
  .)شودمراجعه 1 به بولتن شماره "نور
عكاسان در استوديو با . اين منابع نوري به طور پيوسته در زمان عكاسي شما روشن مي باشند: منابع نور محلي -3

خالف بر.  نمايندخود را خلق مياستفاده از چنين نوري و با طراحي صحيح نور روي سوژه و يا مدل، آثار دلخواه 
عكاسان شب مي توانند با استفاده از نور چراغ هاي خياباني، .  آنچه را كه مي بينيد، ثبت مي كنيد، فالشاستفاده ازنور

 چراغ هاي نصب شده در خارج ساختمان ها به همان شكل عكاسان در استوديو از ياپرژكتورهاي موجود در شهر
  .نوربهره برداري نمايند

  
آفتاب نصيب عكاساني مي شود، كه در روز غروب يا  طلوع و دوئي جا ساعاتدر ، براي عكاسي در روز"نور ايده آل " 

تصوير شب . نور ايده آل شب در زمان ماه كامل يا در تاريك روشن هوا و قبل از طلوع آفتاب است. عكاسي مي كنند
سي در هر زماني از شب مي تواند ثبت شود، ولي اگر فقط شاتر دوربين در طول يك ساعت يا كمتر در شب براي عكا

در زمان ماه .  به خود زحمت داده ايد، متعجب مي شويدباز بماند، نتيجه قطعاً عكس بيهوده اي است، و از اين كه
در عكاسي شب، چراغ روي . كامل و يا هواي گرگ و ميش شب، نور براي روشن كردن جزئيات تصوير كافي است

 ،ا انتخاب و عكسي را كه تاكنون ثبت نشده استسايه ها ر. سرتان را خاموش كنيد و در جستجوي كادر عكس باشيد
  . بگيريد

  
او عكاسي را در آموزشگاه متروكانتينيوينگ . برتا متولد شد اما در يلونايف بزرگ شدلچانتال تورالكسون در آ
  . است، عضو انجمن عكاسان حرفه اي كانادا هم مي باشدCAPAعالوه بر اين كه عضو . در ادمونتون ادامه داد
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نده بخشي از فضاي فضاي قابل رويت در عكسي معمولي نشان ده.  مهم نيست از چه لنزي استفاده مي كنيد
برعكس، هنگامي كه تعدادي عكس از فضايي گرفته و در كنار يكديگر مونتاژ شوند، فضاي . كروي محيط است

  ...دنيائي كه با چشم معمولي در يك لحظه قابل رويت نيست، فضاي گسترده : وسيع تري خواهيد داشت
.  محدودي از مقطع خاصي از زمان استعكس توسط تصوير موجود داخل كادر آن ماديت مي يابد، كه نمايش

هنوز آنچه كه ديده مي شود، به عناصر ديگري كه عكاسي كرده ايد، وابسته است، زمان، شخصيت، تم، اتفاق يا 
عكاسي پانوراما براي به . مفهوم، كه همواره نمي بايست از موقعيتي كه تشكيل دهنده كل تصوير است منتزع باشد

در حاليكه هنوز وسيله اي جهت نشان موضوع اصلي تصوير مي . ع ابزار مفيدي استتصوير كشيدن تماميت موضو
  . باشد

امتداد افق محور اصلي تشكيل دهنده اجزاء تصوير . عكس پانوراماي معمولي اغلب در فضاي باز گرفته مي شود
ثبات اشياي روي خط افق، به عنوان مبناي . منظم كردن مهم ترين ابزار مشاهده صحيح يك مجموعه است. است

خط افق به مثابه نقطه مبناي جاذبه زمين، علت : زمين، يكي از مهمترين نمونه هاي روزمره درك اين موضوع است
اگر خط فرضي افق را محو و يا به صورت . مي تواند پذيرفته شود... منطقي فيزيكي وجود ما در زمين و اساس 

  . ده ايد، مشاهده فضا به شدت متفاوت مي شودمنحني درآوريد، از آنجا كه سيستم را تغيير دا
 

 
  

در مشاهده هم زمان، رنگ قبل از فرم ديده مي شود و فرم . هر سيستم مشاهده نقطه پايان متفاوتي با ديگري دارد
 به طور. پس مشاهده كردن هم قياسي است.  است100/ 60نسبت مشاهده رنگ به حركت . قبل از حركت

  "زكي"نظريه . خالصه، بخش بيننده مغز با سيستم هاي مشاهده موازي و سلسله مراتب موقت مشخص مي گردد
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