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چه تنظیمات نوری برای وی الگ ها بهتر است؟
نویسنده: videomaker.com - ترجمه: بنفشه عطرسائی

آیا برای انتخاب نور وی الگ خود به کمک نیاز دارید؟ در اینجا به چند تنظیم نور 

اشاره می کنیم که می توانید در پروژه های خود از آن ها استفاده کنید. وقتی نور خوب 

نباشد، مردم، شما یا وی الگتان را جدی نمی گیرند. نور خوب کلید ارتقای وی الگ یا 

هر ویدیو دیگری است. با نور خوب ارزش ویدیو به شدت افزایش می یابد و نشان 

می دهد که در کارتان تخصص دارید. کیفیت نوری که روی صورت خود می تابانید، 

بسیار مهم است. اکثر افراد از چراغ های کوچک استفاده می کنند که نورشان خیلی 

تند و جهت دار است و نتیجه خوبی ندارند. برای ساخت وی الگ های سنتی بهتر 

است از منبع نور بزرگ تر و مالیم تر استفاده کنید. درهرصورت می توانید از منابع نور 

زیر استفاده کنید:
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)Window Light( نور پنجره
شاید این گزینه واضح باشد، اما باز هم تاکید می کنیم که نور طبیعی اثر فوق العاده ای 

بر ویدیوهای شما دارد. بهتر است وی الگ ها را در طول روز و کنار پنجره ضبط کنید. 

پنجره منبع نور عظیم و مالیمی است که صورتتان را بدون سایه های تند روشن 

می کند؛ به شرطی که از تابش مستقیم آفتاب دوری کنید. اما نور پنجره یک مشکل 

هم دارد، زیرا همیشه وجود ندارد. خورشید طلوع و غروب می کند و گاهی مجبورید 

شب ها یا در استودیوی بی پنجره فیلم برداری کنید. در چنین شرایطی باید از نور 

مصنوعی استفاده کنید.

)Ring Light( رینگ الیت
رینگ الیت گزینه جذابی است، زیرا یک منبع نور قابل کنترل است. می توانید آن 

را تنظیم کنید و هر وقت می خواهید آن را روشن کنید و نور زیبایی داشته باشید. 

مزیت دیگر رینگ الیت، ایجاد سایه های مالیم است. این نور دایره ای دور صورت 

سوژه قرار می گیرد و همه سایه های اطراف صورت را روشن می کند.

https://modiresabz.com


3

 

)Bouncing Light( نور قوس دار
می توانید نور را با قوس به دیوار پشت دوربین بتابانید. قوس دادن نور آن را مالیم 

باشد، خیلی  نداشته  نور قوس  اگر  روی صورتتان می افتد.  نور مالیمی  و  می کند 

باعث می شود  نور قوس دار  اما  بود که چندان مناسب نیست،  درخشان خواهد 

سوژه عالی به نظر برسد. درهرصورت، به نور طبیعی محیط و اتاق هم نیاز دارید.
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روش نورپردازی وی الگ به خودتان بستگی دارد
این ها فقط چند نمونه تنظیم نور برای وی الگ بود، اما یادتان باشد هیچ قانون 

از نورهای تند در وی الگ  اگر می خواهید  صددرصدی برای این کار وجود ندارد. 

استفاده کنید ایرادی ندارد، زیرا اختیار هنری دارید که نور موردنظر خود را انتخاب 

کنید. فقط این تنظیمات باید آگاهانه و متناسب با حال و هوای ویدیو باشند.

https://modiresabz.com

