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Алғысөз 
 
Соңғы онжылдықтарда фотографияның әлеуеті түбегейлі кеңейе түсті. 

Дәстүрлі екі өлшемді фотосуреттерден басқа, фотоісі ақпарат беру, өнімді 
сату немесе саяси және мәдени оқиғаларды талдау сияқты әртүрлі 
мақсаттары бар әртүрлі пішіндегі, түстердегі және форматтағы суреттерді 
зерттейді және қамтиды. Жаңа технологиялардың жетістіктері мен дамуы 
фотографияның тауар ретіндегі рөлінің артуымен бірге фототүсірілімнің 
қазіргі уақытта қалай қолданылатынына және қабылданатынына әсер етті. 
Көрермендер фотосуреттер жасаған нақты анықтаманы алу үшін, фотографта 
заттардың пішіні, түсі, текстураның әртүрлілігі және жарықтағы контрасттар 
туралы білімі болуы керек. Бұл үшін жаңадан келген фотографтарға арналған 
техникалық кеңестер, құрал-жабдықтар шолулары, нұсқаулықтар және 
тәжірибелі фотографтардың кәсіби кеңестері бар оқу әдебиеттері қажет. 

Бұл оқу құралы практикалық жұмыстарға басымдық береді. Теориялық 
бөлімде берілетін құралдар мен әдістер тек кейінгі практикалық жұмыста 
қолданылатын көлемде ғана беріледі. Сонымен қатар, әрбір практикалық 
жұмыстың мақсаты аяқталған маңызды нәтиже болып табылады. Бөлімдер 
мен тақырыпша тәртібі әрбір келесі тақырып жаңа аяқталған жұмысты ала 
отырып, жаңа кезеңге өтуге мүмкіндік беретін етіп жасалған. 

Оқу құралының міндеттері: болашақ мамандарды сандық камералармен 
фотосуретке түсіруге үйрету, соның ішінде сандық камералардың 
параметрлерін, файл форматтарын және файлдарды сақтау құрылғыларын 
шолу, сонымен қатар бұл фоотосуреттерді компьютер арқылы басқару. Оқу 
құралы жарықтандыру мен түсіру техникасына, сондай-ақ 
мамандандырылған жабдықтар мен компьютерлік бағдарламаларға кешенді 
көзқарасты қамтиды. Кәсіби фотосуреттің мәнін ашу кезінде студияда жұмыс 
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әдістері қамтылған. 

Оқу құралы "Технологиялық тәртіптің сақталуын бақылау және 
фотографияның жаңа технологиялық процестерін енгізу"; " Көркем 
фотосуреттерді фотоөнердің әртүрлі жанрларында орындау"; 
"Бейнематериалдарды монтаждауды орындау"; "Фотоөнімнің үлгілік 
бейнесін әзірлеу"; "Фототехниктің біліктілік жұмыстарын орындау" - кәсіби 
модульдері бойынша әзірленген. 0505000 "Фото ісі" мамандығы бойынша 
фототехниктерді даярлауға арналған. 
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1-БӨЛІМ. ФОТОТҮСІРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 
 

Оқу мақсаттары: 
Осы бөлімді оқып болған соң білім алушы: 
1. Фотографияның тарихы мен теориясынан алынған деректерді 

пайдаланады. 
2. Фотоөнердің әртүрлі жанрларын біліп және ажыратады. 
3. Әлемдік фото өнерінің стильдері мен бағыттарын біледі. 
4.Фотографияның мәнерлі құралдарының шығармашылық 

мүмкіндіктерін пайдаланады. 
5.Фотоөнердің әртүрлі жанрларында көркем фототүсірілімдерді 

орындау үшін қажетті білім, білік және дағдыларды меңгереді. 
 
Алдын ала талаптар: 
Осы бөліммен жұмыс жасамас бұрын білім алушылар мыналарды білуі 

керек: 
1. Тақырыбы: "Бейнелеу өнері" пәні бойынша "Сурет негіздері". 
2. Тақырыбы:"Жарық, көлеңке заңдылықтары: қарапайым формалардан 

портретке дейін","Бейнелеу өнері" пәні бойынша. 
 
Қажетті оқу құралдары: 
 “ Бес бір” шағылыстырғышы; 
 Фотокамера және жад картасы; 
 Қосымша батареялар мен фотокамера сөмкесі; 
 Негізгі объектив және фокустық ұзындығы 50 мм болатын 

объектив; 
 Шамдар мен камераларға арналған штативтер: 
 Сыртқы жарқыл немесе сымсыз жарқыл; 
 Жарық сүзгілері; 
 Софт-бокс; 
 Әртүрлі шағылыстырғыш түрлері. 
 
Кіріспе 
Фотография-бұл жарық көмегімен сурет салу өнері мен ғылымы. Өз 

тарихының көп бөлігінде бұл әдетте жарықтың әсерінен қараңғыланатын 
күміс қосылыстарын қолдануды білдіреді. Компьютерлердің дамуымен 
фотоны жарықтың қарқындылығын өлшейтін және олардың негізінде 
кескіндер жасайтын электроника арқылы да жасауға болады. Фотосурет 
көлеңкелерді түзету өнері деп аталды. Ежелгі гректер сыртқы әлемнің айқын 
(төңкерілген болса да) бейнесі қараңғы бөлменің қабырғасында кішкене тесік 
жасаса, көрінісі түсетінін білді. Бірақ бұл кескінді қалай тұрақты ету 
керектігін ешкім білмеді. Он сегізінші ғасырдың соңында телескоптық 
жәшіктер мен суретті фокустау үшін объектив пайдаланған құрылғылар 
жасап шығарылды. Тіпті, кейбіреулері суретті шынының кесегіне үстіге 
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қарай көрсету үшін және суреттің қадағалануын жеңілдету үшін айна 
пайдаланған. 

Фотографияның өнертабысы мен жетілуі өмірдің көптеген салаларына 
әсер етті. Әрине, әр отбасында суреттер, портреттер мен үйлену суреттеріне 
толы альбомдар бар. Сонымен қатар, фотография қазіргі заманғы 
полиграфия, баспа және жарнама индустриясының ажырамас бөлігі болып 
табылады және ғылыми мақсаттарда кеңінен қолданылады. 

Бірінші камера-обскурадан бастап қазіргі заманғы көп мақсатты 
цифрлық айналы фотоаппараттарға дейін фотография технология 
тұрғысынан ғана емес, сонымен бірге оған деген көзқарас тұрғысынан да 
үлкен жолдан өтті. Ғылыми зерттеулерді қоздыратын хобби ретінде 
басталған нәрсе қазір басқа бұқаралық ақпарат құралдарына қызмет көрсету 
кезінде де, бейнелеу өнерінің бір түрі ретінде де көркемдік мақсаттарға жету 
үшін қолданылатын құрал ретінде қарастырылады. 

Екінші жағынан, фотосуреттер бұл адамдарға өз суреттерін үнемі 
бөлісуге мүмкіндік беретін смартфондар мен қосымшалардың пайда 
болуымен барлығына қол жетімді болды. Фотосуреттермен бөлісу біздің 
күнделікті әлеуметтік белсенділігіміздің бір бөлігі болды, мүмкін бүгінгі 
қарым-қатынастың негізгі құралдарының бірі. 

Бұл бөлімде ПМ 10 модульдің мазмұны сипатталған. Технологиялық 
тәртіптің сақталуын бақылау және фотография мен ПМ 11 жаңа 
технологиялық процестерін енгізу. Фотоөнердің түрлі жанрларындағы 
көркем суреттерді орындау. 

 
1.1. Фотография тарихы мен теориясы 

1.1.1 Фотография эволюциясының пайда болуы мен жолдары 
 

Фотосуреттің тарихын оның дамуын анықтаған екі маңызды ойды 
түсіндірместен айту мүмкін емес. Біріншісі-обскураның камерасын ашу, 
екіншісі (сөзбе-сөз екінші, себебі ол кейінірек пайда болды) кейбір заттардың 
жарыққа ұшыраған кезде сыртқы түрін өзгертетінін байқау болды. 

 
1- сурет. Обскур камерасы  
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Жарықтың қоршаған әлемге тұрмыстық деңгейде әсері ежелгі дәуірден 
бері адамдарға белгілі болды. Обскура камерасы (1 сурет) оптикалық 
құбылысқа негізделген. Кішкентай тесік арқылы өтетін жарық сәулесінің 
арқасында ішкі қабырғадағы сыртқы заттың инверттелген бейнесін алуға 
болады. Хан әулеті дәуірінде (б.з. д. 206 ж. – б. з. д. 220 ж.) Қытайда бұл 
құрылғыны байыпты зерттеу басталды. "Оптика кітабы" (1021) атты еңбегін 
жазған араб ғалымы Әл-Хайсам (965 — 1039 жж. Ол күн тұтылуын бақылау 
үшін арнайы бөлмелерді (обскуралық камералар) қолданды, оларды көзбен 
қарау қауіпті болды. Леонардо Да Винчи (1452 — 1519) бұл құрылғыны 
зерттеп, қолданды. XVI ғасырда камера-обскура жарық өткізбейтін жәшік 
түрінде жасалған. Итальяндық физик және математик Джироламо Кардано 
(1501-1576) оған линза орнатты. Бұл әдіс диафрагманың өлшемін реттеуге 
әсер етті (2 сурет). Нәтижесінде айна көмегімен сурет күңгірт шыны табаққа 
салынған. Осылайша алынған суретті қағазға түсіруге болады [1]. 

 
2- сурет. Диафрагмасы бар обскур камерасы 

 
1604 жылы астроном Иоганн Кеплер (1571-1630) алғаш рет ғылыми 

журналда "обскура камерасы" терминін қолдана бастады. XVII ғасырда 
пайда болған портативті опциялар кейінірек XIX ғасырда пайда болған 
камераларға айтарлықтай сыртқы ұқсастыққа ие болды. XIX ғасырда 
Еуропада суретті бекіту әдісін іздеуде ғалымдар фотосезімтал 
материалдармен тәжірибе жасай бастады.  

1826 жылы өнертапқыш, гелиографияның негізін қалаушы және 
фотограф Джозеф Нисефор Ньепс (1765-1833) жоғары контрастты суреттерді 
тіркеу үшін асфальтты қолданды. "Терезеден көрініс" - гелиография әдісімен 
1826 жылы алынған алғашқы суреттердің бірі (сурет. 3). Бұл сурет 8 сағат 
ішінде обскура камерасының көмегімен бекітілді. Алайда, бұл процесс 
тоқтап қалды және Niеpce 1724 жылы Иоганн Генрих Шульцтің ашылуына 
негізделген күміс қосылыстарымен тәжірибе жасай бастады, бұл күміс пен 
бор қоспасы жарықтың әсерінен қараңғыланады. 
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3- сурет.  "Терезеден көрініс" - гелиография әдісімен 1826 жылы 

алынған алғашқы суреттердің бірі 
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4 -сурет. Дагерротип  
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линзалы линзаны ойлап тапты. Бұл әдіс пластинадағы кескіннің жарықтығын 
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1981 жылы жапондық "Sony" фирмасы, содан кейін "Konica" фирмасы 
технологиялық серпіліс жасады. Олар әлемде бірінші болып жылжымайтын 
суреттерді суретке түсіруге арналған электронды жүйені ұсынды, ол 
теледидар мен бейнежазбада кеңінен таралды [2]. 

Әлемдегі алғашқы "Мавика" электронды камерасында шамамен 280 
000 пиксель ПЗС матрицасы (зарядтау байланысы бар аспап) болды. 

 

Тапсырма 
1. Тек 1 түсіру режимін қолдана отырып, 24 фотосурет жасаңыз. 
2. Тек 1 диафрагма мәнін пайдаланып 12 фотосурет жасаңыз. 
3. Экспозицияның 1 мәнін қолдана отырып, 16 фотосурет жасаңыз. 
4. 1 объектив пайдаланып 32 фотосурет жасаңыз.  
 
1.1.2 Фотографияның түрлері мен жанрлары 
 
Жанр (француз сөзінен — genre — тек) — өнер әлемінің 

құбылыстарының ең маңызды қасиеттері мен байланыстарын, шығарманың 
ресми және мазмұнды ерекшеліктерінің жиынтығын көрсететін жалпы ұғым. 
Көркем шығармада "сөйлеу жанрларының байлығы мен әртүрлілігі шексіз, 
себебі адамның әр түрлі іс-әрекетінің таусылмайтын мүмкіндіктері...". Бұл 
сөздерді фотографиялық шығармашылыққа жатқызуға болады. 

Фотосуретте архитектуралық фотография, астрофотография, деректі 
фотография, интерьерлік фотография, натюрморт, пейзаж, портрет, 
тақырыптық фотография, үйлену фотосы, туристік фотография, көше 
фотосы, фотожурналистика, фоторепортаж және т. б. жанрлар пайда болды.  

Сәулеттік фототүсірілім. Архитектуралық суреттер фотоөнердің 
алуан түрлерінің арасында ерекше орын алады. Сәулет құрылыстарын 
суретке түсіруді үш аспект бойынша қарастыруға болады: фотосурет 
өнерінің тәуелсіз жұмысы ретінде, қазіргі қалалық немесе индустриалды 
ландшафттың ажырамас құрамдас бөлігі ретінде және, сайып келгенде, оның 
қолданбалы мағынасында — құжат немесе естелік сурет ретінде.  

Фотографияның бұл түрінде фотографтың басты міндеті-сәулетшінің 
эстетикалық бейнелері әлеміне ену және оларды фотография өнері арқылы 
суретте көрсету. Бұл жағдайда, сайып келгенде, фотосуретте ғимараттың 
сәулеттік бейнесі анықталуы керек, оның жеке экспрессивтілігі, сәулет 
құрылымының көрерменге тигізетін эмоционалды әсері берілуі керек. Сәулет 
жанрының ерекшеліктерін түсіру нүктесін, дұрыс бұрышты, түсірілім 
қашықтығы мен бұрышын, жарықтандыру сипатын тиісті таңдау арқылы 
атап өтуге болады. Бұрышты таңдау кең бұрышты объективті қолдануды 
айтарлықтай жеңілдетеді, мысалдар келтірілген: 5-сурет "Ракурс жоғарыдан", 
6-сурет "Ракурс төменнен", 7-сурет "Тура ракурс" (О.Е. Алхаровтың жеке 
мұрағатынан алынған сурет). 
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5- сурет. Ракурс жоғарыдан 

 
7 -сурет. Тура ракурс 

  
6 -сурет. Ракурс төменнен 
 
Архитектураны түсірген кезде сәулетші жұмысының нәтижесін түсіру 

жеткіліксіз — сізге жаңа түпнұсқа шешім табу керек, ғимараттың 
ерекшеліктерін атап өту керек, оның мәні мен көңіл-күйін жеткізу керек. Ол 
үшін түсірілім нүктесін дұрыс таңдау және экспрессивті бұрышты табу, кадр 
мен жоспардың құрамын құру өте маңызды. Егер ғимаратты кадрға 
толығымен орналастыруға мүмкіндік болмаса, онда осы сәттерді жақын 
суретке түсіріп, бөлшектерге, әрлеу элементтеріне, кескіндеме 
фрагменттеріне, терезелерге назар аударған дұрыс. 

Астрофотография-аспан денелерін суретке түсіруге негізделген 
астрономиялық бақылау әдісі (8 сурет). Астрофотографияның негізгі 
мақсаттары — зерттеу және көркемдік. 

 

 
8- сурет. Жұлдыздардың көркем суреті  

 
Түсіру объектісіне және оның мақсатына байланысты әртүрлі түсіру 

және оптикалық жабдықтарды қолдануға болады (камерасы бар телескоп 
сияқты). Жұлдыздардың іздерін, ашық аспан нысандары мен жұлдыз 
өрістерін суретке түсіру үшін камера қозғалыссыз орнатылуы керек. 
Телескоптың көз торабына әдетте түсіру объективі бар фотоаппарат 
орнатылады. Қашықтағы нысандардың жоғары сапалы суреттерін алу үшін 
ұзақ экспозициялар қолданылады (9 сурет). 
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9- сурет. Жұлдызды аспанның ұзақ экспозициядағы суреті 

 
Деректі фотосурет - фотосуреттің шынайы бейнеге бағытталған 

бағыты. Деректі фотосуреттің идеясы-нақты оқиғаларға үндеу. "Деректі 
фотография-кәсібилік пен көп жылдық тәжірибе стихиялық және 
кездейсоқтықтан сөзсіз артықшылыққа кепілдік бермейтін маңызды 
көркемдік прецедент. Ішінара, себебі деректі фильмде кемелсіздікті 
қолдайтын жағдайлардың жиынтығы бейнелеу принципі ретінде маңызды" 
— Сьюзан Сонтаг. Тағы бір кітабында С.Зонтаг кадрдың мақсаты 
объективтілік болған жағдайда деректі фотографияның басқа идеологиялық 
аспектісіне назар аударды. Фотоқұжаттылықтың пайда болуы қоршаған 
әлемді бейнелеу идеясын құжаттық принциппен байланыстыруға болады. 
Күнделікті өмірдегі оқиғаларға жүгіну нысаны ретінде. [3] 

Интерьер фотосуреті. Интерьер фотосуреті сәулет өнерін түсірумен 
байланысты көптеген ортақ мәселелерге ие. Интерьерді көрсету үшін 
фотограф әдетте барлық мәліметтерді құжаттауға тырысады. 
Құрылымдардың ішкі кеңістігінің ерекшеліктері мен дизайнын жеткізе 
алатын сюжеттік фоторяд жасалады (10 сурет). 

 
10 -сурет. Интерьердің фотосуреті 

 
 Жабық бөлменің барлық қабырғаларын жабу мүмкін емес 

болғандықтан, фрагмент көбінесе ішкі фототүсірілімде қолданылады. Бұл 
сізге көрерменнің назарын аса тән және қызықты, сондықтан интерьердің 
маңызды элементтеріне аударуға мүмкіндік береді. Интерьер 
фотографиясындағы негізгі техникалық мәселе-жарықтандырылған терезелер 
мен жақтаудағы жарық көздерінің жарықтығынан терең көлеңкеге дейінгі 
кең ауқым. 

Фотосуретте интерьерлер шартты түрде келесідей бөлінеді: 
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10 -сурет. Интерьердің фотосуреті 

 
 Жабық бөлменің барлық қабырғаларын жабу мүмкін емес 

болғандықтан, фрагмент көбінесе ішкі фототүсірілімде қолданылады. Бұл 
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маңызды элементтеріне аударуға мүмкіндік береді. Интерьер 
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- жарық беретін ойықтары жоқ жабық интерьер (табиғи жарықты 
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Көбінесе 180 градусқа дейін кең бұрышты линзалар интерьерді суретке 
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11- сурет. Кең бұрышты объективпен жасалған бөлме интерьерінің 

фотосуреті 
 

Натюрморт (Француз nature morte — "өлі табиғат") — бейнелеу 
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Натюрмортпен жұмыс жасау кезінде автордың шығармашылық қиялы, 
композиция заңдылықтарын білу, текстураны, жарық пен түстерді сезіну 
үлкен рөл атқарады. 

