
False color 

 مرتضی جان بخش

تصویر ویدئویی،  کنتراستمعمول ترین روش برای ارزیابی نوردهی و                              

ر این روش، تصویربردار به تصویر شکل گرفته بر صفحه مانیتور داست.  «ارزیابی چشمی»

می کند و با دیدن تصویر  مانیتور حرفه ای متصل شده به دوربین( نگاهیا دوربین  LCD)ویزور، 

ارزیابی »نوردهی و کنتراست )و رنگ( تصویر مطلوب است یا خیر. روش  تشخیص می دهد که

در بسیاری از شرایط قابل اعتماد نیست و منجر به قضاوت نادرستی در خصوص کیفیت  «چشمی

ی آزموده بدان و با چشم و ذهندر اختیار داشته باشیم  تصویر می شود حتی اگر مانیتوری حرفه ای

دوربین های ویدئو و همچنین تلویزیون  LCDبخصوص  ،)ویزورخطا کنیم بنگریم نیز ممکن است 

 می شوند، دقت و صحت نمایش پایین های خانگی که گاه به جای مانیتور حرفه ای به دوربین متصل

ویدئویی فیت تصویر دارند و برای قضاوت چشمی در خصوص کی تری نسبت به مانیتور حرفه ای

زیرا به عنوان مثال دیافراگم چشم محسوب می شوند(  نسبت به مانیتور حرفه ای تری ابزار نامناسب

قرار دارد باز یا بسته خواهد شد و در نتیجه ما متناسب با روشنایی صحنه ای که مانیتور در آن 

های دوربین دچار و در تنظیم گزینه  از آنچه هست تشخیص می دهیم روشن تر یا تیره تررا تصویر 

، کنتراست و رنگ تصویر در کارهای نمایشی که پالن . این خطا در تنظیم نوردهیخطا خواهیم شد

های یک صحنه باید به لحاظ نوردهی، کنتراست، رنگ و وضوح باهم تداوم داشته باشند قابل چشم 

ابداع  «ارزیابی چشمیروش »به همین دالیل ابزار و روش هایی به عنوان جایگزین  پوشی نیست.

)رنگ  False colorی را فراهم می آورند. یکی از این روش ها، ارزیابی علمی و دقیقشده اند که 

 جعلی( نامیده می شود.

False color  یا در برخی مانیتورهای حرفه ای امکانی است که در برخی از دوربین های دیجیتال(

ارزیابی دقیق و درستی از نوردهی و کنتراست  یمانو از طریق آن می تو تعبیه شده استپیشرفته( 

هرکدام به رنگی خاص درمی تصویر داشته باشیم. با فعال کردن این گزینه بخش های مختلف تصویر 

آیند. این رنگ های جعلی ضبط نمی شوند بلکه تنها راهنمایی هستند برای تشخیص میزان نوردهی و 

معرف سطح معینی از توان )قدرت( سیگنال هستند. اگر هرکدام از این رنگ ها کنتراست تصویر.

 Falseهرکدام از رنگ های  سطح توان یک سیگنال ویدئو را از صفر تا صد درصد در نظر بگیریم،

color  .معرف بخشی از این دامنه هستند 

کنترل سطح توان و میزان نوردهی )روشنایی(  ،برای بررسی کنتراست و نوردهی تصویر ویدئویی

 ناحیه از تصویر از اهمیت زیادی برخوردار است:  چند

 shadowنوردهی )روشنایی( تون های  -الف

 در تصویر به سه شکل ثبت می شوند: shadowتون های                    

 به صورت سیاه کامل )سیاه فاقد بافت و جزئیات( -

 به صورت تیره با اندکی بافت و جزئیات  -

 جزئیات کاملبه صورت تیره با بافت و  -



اما تشخیص  به صورت چشمی ساده است «با بافت و جزئیات کامل shadowتون های »تشخیص 

چشمی دو مورد دیگر سخت و اغلب با خطا همراه است. برای تصویربردار تشخیص اینکه تون 

بافت و »با ثبت خواهند شد یا  «سیاه بدون بافت و جزئیات»تصویر به صورت  تیرهخیلی های 

از اهمیت بسیار برخوردار است زیرا این نکته بر کنتراست تصویر و نمود آن  «اندک جزئیات

 تاثیر ویژه ای دارد.

