ًطبى عجیؼی سا ثبصی اسجبة اسَهجیل یک ٍ کٌین ثبصی دشسذکشیَ ثب چغَس
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 کنیذ آماده را صحنه

 

 سٍی سا دٍسثیي. دّیذ قشاس صهیي سغح اص ثبالسش هکبًی سٍی ثش سا( این کشدُ اسشفبدُ سُوجبدُ کبغز اص آسفبلز سبصی ضجیِ ثشای هب) آى صیش صفحِ ٍ هذل

 سا ISO هقذاس اسز، هٌبست f/22 هثالً ثجٌذیذ هوکي خبی سب سا دیبفشاگن دسیچِ ثگزاسیذ،( AV یب A) Aperture Priority یب دیبفشاگن ثب سقذم حبلز

 .داضز خَاّیذ احشیبج دبیِ سِ ثِ احشوبالً کٌیذ هی ػکبسی کن ًَس ثب ضشایظ دس اگش. ثگزاسیذ ۲33 سب ۴33 ثیي

 مناسة زاویه انتخاب

 

 ضوب سذس. ثگیشیذ ایذ دادُ قشاس آى سٍی سا هذل کِ ای صفحِ ثِ ًضدیک هوکي خبی سب سا دٍسثیي ثبیذ دادیذ، قشاس هٌبست خبی دس سا خَد هذل ٍقشی

 .ثشسذ ثٌظش دسسز کِ کٌیذ دیذا دسز دشسذکشیَی ثِ ثشَاًیذ سب کٌیذ ثبصی آًقذس کبًًَی فبصلِ ٍ صهیٌِ دس هذل، فبصلِ ثب ثبیذ

 تگیریذ عکس

 

 صهیٌِ دس خلَی دس هوکي ضکل ثْششیي ثِ سب ثضًیذ دسز سا هذل کوی سَاًیذ هی دّذ، هی ضوب ثِ دسسشی دشسذکشیَ کِ کشدیذ دیذا سا هکبًی ٍقشی

 .کٌذ ایدبد سصَیش دس صیبدی ثسیبس سغییش سَاًذ هی آى دس سغییشی کَچکششیي اسز ًضدیک دٍسثیي ثِ خیلی هذل ایٌکِ ثِ سَخِ ثب. گیشد قشاس

 کنیذ پیذا دیگری پرسپکتیو

 اًدبم ّن ثشػکس سا کبس ایي سَاًیذ هی حبل ػیي دس دّیذ، ًطبى ثضسگ خیلی سا کَچک خیلی اخسبم دشسذکشیَ اص اسشفبدُ ثب سَاًیذ هی کِ عَس ّوبى

 سَطُ ثب کِ کٌذ ٍاًوَد خَاّیذ هی فشدی اص ضوب کِ ضکل ایي ثِ اسز، ضذُ ضٌبخشِ ای سَطُ اص اسشفبدُ ػکسی چٌیي گشفشي ثشای کبس ثْششیي.دّیذ
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 گشفشي قشاس هَقؼیز ثب ثبیذ ّن ػکسی چٌیي ضذى عجیؼی ثشای دادین، اًدبم کِ سٍضی هبًٌذ.اسز سوبس دس اسز اٍ سش دطز دس صیبدی فبصلِ ثب کِ ای

 .دّذ ًطبى عجیؼی سا ػکس کِ ثشسیذ دقیق سشکیت یک ثِ سب کٌیذ ثبصی آًقذس کبًًَی فبصلِ ٍ سَطُ دٍ

 

 

 

 

 