 
12- сурет. Натюрморт 

Пейзаж (француз Paysage, pays — ел, жер) — бейнелеу өнерінің 
жанры. Қазіргі заманғы фотографияның ең көп таралған жанрларының бірі. 
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Кескіннің негізгі тақырыбы-таза немесе белгілі бір дәрежеде адам өзгерткен 
табиғат (13 сурет). Пейзаждық жұмыста кадрдың перспективасы мен 
құрамын құруға, атмосфераның, ауа мен жарық ортасының жай-күйін беруге 
ерекше мән беріледі. Мүмкін, бұл жанрда өзін сынап көрмеген фотограф жоқ 
шығар. Олардың бірде-біреуі мүмкін емес жалған әдетке еліктемеу түсіріп 
әдемі түрі, немесе сол өзгерістер ландшафт нәтижесінде пайда алып өзінің 
ауқымы бойынша жұмыстарды түрлендіру табиғат. Техникалық 
қиындықтарға қарамастан, пейзаждық фотографияның таралуының басты 
себептерінің бірі перспектива мәселесін салыстырмалы түрде оңай шешу 
болды. Пейзаждық фотографияда бейнеленетін кеңістіктің өріс тереңдігін 
ұлғайту немесе әлсірету, кең объективті пайдалану және т.б. ракурстық 
түсірумен байланысты бейнелеу тәсілдерінің өзіндік жиынтығы қалыптасты. 
[4]. 

 
13- сурет. Табиғи ландшафт 

 
Пейзажды түсіретін фотограф үшін өте маңызды қасиет: шыдамдылық. 

Егер сіз күн сәулесін күтіп, жіппен ылғалданған болсаңыз да, дауыл тіпті 
басуды ойламаса да, соңына дейін күтіңіз. Табиғат оны міндетті түрде 
бағалайды. Әрқашан тырысыңыз, бұрышта жарықтандыруды таңдаңыз, бұл 
бір уақытта көлеңкелер есебінен көлемді беруге және аспанда жалпақ және 
контрастсыз бұлттарды алуға мүмкіндік бермейді (14 сурет). 

 
14 -сурет. Қалалық пейзаж 

Портрет (француздық portrait, portreir - "бір нәрсені сызыққа салу")-
нақты өмірде бар немесе бар кез-келген адамның немесе адамдар тобының 
бейнесі немесе сипаттамасы. Портрет-фотографияның ең көне және кең 
таралған жанры. Мақсатына, орындау сипатына және кейіпкерлердің санына 
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байланысты интимдік, әлеуметтік, ғылыми немесе антропологиялық 
портреттер бөлінеді; жеке, жұптасқан және топтық, сондай-ақ автопортрет. 

Портретті түсіру үшін фокустық ұзындығы бар ұзын фокустық 
линзаларды (фиксерлер) пайдалану ыңғайлы. Ұзын фокустық оптика 
перспективаны аз бұрмалайды, бұл портретті түсіру кезінде өте маңызды. 
Сонымен қатар, сіз түсірілген көріністің тереңдігін объектив корпусында 
көрсетілген ГРИП шкаласы бойынша (кескіннің тереңдігі) бағалай аласыз. 
Портреттік түсірілімде пайдаланылатын оптиканың жарық күші де маңызды 
рөл атқарады. Фотофильді линзалардағы автофокус тезірек жұмыс істейді. 
Сонымен қатар, толық ашық диафрагма суреттерді өте әдемі бұлдырлықпен 
алуға мүмкіндік береді. 

Іскерлік портрет (business portrait) портреттің қоғамдық түріне жатады 
және коммерциялық фотография саласында орналасқан (15 сурет). 
Сондықтан кейде іскерлік портретті жарнамалық портрет деп те атайды. 
Іскерлік портрет түрінде жасалған фотосуреттер компанияның визит 
карточкасы болып табылады және визит карточкалары үшін пайдаланылады, 
компания туралы пресс-релиздерде сайтта, соның ішінде компанияның 
портреттік галереясында орналастырылған. Шартты түрде іскерлік 
портреттің екі түрін ажыратуға болады: студия және жұмыс орнында. 

 
15- сурет. Жұмыс орнындағы фотографтың іскерлік портреті 

 
Фотосуретшінің міндеті-адамның нақты портреттік ерекшеліктерін 

сақтай отырып, ерекше даралықты құру. Кейіпкердің сыртқы келбетін 
бейнелеу-бейнелеу өнеріндегі тұлғаның көркемдік бейнесін құрудың жалғыз 
құралы. Портрет бойынша жұмыс табиғатта индуктивті: фотограф ондағы 
жалпы, жеке, адамдар арқылы нақты, нақты адам арқылы түсінеді. 
Фотографиялық портрет тек сыртқы ғана емес, сонымен бірге қасиеттердің 
ішкі көрінісін, шынымен де бүлінген адамның мәнін беруді қамтиды. 
Портретте мінез-құлықтың ерекшелігі, адамның жеке тұлғасы, оның сыртқы 
келбеті, рухани өмірі туралы көп қырлы ұсынылулар кейде әлеуметтік-типтік 
кескіннің ашылуымен үйлеседі. Фото портрет өнері өмірді, адамның 
ерекшеліктерін бейтарап бекітуден емес, оларды саналы түрде бөлуден 
туады, яғни.модельдің маңызды белгілерін таңдау, түсірілім орны мен сәтін 
таңдау. Осылайша, объективті бола отырып, фотопортрет суретші-
фотографтың еркін сезінеді. Портреттік фотографтың міндеті-адамның 
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сыртқы келбетін ғана емес, ішкі мәнін де көрсету, ол белгілі бір дәрежеде 
сыртқы келбетте көрінеді. 

Жанрлық фотосурет. Қазіргі заманғы фотографияда жанрлық 
суреттер үлкен орын алады. Жанрлық суреттер немен сипатталады, олар 
қалай түсіріледі? Жанрлық фотографияның көрнекті өкілі-фоторепортаж. 

Фоторепортаж - заманауи репортерлар жұмысының негізгі әдісі. Бұл 
термин журналистикадан алынған фотосуретке келді және бастапқыда 
репортер автор өз сөзімен көрген белгілі бір оқиға туралы ақпарат беруді 
білдіреді. Фоторепортаждың қағидасы-фотограф шынайы өмірді оның 
ағымына араласпай, суреттегі шынайы мәнін жеткізуге тырысады. 
Фоторепортаждың негізгі ерекшелігі-қатаң құжаттылық. Фоторепортаж 
оқиғалардың, тарихтың басы мен соңын көрсетуі тиіс. 

 
16- сурет. Жоспарланған фоторепортаждың түсірілімін жүргізу 

 
Фоторепортаж фактіні түсіру әдісі ретінде уақытша немесе 

тақырыптық шеңбермен шектелмейді. Фотограф бір құбылысты бірнеше 
минут ішінде түсіреді, ал басқалары түбімен және айлармен бақылануы 
керек. Кейбір жағдайларды баспанадан алып тастауға болады, ал басқалары 
— оқиғаның қалыңдығында аппаратпен бірге болу керек (16 сурет). Сол 
оқиға туралы репортаждың нәтижесі бейтарап ақпарат және маңызды 
мәселенің өткір мәселесі болуы мүмкін. 

Репортаж оқиғаның еркін ағымын, кейіпкердің іс-әрекетінің сәтсіздігін, 
адамдардың мінез-құлқының таңданысын білдіреді. Суретке түсіру кезінде 
фотограф камераның алдында болатын барлық нәрсені түсініп, дұрыс жауап 
беруі үшін кез-келген әрекетке дайын болуы керек (17 сурет). 
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Фоторепортаждың негізгі ерекшелігі-қатаң құжаттылық. Фоторепортаж 
оқиғалардың, тарихтың басы мен соңын көрсетуі тиіс. 

 
16- сурет. Жоспарланған фоторепортаждың түсірілімін жүргізу 

 
Фоторепортаж фактіні түсіру әдісі ретінде уақытша немесе 

тақырыптық шеңбермен шектелмейді. Фотограф бір құбылысты бірнеше 
минут ішінде түсіреді, ал басқалары түбімен және айлармен бақылануы 
керек. Кейбір жағдайларды баспанадан алып тастауға болады, ал басқалары 
— оқиғаның қалыңдығында аппаратпен бірге болу керек (16 сурет). Сол 
оқиға туралы репортаждың нәтижесі бейтарап ақпарат және маңызды 
мәселенің өткір мәселесі болуы мүмкін. 

Репортаж оқиғаның еркін ағымын, кейіпкердің іс-әрекетінің сәтсіздігін, 
адамдардың мінез-құлқының таңданысын білдіреді. Суретке түсіру кезінде 
фотограф камераның алдында болатын барлық нәрсені түсініп, дұрыс жауап 
беруі үшін кез-келген әрекетке дайын болуы керек (17 сурет). 

  
 

 
17- сурет. Кенеттен фоторепортаж 

 
Фоторепортерге парадоксальды түрде, табиғи емес көрінетін барлық 

нәрселерден бас тарту, көркем көрінетін, бірақ қажет емес, репортаж үшін 
қажет емес нәрселерден бас тарту керек. 
Материалдың беттік мәні, оны терең түсіну мүмкін еместігі беттік 
фотоақпаратқа әкеледі, ол мәнін ашпайды және оқиғаның бейнелі 
сипаттамасын көрсетпейді [5]. 
 

Тапсырма  
1. Түсін таңдаңыз. Камераны алып, тәулік түсін таңдаңыз. Таңдалған 

түс суреттің басым элементі болатын суреттерді түсіріңіз 
2. Пішінді таңдап, оны қызықты түрде қолданыңыз. Архитектураны, 

өнер туындыларын қолданыңыз немесе бірнеше құрылымды біріктіріңіз. 
3. Шағылыстарды түсіріңіз. Шағылыстар -бұл фотосуреттегі өте күшті 

мәнерлі құрал. 
 
1.1.3 Фотографияның ерекше бағыттары 
 
Фотографияның даму тарихында көптеген жанрлар пайда болды, уақыт 

өте келе басқалары пайда болады. Олардың барлығы классикалық 
жанрлардан туындайды: натюрморт, пейзаж, сәулет, портрет, көше суреттері, 
репортаж және т. б. Кейде кейбір фотосуреттер бірден бірнеше жанрға 
қатысты болуы мүмкін. 

Аэрофототүсірілім-атмосфералық ұшу аппаратында (ұшақ, тікұшақ, 
дрон квадракоптер, дрондар) орнатылған кезде жүздеген метрден ондаған 
километрге дейінгі биіктіктен аумақты фотосуретке түсіру (18 сурет).  
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18- сурет. Квадрокоптердің көмегімен түсірілген Алматының маңайы 

 
Сұлулық  (beauty)-фотосуреттер — фотографиядағы жаңа бағыт. Бұл 

бьюти-суреттер тұлға моделінің басты нысанасы болып табылады түсіру. 
Міндет-косметиканы, оның мүмкіндіктерін көрсету, оның көмегімен 
жасалған модельдің сыртқы сұлулығымен көрерменді таң қалдыру (19 сурет). 

 
19 -сурет. Бьюти (beauty) техникасында орындалған фото-суреттер  
 
Имидждік фотография-бұл көркем фотографиялық құралдармен 

компанияның корпоративтік имиджін қалыптастыратын және қолдайтын 
фотография жанры (20 сурет). 

 
20 сурет. Имидждік фотосурет стиліндегі портрет 
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20 сурет. Имидждік фотосурет стиліндегі портрет 

  
 

Love story. Жас ғашықтар арасында махаббат хикаясын түсіруге 
тапсырыс беру өте танымал болды (21 сурет). 

 
21- сурет. Love story стилінде жасалған Фото 

 
Модельдік портфолио немесе book — модельдің сыртқы деректері 

тиімді ұсынылған фотосуреттер оның әлеуетін ашады. Портфолио бірнеше 
бөлімнен тұрады: снапшоттар (snapshots), коммерциялық және 
шығармашылық жобалар мен шоуларға арналған модельдер мен түсірілім 
(22 сурет). 

 
22- сурет. Портфолио үшін модельдік фото 

  
Жарық графикасы - фототүсірілім стилі, жарықпен сурет салу техникасы (23 
сурет). 

 
23 сурет.  Жарық графикасы 
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Сканография —  негізгі идея - заттар сканердің әйнек панеліне тікелей 
орналастырылады және қарапайым құжаттар немесе сызбалар сияқты 
сканерленеді (24 сурет). 

 
24- сурет. Сканография (Фотосайт "FotoPrizer.ru”) 

 
Стробизм-бұл фотодағы құбылыс, онда сыртқы ықшам 

жыпылықтаулар қарапайым репортерлік және тұрмыстық фотографиялық 
мәселелерді шешуге арналған, студиялық фотожазбаларды қолдану 
мақсаттарына жақын маңызды мақсаттар үшін қолданылады. Студиядан тыс 
жерлерде — кеңселерде, мұражайларда, өндірісте, пәтерлерде, көшелерде, 
табиғатта түсірілім кезінде жоғары, дерлік студиялық түсірілім сапасын 
алуға мүмкіндік береді (25 сурет). 

 
25- сурет. Стробизм, фотода іргелес және импульстік жарық 

қолданылады 
Споттинг-фотографияның жаңа жанры - ұшу аппараттарын түсіру. 

Фотографтың негізгі міндеті-ұшақтың нөмірін және оның орналасқан жерін 
жазу (26 - сурет). 

 
 
Стробизм, фотода іргелес және 

импульстік жарық қолданылады 
Стробизм, фотода іргелес және 

қозғалтқыш жарық қолданылады 
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Стробизм, фотода іргелес және 

импульстік жарық қолданылады 
Стробизм, фотода іргелес және 
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26- сурет. Аэротүсірілім кезінде ұшқышсыз ұшу аппаратының ұшуды 

тоқтату-кадры (videal@videal.ru сайтынан фото) 
 

Театрлық фотография-күрделі, үнемі өзгеріп тұратын жарық 
жағдайлары бар жабық бөлмеде суретке түсіру процесі (27 сурет). 

 
27- сурет. Қазақ КСРО-ның еңбек сіңірген әртісі Владимир Толоконников 

Фридрих Дюрренматтың пьесасы бойынша "Визит дамы" спектаклі (Whot.kz 
сайтынан фото) 

 
Туристік фотосурет-бұл саяхатшының әсерлері және саяхат кезінде 

не байқайтыны: мәдени және этникалық ерекшеліктер, адамдар мен олардың 
кейіпкерлері, пейзаждары, тарихи ескерткіштері, аймақтың ерекше белгілері 
және т.б. (28 сурет). 

 
 

28- сурет. Туристік фотосурет 
 
Көше фотосы, (street) көше фотосы-бұл қоғамдық жерде түсірілген 

фотосуреттің жанры: көшеде, саябақта, жағажайда және т.б. (29 сурет). 
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29- сурет. Көше суреттері 

Фото тарихы- (немесе ағылшын тілінде жиі айтылады - "фотостори") 
- бұл біз фотосуреттермен бөлісетін оқиға. Суреттерге қарап, біз жарқын 
эмоцияларды, атмосфераны, кез-келген сәттің немесе уақыт кезеңінің көңіл-
күйін көруіміз керек (30 сурет). 

 
30- сурет. Фото тарихы  

Фоторобот-адамның субъективті портреті, әр түрлі тұлғалардың жеке 
бөліктерінің фотосуреттерінен таңдалады: көз, мұрын, ауыз, шаш, мұрт және 
т.б. (31 сурет). 

 
31- сурет. Атақты адамдардың бөліктерінен жиналған фоторобот 

 
Фотомонтаж-әр түрлі фотосуреттерден тұратын суреттерді жасау 

процесі және нәтижесі (32 сурет). 
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32 -сурет. Фотомонтаж. Фотосурет студияда жасалады, содан кейін 

киім мен шаш фотосуретке орнатылады 
 
Фотоколлаж-бұл бірнеше басқа суреттерден тұратын бір сурет (33 

сурет). 

 
33- сурет. Фотоколлаж (http://starstudio.kz сайтынан фото) 

 
FOOD-фотография (Тағам фотосы) — жарнамада, орамдарда, 

мәзірде немесе ас үй кітаптарында пайдалану үшін қандай да бір тағам 
түрлерінің тартымды бейнесін жасауға бағытталған натюрморттық 
коммерциялық фотосуреттің бір түрі (34 сурет). 

 
34 сурет. FOOD-фотосурет (сурет https://restoran.kz сайтынан алынған ) 
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Жаңа туылған нәрестелердің суреттері-NEWBORN түсірілім — бұл 
жаңа туған нәрестелердің өмірінің алғашқы айында, дәлірек айтсақ, 14 күнге 
дейінгі фотосессия (35 сурет). Негізінен, балалар әртүрлі аксессуарларды 
қолдана отырып, ұйықтап жатқан, әсерлі анатомиялық позаларда суретке 
түседі. 

 
35 -сурет. Жаңа туылған нәрестелердің суреттері 

Құжаттарға фотосуреттер. Мұны ешқандай бұрылыстарсыз қатаң 
түрде "алдын-ала" жасау керек. Фотосуретте бет пен бастың сопақшасын 
жақсы ажырату керек. Егер адам үнемі көзілдірік киіп жүрсе, оны 
көзілдірікпен суретке түсіру керек. Соңғы фотосуретте көздің сызығы 
фотосуреттің жоғарғы және төменгі жиектеріне қатаң параллель болуы керек 
(36- сурет). 

 
36- сурет. Құжаттарға фото 

 
Тапсырма  
1. Суреттеу. Кез-келген жерде тұрып, өз айналаңнан шеңберді 

таңдалған қашықтықта  сызу керек (50 см, 1 м, 3 м, 5 м, 10 м).  Тек сізден 
белгілі бір қашықтықта орналасқан заттардың суреттерін түсіріңіз. 

2. Күн сайын көретін немесе араласатын нысанды таңдаңыз. Оның 
кішкене бөлігіне назар аударыңыз, камераға мүмкіндігінше жақындаңыз 
және түсіріңіз. Осы кішкентай әлемнің құпиясына қосу үшін әртүрлі 
бұрыштар мен ерекше жарықтандыруды түсіріп көріңіз. Бұл жаттығу жалпы 
объектіге жаңа көзқараспен қарауға және оның егжей-тегжейін білуге 
мүмкіндік береді және сізді пәніңізге жақын болуға шақырады. 

3.  Фотосуреттердегі қозғалысты жеткізуге мүмкіндік беретін затты 
немесе бірқатар заттарды таңдаңыз. Бұл тасбақа сияқты баяу қозғалыстар 
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жаңа туған нәрестелердің өмірінің алғашқы айында, дәлірек айтсақ, 14 күнге 
дейінгі фотосессия (35 сурет). Негізінен, балалар әртүрлі аксессуарларды 
қолдана отырып, ұйықтап жатқан, әсерлі анатомиялық позаларда суретке 
түседі. 