 High lightنوردهی )روشنایی( تون های  -ب

 ممکن است در تصویر به سه شکل ثبت شوند: High lightتون های                    

 «های الیت»به صورت سفید کامل )سفید فاقد بافت و جزئیات( ] -

 ساچوره[

غیر ساچوره  «های الیت»به صورت روشن با اندکی بافت و جزئیات ] -

 )در مرز ساچورگی([

 به صورت روشن با بافت و جزئیات کامل  -

به صورت چشمی ساده است اما  «با بافت و جزئیات کامل High light های تون»تشخیص  

برای تصویربردار تشخیص  است.تشخیص چشمی دو مورد دیگر سخت و اغلب با خطا همراه 

ثبت  «سفید کامل بدون بافت و جزئیات»در تصویر به صورت  High lightاینکه تون های 

از اهمیت بسیار برخوردار است زیرا این نکته بر  «با بافت و جزئیات اندک»خواهند شد یا 

 ثیر ویژه ای دارد.اکنتراست تصویر و نمود آن  و بر درستی نوردهی تصویر ت

تی نوردهی تصویر در سدر، high lightو  shadowغیر از میزان نوردهی تون های  -ج

ویژه از ب وابسته است.نیز  «تون های میانی»بسیاری از موقعیت ها به میزان نوردهی )روشنایی( 

و دوم  «تون پوست»اول  ند:ستهو تون از اهمیت بیشتری برخوردار ، دمجموع تون های میانی

 «(81استاندارد )خاکستری %ن میانی تو»

 

 عبارتند از:در واحد  درصد و سطح توان متناظر هرکدام  False colorمجموعه رنگ های 

 

 white clipping            011-99                   قرمز    

  Just below white clipping          99-99                    زرد       

 یک استاپ باالتر از کارت خاکستری )پوست قفقازی(            25-25      (   pinkصورتی ) 

 %18کارت خاکستری             25-83                       سبز   

   Just above black clipping          2 - 2.5                     آبی     

   0- 2.5            black clipping     (purple) ارغوانی



      

 

 ( purple) ارغوانی -8

درصد است. پس از فعال کردن گزینه  2.5بیانگر سطح توانی از صفر تا  ارغوانیرنگ 

False color  سطح توان ممکن  پایین ترین درآید ارغوانیهر ناحیه ای از تصویر که به رنگ

فاقد بافت و  کامل سیاه»به صورت درصد خواهد داشت و در تصویر  2.5یعنی صفر تا 

نامیده می شود.  black clippingثبت خواهد شد. این سطح توان در اصطالح  «جزئیات

که  shadowآن دسته از تون های بنابراین کنتراست تصویر را به گونه ای تنظیم می کنیم که 

ثبت شوند به رنگ  «سیاه کامل بدون بافت و جزئیات»مطابق نظر ما قرار است به صورت 

 درآیند. ارغوانی

 

 (Blueآبی ) -5

هر  False colorدرصد است. با فعال کردن گزینه  4تا  2.5رنگ آبی بیانگر سطح توانی از

 blackناحیه ای از تصویر که به رنگ آبی درآید کمی باالتر از سیاه کامل )کمی باالتر از 

clipping سیاه با اندکی بافت و جزئیات»( توان خواهد داشت و در تصویر به صورت» 

کمی »یعنی  Just above black clippingبازسازی خواهد شد. این سطح توان در اصطالح 

نامیده می شود. بنابراین نوردهی و کنتراست تصویر را به گونه ای « باالتر از بلک کلیپینگ

که مطابق نظر ما قرار است به صورت  shadowتنظیم می کنیم که آن دسته از تون های 

 ثبت شوند به رنگ آبی درآیند. «اندکی بافت و جزئیاتتون های تیره با »

 

 (Greenسبز ) -8

 81خاکستری »، تواناین سطح تواندرصد است و  44تا  81 رنگ سبز بیانگر سطح توانی از

 Falseاز اینرو با فعال کردن گزینه  نرمال است در تصویری با نوردهی «درصد بازتاب

color  81خاکستری »هر ناحیه ای از تصویر که به رنگ سبز درآید توان )روشنایی( معادل 

بنابراین یکی از قابل اطمینان ترین روش ها برای دستیابی به  تصویری  خواهد داشت «درصد

ر محل سوژه د «استاندارد درصد 81کارت خاکستری »قراردادن یک با نوردهی نرمال، 



به رنگ سبز درآید.  «خاکستریکارت » ،دیافراگم است که در آناصلی و انتخاب دیافراگمی 

را از کادر خارج کرد و اطمینان داشت که   «کارت خاکستری»پس از این تنظیم می توان 

 تصویر نوردهی نرمالی دارد. 

