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   نکاتی درباره نورپردازی وبینارها و ویدیوها
نویسنده: آلکس بیبیک - ترجمه و تغییر: ژان بقوسیان

آیا شما یک تازه کار پخش زنده هستید که فیلم هایش همیشه کمی کسل کننده به 

نظر می رسد؟ شما احتماال به نورپردازی بهتری نیاز دارید. در راهنمای کامل نورپردازی 

ویدیوی ما، همه چیزهایی را که باید در مورد روشنایی برای تولید فیلم بدانید، از 

یاد  را  بهترین چراغ ها، نکات اساسی، تجهیزات و موارد دیگر  انتخاب  جمله نحوه 

خواهید گرفت!

چرا نورپردازی این قدر مهم است؟
نورپردازی ویدیوی شما را می سازد یا آن را خراب می کند.

روش دریافت نور دوربین ها متفاوت از روشی است که چشم انسان نور را دریافت 

می کند. اگر می خواهید تصویری که روی صفحه ظاهر می شود طبیعی به نظر برسد، 

https://modiresabz.com


2

به نور زیادی نیاز دارید. اما نمی توانید تمام المپ هایی را که در خانه دارید بگیرید 

و آن ها را به شی موردنظر خود بتابانید. نور بیشتر خوب است، اما اگر آن را اشتباه 

تنظیم کنید اوضاع بدتر می شود.

اگر روشنایی شما کافی نباشد، مهمترین قسمت ویدیوی شما یعنی پیام شما را 

تضعیف می کند. نور بد باعث حواس پرتی می شود و هیچ کس به صحبت های شما 

گوش نمی دهد. یک فیلم خوب به نورپردازی خوب نیاز دارد.

4 عامل مهم در انتخاب نور
هنگام انتخاب نور خود، چهار عامل زیر را در نظر بگیرید:

1. منبع نور
روشنایی موجود در محل عکاسی خود را بررسی کنید. نور طبیعی می تواند بهترین 

منبع نور باشد یا بدترین دشمن شما! در صورت تغییر آب وهوا نمی توانید نور ثابت 

داشته باشید و نور مستقیم خورشید گاهی بسیار شدید است.

همچنین سعی کنید از روشنایی باالی سر خودداری کنید، چون سایه های زشتی 

روی سوژه شما ایجاد می کند. به خاطر داشته باشید که منابع نور بزرگ همیشه 

مالیم تر از منابع کوچک هستند.

2. دمای رنگ
بر اساس نوع المپ ، نور می تواند »گرمتر« یا »سردتر« به نظر برسد. نورهای گرم 

زرد، و نورهای سرد، سفید یا آبی روشن هستند.

درجه حرارت رنگ را با واحد کلوین اندازه گیری می کنند. عدد باالتر به معنای نور یا 

سفیدتر است. عدد کمتر گرم تر یا زردتر است. برای مرجع ، نور شمع گرم ترین نور 
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انتخاب شده و  درجه حرارت رنگش 1000 کلوین است. آسمان آبی در روز سردترین 

رنگ انتخاب شده که 10000 کلوین است. در یک فیلم دمای رنگ باید ثابت باشد. 

همچنین ترکیب چند منبع نور با دمای رنگ گرم و سرد، باعث بی کیفیت شدن 

فیلم می شود.

3. شدت
شدت نور میزان روشنایی محیط را مشخص می کند. نوری که شدت باالتری دارد 

محیط را روشن تر می کند. البته همیشه خوب نیست شدت نور زیاد باشد؛ مانند 

عکس گرفتن زیر آفتاب کامل در ظهر. اگر شدت نور خیلی زیاد باشد، صورت شما 

اصطالحا اشباع می شود، یعنی بخش هایی از آن برق می زند و هیچ جزئیاتی از آن 

بخش ها دیده نمی شود.

4. مشخصات فیزیکی
با  کار  آیا حمل چراغ هایتان آسان است؟  دارد؟  ارتفاع  پایه روشنایی شما چقدر 

تجهیزات نور باید برای شما راحت باشد. باید بتوانید عرض پرتو و ارتفاع پایه را 

کنترل کنید. حجمی که منبع نور در اتاق اشغال می کند نیز مهم است. همچنین 

جمع آوری و نصب مجدد آن باید راحت باشد و زمان کمی از شما اشغال کند.

4 نکته در نورپردازی
1. نورپردازی در وبینار یا وبکست

اگر در حال فیلم برداری با وبکم هستید، چهره شما در مرکز توجه قرار دارد. اطمینان 

حاصل کنید که نور روی چهره یکدست و با کمترین سایه روشن باشد. از نور طبیعی 

پنجره استفاده کنید. وبکم خود را در مقابل پنجره قرار دهید و رو به پنجره باشید. 

اگر می خواهید حرفه ای تر عمل کنید، از رینگ الیت استفاده کنید.
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2. فیلمبرداری در فضای بیرون
نور مستقیم خورشید  انجام دهید.  در سایه  را  روز  در  از خانه  بیرون  فیلم برداری 

باعث می شود در معرض نور بیش از حد قرار بگیرید. اگر شب است، چراغ خیابان 

را پیدا کنید تا نزدیک آن فیلم بگیرید. مستقیم زیر چراغ نایستید، زیرا این کار 

سایه های وحشتناکی را روی صورت شما ایجاد می کند.

3. از چند نور متفاوت استفاده نکنید
هنگامی که نور گرم و نور سرد هر دو به شما بتابند، کیفیت فیلم خوب نخواهد شد. 

این دماهای متفاوت باعث می شود سنسور دوربین شما سخت تر کار کند و فیلم 

شما بسیار زرد یا آبی باشد.

4. بک الیت یا نور پشت سر باید ضعیف باشد
برای برنامه یا ویدیویی زنده که مستقیم با دوربین صحبت می کنید، از نور پشت 

فیلم های  برای  که  ایجاد می کند  دراماتیک  زیرا سایه ای  کنید.  زیاد خودداری  سر 

سینمایی عالی است، اما برای پخش های زنده نامناسب است. اگر می خواهید از 

نور پس زمینه استفاده کنید، آن را ضعیف تر از نورهای اصلی که از روبرو می تابد 

انتخاب کنید.

نورپردازی فیلم ها و برنامه های زنده موضوع کم اهمیتی نیست. طرح نورپردازی 

شما می تواند تفاوت بین برنامه ایی با کیفیت باال که مخاطبان شما را درگیر خود 

می کند و یک ویدیوی غیرحرفه ای که باعث پرت شدن حواس بینندگان می شود 

باشد. کمی به وضعیت خود فکر کنید و سبک های مختلف را تجربه کنید. همه 

دوست دارند وبینارها و برنامه های زنده باکیفیت ببینند.
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