 
35 -сурет. Жаңа туылған нәрестелердің суреттері 

Құжаттарға фотосуреттер. Мұны ешқандай бұрылыстарсыз қатаң 
түрде "алдын-ала" жасау керек. Фотосуретте бет пен бастың сопақшасын 
жақсы ажырату керек. Егер адам үнемі көзілдірік киіп жүрсе, оны 
көзілдірікпен суретке түсіру керек. Соңғы фотосуретте көздің сызығы 
фотосуреттің жоғарғы және төменгі жиектеріне қатаң параллель болуы керек 
(36- сурет). 

 
36- сурет. Құжаттарға фото 

 
Тапсырма  
1. Суреттеу. Кез-келген жерде тұрып, өз айналаңнан шеңберді 

таңдалған қашықтықта  сызу керек (50 см, 1 м, 3 м, 5 м, 10 м).  Тек сізден 
белгілі бір қашықтықта орналасқан заттардың суреттерін түсіріңіз. 

2. Күн сайын көретін немесе араласатын нысанды таңдаңыз. Оның 
кішкене бөлігіне назар аударыңыз, камераға мүмкіндігінше жақындаңыз 
және түсіріңіз. Осы кішкентай әлемнің құпиясына қосу үшін әртүрлі 
бұрыштар мен ерекше жарықтандыруды түсіріп көріңіз. Бұл жаттығу жалпы 
объектіге жаңа көзқараспен қарауға және оның егжей-тегжейін білуге 
мүмкіндік береді және сізді пәніңізге жақын болуға шақырады. 

3.  Фотосуреттердегі қозғалысты жеткізуге мүмкіндік беретін затты 
немесе бірқатар заттарды таңдаңыз. Бұл тасбақа сияқты баяу қозғалыстар 

  
 

немесе жылдам жүрдек пойыз сияқты жылдам қозғалыстар болуы мүмкін. 
Бұлдырлау, тоқтату немесе фотода қозғалыс бар деп болжау. Бұл 
жаттығудың мақсаты-қозғалысты беру үшін үзінділерді қалай қолдануға 
болатындығын түсіну. 

 
1.1.4 Бейне өнертабысы тарихы және дамуы  
 
Бүгінгі таңда бейнекамера-бұл күнделікті өмірге соншалықты терең 

енетін құрал, онсыз адамды табу біртүрлі болып көрінеді. Смартфон, 
планшет, ноутбук немесе басқа құрылғы болсын, көпшілігіміз бейне 
технологиясын қолданамыз және бұл туралы сирек ойлаймыз. Алайда, біреу 
осы құрылғының даму тарихын қарастыруды тоқтатқан кезде, олар 
қозғалатын фотография технологиясындағы жетістіктерге жаңа көзқараспен 
қарайды. 

Бейне өндірісінің басталуы 1826 жылы Джозеф Ньепс түсірген 
алғашқы ақ- қара суреттен басталады. Бірнеше жылдан кейін, 1832 жылы 
Джозеф Плато өзінің өнертабысында фенакистископ ("шпиндельді қарау 
құралы") деп аталатын қозғалмалы суреттерді бірінші болып модельдеді. 
Осыдан кейін, 1870 жылы Джон Уэсли Хаятт целлулоидты фотопленкада 
негіз ретінде пайдалану үшін ойлап тауып, патенттеді. Проекциялық 
фенакистоскоп (37-суретте көрсетілген) 1869 жылы Англияда Томас Росс 
патенттеген және 1871 жылы қайтадан. Ол кезде бұл ең танымал және ең көп 
сатылатын тақырып шамы болды. Проекциялық фенакистископ екі дискіні 
пайдаланады, біреуі дәйекті суреттермен, екіншісі пайдаланушы анимацияны 
қарайтын бір тереземен. Шкивтер жүйесі мен тұтқаларды қолдана отырып, 
екі диск те қарама-қарсы бағытта айналады, экранда қозғалмалы кескін 
жасайды [6]. 

 
37 -сурет. Проекциялық фенакистископ 

 
1878 жылы әртүрлі ағылшын фотографтары бірнеше суреттерді 

қолдана отырып, жануарлардың қозғалыстарын түсіру үшін хайуанаттар 
бағын қолданды. Осы уақыт ішінде қозғалыс елесін жасау үшін жақын 
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түсірілген суреттерді қолдану принципі кең таралды (Плато шпиндельді 
қарау құралына ұқсас). 

Тек 19 ғасырдың соңында, 1891 жылы Томас Эдисон нағыз 
кинопроекторды ойлап тапты (38 сурет). Құрылғы көзі мен кіріктірілген 
көзілдірігі бар үлкен металл қорап болды. Құрылғының ішіне бейнесі бар 
фильм тартылды, роликтер жүйесін қолдана отырып, ол қозғалды. Шағын 
фильмді көруге болады. Бұл көрермендер үшін өте ыңғайсыз болды, 
сондықтан өнертабыс жарамсыз болып қалды. Ақыр соңында, 1895 жылы 
проектор қол жетімді болды. Фильмдердегі түс 1902 жылы қысқа 
сегменттерде пайда болды, ал толық түстер тек 1918 жылы "Cupid 
Angling"шығарумен пайда болды. 1927 жылға қарай Фильмдер дыбысты қоса 
бастады. "Джаз әншісі" синхронды ән мен музыкалық нөмірлер түрінде 
осындай дамуға ие болған алғашқы адам болды [7]. 

 
38- сурет. Томас Эдисонның Кинопроекторы 

 
19 ғасырдың ортасында тағы бір дамуға қол жеткізілді және бұл бейне 

өндірісінің пайда болуына әкелді. Бұл тікелей теледидар сахнаға шыққан 
кезде болды. Осы кезеңде механикалық редакциялау алдыңғы сатыда болды 
және бұл тікелей эфирде бағдарламалауға мүмкіндік берді. 

Кейінірек, компьютерлер бір нәрсені өзгерте бастаған кезде, басты 
бенефициарлардың бірі бейне өндірісі болды. Бұл 19 ғасырдың аяғында 
технологияны қолдана отырып, сызықты емес редакциялау перспективаға 
енген кезде болды. Компьютерлердің дамуы басқа технологиялардың, соның 
ішінде бейне өндірісінің дамуына әкелді. 1964 жылы Sony алғашқы 
портативті бейнемагнитофонды шығарды, ал 1973 жылы бейнелерді фильм 
орамдары ретінде емес, дискілерде сақтауға болады. VHS және лазерлік 
дискілер кейінірек 1976 және 1977 жылдары жасалды. Жылдар өтіп, лазерлік 
дискілер CD, DVD және Blu-ray дискілері сияқты шығарылды. Бұл дәуірде 
бейнені шығару және сақтау 19 ғасырда қажет болған үлкен камера мен 
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түсірілген суреттерді қолдану принципі кең таралды (Плато шпиндельді 
қарау құралына ұқсас). 

Тек 19 ғасырдың соңында, 1891 жылы Томас Эдисон нағыз 
кинопроекторды ойлап тапты (38 сурет). Құрылғы көзі мен кіріктірілген 
көзілдірігі бар үлкен металл қорап болды. Құрылғының ішіне бейнесі бар 
фильм тартылды, роликтер жүйесін қолдана отырып, ол қозғалды. Шағын 
фильмді көруге болады. Бұл көрермендер үшін өте ыңғайсыз болды, 
сондықтан өнертабыс жарамсыз болып қалды. Ақыр соңында, 1895 жылы 
проектор қол жетімді болды. Фильмдердегі түс 1902 жылы қысқа 
сегменттерде пайда болды, ал толық түстер тек 1918 жылы "Cupid 
Angling"шығарумен пайда болды. 1927 жылға қарай Фильмдер дыбысты қоса 
бастады. "Джаз әншісі" синхронды ән мен музыкалық нөмірлер түрінде 
осындай дамуға ие болған алғашқы адам болды [7]. 

 
38- сурет. Томас Эдисонның Кинопроекторы 

 
19 ғасырдың ортасында тағы бір дамуға қол жеткізілді және бұл бейне 

өндірісінің пайда болуына әкелді. Бұл тікелей теледидар сахнаға шыққан 
кезде болды. Осы кезеңде механикалық редакциялау алдыңғы сатыда болды 
және бұл тікелей эфирде бағдарламалауға мүмкіндік берді. 

Кейінірек, компьютерлер бір нәрсені өзгерте бастаған кезде, басты 
бенефициарлардың бірі бейне өндірісі болды. Бұл 19 ғасырдың аяғында 
технологияны қолдана отырып, сызықты емес редакциялау перспективаға 
енген кезде болды. Компьютерлердің дамуы басқа технологиялардың, соның 
ішінде бейне өндірісінің дамуына әкелді. 1964 жылы Sony алғашқы 
портативті бейнемагнитофонды шығарды, ал 1973 жылы бейнелерді фильм 
орамдары ретінде емес, дискілерде сақтауға болады. VHS және лазерлік 
дискілер кейінірек 1976 және 1977 жылдары жасалды. Жылдар өтіп, лазерлік 
дискілер CD, DVD және Blu-ray дискілері сияқты шығарылды. Бұл дәуірде 
бейнені шығару және сақтау 19 ғасырда қажет болған үлкен камера мен 

  
 

пленка жабдықтарының қажеттілігі жойылғаннан кейін оңай әрі портативті 
болды. 

Бүгінгі таңда бейнелерді қарапайым жарнамалардан бастап әлеуметтік 
желілердегі жарнамалар мен влогтарға дейін табуға болады. Бұл негізінен 
қарапайым адамдар үшін бейне шығару ресурстарының тез өсуіне 
байланысты. Жасалған бейнені басқару оңайырақ болды, себебі жаңашылдар 
әлдеқайда үлкен файлдарды сақтаудың портативті тәсілдерін үйренуді 
жалғастыруда. 

Енді бейне өндірісі өзінің ескі технологиясының көп бөлігін сақтаған 
кино түсіруден бөлек қолөнер болып саналады. Бүгінгі таңда бейне өндірісін 
бірнеше санатқа бөлуге болады: 

Виртуалды шындықты жаңғырту. Мұндай бейнелер виртуалды 
шындық құлаққаптары арқылы қол жетімді (39 сурет). Олар бейненің басқа 
түрлерінен ерекшеленеді, яғни пайдаланушылар қоршаған ортаға толықтай 
ене алады. Виртуалды шындық интерактивті мүмкіндіктерді ұсынады, бұл 
адамға жобаланған жасанды ортаның бөлігі сияқты сезінуге мүмкіндік 
береді. Бейненің бұл түрі көбінесе бейне ойындарда және көрерменнің өзімен 
өзара әрекеттесуді қажет ететін басқа платформаларда кездеседі, дегенмен 
компаниялар виртуалды шындық бейнелерін қызықты жарнама жасау үшін 
пайдаланады. 

 
39- сурет. Виртуалды шындық құлаққаптары 

 
Анимациялық бейнелер-бұл оны жасаушылар толығымен суреттеген 

және анимация деп аталатын бейнелер. Олардың тірі әрекет элементтері жоқ 
және берілген код пен арнайы бағдарламалық жасақтама негізінде жұмыс 
істейді. Бұрын анимациялық бейне қолмен түсірілген, суретке түсірілген 
және фильмдерде көрсетілген суреттерді қолдана отырып жасалған. Қазіргі 
уақытта CGI (компьютерлік суреттер) қолданылады және негізінен дәстүрлі 
анимация әдісін алмастырды. Адам актерлері сияқты нақты элементтердің 
болмауына байланысты анимациялық бейнелер қиял элементтерін және 
нақты өмірде мүмкін болмайтын басқа нысандар мен көріністерді қамтуы 
мүмкін заттардың кең спектріне ие. 

Анимациялық бейнелердің құны нақты уақыттағы бейнелермен 
салыстырғанда едәуір төмен, себебі біріншісі тек компьютер мен кейбір 
бағдарламалық жасақтаманы қажет етеді. Анимация мүмкіндіктерін 
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шектейтін жалғыз нәрсе-пайдаланылған бағдарламалық жасақтаманың 
мүмкіндіктері. Анимациялық бейнелердің бай әлеуетіне байланысты оларды 
барлық жерде мультфильмдер мен фильмдер түрінде көруге болады. 

Веб-бейнелер, аты айтып тұрғандай, белгілі бір веб-сайтта пайдалану 
үшін арнайы жасалған бейнелер. Көптеген веб-бейнелер жарнама немесе 
компанияның өзімен танысу ретінде қызмет етеді. Компания өз 
клиенттерінде басқа платформаларда қолданатын кез-келген маркетингтік 
әдістер бейнеде де көрінуі мүмкін. Веб-бейнелер шығару компания үшін қол 
жетімді ресурстарға байланысты және нәтиже анимациялық инфографика 
немесе тірі әрекеттің немесе оқиғаның пародиясы болуы мүмкін. 

Әлеуметтік желілердегі бейнелер-Бұл Facebook және YouTube сияқты 
әлеуметтік медиа пайда болғаннан кейін ғана танымал болатын жаңа 
оқиғалар. Әлеуметтік желілерде бейнелер жасау тәсілдері әртүрлі: тірі әрекет 
пен анимация бір платформада қатар өмір сүреді, ал әлеуметтік желілердегі 
вирустық бейнелердің көпшілігі смартфон камералары сияқты қарапайым 
жабдықты қолдана отырып жасалады. Әлеуметтік медиа бейне өндірісін 
ерекше ететін нәрсе, мұндай өндірістер түпкілікті өнімді танымал етуге 
ықпал ететін кез-келген тенденцияны ескеруі керек. 

Бейне өндірісі өндірілетін бейне түріне байланысты, себебі өндірістің 
өзі әрқашан мақсатты басшылыққа алады. Бүгінгі таңда бейне өнімдерінің 
кез-келген түріне қолдануға болатын көптеген әдістер мен жабдықтар бар. 
Тікелей эфирлер мен анимациялық техникалар қазір бірнеше фантазиялық 
фильмдерде қолданылады және мұндай қолдануды мүлдем басқа ғасырлық 
бейне өндірісінің технологиясы ретінде қарастыруға болады. 

Бүгінгі бейне өнімдері, әдетте, жақсы ұйымдастырылған дыбыстық 
тректері бар түрлі-түсті бейнелер болып табылады, олар 19-шы ғасырда 
болған нәрселерден өте алыс, олар бір сәтте үнсіз қара-ақ бейнелермен 
шектелген. Бізде бар Технология, тіпті қарапайым адамға ұялы телефон 
арқылы ғана толық өлшемді функцияларды жасауға мүмкіндік берді. Бұл 
күндері белгілі бір өнер түрінің жалғыз шектеуі - бұл біздің қиялымыз. 

21-ші ғасырдағы бейне өндірушілер қиындықтарға тап болып, 
қолданыстағы жабдықтар мен технологиялардың мүмкіндіктерін кеңейте 
отырып, бейне өндірісі динамикалық технологиялық мәселе болып қала 
береді. 

 
Тапсырма 
1. Диафрагманы пайдаланып кескіннің тереңдігін өзгертіңіз. 

Объективке қарама-қарсы үстелге үш зат қойыңыз. Фокустау оңай болатын 
заттарды таңдаңыз (сызықтар мен контрасттар көп). Мысалы: балалар 
ойыншықтары. 

2. Жарықтың "қараңғы жағын" байыпты зерттеуге біраз уақыт 
бөліңіз.  Көлеңкелерді тексеріп, оларды камераға жазыңыз. Көлеңкені 
суреттің жалпы фокусы ретінде көрсетуге болады. Мүмкін көлеңке тақырып 
үшін екінші дәрежелі. Көлеңке табиғи ма немесе жарқыл тудырады ма? 
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шектейтін жалғыз нәрсе-пайдаланылған бағдарламалық жасақтаманың 
мүмкіндіктері. Анимациялық бейнелердің бай әлеуетіне байланысты оларды 
барлық жерде мультфильмдер мен фильмдер түрінде көруге болады. 

Веб-бейнелер, аты айтып тұрғандай, белгілі бір веб-сайтта пайдалану 
үшін арнайы жасалған бейнелер. Көптеген веб-бейнелер жарнама немесе 
компанияның өзімен танысу ретінде қызмет етеді. Компания өз 
клиенттерінде басқа платформаларда қолданатын кез-келген маркетингтік 
әдістер бейнеде де көрінуі мүмкін. Веб-бейнелер шығару компания үшін қол 
жетімді ресурстарға байланысты және нәтиже анимациялық инфографика 
немесе тірі әрекеттің немесе оқиғаның пародиясы болуы мүмкін. 

Әлеуметтік желілердегі бейнелер-Бұл Facebook және YouTube сияқты 
әлеуметтік медиа пайда болғаннан кейін ғана танымал болатын жаңа 
оқиғалар. Әлеуметтік желілерде бейнелер жасау тәсілдері әртүрлі: тірі әрекет 
пен анимация бір платформада қатар өмір сүреді, ал әлеуметтік желілердегі 
вирустық бейнелердің көпшілігі смартфон камералары сияқты қарапайым 
жабдықты қолдана отырып жасалады. Әлеуметтік медиа бейне өндірісін 
ерекше ететін нәрсе, мұндай өндірістер түпкілікті өнімді танымал етуге 
ықпал ететін кез-келген тенденцияны ескеруі керек. 

Бейне өндірісі өндірілетін бейне түріне байланысты, себебі өндірістің 
өзі әрқашан мақсатты басшылыққа алады. Бүгінгі таңда бейне өнімдерінің 
кез-келген түріне қолдануға болатын көптеген әдістер мен жабдықтар бар. 
Тікелей эфирлер мен анимациялық техникалар қазір бірнеше фантазиялық 
фильмдерде қолданылады және мұндай қолдануды мүлдем басқа ғасырлық 
бейне өндірісінің технологиясы ретінде қарастыруға болады. 

Бүгінгі бейне өнімдері, әдетте, жақсы ұйымдастырылған дыбыстық 
тректері бар түрлі-түсті бейнелер болып табылады, олар 19-шы ғасырда 
болған нәрселерден өте алыс, олар бір сәтте үнсіз қара-ақ бейнелермен 
шектелген. Бізде бар Технология, тіпті қарапайым адамға ұялы телефон 
арқылы ғана толық өлшемді функцияларды жасауға мүмкіндік берді. Бұл 
күндері белгілі бір өнер түрінің жалғыз шектеуі - бұл біздің қиялымыз. 

21-ші ғасырдағы бейне өндірушілер қиындықтарға тап болып, 
қолданыстағы жабдықтар мен технологиялардың мүмкіндіктерін кеңейте 
отырып, бейне өндірісі динамикалық технологиялық мәселе болып қала 
береді. 