 

 (Pinkصورتی ) -2

تاپ اس»درصد است و این سطح توان، یک  25تا  24 رنگ صورتی بیانگر سطح توانی از 

]منظور  «تون پوست»و معادل توان  «درصد 81خاکستری »باالتر از سطح توان  «دیافراگم

 «پوست قفقازی»آن  که بهاست پوست سفید متعادل  در اینجا، (Skin tone)« تون پوست»از 

، False colorاز اینرو با فعال کردن گزینه  در تصویری با نوردهی نرمال است.[ می گویند

تون پوست در »هر ناحیه ای از تصویر که به رنگ صورتی درآید توان )روشنایی( معادل 

د داشت. بنابراین روش قابل اطمینان دیگر برای دستیابی به هخوا «شرایط نوردهی نرمال

 «چهره هنرپیشه سفید پوست»در آن تصویری با نوردهی نرمال، انتخاب دیافراگمی است که 

 تی درآید.در تصویر به رنگ صور

 

 ( Yellowزرد ) -2

 False. پس از فعال کردن گزینه درصد است 77تا  79رنگ زرد بیانگر سطح توانی از

color  کمی  «سفید کامل»هر ناحیه ای از تصویر که به رنگ زرد درآید کمی پایین تر از(

 سفید با اندکی»( توان خواهد داشت و در تصویر به صورت white clippingپایین تر از 

 Just below whiteبازسازی خواهد شد. این سطح توان در اصطالح  «بافت و جزئیات

clipping  نامیده می شود. بنابراین نوردهی و « کمی پایین تر از وایت کلیپینگ»یعنی

که قرار  high lightکنتراست تصویر را به گونه ای تنظیم می کنیم که آن دسته از تون های 

ثبت شوند به رنگ  «تون های روشن با اندکی بافت و جزئیات»ت است طبق نظر ما به صور

 زرد درآیند.

 

 (Redقرمز ) -5

 Falseدرصد است. پس از فعال کردن گزینه  811تا  77رنگ قرمز بیانگر سطح توانی از

color تا  77توانی بیش از حد مجاز یعنی  هر ناحیه ای از تصویر که به رنگ قرمز درآید

خواهد داشت و در نتیجه بیش از حد مجاز روشن خواهد بود. در ویدئو اصطالحا  درصد 811

 «نواحی ساچوره»یا به عبارتی « اشباع شده به لحاظ نوردهی نواحی»، به این نواحی

(saturated area می گویند. این نواحی در تصویر به صورت )« سفید کامل بدون بافت و

نامیده می شود. یکی  white clippingثبت می شوند. این سطح توان در اصطالح  «جزئیات

و در صورتی که این نواحی، سطح گسترده  «نواحی ساچوره»از اقدامات فیلم بردار، تشخیص 

 کنترل )کاهش( نوردهی این نواحی است. ،ای از تصویر را شامل شده باشند

 

رنگ های دیگری هم دیده ممکن است برخی دوربین ها یا مانیتورها  False colorدر الگوی 

برای فیلم زیرا  هستندرنگ ها همین شش رنگ فوق  د اما همچنان مهمترین و کاربردی تریننشو



بردار تشخیص موارد زیر اهمیت دارد و هر کدام از موارد تشخیص زیر با یک یا دو رنگ از 

 :رنگ های فوق امکان پذیر خواهد بود

به صورت  «تون های بسیار تیره تصویر»نخستین تشخیص مهم این است که کدام یک از  -8

با اندکی  shadowتون »و کدام یک به صورت  «فاقد بافت و جزئیات shadowتون »

این تشخیص براحتی  False colorبا گزینه  بازسازی خواهند شد. «بافت و جزئیات

فاقد بافت و جزئیات )سیاه  shadowتون »نواحی بنفش رنگ، به عنوان  ؛حاصل می شود

تشخیص  «با اندکی بافت و جزئیات shadow  تون»و نواحی آبی رنگ، به عنوان  «کامل(

 داده می شوند.

به صورت  «تون های بسیار روشن تصویر»دومین تشخیص مهم این است که کدام یک از  -4

و کدام یک به صورت  «ساچوره( «های الیت»فاقد بافت و جزئیات ) high light تون»

بازسازی  «غیر ساچوره( «های الیت»با اندکی بافت و جزئیات ) high lightتون »

سخت و  ،در ارزیابی چشمیخواهند شد. اطمینان از چگونگی بازسازی این دو نوع تون 

نواحی زرد رنگ،  ؛False colorه با گزین ز موارد با خطا همراه خواهد بود.در بسیاری ا

 highتون »و نواحی قرمز رنگ، به عنوان  «غیر ساچوره high lightتون »به عنوان 

light تشخیص داده می شوند. «ساچوره 

سومین تشخیص مهم این است که تصویر نوردهی نرمالی دارد یا خیر. این تشخیص نیز به  -8

این تشخیص  False colorخطا همراه خواهد بود. با گزینه صورت چشمی سخت و گاه با 

یا باشد ی در تصویر صورت «هنرپیشه سفید پوستچهره »ساده و مطمئن خواهد بود. اگر 

 نشانه نرمال بودن نوردهی دیده شودسبزرنگ  در تصویر «درصد 81کارت خاکستری »

 دارد. )نه لزوما اشتباه(  این صورت تصویر نوردهی غیرنرمال است و در غیر تصویر

 
 

     



 

                                                      
 

 

 



 