 
Тапсырма 
1. Диафрагманы пайдаланып кескіннің тереңдігін өзгертіңіз. 

Объективке қарама-қарсы үстелге үш зат қойыңыз. Фокустау оңай болатын 
заттарды таңдаңыз (сызықтар мен контрасттар көп). Мысалы: балалар 
ойыншықтары. 

2. Жарықтың "қараңғы жағын" байыпты зерттеуге біраз уақыт 
бөліңіз.  Көлеңкелерді тексеріп, оларды камераға жазыңыз. Көлеңкені 
суреттің жалпы фокусы ретінде көрсетуге болады. Мүмкін көлеңке тақырып 
үшін екінші дәрежелі. Көлеңке табиғи ма немесе жарқыл тудырады ма? 

  
 

Көлеңкелер фотография сияқты екі өлшемді ортада тереңдік құрудың 
маңызды бөлігі болып табылады. 

3. Тақырыпты таңдаңыз, содан кейін көрерменді тақырыпқа 
"бағыттау" үшін пайдалануға болатын сахнадағы сызықтарды тексеріңіз.  
Қызықты жолды тауып, фотосуреттің тақырыбын анықтаңыз. Есіңізде 
болсын, сызықтар жасанды немесе табиғи болуы мүмкін. Мысалы, жолдың 
ортасындағы сары сызық немесе ағаш бұтағы. Тіпті адамның қолы оның бет-
әлпетінің жетекші сызығы бола алады. 

 
1.1.5 Бейнеөнерінің мәнерлі мүмкіндіктері 
 
ХХ ғасырдың бейнеөнері XIX ғасырдың ғылымына негізделген. Бұл 

1897 жылы электронды сәулелік түтік пен электронның ашылуы, суреттерді 
электронды түрде шығаруға және беруге негіз болды. 1951 жылға қарай 
суреттер мен дыбыстарды магниттік таспаға жазуға мүмкіндік туды (ampex 2 
таспасы). 1963 жылы Нам Джун Пайк Теледидарды орнату элементтері 
ретінде пайдаланды, бұл теледидардың мәдениеттің символы және 
қалыптастыру құралы ретіндегі маңыздылығын көрсетеді. 

Бейнеөнері Sony Portapak нарығында шамамен 1965 жылы пайда 
болғаннан кейін жасалды. Бұл коммерциялық теледидар индустриясынан тыс 
суретшілерге суреттер мен дыбыстарды электронды түрде жасауға, басқаруға 
және жазуға мүмкіндік берді. Бұл арзан, портативті, қолдануға оңай 
жабдықты (камера мен жазу құрылғысы, редакциялау мүмкіндігі жоқ) 
суретшілер мен қауымдастық ұйымдастырушылары қолданған. Содан кейін 
екі топ хабар тарату бағдарламаларына қолданылатын идеологиялық және 
форматтық шектеулерден тыс "теледидар" құра алды. Ортаны қоғамдық және 
саяси сананы арттырудың құралы ретінде қолданған бейне белсенділер және 
бейне суретшілер 1960-70 жылдары өркендеген белгілі бір көзқарастармен 
бөлісті. Олар өздерін сол қанаттың саяси көзқарастарымен және Маршалл 
Маклуханның идеяларына деген адалдығымен анықталған мәдениетке ықпал 
етті деп санады. Маклухан үшін электронды медиа адамның жүйке жүйесінің 
кеңеюі және ұжымдық идеялар мен көзқарастардың қалыптасуы болды. 60-
шы жылдардың аяғы мен 70-ші жылдардың басында суретшілер жасаған 
бейне таспалар концептуалды өнер мен орындаудағы өнімге қатысты ойлау 
процесіне жаңа алаңдаушылықты көрсетеді. 

Бейнеөнері өзінің маңызды эклектикасына байланысты анықтауға 
тырыспайды. Ол әртүрлі көркем медиаға, сондай-ақ байланыс және Ақпарат 
теориясына сүйенеді. Бұл қоғамдық қозғалыстармен байланысты болды және 
суретшілердің заманауи технологияларға қол жетімділігінің артуына 
байланысты дамыды. Бейнеөнерінің кез-келген анықтамасы бейне суретші 
мен бейне белсендісі арасындағы күрделі және шығармашылық шиеленісті 
ескеруі керек. Бейнеөнерінің эволюциясындағы елеусіз үрдіс-бұл электронды 
кескіннің эстетикалық қасиеттеріне қатысты. 
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1980-1990 жылдар компьютердің бейнеөнеріне әсерімен ерекшеленді. 
Компьютерлік редакциялау, кескіндерді басқару және графика — бұл 
бейнеге әсер еткен кейбір әдістер. Енді бейнеөнеріне Медиа-Өнер деп 
аталатын кең контексте, яғни заманауи коммуникациялық технологияларды 
қолданатын өнерге жүгіну керек. Бүгінгі таңда суретшілер өз жұмыстарын 
сандық технологияның көмегімен жасайды. Көркемдік зерттеудің жаңа 
мүмкіндіктері әр жаңа техникалық өнертабыспен ашылады. Ақпараттық 
медиа саласындағы ең маңызды суретшілердің бірі-интерактивті портреттер 
мен пейзаждар жасайтын Люк Курчес; Дэвид Рокеби, 1980 жылдардан бастап 
өзінің "Очень Нервная система" жұмысымен танымал, ал жақында "Даритель 
имени", Кэтрин Ричардс, оның жұмыстары электромагниттік құрылғыларға, 
атап айтқанда катод түтігіне және оның нұсқаларына негізделген және 
соңында көрерменге виртуалды және поэтикалық әлемге саяхат жасау үшін 
сенсорлық дулыға мен куртка киюді ұсынады. 

Озық цифрлық технологиялар суретшілерге жаңа платформалар мен 
бейнеде жұмыс істеуге жаңа шығармашылық мүмкіндіктер берді. Бейне 
суретшілердің презентациялары енді бір экранмен шектелмейді, ал медианың 
өзі туралы идеялар суретшілерді технологиямен, виртуалды шындықпен 
және сәулетпен өзара әрекеттесуге шақырады. Бейне технологияның 
электромагниттік негізі дыбыс пен кескінді бір уақытта жазуға мүмкіндік 
береді: нәтижесінде композиторлар өз музыкаларын елестете алады, ал 
суретшілер өз суреттерін дыбыстай алады. 

Фотографияны көркемдік пән ретінде қабылдауға кететін уақыт 
ұзақтығымен салыстырғанда ("жаңа" өрнектің соңғы мысалы ретінде), 
бейнені сәттілікке тез көтеру өте таңқаларлық. Бүгінгі таңда аудиовизуалды 
бейнеклиптер бүкіл әлемдегі басты көркем галереялар, мұражайлар мен 
концерт залдарына жиналып, тапсырыс береді және тұрақты және 
гастрольдік өнер коллекцияларында, сондай-ақ кейбір ірі опера 
сахналарында орналасқан. 

Бейне форматы ХХ ғасырдың ең инновациялық шығармашылық 
материалдарының біріне айналғанына қарамастан, 1995 жылға қарай бұл 
технология DVD-дің тұрақты және сенімді жүйесімен алмастырылды, оның 
ұзақ ойнату қабілеті мен жоғары анықтығы бар. Сегіз жылдан кейін DVD-лер 
апта сайынғы фильмдерді жалға алудың таңдаулы форматына айналды: 
бүгінде бейне аудио жазба сияқты ескірген, себебі жаңа фильмдер енді осы 
форматта шығарылмайды және бейнекамералар мен үй жазу құрылғыларына 
арналған кассеталарды ауыстыру қиындай түсуде. Басқаша айтқанда, көркем 
материалдың дамуы форматтар дамып, көздің қарашығындай жойылған 
кезде бұрын-соңды болмаған жылдамдыққа жетті. Оның техникалық 
көтерілуі мен құлдырауы тұрғысынан бейнені жабық жанр деп санауға 
болады. Сандық дәуір бейнені қолдануды тоқтатуды белгілейтіндіктен, біз 
қазірдің өзінде аяқталған дәуірмен, бұрын визуалды және дыбыстық өнерде 
сирек кездесетін құбылыспен бетпе-бет келеміз. 
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1980-1990 жылдар компьютердің бейнеөнеріне әсерімен ерекшеленді. 
Компьютерлік редакциялау, кескіндерді басқару және графика — бұл 
бейнеге әсер еткен кейбір әдістер. Енді бейнеөнеріне Медиа-Өнер деп 
аталатын кең контексте, яғни заманауи коммуникациялық технологияларды 
қолданатын өнерге жүгіну керек. Бүгінгі таңда суретшілер өз жұмыстарын 
сандық технологияның көмегімен жасайды. Көркемдік зерттеудің жаңа 
мүмкіндіктері әр жаңа техникалық өнертабыспен ашылады. Ақпараттық 
медиа саласындағы ең маңызды суретшілердің бірі-интерактивті портреттер 
мен пейзаждар жасайтын Люк Курчес; Дэвид Рокеби, 1980 жылдардан бастап 
өзінің "Очень Нервная система" жұмысымен танымал, ал жақында "Даритель 
имени", Кэтрин Ричардс, оның жұмыстары электромагниттік құрылғыларға, 
атап айтқанда катод түтігіне және оның нұсқаларына негізделген және 
соңында көрерменге виртуалды және поэтикалық әлемге саяхат жасау үшін 
сенсорлық дулыға мен куртка киюді ұсынады. 

Озық цифрлық технологиялар суретшілерге жаңа платформалар мен 
бейнеде жұмыс істеуге жаңа шығармашылық мүмкіндіктер берді. Бейне 
суретшілердің презентациялары енді бір экранмен шектелмейді, ал медианың 
өзі туралы идеялар суретшілерді технологиямен, виртуалды шындықпен 
және сәулетпен өзара әрекеттесуге шақырады. Бейне технологияның 
электромагниттік негізі дыбыс пен кескінді бір уақытта жазуға мүмкіндік 
береді: нәтижесінде композиторлар өз музыкаларын елестете алады, ал 
суретшілер өз суреттерін дыбыстай алады. 

Фотографияны көркемдік пән ретінде қабылдауға кететін уақыт 
ұзақтығымен салыстырғанда ("жаңа" өрнектің соңғы мысалы ретінде), 
бейнені сәттілікке тез көтеру өте таңқаларлық. Бүгінгі таңда аудиовизуалды 
бейнеклиптер бүкіл әлемдегі басты көркем галереялар, мұражайлар мен 
концерт залдарына жиналып, тапсырыс береді және тұрақты және 
гастрольдік өнер коллекцияларында, сондай-ақ кейбір ірі опера 
сахналарында орналасқан. 

Бейне форматы ХХ ғасырдың ең инновациялық шығармашылық 
материалдарының біріне айналғанына қарамастан, 1995 жылға қарай бұл 
технология DVD-дің тұрақты және сенімді жүйесімен алмастырылды, оның 
ұзақ ойнату қабілеті мен жоғары анықтығы бар. Сегіз жылдан кейін DVD-лер 
апта сайынғы фильмдерді жалға алудың таңдаулы форматына айналды: 
бүгінде бейне аудио жазба сияқты ескірген, себебі жаңа фильмдер енді осы 
форматта шығарылмайды және бейнекамералар мен үй жазу құрылғыларына 
арналған кассеталарды ауыстыру қиындай түсуде. Басқаша айтқанда, көркем 
материалдың дамуы форматтар дамып, көздің қарашығындай жойылған 
кезде бұрын-соңды болмаған жылдамдыққа жетті. Оның техникалық 
көтерілуі мен құлдырауы тұрғысынан бейнені жабық жанр деп санауға 
болады. Сандық дәуір бейнені қолдануды тоқтатуды белгілейтіндіктен, біз 
қазірдің өзінде аяқталған дәуірмен, бұрын визуалды және дыбыстық өнерде 
сирек кездесетін құбылыспен бетпе-бет келеміз. 

  
 

Американы қырық алтыншы және елу екінші Венециандық биеннале 
(сәйкесінше 1995 және 2007 жылдары) ұсынған Viola Sado сияқты видео-
практиктер өздерінің материалдық қалауларын магниттен сандық 
форматтарға өзгерткен болуы мүмкін, бірақ соған қарамастан олар бейненің 
көптеген негізгі эстетикалық аспектілерін сақтап қалды. Бейнелеу өнері 
ретінде. Шын мәнінде, форматтар арасындағы ығысу соншалықты тегіс 
болғандықтан, қозғалатын суреттермен жұмыс айқын технологиялық 
дәлсіздікке қарамастан "бейнеарт" терминімен жинала береді. Бейне 
технологиясы қазіргі уақытта жазу және ойнату тұрғысынан артық болып 
табылады деген пікірде, аудиовизуалды біріктірудің салдары, видео карта әлі 
де дамып келеді. Мысалы, көптеген заманауи бейне тәжірибелері 
аудиовизуалды ортаны қолдануды жалғастыруда және сурет пен дыбысқа 
жауап береді. Осылайша, жабдық дамыған болуы мүмкін, бірақ оның 
технологиялық негізі мен синтездеу мүмкіндігінің аспектілері жаңа цифрлық 
ғасырда дамып келеді. 

Сонымен, технологиялық өмірден тыс шыққан бейне технологияның 
өнерге әсерін көрсетеді. Бейне картаның мысалдары 40 – 45 суреттерінде 
көрсетілген.  Көрнекі және музыкалық тарихтың салыстырмалы түрде аз 
бөлігін алып, видео-карта соншалықты әсерлі болды, ол өзінің сөйлеу 
құралдарын жетілдірді. Сонымен қатар, жанр ретінде бейнеарт өзінің 
технологиялық атауынан алыстағанына қарамастан, танымалдылық пен 
тануда өсуді жалғастыруда. Мысалы, Тернер сыйлығы 1996 жылы (Дуглас 
Гордон), 1997 жылы (Джиллиан Уиртинг) және 1999 жылы (Стив МакКуин), 
Уго Босс сыйлығы, Сүлеймен Р.Гуггенхайм Қоры екі жылда бір рет құрған 
халықаралық сыйлыққа берілді. Арт-канондағы бейне өнерінің ажырамас 
және дамып келе жатқан позициясын тағы бір мойындау ретінде лондондық 
Tate Art Nouveau (Tate Modern) компаниясы жақында 215 миллион фунт 
стерлингке бөлме құра бастады, ол тек бейне картаға, қондырғыларға және 
фотосуреттерге арналады. "Жаңа әзірлемелер" сонымен қатар Оңтүстік 
Кореяның Йонг-Инь қаласында, қазіргі уақытта 31 миллион долларлық Nam 
June Paik мұражайы салынып жатыр," әлемдегі алғашқы бейне және Медиа-
Өнер мұражайы " [8]. 

 
40- сурет. Антон Хлабов, "Резонанс" видеокартасы 
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41 -сурет. Максим Свищев, "Карусель" видеокартасы 

 

 
42- сурет. Атақты жарнамалық бейне-"Absolut Blue Noses" көк 

мұрындардың жұмысы 
 

 
43- сурет. Билл Виола "Emergence" ("Құбылыс”) 

 
44 -сурет. Американдық концептуалист Брюс Науман. Жұмыс 

шақырылған актерлермен орындалған "зорлық-зомбылық оқиғасы" деп 
аталады 
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45- сурет. 14 минуттық "қарақшылар теледидары" туралы деректі 

фильм (PTV), Василий Кленов орнатқан. 
 

Pena және Hinde сияқты қазіргі заманғы бейне тәжірибелері қоршаған 
ортаның аудиовизуалды мүмкіндіктерімен жұмыс істеуді жалғастыра 
отырып, композиторлар, музыка директорлары және концерт алаңдарының 
менеджерлері осы "жаңа әзірлемелерді" өз жұмысына жиі қосуға 
қызығушылық танытты, мысалы: Стив Рейхтің әйелі бейнетаспа суретшісі 
Берил Коротпен бірлескен жобасы, Cave, алты экранды мультимедиялық 
вокалды-аспаптық театр, 1993 жылы 16 мамырда Вена Мессе Паласт 
театрында премьерасы болған және Виоланың Питер Вагнердің "Тристан 
және Изолда" ("Бастилия операсы", Париж, 2005 ж.маусым) қойылымына 
арналған селларс — музыкалық құраммен және орындаумен тығыз 
байланысты бейне тәжірибенің ең танымал екі мысалы. 

Опера қойылымының бөлігі ретінде бейнені қолдану да кең таралуда: 
мысалы, Кэти Митчелдің Моцарттың Идоменей (маусым 2010 ж.) 
қойылымында, мысалы, ағылшын ұлттық операсында теңіз көріністерін 
бейнелеу үшін бейнепроекциялар (Fifty Nine Productions) және Корольдік 
опера театрында "опералық кадрлар" (2010 ж.) тақырыбымен жиналған жаңа 
шығармалар триосының бір бөлігі Джокелин Пок футбол жанкүйерлерімен 
бейне сұхбаттарды қамтыды. 

Осылайша, бүгінде үлкен көркем галереялар үнемі жинап отыратын 
және музыкалық қойылымның құрамдас бөлігі ретінде жиі қолданылатын 
бейнеклиптер жарамды және құрметті жанр ретінде танылады, басқаша 
елестету қиын. Бірақ мұндай тану әрдайым күтілмеді және сыни және 
институционалды мойындауды жеңу қиын болды (дегенмен, бейнемен 
жұмыс істейтін көптеген суретшілер мен композиторлар 
институционализацияға белсенді түрде қарсы шыққандығын және қандай да 
бір мағынада бейненің академиялық өнердің жүрегіне енуі оның ерте 
радикалды көзқарасын, Авангард суретшілері мен композиторларының 
алдында тұрған проблемалық қосылыстың жоғалуын білдіреді). ХХ 
ғасырдағы өнердің бірнеше жаңа формаларының бірі деп жарияланған бейне 
өнері өз жұмысына өткенді жатқызуға тырысқан тәжірибешілердің назарын 
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аударды, оның орнына бейнені "жаңа өмірден" ләззат алуды ұсынатын 
жалпы және тарихи бос кеңістікте жұмыс істеуді жөн көрді [9]. 

 

Тапсырма 
1. Фильмдер мен теледидар бағдарламаларын суретке түсіру. 

Камераны алып, фильмді компьютер немесе теледидар экранында суретке 
түсіріңіз. Егер сізге оператор мен режиссер аздап көмектессе, сіз өзіңіз 
түсіретін кадрларға ұқсас серияларды алуыңыз керек. 

2. Фильмдегі кадрлар + олардың суреттері. Бір фильм кадрынан 
және бір жеке фотосуреттен тұратын бірнеше жұп фотосурет жасаңыз. 

3. Жақтау кадрлеуін қолданыңыз. Композициялық көріністі 
жаттықтыру үшін кадрға жақтау жасау өте жақсы әдіс болады. Сіз кез-келген 
қызықты сюжетті байқаған сайын, оған кең көзбен емес, осы жақтаудың 
тіктөртбұрышы арқылы қараңыз. 

 

1.1.6 Паспарту, виньеткалар және басқа да фотоөнімдердің даму 
тарихы 

 

Фотосуреттерді, репродукцияларды, плакаттарды безендіру үшін 
әдетте пластиктен жасалған багет қолданылады. Суреттердің дизайны тек 
жақтау ғана емес, сонымен қатар паспарту (немесе паспарту үшін картон) деп 
аталады. Паспарту-бұл сурет, фотосурет немесе гравюра салынған раманың 
астындағы картон немесе қағаз бөлігі (46 сурет). Паспарту жақтау мен кескін 
арасында түс балансын құруға қызмет етеді. Паспартудың ең көп таралған 
түрлері-стандартты, мұражай және консервілеу картоны. Дизайн ісінің 
дамуымен багет бөлмелер мен галереяларды безендірудің элементіне 
айналды және тиісті атау алды — ішкі багет. Біздің дәуіріміздің XI 
ғасырының даму тарихына сәйкес ғибадатхананың қабырғаларында 
жазылған грек мозаикаларында, содан кейін ортағасырлық диптихтерге, 
триптихтерге қоныс аударған ретабло суретті жалпы кеңістіктен бөлу үшін 
алғашқы жақтауды қолданды. Атақты өнертапқыш және жаңашыл Леонардо 
Да Винчи дизайн өнеріне шынайы эстетикалық құндылық берді. Шебер 
Леонардо өз жұмыстары үшін рамалар жасады, бұл суреттің жақтауда 
қаншалықты органикалық көрінетініне мән берді. Әрі қарай Еуропада 
картиналарды безендіру өнері, содан кейін айналар, тұрмыстық заттар, 
фотосуреттер барған сайын рақым мен мәнге ие болды. Италия, Испания, 
Франция-дәл осы елдер декор өнеріндегі трендтер болып табылады [10]. 

 
46- сурет. Паспарту 
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аталады. Паспарту-бұл сурет, фотосурет немесе гравюра салынған раманың 
астындағы картон немесе қағаз бөлігі (46 сурет). Паспарту жақтау мен кескін 
арасында түс балансын құруға қызмет етеді. Паспартудың ең көп таралған 
түрлері-стандартты, мұражай және консервілеу картоны. Дизайн ісінің 
дамуымен багет бөлмелер мен галереяларды безендірудің элементіне 
айналды және тиісті атау алды — ішкі багет. Біздің дәуіріміздің XI 
ғасырының даму тарихына сәйкес ғибадатхананың қабырғаларында 
жазылған грек мозаикаларында, содан кейін ортағасырлық диптихтерге, 
триптихтерге қоныс аударған ретабло суретті жалпы кеңістіктен бөлу үшін 
алғашқы жақтауды қолданды. Атақты өнертапқыш және жаңашыл Леонардо 
Да Винчи дизайн өнеріне шынайы эстетикалық құндылық берді. Шебер 
Леонардо өз жұмыстары үшін рамалар жасады, бұл суреттің жақтауда 
қаншалықты органикалық көрінетініне мән берді. Әрі қарай Еуропада 
картиналарды безендіру өнері, содан кейін айналар, тұрмыстық заттар, 
фотосуреттер барған сайын рақым мен мәнге ие болды. Италия, Испания, 
Франция-дәл осы елдер декор өнеріндегі трендтер болып табылады [10]. 

 
46- сурет. Паспарту 

  
 

 
Виньетка-кітаптағы немесе қолжазбадағы ою-өрнек, мәтіннің басында 

немесе соңында кішкене сурет немесе ою-өрнек (47 сурет). Оларды арнайы 
суретшілер орындады, олар иллюстрациялардан кем түспеді. Италиядан 
келген баспагер және типограф Альд Мануций 
үлкеніhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D
0%BD%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9, 1499 жылы "ұйқы және махаббат соғысы" 
кітабын шығарған кезде виньеткаларды алғашқылардың бірі болып 
қолданды, оған көптеген виньеткалар кірді. Виньетка-бұл кішкентай ою-
өрнек немесе сюжеттік композиция, ол экран сақтағыш сияқты мәтінді 
алдын-ала жасайды немесе аяқтау функциясын орындайды. Сонымен қатар, 
виньеткаларды мәтіннің өзінде парақтың бұрыштық бөліктерін безендіру 
ретінде пайдалануға болады. Виньеткаларға арналған сюжет-өсімдік 
мотивтері (көбінесе фантастикалық және ертегі мазмұны), абстрактілі 
кескіндер, адамдар мен жануарлардың суреттері. Суреттерден 
айырмашылығы, виньетка оқырман назарын мәтіннен алшақтатпауы керек, 
оның міндеті — кітапқа көркем көрініс беру. Қазіргі тілмен айтқанда, 
виньетка-дизайн элементі [11]. 

 
47- сурет. Винтаждық ою түріндегі Виньетка 

 
Фотокітаптар немесе фотобуктар. Бұрын фотосуреттер басылып, 

альбомдарға жабыстырылған. Біздің ата-аналарымыздың, ата-әжелеріміздің 
суреттері бар мұндай фотоальбомдарды әрқайсымыздан үйде табуға болады. 
Бұл үйлену тойлары, отбасылық мерекелер, демалыс сапарлары, Шетелдік 
іссапарлар, сүйкімді балалардың күнделікті оқиғалары, үй жануарлары — 
бәрі фотосуреттің тақырыбына айналды. Анна Аткинстің (1799-1871) 
"Британ аралдарының теңіз балдырларының суреттері" кітабы фотография 
мен баспа тарихындағы бетбұрыс болды. Алғашқы фотосуреттер жинағы, 
әйел жариялаған фотосурет туралы алғашқы кітап және фотокөшірме 
әдісімен басылған алғашқы кітап [13]. Фотокітап Жапонияда 1920 жылы 
күшті дамыды. 50-ші жылдары Жапонияда әр көрнекті фотографтың өзіндік 
фотокітабы болды. 

Сандық фотосуреттің пайда болуымен суреттер дискілер мен флэш-
дискілерде киілді. Осыдан кейін фотосуретті ұсынудың жаңа дәуірі келді — 
басып шығару әдісімен басылған фотокітаптар немесе фотобуктар (48 сурет). 
Бүгін әркім фотобук жасай алады. Жоғары көркем өнімді заманауи 
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48 -сурет. Фотокітап 

 
Фотокітаптар мен виньеткалар үшін кәсіби фотограф жасаған 

қойылымдық фотосуреттер пайдаланылады. Фотокітапты немесе виньетканы 
түпкілікті құрастыру-бастапқы материалды суретке түсіргеннен кейінгі 
екінші күрделі кезең.  

Тапсырма  
1. Портфолиоңызды жасаңыз. Портфолиоңызды басып шығарыңыз 

және оған байыпты шолу жасаңыз. Портфолиоңызды басып шығарған кезде 
суретке түсіру үрдістері мен әдеттерін көру оңайырақ болады. Бұл өте ұқсас 
фотосуреттерді жоюдың және шығармашылық олқылықтарды толтыру үшін 
фотосессияларды жоспарлаудың тамаша мүмкіндігі.  

2. Үшбұрыштармен фотосуреттер сериясын жасаңыз. Үшбұрыштың 
тек үш жағы бар, бұл форма табиғи түрде қалалық жағдайда пайда болады. 
Мысалы: ғимараттың бұрыштары үшбұрыш қалыптастыру үшін қалай 
біріктіріледі. 

3. Берілген тақырып бойынша фотосуреттер жиынтығын жасаңыз. 
Бұл бір тақырыпты әр түрлі жолмен қалай ашуға болатындығын түсінуді 
дамытады. 

4. Өз жұмысыңызды бағалаңыз. Ескі жұмысыңызды қарау сізге 
фотосуреттің қай элементтеріне көп көңіл бөлу керектігін көрсетеді. Кейбір 
фотографтар фотографияның техникалық аспектілері бойынша жұмыс істеуі 
керек: экспозиция, фокустау және т.б.   

 
1.2. Сандық фототехника жұмысының жалпы принциптері 
 
1.2.1. Құрылғы және жұмыс істеу қағидаты 

 
Фотоаппарат-жарық өткізбейтін камерадан (фотокамерадан) 

фототүсірілім объективінен, алмалы-салмалы кеңістіктің шекарасын 
айқындайтын бейне іздегіштен, фотопленкадағы немесе матрицадағы лездік 
жарықтандырудың мөлшерін реттейтін ысырмадан тұратын электрондық-
оптикалық жүйе. 49-суретте камералардың әртүрлі түрлері көрсетілген. 
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фотографтар фотографияның техникалық аспектілері бойынша жұмыс істеуі 
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49- сурет. Фотокамералардың  түрлері 

 
Жарық өткізбейтін камера алдыңғы жағында линзаны орнататын 

саңылауы бар қорап түрінде, ал артында — пленка немесе матрица 
орналасқан жақтауы бар қорап түрінде болады. Камера пленканы немесе 
матрицаны жарық сәулесінен қорғайды. 

Фотопленкаға немесе матрицаға сәулелену суретке түсіру кезінде 
объектив арқылы ғана өтеді. Камера сонымен қатар камераның барлық 
механизмдері орнатылған негізгі корпус болып табылады. Жарық 
шағылыспауы үшін камераның Ішінде қара түсті боялған. Камераның кадр 
жақтауы пленкаға немесе матрицаға түсетін кескін өлшемдерінің шектерін 
(кадр пішімі) анықтайды. 

Фотографиялық жабдықты зерттеу камералардың бүкіл массасын 
топтарға бөлуге мүмкіндік беретін қандай да бір жіктеуді белгілеу 
қажеттілігін тудырады, олардың әрқайсысы жалпы сипаттамалары бар 
бірқатар камераларды біріктіреді. Мұндай белгілер: аппараттың мақсаты, 
оның Форматы, онда қолданылатын фотоматериалдардың түрі. 

Осы белгілердің біріншісіне сәйкес камералар қарапайым 
фотографиялық түсірілімдердің кең спектріне арналған жалпы мақсаттағы 
құрылғыларға және арнайы мақсаттағы құрылғыларға бөлінеді. 
Шығарылатын фотоаппараттардың негізгі бөлігін жалпы мақсаттағы 
аппараттар құрайды. Арнайы мақсаттағы құрылғылардың қатарына тек 
панорамалық және стереоскопиялық құрылғылар жатады. 

Пішім алынған негативтердің мөлшерін білдіреді. Әуесқойлық 
фотоаппараттар үшін мынадай халықаралық стандартты фотоаппараттар 
қабылданды: 2,4х2,4; 2,4х2,6; 4,5х6; 6х6; 6х9 және 6,5x9 см. Бұдан басқа, 
практикаға кейбір аралық форматтар (2,4х3, 2 см және басқалары), сондай-ақ 
10х14 және 14х21 ММ форматтар кіреді. 

10x14 және 14x21 ММ форматтағы камералар миниатюралық немесе 
микроформат деп аталады. 2,4x2,4-тен 2,4х3,6 см-ге дейінгі форматтағы 
құрылғылар аз форматты деп аталды. 4,5х6 см және одан үлкен форматтағы 
құрылғылар үлкен формат деп аталады. 

Қолданылатын фотоматериалдардың түрі бойынша фотоаппараттар 
пластиналық, пленкалық және цифрлық болып бөлінеді. 
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Фильм камераларынан кейін компьютердің пайда болуына байланысты 
сандық камералар пайда болды. Қазіргі заманғы камералардың басым 
көпшілігі сандық құрылғылар. 

Сандық камера күрделі оптика, механикалық және электронды 
құрылғы болып табылады және ерекше мазмұнды қажет етеді.  Сандық 
фотокамерамен түсірілген суреттер химиялық реакцияны қолдану арқылы 
емес, сандық электр кодтары-сандар түрінде сақталады.  Сандық камера 
ыңғайлы, себебі ол сізге 36 кадрдан көп түсіруге мүмкіндік береді. 
Фотографтың жұмысы үшін заманауи, ыңғайлы функциялармен 
жабдықталған.   

2009 жылы Sony компаниясы Exmor технологиясы бойынша 
матрицаларды шығарды: артқы жарықпен және пиксельден микролинзаға 
дейін үш есе азайтылған жұмыс бөлігімен. Мұндай матрицаларда жарық 
сәулесінің өтуіне ештеңе кедергі болмайды, ал микролинзалар бір-біріне 
тегіс өтеді. Аналогтық сигнал әр пиксельде бірден сандық 
түрлендірілгендіктен, қызу мүлдем жоқ [14]. 

Эволюцияның 180 жылында көптеген фото камералардың 
конструкциялары ойлап табылды. Кейбіреулері одан әрі жетілдірілді, ал 
басқалары ұмытылды. Бұл күндері фотографиялық камералардың тек екі 
негізгі түрі бар: айнасыз және айна. Форматқа байланысты оларды үш топқа 
бөлуге болады: үлкен форматтағы (жалпақ пленка немесе 9х12 см 
матрицалар үшін), орташа форматтағы (6х6 см форматтағы роликті 
камералар және т.б.) және төмен форматтағы (35 мм). 

Фотокамераның прототипі-обскураның камерасы, қарапайым қорап, 
бір қабырғада микро тесіктер жасалады. Экспозиция жылжымалы жапқыш 
арқылы микроверстияның ашылуы мен жабылуы арасындағы уақытпен 
анықталады. Ішкі жазықтыққа қарама-қарсы тесік-суретті бекітетін қара-ақ 
фотоқағаз парағы. Кейін ол шығарылады және қараңғыда немесе 
фотозертхананың арнайы қауіпсіз жарығында өңделеді.  50-суретте обскура 
камерасының жұмыс істеу қағидаты көрсетілген. Камера жұмысының 
принциптері: жарық сәулесі камера объективінен өтеді, оның көмегімен 
камерамен алынған кескін өткір және айқын болады, дәл фокустық 
жазықтықта, қазіргі заманғы камераларда пленкаға немесе матрицаға 
орналастырылады. Жарық пленкаға немесе матрицаға түзу сызықпен өтеді, 
және Біз қалай түсіретінімізді көре аламыз. Ол үшін бізге бөлек винтовка 
қажет. Бұл жай "терезе"  — камерадағы тесік болуы мүмкін (51 сурет). 
Немесе кадрға түсетін нәрсені ойнататын мини-экран болуы мүмкін.   
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Немесе кадрға түсетін нәрсені ойнататын мини-экран болуы мүмкін.   

 

  
 

 
50- сурет. Обскура камерасының жұмыс істеу қағидаты 

 

 
51- сурет. Көрсеткіш тетік  

 
Барлық камералардағы фотография параметрлері екі маңызды 

құрылғыны реттейді-диафрагма және Ысырма. Диафрагма-бұл жарық өтетін 
тесік, оны жарық мөлшерін бақылау үшін реттеуге болады. Ысырма-бұл 
Ысырма, оның ашылу ұзақтығын (ысырма жылдамдығын) дәл орнатуға 
болады, сонымен қатар камераның пленкасына немесе матрицасына қанша 
жарық түсетініне байланысты. Белгілі бір уақыт аралығында пленкаға немесе 
матрицаға түсетін жарық мөлшері үшін экспозиция термині қолданылады. 
Экспозицияға әсер ететін үш негізгі параметр — ысыру жылдамдығы, 
диафрагма және пленка немесе матрицаның сезімталдығы. 

 Кескінді дәл орналастырудың және фокустаудың ең ыңғайсыз әдісі 
үлкен форматтағы камераларда қолданылды. Камераның артындағы күңгірт 
әйнек объектив жасаған инверттелген кескінді көруге және фокустауға 
мүмкіндік берді (52 сурет). 
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52 -сурет. Тікелей бұрыштама қоятын фотоаппарат (дереккөз: 

http://www.cinemadslr.ru) 
 

Көрініс іздегішке салынған тағы бір құрылғы объектінің тікелей 
бейнесін жасайды, және сол бұрыштық өрісті және кадрдың кескін сияқты 
бірдей арақатынасын алу үшін. Тікелей іздегіштің кемшілігі-бұл қашықтағы 
нысандарды дәлірек көрсетеді. Бірақ жақын нысандарды түсіргенде, көрініс 
іздегіштегі сурет (53а сурет) жасалған линзаның кескініне сәйкес келмейді 
(53б сурет). Бұл айырмашылық "параллакс қатесі" деп аталады (53 сурет). 

 
53- сурет. Параллакс қатесі 

 
Дегенмен, суретті орналастыру және фокустау кезінде қанағаттанарлық 

нәтижеге қол жеткізу үшін айна камералары жақсы жұмыс істейді. Линзаның 
артындағы айна камераларында суретті бейнелейтін айна орналасқан 
фокустық экран фотокамераның жоғарғы жағында орналасқан. Экспозиция 
басталмай тұрып, айна жоғары қарай еңкейіп, пленканы немесе камера 
матрицасының алдын бөгемейді (54 сурет).  
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(53б сурет). Бұл айырмашылық "параллакс қатесі" деп аталады (53 сурет). 

 
53- сурет. Параллакс қатесі 

 
Дегенмен, суретті орналастыру және фокустау кезінде қанағаттанарлық 

нәтижеге қол жеткізу үшін айна камералары жақсы жұмыс істейді. Линзаның 
артындағы айна камераларында суретті бейнелейтін айна орналасқан 
фокустық экран фотокамераның жоғарғы жағында орналасқан. Экспозиция 
басталмай тұрып, айна жоғары қарай еңкейіп, пленканы немесе камера 
матрицасының алдын бөгемейді (54 сурет).  

  
 

 
54- сурет. Бір объективтік айналы фотоаппарат 

 
Фокустық экран-әр түрлі диафрагма қондырғыларында және 

объективтің фокустық ұзындығында өрістің көрінетін тереңдігін дәл 
көрсетеді. Көптеген DSLR автофокуспен жабдықталған, бірақ қолмен 
фокустау режимінде жұмыс істеуге мүмкіндік береді (55 сурет). 

 
55 -сурет. Автофокусы бар айналы фотоаппарат 

 
Диафрагмалық сандар және диафрагма. Алдыңғы және артқы 

элементтер арасындағы фото линзалардың ішінде апертура деп аталатын 
дөңгелек пішінді тесік бар. Әдетте бұл ирис диафрагмасы-тесіктің өлшемін 
өзгертуге мүмкіндік беретін бір-бірімен қабаттасатын бірнеше қара металл 
жапырақшалары. Әдетте, қазіргі заманғы сандық камералар толығымен ашық 
диафрагмамен айқындалуға, экспозиция кезінде диафрагманың мөлшерін 
автоматты түрде басқаруға мүмкіндік алады. Ескереміз: аз тесік линзалар, 
көп диафрагменное саны. Бұл сандардың типтік қатары: 

f/1.4    f/2    f/2.8    f/4      f/5.6      f/8     f/11     f/16       f/22 
 
Линзаның диафрагма диаметрі орнатылған диафрагма санына 

байланысты. Белсенді тесіктің диаметрі өте маңызды, объектив арқылы 
өтетін жарық мөлшері оған байланысты. Ол арқылы өтетін жарық мөлшері 
өзгереді. Диафрагманың ашылуы объективтің ортасында орналасқандықтан, 
кескіннің жарықтығы кадрдың бүкіл өрісінде біркелкі артады немесе азаяды. 
Диафрагма сандарының бірдей мәніне орнатылған және қашықтағы линзаға 
бағытталған кез-келген объектив фокустық ұзындығы мен камера көрінісіне 
қарамастан кескіннің жарықтығын бірдей береді. 

Диафрагма мен диафрагма сандары пропорционалды. Диафрагма 
неғұрлым үлкен болса, диафрагма саны соғұрлым аз болады және керісінше. 
Диафрагма сандары линзаның фокустық ұзындығы диафрагманың тиімді 
диаметрінен қанша есе көп екенін көрсетеді. Мысалы, f / 2 тесіктің диаметрі 
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фокустық ұзындықтың жартысына тең екенін білдіреді. Ал F / 4 бір тоқсан 
және т. б. Диафрагма саны кескіннің жарықтығына әсер ететін екі негізгі 
факторды ескереді.  Бұл линза, сурет және жарық сәулесінің диаметрі 
арасындағы қашықтық. Егер сіз тесік аймағын екі есе көбейтсеңіз, тесік 
диаметрін (диафрагманы) тамырға екі рет көбейту керек (шамамен 1.4). 
Диафрагма сандарының шкаласы осыған негізделеді, 2 санын 1.4-ке 
көбейтеміз, f / 2.8 алынады. f / 4 бұл 1.4-ке көбейтілген 2.8 саны және т. б. 
Шеңбердің диаметрін екі есе көбейте отырып, сіз оның ауданын төрт есе 
арттырасыз  (56 сурет). 

 
56- сурет. Диафрагма және диафрагмалық сандар 

 
Бірінші линзаның диафрагмасы ені 12 мм, ал екіншісі 6 мм болады 

делік. Бірінші жағдайда алынған кескін екіншісіне қарағанда төрт есе жарқын 
болады.  

 
Дифрагмалық сан = Объективтің фокустық қашықтығы 

Апертураның эффективті диаметрі 
 
Диафрагманың диаметрі бейнеленген кеңістікті Кесу тереңдігін 

өзгертеді. Диафрагмалық сандар шкаласының жоғарғы және төменгі 
шекаралары әртүрлі линзаларда әр түрлі болады. Шағын форматтағы 
фотокамераларға арналған линзалар әдетте f/16 немесе f / 22 дейін жабылады. 
Кескінді күрт бейнеленген кеңістіктің үлкен тереңдігімен алып тастау үшін 
объективтің кішкене саңылаулары қажет. Шкаланың басындағы диафрагма 
санының минималды мәні қолданыстағы технологияға байланысты. 
Линзаның тесік диаметрі неғұрлым үлкен болса, соғұрлым жарық түседі. Бұл 
аз жарық түсіру жағдайында ыңғайлы. Линза-өте күрделі оптикалық жүйе. 
Ол түсірілетін объектіге тым жақын емес немесе тым алыс емес белгілі бір 
түсіру шарттары үшін есептеледі. 

Айқын бейнеленген кеңістіктің тереңдігі сіз объектіге бағытталған 
объектінің алдыңғы және артқы жағында пайда болады. Егер сіз объективті А 
объектісіне бағыттап, ең ашық диафрагманы орнатсаңыз, онда А объектісіне 
дейін және одан кейін орналасқан басқа нысандар анық емес болады. Бірақ, 
егер сіз диафрагманы f/22-ге жапсаңыз, онда барлық жоспарларда орналасқан 
нысандар күрт болады (57 сурет). 
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көбейтеміз, f / 2.8 алынады. f / 4 бұл 1.4-ке көбейтілген 2.8 саны және т. б. 
Шеңбердің диаметрін екі есе көбейте отырып, сіз оның ауданын төрт есе 
арттырасыз  (56 сурет). 

 
56- сурет. Диафрагма және диафрагмалық сандар 

 
Бірінші линзаның диафрагмасы ені 12 мм, ал екіншісі 6 мм болады 

делік. Бірінші жағдайда алынған кескін екіншісіне қарағанда төрт есе жарқын 
болады.  

 
Дифрагмалық сан = Объективтің фокустық қашықтығы 

Апертураның эффективті диаметрі 
 
Диафрагманың диаметрі бейнеленген кеңістікті Кесу тереңдігін 

өзгертеді. Диафрагмалық сандар шкаласының жоғарғы және төменгі 
шекаралары әртүрлі линзаларда әр түрлі болады. Шағын форматтағы 
фотокамераларға арналған линзалар әдетте f/16 немесе f / 22 дейін жабылады. 
Кескінді күрт бейнеленген кеңістіктің үлкен тереңдігімен алып тастау үшін 
объективтің кішкене саңылаулары қажет. Шкаланың басындағы диафрагма 
санының минималды мәні қолданыстағы технологияға байланысты. 
Линзаның тесік диаметрі неғұрлым үлкен болса, соғұрлым жарық түседі. Бұл 
аз жарық түсіру жағдайында ыңғайлы. Линза-өте күрделі оптикалық жүйе. 
Ол түсірілетін объектіге тым жақын емес немесе тым алыс емес белгілі бір 
түсіру шарттары үшін есептеледі. 

Айқын бейнеленген кеңістіктің тереңдігі сіз объектіге бағытталған 
объектінің алдыңғы және артқы жағында пайда болады. Егер сіз объективті А 
объектісіне бағыттап, ең ашық диафрагманы орнатсаңыз, онда А объектісіне 
дейін және одан кейін орналасқан басқа нысандар анық емес болады. Бірақ, 
егер сіз диафрагманы f/22-ге жапсаңыз, онда барлық жоспарларда орналасқан 
нысандар күрт болады (57 сурет). 

  
 

 
57- сурет. Фокустық қашықтық  

 

Ең кіші диафрагма саны күрт бейнеленген кеңістіктің ең төменгі 
тереңдігін береді. Керісінше, ең үлкен диафрагмалық сан - күрт бейнеленген 
кеңістіктің ең жоғарғы тереңдігі (58 сурет). 

 
58- сурет.  Диафрагма санына байланысты күрт бейнеленген кеңістіктің 

тереңдігі 
Күрт бейнеленген кеңістіктің тереңдігі кейде кесу тереңдігімен 

шатастырылады. Жоғарыда атап өткеніміздей, күрт бейнеленген кеңістіктің 
тереңдігі таңдалған линзаны орнату кезінде басқа нысандарды неғұрлым 

Өте кең бұрышты 
  

Орташа кең бұрышты 
  

Кең бұрышты  
  

Қалыпты  

Ұзын фокустық  

Өте ұзын фокустық  

Көру 
бұрышы 

Фокустық 
қашықтық  

Нысанға дейінгі қашықтық 

Нысанға дейінгі қашықтық 

Нысанға дейінгі қашықтық 
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жақын және алыс етіп жасауға байланысты. Ал өткірлік тереңдігі қандай да 
бір объектінің фокусталған суреті айтарлықтай анық болмайтындай етіп, 
фотоаппараттың матрицасындағы суретке дейін объективтің қашықтығын 
өзгерте аласыз. Яғни фокустың дәлдігі үшін маңызды. Өрістің тереңдігі-
линзадан матрицадағы немесе пленкадағы кескінге дейінгі қашықтықты 
қаншалықты өзгерте алатындығыңызды анықтайды. 

Камера ысырмасы-камераның артқы жағында, пленка немесе матрица 
бетінің алдында орналасқан механикалық құрылғы. Ысырма бірнеше жұқа 
мөлдір жапырақшалардан тұрады, олар ысырма түймесін басқан кезде тез 
ашылып, пленкаға немесе матрицаға жарық түседі, содан кейін 
экспозицияның соңы қайтадан жабылады. Қақпалардың дизайны әртүрлі 
және көптеген. Перде, орталық, фокустық жапқыштар және т. б. бар. 

Орталық жапқыштың дизайны (59 сурет) бүкіл жақтаудың біркелкі 
жарықтандырылуын қамтамасыз етеді, ал жолды жабу үшін жарыққа аз ғана 
қозғалыс қажет. Ысырма жарқылмен синхрондалады, сондықтан 
синхроконтакт жабылып, жапырақтары толығымен ашылған сәтте жұмыс 
істейді.  

 
59- сурет. Орталық ысырма. 

 
Ауыстырылатын линзалары бар камераларда Ысырма фокустық 

жазықтықта орналасқан. Бұл кез-келген уақытта объективті өзгертуге 
мүмкіндік береді, себебі ысырма камераның пленкасын немесе матрицасын 
жабады. Мұндай камераларда әдетте фокалды ысырма болады (60 сурет) 
жылжымалы металл пластиналардан тұрады.  

 
60 -сурет. Камераның фокустық ысырмасы 

Тағы бір нұсқа - бұралған мата перделері. Бір перде экспозиция 
басталған кезде ашылады, екіншісі жарық ағынын жауып, оның артынан 
қозғалады. Әр суреттен кейін перделер бастапқы күйіне оралады (61 сурет). 
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жақын және алыс етіп жасауға байланысты. Ал өткірлік тереңдігі қандай да 
бір объектінің фокусталған суреті айтарлықтай анық болмайтындай етіп, 
фотоаппараттың матрицасындағы суретке дейін объективтің қашықтығын 
өзгерте аласыз. Яғни фокустың дәлдігі үшін маңызды. Өрістің тереңдігі-
линзадан матрицадағы немесе пленкадағы кескінге дейінгі қашықтықты 
қаншалықты өзгерте алатындығыңызды анықтайды. 

Камера ысырмасы-камераның артқы жағында, пленка немесе матрица 
бетінің алдында орналасқан механикалық құрылғы. Ысырма бірнеше жұқа 
мөлдір жапырақшалардан тұрады, олар ысырма түймесін басқан кезде тез 
ашылып, пленкаға немесе матрицаға жарық түседі, содан кейін 
экспозицияның соңы қайтадан жабылады. Қақпалардың дизайны әртүрлі 
және көптеген. Перде, орталық, фокустық жапқыштар және т. б. бар. 

Орталық жапқыштың дизайны (59 сурет) бүкіл жақтаудың біркелкі 
жарықтандырылуын қамтамасыз етеді, ал жолды жабу үшін жарыққа аз ғана 
қозғалыс қажет. Ысырма жарқылмен синхрондалады, сондықтан 
синхроконтакт жабылып, жапырақтары толығымен ашылған сәтте жұмыс 
істейді.  

 
59- сурет. Орталық ысырма. 

 
Ауыстырылатын линзалары бар камераларда Ысырма фокустық 

жазықтықта орналасқан. Бұл кез-келген уақытта объективті өзгертуге 
мүмкіндік береді, себебі ысырма камераның пленкасын немесе матрицасын 
жабады. Мұндай камераларда әдетте фокалды ысырма болады (60 сурет) 
жылжымалы металл пластиналардан тұрады.  

 
60 -сурет. Камераның фокустық ысырмасы 

Тағы бір нұсқа - бұралған мата перделері. Бір перде экспозиция 
басталған кезде ашылады, екіншісі жарық ағынын жауып, оның артынан 
қозғалады. Әр суреттен кейін перделер бастапқы күйіне оралады (61 сурет). 

  
 

 
61- сурет. Перде жапқышы 

 
Ысырма жылдамдығы диапазоны келесі жолды білдіреді:  
1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 c және т. б.  
Перде жапқышы бар заманауи камераларда минималды ысырма 

жылдамдығы 1/8000 c жетуі мүмкін. Фильм камераларында әдетте 
механикалық жапқыштар қолданылды. Ал сандық айна камераларында 30 
секундқа дейін ұстап тұруды қамтамасыз ететін электронды басқарылатын 
перделер қолданылады.  

Ысырма жылдамдығы мен диафрагманы таңдау сіз алғыңыз келетін 
өрістің тереңдігіне және қозғалысты қалай анық немесе бұлыңғыр етуге 
байланысты болады. Заманауи камераларда сіз "қолмен" ысырма 
жылдамдығын орната аласыз (әдетте "В" әрпімен белгіленеді). Орнатқан 
кезде ысырма төмен қарай басқан кезде ашылады. Сіз оны басқан кезде ашық 
қалады. Сонымен, сіз суретті қолмен ұзақ экспозициямен жасай аласыз. 

Жарықты өлшеу және экспонометр. Барлық заманауи камераларда 
объектіден шағылысқан жарықтың жарықтығын өлшеу үшін кіріктірілген 
экспонометр бар, бұл дұрыс экспозицияны анықтауға мүмкіндік береді. 
Камерада сіз оны кіріктірілген режим бағдарламасынан таңдай аласыз. А 
әрпімен белгіленген режимге ауысқан кезде-диафрагма санының сәйкес 
комбинациясы автоматты түрде орнатылады. Таңдалған диафрагма үшін 
қажетті ысырма жылдамдығы — диафрагманың басымдық режимі – Av, 
таңдалған ысырма жылдамдығы үшін қажетті Ысырма мәні-TV ысырма 
жылдамдығы басымдылығы режимі. Жарыққа сезімтал сенсор, әдетте, 
камера корпусының алдыңғы жағында объективтің жанында орналасады 
және объектіге дәл қарайды немесе объектив арқылы өткен жарықты өлшеп, 
камераның ішіне сәйкес орналастырылуы мүмкін. Пленкалы камераларда 
қолданылатын пленканың (ISO) сезімталдығын қолмен қою керек. Кейбір 
фильм камераларында бұл процедура кассетадағы штрих-кодтарды оқу 
арқылы автоматты түрде жүзеге асырылады. 

Сандық камера - бұл суретті жазу үшін фотоэлектрлік принцип 
қолданылатын камера. Бұл жағдайда жартылай өткізгіш фотоматрица 
жарықты электрлік сигналдарға айналдырады, олар өзгермейтін сақтау 
құрылғысымен сақталатын сандық мәліметтерге айналады. Сандық 
фотоаппаратпен алынған суреттер компьютерге жүктелуі, желілер арқылы 
берілуі, монитор экранында қаралуы немесе принтердің көмегімен қағаз 
тасығышта басылуы мүмкін. 
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Пленкалы камералардан айырмашылығы, сандық фотоматериалдарды 
зертханалық өңдеуді қажет етпейді, ал егер кіріктірілген сұйық кристалды 
дисплей болса, түсірілім нәтижесін дереу бағалауға мүмкіндік береді. 
Сонымен қатар, сәтсіз суреттер жад картасынан дереу алынып тасталуы 
мүмкін, ал кейбір модельдерде олар тікелей камерада өңделеді.  

Реленің жұмыс істеу қағидаты. Фотосезімтал матрица немесе 
фотосенсор – бұл ең кішкентай фотосезімтал элементтерден-фотодиодтардан 
тұратын интегралды микросхема (басқаша айтқанда, кремний плитасы). Кез 
келген құралатын матрица жарық ағынының энергиясын электрлік зарядқа 
түрлендіруге қабілетті. Фотодиод неғұрлым көп фотондар ұстаса, соғұрлым 
көп электрондар шығады. Барлық фотодиодтардың жиынтық ауданы 
неғұрлым үлкен болса, соғұрлым олар жарық қабылдай алады және 
матрицаның фотосезімталдығы соғұрлым жоғары болады. 

Кез – келген фотосуреттің негізі - жарық. Ол камераға объектив 
арқылы енеді, оның линзалары фотосезімтал матрицада заттың бейнесін 
құрайды. Түсіру түймесін басқан кезде камераның ысырмасы ашылады 
(әдетте секундтың бір бөлігінде) және кадр ашылады, яғни матрицаны 
берілген қарқындылықтың жарық ағынымен жарықтандыру. Жеңіл немесе 
қараңғы суретке түсуді қалайтындығына байланысты әр түрлі жарық, яғни әр 
түрлі экспозиция қажет болуы мүмкін. 

Матрицаның динамикалық диапазоны фотодиодтардың максималды 
сигнал деңгейі мен матрицаның фондық шу деңгейі арасындағы қатынасты 
білдіреді, яғни, мәні бойынша, матрица қабылдай алатын жарықтың 
максималды және минималды қарқындылығы арасындағы қатынасты 
білдіреді. Үлкен матрица, әдетте, камераның белгілі бір моделі үшін ISO 
сезімталдығының жоғары максималды мәнін білдіреді. себебі, сандық 
камерада ISO-ны жоғарылату-бұл цифрландырудан бұрын электрлік 
сигналды күшейту. Әрине, пайдалы сигналмен бірге Шу да күшейеді, яғни 
үлкен сигнал/шу қатынасы бар матрица жоғары ISO мәндерінде таза суретті 
қамтамасыз етеді. 

Фотодиодтардың әрқайсысы қызыл, жасыл немесе көк түсті жарық 
сүзгісімен жабдықталады. Қызыл сүзгі қызыл сәулелерді жібереді, бірақ көк 
және жасыл сәулелерді кешіктіреді. Сол сияқты, жасыл және көк фильтрлер 
тек өз түстерінің сәулелерін өткізіп жібереді. Нәтижесінде әрбір фотодиод 
жарық толқындарының шектеулі спектріне ғана сезімтал болады. 

Сандық камераның ажыратымдылығы неғұрлым жоғары болса, 
тегістейтін сүзгінің қажеттілігі соғұрлым аз болады, сондықтан соңғы 
уақытта онсыз модельдер көбейіп келеді. Матрицаны 15-20 мегапиксельден 
жоғары ажыратымдылықта линза аберрациясы және диафрагма 
саңылауындағы дифракция кескіннің табиғи және сөзсіз бұлыңғырлығын 
қамтамасыз етеді, бұл төмен өту сүзгісінің көмегімен өрістің әдейі 
нашарлауын артық етеді. 

Камераны шаңнан, соққылардан және жоғары температурадан, 
ылғалдан және күшті радио толқындарынан қорғау керек. Сандық 



47
  

 

Пленкалы камералардан айырмашылығы, сандық фотоматериалдарды 
зертханалық өңдеуді қажет етпейді, ал егер кіріктірілген сұйық кристалды 
дисплей болса, түсірілім нәтижесін дереу бағалауға мүмкіндік береді. 
Сонымен қатар, сәтсіз суреттер жад картасынан дереу алынып тасталуы 
мүмкін, ал кейбір модельдерде олар тікелей камерада өңделеді.  

Реленің жұмыс істеу қағидаты. Фотосезімтал матрица немесе 
фотосенсор – бұл ең кішкентай фотосезімтал элементтерден-фотодиодтардан 
тұратын интегралды микросхема (басқаша айтқанда, кремний плитасы). Кез 
келген құралатын матрица жарық ағынының энергиясын электрлік зарядқа 
түрлендіруге қабілетті. Фотодиод неғұрлым көп фотондар ұстаса, соғұрлым 
көп электрондар шығады. Барлық фотодиодтардың жиынтық ауданы 
неғұрлым үлкен болса, соғұрлым олар жарық қабылдай алады және 
матрицаның фотосезімталдығы соғұрлым жоғары болады. 

Кез – келген фотосуреттің негізі - жарық. Ол камераға объектив 
арқылы енеді, оның линзалары фотосезімтал матрицада заттың бейнесін 
құрайды. Түсіру түймесін басқан кезде камераның ысырмасы ашылады 
(әдетте секундтың бір бөлігінде) және кадр ашылады, яғни матрицаны 
берілген қарқындылықтың жарық ағынымен жарықтандыру. Жеңіл немесе 
қараңғы суретке түсуді қалайтындығына байланысты әр түрлі жарық, яғни әр 
түрлі экспозиция қажет болуы мүмкін. 

Матрицаның динамикалық диапазоны фотодиодтардың максималды 
сигнал деңгейі мен матрицаның фондық шу деңгейі арасындағы қатынасты 
білдіреді, яғни, мәні бойынша, матрица қабылдай алатын жарықтың 
максималды және минималды қарқындылығы арасындағы қатынасты 
білдіреді. Үлкен матрица, әдетте, камераның белгілі бір моделі үшін ISO 
сезімталдығының жоғары максималды мәнін білдіреді. себебі, сандық 
камерада ISO-ны жоғарылату-бұл цифрландырудан бұрын электрлік 
сигналды күшейту. Әрине, пайдалы сигналмен бірге Шу да күшейеді, яғни 
үлкен сигнал/шу қатынасы бар матрица жоғары ISO мәндерінде таза суретті 
қамтамасыз етеді. 

Фотодиодтардың әрқайсысы қызыл, жасыл немесе көк түсті жарық 
сүзгісімен жабдықталады. Қызыл сүзгі қызыл сәулелерді жібереді, бірақ көк 
және жасыл сәулелерді кешіктіреді. Сол сияқты, жасыл және көк фильтрлер 
тек өз түстерінің сәулелерін өткізіп жібереді. Нәтижесінде әрбір фотодиод 
жарық толқындарының шектеулі спектріне ғана сезімтал болады. 

Сандық камераның ажыратымдылығы неғұрлым жоғары болса, 
тегістейтін сүзгінің қажеттілігі соғұрлым аз болады, сондықтан соңғы 
уақытта онсыз модельдер көбейіп келеді. Матрицаны 15-20 мегапиксельден 
жоғары ажыратымдылықта линза аберрациясы және диафрагма 
саңылауындағы дифракция кескіннің табиғи және сөзсіз бұлыңғырлығын 
қамтамасыз етеді, бұл төмен өту сүзгісінің көмегімен өрістің әдейі 
нашарлауын артық етеді. 

Камераны шаңнан, соққылардан және жоғары температурадан, 
ылғалдан және күшті радио толқындарынан қорғау керек. Сандық 

  
 

фотоаппаратты өз қорабында немесе сөмкеде жабық күйде сақтау қажет. Оны 
тазалау, жөндеу және механизмдерді реттеу тек арнайы жөндеу 
шеберханасында мамандармен орындалуы тиіс [14].       

 
Тапсырма 
1. Фокуста болу үшін камераны белгілі бір объектіге апарыңыз. 

Камера мүмкіндік беретін диафрагманың минималды мәнін орнатыңыз 
(мысалы, f/1.8 немесе f/3.5). Егер сіз варио линзасын қолдансаңыз, фокустық 
ұзындығын 40-60 мм аралығында орнатыңыз. Суретке түсіріңіз. Камераны 
жылжытпай, диафрагманың мәнін f/8 етіп өзгертіңіз. Басқа суретке түсіріңіз. 
Содан кейін f/22 немесе одан да жоғары сияқты максималды мәнді 
(минималды тесікпен) қойыңыз. Фото жасаңыз. Содан кейін фокус нүктесін 
екінші нысанға қойыңыз, ол өткір болады. Минимумнан максимумға дейін әр 
түрлі диафрагма мәндерімен үш суретті қайталаңыз. 

2.  Үстелдің бір ұшына бірнеше зат қойыңыз, ал камераны екінші 
жағына қойыңыз. Нысандар объективті толығымен толтыратындай етіп 
суретті үлкейтіңіз. Егер кадрда ақ, қара және түрлі-түсті заттар болса жақсы. 
Қалыпты жарықтандыру деңгейі үшін қажет болса, шамдарды қосыңыз. 
Жарқылды өшіріңіз. Диафрагманың басымдық режимін орнатыңыз және 
диафрагманың мәнін f/5.6 етіп орнатыңыз. ISO фотосезімталдығын 100-ге 
орнатыңыз және суретке түсіріңіз. Камераны жылжытпауға тырысыңыз, ISO 
мәнін 200-ге өзгертіңіз және басқа фотосурет жасаңыз. Содан кейін ISO 400, 
800 және т.б. мәндерімен суретке түсіріңіз (әр уақытта сезімталдық мәнін екі 
есе арттырыңыз), камераның мүмкіндіктері жеткілікті. 

3. Бұлыңғыр әсерді төмен ысырма жылдамдығымен қосыңыз. 
Камераны тұрақты бетке немесе қозғалмалы заттарға қарама-қарсы штативке 
қойыңыз. Ысырманың басымдық режимін орнатыңыз (S немесе Tv 
әріптерімен көрсетілген), ISO — 100 сезімталдық мәні, ысырманың 
жылдамдығы — 1/500. Сізге көмекші қажет болуы мүмкін, сонымен қатар 
сыртқа шығып, қозғалатын машиналарды шешуге болады. Сізге камераның 
қарау өрісінде бір жағынан екінші жағына (алға немесе артқа емес) шамамен 
тұрақты жылдамдықпен қозғалатын объект қажет. 

 
1.2.2. Тұрақты және импульсті жарықтандыру аспаптары 
 
  Студияда түсіру үшін жарықтандыру маңызды рөл атқарады, кәсіби 

тұрғыдан да, көркемдік жағынан да қызықты фотосуреттер жасауға 
көмектеседі. Студиядағы жарықтандырудың қажетті деңгейіне арнайы 
құрылғы – штативке орнатылған жарықтандыру шамы арқылы қол 
жеткізіледі. Штативтің көмегімен шам оңай қозғалады және қажетті 
позицияларға орнатылады. Іс жүзінде студиялық жарықтандырудың екі 
нұсқасы қолданылады – тұрақты жарық көзімен жарықтандыру және 
импульстік жарық көзімен жарықтандыру.  
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Тұрақты жарық көздері. Олар электр розеткасына қосылған кезде 
үнемі жарқырайды. Олар әртүрлі шамдар негізінде жұмыс істейді; 
галогендік, флуоресцентті, металл галогендік, қыздыру шамдары, 
жарықдиодты.             Артықшылығы: хиароскуро үлгісі бірден көрінеді, яғни 
сіз іздегіште түсірілімнен кейін пайда болатын суретті көресіз, мұнда 
көргеніңдей фотоға түсір қағидасы әрекет етеді. Сонымен қатар, сериялық, 
жылдам түсіру мүмкіндігі және пайдаланудың қарапайымдылығы. 
Экспозицияны тікелей табиғатқа қоюға болады, синхрондау құралдары қажет 
емес. Тұрақты жарық көздері (62 сурет) реттелетін, яғни жарықтандыру 
қуаты бойынша реттелетін және реттелмейтін болады. 

 
62- сурет. Тұрақты жарық көзі 

 
Кемшіліктердің бірі: фотография болмаған кезде де жұмыс істей 

отырып, көп энергия босқа жұмсалатындығына байланысты энергияны көп 
тұтыну. Сондай-ақ, бұл жарықтандыру көздері өздерін қатты қыздырады 
және қоршаған кеңістікті қыздырады, яғни студияда сәулелендіргішті 
қосқаннан кейін біраз уақыттан кейін ол ыстық болуы мүмкін, модельдер 
терлейді, косметика ағып кетеді, тамақ натюрморттары өзінің тартымды 
көрінісін жоғалтады, сіз бөлменің желдету және салқындату жүйесіне де 
ақша жұмсауға тура келеді [15]. 

Импульсті жарық көздері. Импульстік шам-бұл жоғары импульсивті 
жарық көзі, оның қуаты джоульмен өлшенеді. Өз қажеттіліктері үшін кез-
келген кәсіби фотостудия әдетте елу джоульден екі жарым мың джоульге 
дейінгі импульстік шамдарды қолданады. Сәулелендіргіштердің бұл түрі 
камераның ысырмасы іске қосылып, қуатты жарық импульсін шығаратын 
сәтте ғана жарқырайды, сондықтан ол импульстік деп аталады. Көбінесе 
импульсті жарық көздері жарқыл деп аталады. Бұл көздердің үш түрі бар: 
камера жарқылы (63 -сурет), моноблок (64- сурет), және генераторлық 
жыпылықтайды (65- сурет) 
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63- сурет. Камера жарқылы 

 

  
64 -сурет. Жарқыл моноблок 

 
65- сурет. Генератор жарқылы 

 
Камера жарқылы бұл өте кішкентай құрылғы, ол көбінесе кіріктірілген 

жарқылдың неғұрлым күшті және жетілдірілген аналогы ретінде 
қолданылады, яғни камера мен жарықтандыру құрылғысынан ыстық аяқ киім 
арқылы бір құрылғы жасалады, ол сізге жарық аз жағдайда суретке түсіруге 
мүмкіндік береді, бірақ кіріктірілген жарықтан гөрі мүмкіндігі кең. 

Бұл құрылғы тек камера ретінде ғана емес, сонымен қатар студия 
жарқылы ретінде де жұмыс істей алады. Ол үшін оның мүмкіндіктерін едәуір 
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кеңейтетін көптеген құрылғылар бар. Бұл құрылғының маңызды ерекшелігі 
электр желісіне тәуелсіз жұмыс істейді, бұл оны өте мобильді етеді. 

Моноблок-бұл құрылғының барлық элементтері бір корпуста 
орналасқан студиялық жарқылдың бір түрі. Электр сымының көмегімен оны 
стандартты розеткаға қосу жеткілікті, ал құрылғы пайдалануға дайын. Бұл 
салыстырмалы түрде ықшам, бірақ бұл өте ауыр механизм, оны әсіресе 
жарық техникасын орнатудың барлық күрделі жүйелерінде пайдалану 
әрдайым ыңғайлы емес. Моноблоктар тұрақты жарық көздеріне және 
камералық жарықтарға қатысты өте күшті, бірақ генератор жарқылдарынан 
төмен.  

Барлық басқару элементтері моноблоктың артқы немесе бүйір 
қабырғасында орналасқан, бұл салыстырмалы түрде ыңғайлы, 
құрылғылардың көрсеткіштерін қарастыру үшін еңкеюдің қажеті жоқ. 
Көптеген осы құрылғылардың параметрлері өте икемді, көптеген 
параметрлер ауқымы бар. Моноблокпен әртүрлі синхронизаторларды 
пайдалануға болады. Сондай-ақ, қазіргі заманғы моноблоктардың 
көпшілігінде жарық арнасы арқылы синхрондау мүмкіндігі бар және 
жарқылды жетектегі немесе жетекші ретінде реттеуге болады [16].  

Генераторлық типтегі жарқыл. Осы типтегі жыпылықтаулар бір 
уақытта басқару блогы және жарықтандыру басы болып табылатын 
генератордан тұрады. Генератор электр энергиясын өндіреді және кабель 
арқылы басына беріледі. Бірнеше бастарды бір генераторға қосуға болады, 
бұл көбінесе синхрондау мәселесін шешеді.  

Барлық студиялық жыпылықтаулар дизайнға қарамастан екі шамға ие 
— бұл импульстік шам және пилоттық жарық шығаратын ұшқыш. Әр 
студияның жарқылында тұрақты жарық көзі бар, оның көмегімен сіз фотода 
пайда болатын шамамен және жалпы фототүсірілімді көре аласыз. Ол ұшқыш 
деп аталады. Пилоттық жарық шамы импульске қарағанда әлдеқайда күшті. 

Импульсті де, тұрақты да барлық жарық көздері жарық 
қалыптастыратын барлық құрылғылармен жабдықталуы мүмкін, оларды 
жарық қалыптастыратын саңылаулар деп атайды (66- сурет). 
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 Бұл саптамаларды қосу әр түрлі мөлшерде болатын байонет көмегімен 
жүреді, әдетте, байонеттер диаметрі бойынша, кейде бекіту әдісімен 
ерекшеленеді. Басқа саптамаларға бекітілген саптамалар бар, мысалы, 
рефлекторға перделер бекітілуі мүмкін. 

 
Тапсырма 
1. Табиғи жарығы бар орынды табыңыз. "Күндізгі жарық" ақ баланс 

режимін орнатыңыз. Ол әдетте күн пиктограммасымен белгіленеді. Ақ 
парақтың суретін күндізгі жарықпен түсіріңіз (күн бұлтты болса да). Түсіру 
нүктесінен алыстамауға тырысып, ақ балансты "қыздыру шамы" режиміне 
ауыстырыңыз, ол шын мәнінде шамның пиктограммасымен көрсетіледі. 
Алдыңғы фотосуретті қайталаңыз. Соңында, "көлеңке" режимін орнатыңыз 
(үй белгішесі). Тағы да суретке түсіріңіз. Содан кейін жасанды жарық көзіне 
өтіңіз: флуоресцентті шам немесе қыздыру шамы. Сіз тағы да ақ парақтың 
үш фотосуретін алдыңғы уақыттағыдай әр түрлі ақ баланс параметрлерімен 
жасауыңыз керек. Көзден жарық параққа түсіп, ол арқылы өтпейтініне көз 
жеткізіңіз. 

2. Қарама-қарсы түстердің екі нысанын таңдаңыз. Біреуі толығымен 
қара, екіншісі толығымен ақ. Оларды бір-біріне жақын қойыңыз. 
Диафрагманың басымдық режимін орнатыңыз және оның ең кіші мәнін 
таңдаңыз. ISO фотосезімталдығын 400-ге орнатыңыз және Автофокусты 
қосыңыз. Камерада экспозиция қалай орнатылғанын көріңіз және нүктелі 
немесе центрленгенін таңдаңыз. Камераны тұрақты күйге қойыңыз, осы 
объект бойынша өлшеу жүргізу үшін орталық нүктені қара түспен 
фокустаңыз. Егер сіз өлшенген режимді қолдансаңыз, бүкіл өлшеу өрісін 
қара түспен толтыруға тырысыңыз. Суретке түсіріңіз. Экспозицияны түзету 
функциясын табыңыз. Ол - / + таңбаларымен белгіленуі мүмкін. Енді сіз 
параметрлерді өзгертіп, жақтауды бір қадамға өзгертуіңіз керек. Егер сіз 
жетістікке жетсеңіз, ол дисплейде -1 ретінде көрсетіледі. Егер сіздің камера 
моделіңізде координаталық ось қолданылса, онда көрсеткіш нөлден солға 
қарай 1 бөлімге ауысады. Жалпы, экспозицияны қалай өзгерткеніңізді 
анықтаңыз және тағы бір фотосурет жасаңыз. Экспозицияның өтемақы мәнін 
нөлге қайтарыңыз және камераны ақ нысанға бағыттаңыз. Суретке түсіріңіз. 
Содан кейін өтемақы мәнін +1-ге өзгертіңіз. 

 
1.2.3. Ауыспалы объективтер және түсіруге арналған керек-

жарақтар 
 
Ауыспалы объективтер-ең қымбат керек-жарақтар. Камераның негізгі 

объективі оның көру бұрышы 45° — 50°, ал фокустық ұзындығы кадрдың 
диагоналіне тең болатындығымен сипатталады. Қосымша линзалар әртүрлі 
фокустық ұзындықтарға ие. Ауыстырылатын линзаларды қолдану 
фотографтың жоспарына сәйкес техникалық және бейнелеу мәселелерін сәтті 
шешуге мүмкіндік береді. Олар әр түрлі масштабтағы заттардың суреттерін 
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бірдей түсіру нүктесінен алуға, алыстағы заттарды (телефото линзаларын) 
және жақын орналасқан заттарды (кең бұрышты линзалар) түсіруге 
мүмкіндік береді. Фокустық ұзындығы бар линзаларды таңдау тақырып пен 
түсіру шарттарымен түсіндіріледі.  

Приставкалар мен саптамалар объективтің фокустық ұзындығын 
өзгерту және арнайы эффекттер жасау үшін қолданылады. Оларға мыналар 
жатады: 

♦ теленегативті префикстер; 
♦ фокустық ұзындығын өзгертуге арналған саптамалар; 
♦ трансфокаторы бар саптамалар; 
♦ макрос саңылаулары; 
♦ әр түрлі әсерлерді алу үшін саңылаулар. 
Теленегативтік приставкалар (телеэктендер) объектив пен камера 

арасында орнатылатын және фокустық ұзындығын ұлғайтуға арналған 
линзалар блогы болып табылады.  

Фокустық ұзындығын өзгертуге арналған саңылаулар екі түрлі болады: 
♦ кең бұрышты—линзаның фокустық ұзындығын 1,5-2 есе азайтыңыз; 
♦ телескопиялық—линзаның фокустық ұзындығын 1,5-2 есе көбейтіңіз. 
Саптамалардың екі түрі де бірнеше линзалардан тұрады және линзаның 

алдына байонет немесе бұрандалы қосылыс арқылы бекітіледі. 
Әр түрлі эффектілерді алуға арналған саптамалар-арнайы жасалған 

линзалар мен маскалар.  
Фотографиялық жарық сүзгілері-белгілі бір фотографиялық әсерге 

қол жеткізу үшін спектрлік құрамды өзгерту және олар арқылы өтетін жарық 
ағынының қарқындылығын азайту мақсатында фото линзаларға саптама 
ретінде қолданылатын ауыспалы оптикалық элементтер. Олар линзаның 
жақтауының алдыңғы жағына немесе оның соңғы линзасының артына 
орнатылады.  

Сүзгілердің келесі түрлері бар: 
♦ ультракүлгін; 
♦ бейтарап; 
♦ сұр; 
♦ айырбастау (өтемақы); 
♦ түзету; 
♦ ақ-қара фотосурет үшін түсті. 
Ультракүлгін фильтрлер-бұл ультракүлгін сәулелерді өткізбейтін 

сүзгілер. Ультракүлгін фильтрлердің әсері әсіресе күшті ультракүлгін сәулесі 
бар таулар мен теңізде түсірілім кезінде қатты сезіледі.  

Бейтарап сүзгілер-бұл түрлі-түсті фотосуреттер үшін тамаша сүзгілер. 
Спектрлік сипаттамалары бойынша олар ультракүлгін сәулелерге жақын 
және спектрдің көрінетін көгілдір-көк бөлігін сіңіру қабілетімен олардан 
аздап ерекшеленеді.  

Сұр фильтрлер фотопленкаға түстерді беруде мүлдем бейтарап. Олар 
пленканың фотосезгіштігін азайту қажет болған жағдайда қолданылады.  
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♦ кең бұрышты—линзаның фокустық ұзындығын 1,5-2 есе азайтыңыз; 
♦ телескопиялық—линзаның фокустық ұзындығын 1,5-2 есе көбейтіңіз. 
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алдына байонет немесе бұрандалы қосылыс арқылы бекітіледі. 
Әр түрлі эффектілерді алуға арналған саптамалар-арнайы жасалған 

линзалар мен маскалар.  
Фотографиялық жарық сүзгілері-белгілі бір фотографиялық әсерге 

қол жеткізу үшін спектрлік құрамды өзгерту және олар арқылы өтетін жарық 
ағынының қарқындылығын азайту мақсатында фото линзаларға саптама 
ретінде қолданылатын ауыспалы оптикалық элементтер. Олар линзаның 
жақтауының алдыңғы жағына немесе оның соңғы линзасының артына 
орнатылады.  

Сүзгілердің келесі түрлері бар: 
♦ ультракүлгін; 
♦ бейтарап; 
♦ сұр; 
♦ айырбастау (өтемақы); 
♦ түзету; 
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пленканың фотосезгіштігін азайту қажет болған жағдайда қолданылады.  

  
 

Конверсиялық (өтемдік) жарық сүзгілері қалыпты түс балансын 
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Тапсырма 
1. "Он екі" жаттығуы. Өзіңізге белгілі бір орынды таңдап, одан 

шықпай-ақ 24 түрлі фотосурет түсіріңіз. (Қозғалмаңыз, аяқтар қозғалмауы 
керек). 

2. "Бір ондық" жаттығуы. Бір кішкентай заттың 10 ерекше және/ немесе 
дерексіз фотосуреттерін жасаңыз. 

3. "Төрт бұрыш" жаттығуы. Бір нысанды таңдап, әр уақытта жақтаудың 
басқа бұрышына қою арқылы төрт сурет жасаңыз. Нысанды екінші жағынан 
айналып өтіп, солай жасаңыз. Камераның барлық төрт бұрышындағы барлық 
төрт жағынан түсіріңіз.   
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1.3. Экспозиция және композиция негіздері  
 

1.3.1 Экспозиция негіздері 
 

Егер сіз фотосуретті толық автоматты режимде емес, қолмен басқару 
режимінде түсіргіңіз келсе, яғни жарықты реттеудің қажетті мөлшерінде 
экспозицияның негіздерін білуіңіз керек. 

   Экспозиция - бұл белгілі бір уақытта фотосезімтал материалға 
(пленкаға немесе матрицаға) түсетін жарық мөлшері. Қарапайым тілмен 
айтқанда, камера жарықтың болмауына байланысты сурет жасай алмайды. 
Оған көп жарық қажет. Неғұрлым жарық болса, жарқын суретті жасау 
оңайырақ болады. Жақтаудың дұрыс мөлшерде болуы үшін 3 параметр жауап 
береді: диафрагма, ысырма жылдамдығы және сезімталдық. 

Диафрагма - (diaphragma-септум, грек.), ағылшын тілінде "апертура" 
(aperture, ағылш.) жарық сезгіш бетке (пленкаға немесе матрицаға) өтетін 
тесіктің диаметріне жауап беретін объектив құрылымының элементі. 
Диафрагма f/2.8 немесе f:2.8. фокустық қашықтықтың линзаның кіріс 
диаметріне қатынасы ретінде анықталады. Диафрагманың белгісіндегі Сан 
неғұрлым аз болса, соғұрлым ол ашық болады. Максималды ашық диафрагма 
өте кішкентай ГРИП береді (суреттелген кеңістіктің өріс тереңдігі). 
Кішкентай ГРИП нысанды бұлыңғыр фонда көзбен көрсетеді.  Үлкен ГРИП 
алу үшін ең жабық диафрагма қолданылады. Кадрдағы өрістің тереңдігін алу 
үшін 8 немесе одан да көп диафрагма санын қолданыңыз. Өткірліктің үлкен 
тереңдігі көрерменге фотосуреттің барлық бөлшегін қарау қызықты болатын 
пейзаждық фотосуреттер үшін көбірек қолайлы. 

Егер диафрагма ашық болса, ысырма жылдамдығы аз болуы мүмкін — 
және керісінше: ысырма жылдамдығы ұзақ болса, онда диафрагманы жабу 
керек. Яғни, дұрыс экспозициядағы кескінді екі жолмен алуға болады: 
салыстырмалы түрде ашық диафрагма және қысқа ысырма жылдамдығы 
немесе жабық диафрагма, бірақ ұзақ ысырма жылдамдығы.  

Ысырма жылдамдығы-жарық сезгіш элементке жарық беру үшін 
Ысырма ашылатын уақыт аралығы. Ысырма жылдамдығы әрдайым 
секундтар мен миллисекундтармен өлшенеді. Ол: 1/200 деп белгіленеді, 
камерада тек бөлгіш көрсетіледі: 200. Егер ысырма жылдамдығы екінші 
немесе одан ұзақ болса, ол 2", яғни 2 секунд деп белгіленеді. Ұзақ экспозиция 
объектілердің қозғалысын баса көрсетеді. Мысалы, сым-ұзақ ысыру 
жылдамдығы, 1/60 және одан да ұзақ, камера нысанды ұстанады, осылайша 
фон бұлыңғыр болады және объект өткір болып қалады. Ұзақ уақыт бойы 
ағып жатқан су мұздатылған фигураларға айналады. Өте қысқа ысырма 
жылдамдығы құлаған тамшының шашырауы немесе оқтың ұшуы сияқты 
сәтті тоқтату үшін қолданылады. 

Ысырма жылдамдығы мен диафрагманың мәндері бірге экспозиция 
жұбын құрайды (жарықтандырудың осы жағдайлары үшін оңтайлы, ысырма 
жылдамдығы мен диафрагманың үйлесімі). Экспопара кадрдың 
экспозициясын анықтайды. Бұрын экспозиция өлшегіштер жарық пен 
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диафрагманың мөлшеріне байланысты экспозицияны анықтаған. Бұрын 
экспонометр жеке құрылғы ретінде қолданылған, бүгінде ол әр камераға 
салынған. 

Әрбір айна камерасында ысырма жылдамдығы мен диафрагманың 
басым режимдері бар. Диафрагманың басымдық режимінде диафрагма 
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Тапсырма 
1. Түсірілім стилін анықтаңыз. Бірақ бұған дейін фотосуретті қалай 
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1.3.2 Композиция түрлері 
 
Қазіргі заманғы камераларда таңғажайып технология бар, олар бәрін 

жасай алады, бірақ сіздің орныңызға керемет фотосурет жасай алмайды. Осы 
"бірақ" композицияға қатысты. Композиция-бұл қоршаған ортаның аспектісі, 
ол фотографтың күш-жігеріне 100% байланысты. Бұл камераның өзі жасай 
алмайтын фотосуреттің бөлігі. Сонымен, жақсы композиция қымбат 
фотографиялық жабдықтың көмегімен ғана қол жеткізуге болатын нәрсе 
емес. Дәл сол тамырда сіз планетада ең терең көрініске ие болуыңыз мүмкін, 
бірақ камераны тиімді пайдалану мүмкіндігінсіз, сіз өзіңіздің ақыл-
ойыңызбен суретке түсуге мүмкіндігіңіз болмауы мүмкін. Фотография-бұл 
техникалық негізделген өнер түрі. Тіпті әлемдегі ең жақсы композицияны 
бүлдіруге болады, себебі кескін фокусталмаған, қатты шамадан тыс немесе 
бөлінбеген немесе кейбір нашар таңдалған камера параметрлерінің құрбаны 
болған. Бұл монетаның артқы жағында фотограф өте жетіспейтін 
композициямен техникалық жағынан керемет сурет жасай алады. 

Композиция (агрегация деп те аталады) — бұл басқа нысандарды оның 
бөліктері ретінде қолдана отырып, бүкіл объектіні қалыптастыру механизмі. 
Бұл көптеген нысандарды бір объект ретінде қарастыру арқылы қиындықты 
азайтады. Фотосуреттегі Композиция-көркем форманың ұйымдастырушы 
компоненті, шығармаға бірлік пен тұтастық береді, оның элементтерін бір-
біріне және суретшінің бүкіл ниетіне бағындырады [17]. 

Ең алдымен, композиция өнер туындысында салыстырмалы нысандар 
мен элементтердің орналасуын сипаттайды. Демек, композиция - жақсы өнер 
туындысының негізгі аспектісі. Композицияның маңыздылығын асыра 
бағалау мүмкін емес. Кез-келген бастаушы суретші өз жұмысының 
композициясына көп көңіл бөлуі керек. Жақсы композиция-бұл бөлшектер 
жеткілікті. Тым аз элементтер жаман, себебі олар өнер туындысын дұрыс 
түсіндіруге мүмкіндік беретін қажетті бөлшектерден айырады. Бұл сонымен 
қатар кескіннің тепе-теңдігін бұзады. Тым көп элементтер өте алаңдатуы 
мүмкін. Жақсы композиция жақсы тепе-теңдікті қажет етеді. Ең жақсы нәрсе-
сіз жеткізгіңіз келетін идея немесе оқиға үшін барлық элементтер қажет 
екеніне көз жеткізу.  

Күшті композиция объектілердің кездейсоқ орналасуы ғана емес. Оның 
орнына, бұл сіздің фотосуреттеріңізге мән береді, бұл оларды бұрынғыдан да 
маңызды етеді. Көлеңке енді көлеңке емес-бұл адамның бетіне апаратын 
сызық, ал адам фонда ілулі тұрған суретпен бірдей түсті гүл құмырасына 
қарайды. Фотографияда композицияның бірнеше түрі бар:  

1. Ашық композиция. Ашық центрифугалық композиция (67 сурет) 
спиральді кеңейетін траектория бойынша үдемелі қозғалысқа немесе 
сырғанауға ұшырайтын жол. Көбінесе бүкіл композиция кескін өрісін 
толтыратын көптеген тең орталықтардан тұрады.  
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67- сурет. Кескіннің барлық элементтері бір жерден екінші жерге бағыттауға 

көмектесетін ашық композиция 
 
Ашық композицияда сызықтар, пішіндер, текстуралар, түстер және т.б. 

жиі жоғары динамикалық көріністі жасау үшін қолданылады. Сонымен қатар, 
ашық композицияларда күшті элементтер бар — олардың кейбіреулері 
фокустық нүктелер болуы мүмкін — олар кадрдың шекарасынан асып түседі. 
Осыған байланысты бұл элементтер 68-суреттегі арпа өрісіне өте ұқсас 
болып көрінеді, бұл композицияның ашық табиғатын береді. 

 

 
68- сурет. Арпа алқабының фотосуретіндегі ашық композиция 

 (Фото авторы Дэвид Уильямс) 
 

Ашық композициялар, әдетте, кескін элементтері көбінесе жоғарыда 
айтылғандай фотосуреттің шекараларымен шектелмейді деген мағынада 
ресми кадрдың жетіспеушілігін сезінеді. Композицияның бұл түрі кадрда 
қозғалатын заттар болмаса да, динамизм мен қозғалыс сезімін тудырады. 
Себебі, көрерменнің көзін кескіннің бір аймағынан екіншісіне ауыстыру 
ұсынылады, мысалы, қаныққан түстер аймағынан қызықты пішінді қамтитын 
аймаққа, қызықты құрылымды қамтитын басқа аймаққа және т.б. 

Пейзаждық фотография, мүмкін, ашық композицияларды кеңінен 
қолданады. Пейзажды қарау кезінде көз сахнаның барлық аспектілерін 
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зерттей отырып, кадрда және одан әрі еркін жүре алады. Архитектуралық 
фотосурет ашық композициялардан да пайда көреді.  

2. Жабық композиция көздің шетіне ұмтылмайтындай етіп жасалады, 
ал өзін-өзі бақылау жабық болады (69 сурет). Көрерменнің көзқарасы 
композицияның фокусынан перифериялық элементтерге ауыспай, басқа 
элементтер арқылы Орталық фокусқа қайта оралады. Басқаша айтқанда, 
көзқарас кез-келген жерден композицияның ортасына ұмтылады. Жабық 
композицияның ерекшеліктері-өрістердің болуы. Бұл жағдайда кескіннің 
тұтастығы мағынада көрінеді. 

 

 
69- сурет. Жабық композиция 

 
Кескіннің барлық негізгі элементтері жақтауда болған кезде кескіннің 

жабық құрамы бар деп саналады. Негізгі нысан көрерменнің назарын бірден 
аударады. Көптеген жағдайларда объект жақтаудың ортасында немесе оның 
жанында көлденең немесе тік осьте, кейде екеуінде де орналасады. Суреттегі 
барлық нәрсе көрерменнің назарын негізгі тақырыпқа бағыттау үшін жұмыс 
істейді. Осы себепті, жабық композициялар статикалық сезімге ие болады, 
бұл ашық композициялар жасаған динамикалық сезімнен өзгеше. Барлығы өз 
орнында, негізгі пәннің игілігі үшін өз жұмысын жасайды. 

 
70 -сурет. Жабық композицияның мысалы (дереккөз: http://fototips.ru) 
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зерттей отырып, кадрда және одан әрі еркін жүре алады. Архитектуралық 
фотосурет ашық композициялардан да пайда көреді.  

2. Жабық композиция көздің шетіне ұмтылмайтындай етіп жасалады, 
ал өзін-өзі бақылау жабық болады (69 сурет). Көрерменнің көзқарасы 
композицияның фокусынан перифериялық элементтерге ауыспай, басқа 
элементтер арқылы Орталық фокусқа қайта оралады. Басқаша айтқанда, 
көзқарас кез-келген жерден композицияның ортасына ұмтылады. Жабық 
композицияның ерекшеліктері-өрістердің болуы. Бұл жағдайда кескіннің 
тұтастығы мағынада көрінеді. 

 

 
69- сурет. Жабық композиция 

 
Кескіннің барлық негізгі элементтері жақтауда болған кезде кескіннің 

жабық құрамы бар деп саналады. Негізгі нысан көрерменнің назарын бірден 
аударады. Көптеген жағдайларда объект жақтаудың ортасында немесе оның 
жанында көлденең немесе тік осьте, кейде екеуінде де орналасады. Суреттегі 
барлық нәрсе көрерменнің назарын негізгі тақырыпқа бағыттау үшін жұмыс 
істейді. Осы себепті, жабық композициялар статикалық сезімге ие болады, 
бұл ашық композициялар жасаған динамикалық сезімнен өзгеше. Барлығы өз 
орнында, негізгі пәннің игілігі үшін өз жұмысын жасайды. 

 
70 -сурет. Жабық композицияның мысалы (дереккөз: http://fototips.ru) 

 
  

 

70-суретте жабық композицияның мысалы көрсетілген. Әйелдің 
кадрдың өлі ортасында қалай тұрғанына назар аударыңыз, онда ол 
көрермендердің назарын оңай аудара алады.  

Жабық композицияның ерекшеліктері басқаларға қарағанда 
фотосуреттің кейбір түрлеріне сәйкес келеді. Әрине, портреттік кескіндеме 
көбінесе жабық композициялардан пайда көреді, себебі мақсат портреттің 
тақырыбын бөлектеу болып табылады. Кейбір жағдайларда көше суреттері 
мен пейзаждарын жабық композициямен динамикалық түрде жасауға 
болады. 

3. Топтық композиция. Композицияның бұл түрінде фотосуреттегі 
нысандарды бөлек қарастыра отырып, әр объект жеке композиция жасайды. 
Фотодағы әрбір жеке композиция толық топтық композицияны береді (71 
сурет). Мысалы, топтық фотосуретте бәрінің басын бірдей биіктікте ұстау 
скучно (және бәрін кадрға орналастыруға кедергі келтіреді). Бет үшбұрышын 
жасау қызықты композиция жасайды 

 
71- сурет. Топтық композиция (дерек көзі: http://fototips.ru) 

   
Топтық фотода көбінесе фотографиялық композиция формалар сияқты 

қарапайым. Үшбұрыштар динамикалық композицияны құра отырып, 
көрерменнің назарын аударады. Егер сіздің суретіңіз скучно көрінсе, 
қызықты композицияны құрудың бір әдісі — үшбұрыштарды іздеу. 

Үшбұрыштар тек топтық фотосуреттерде ғана емес, сонымен қатар 
ландшафттарда, архитектуралық суреттерде және басқаларында жұмыс 
істейді, сахнада объектілері бар үшбұрыштар жасау, кейде перспективаны 
өзгерту арқылы күшті композиция жасайды [18]. 

4. Түс композициясы. Әрине, фотографтардың суретшілер таңдай 
алатын кең палитрасы жоқ, бірақ композицияда түс маңызды рөл атқара 
алады. Фотосуретке не қосу керектігін және түс негізінде нені алып тастауды 
таңдау композициялық күшті кескін жасай алады (мысал 72-суретте 
көрсетілген). 
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 Көк және күлгінге ұқсас қосымша түстерді немесе реңктерді таңдау 
кескінде тыныштандыратын сезім тудырады. Екінші жағынан, көк және 
қызыл сияқты қарама-қарсы түстерді қолдану үлкен контрастты ғана емес, 
сонымен қатар динамикалық сезімді де тудырады. 

 
72- сурет. Түс композициясы (Dave Williams фотосуретінің авторы) 

 
Түстер эмоциялармен де байланысты. Фотографтар ақ түстің тепе-

теңдігімен эмоцияны ояту үшін жылыну немесе салқындату әсерін қосса да, 
белгілі бір түсті қосу немесе алып тастау үшін нысанды кесу көрерменнің 
соңғы кескінді көрген эмоцияларына ықпал етуі мүмкін. Көк жиі 
босаңсытады, ал қызыл, мысалы, өткір. Әр түс адамға эмоционалды әсер 
етеді. Жылы түстер-қызғылт сары, сары, жаздың қызыл, күн, жылу. Бұл 
қауымдастықтар осы түстерде түсірілген фотосуреттерді қарау кезінде пайда 
болады. Суық түстер-көк, қызғылт, күлгін-көрерменнің пішінін алып 
тастайды және суық, қыста, сумен байланысты. Түстің қанықтылығы 
көрерменнің эмоцияларына әсер етеді. Жұмсақ тондар тыныштық пен 
ностальгия сезімін тудырады. Ашық түстер назар аудару, табандылық, 
сезімталдық үшін қолданылады, сондықтан оларды жарнамалық фотода жиі 
қолданыңыз. 

  Кадрдағы түстерді таңдағанда, мұқият қарау керек, әйтпесе ол дұрыс 
болмауы мүмкін-композиция оңай түседі. Негізгі түсірілім объектісінен тыс 
жарық дақтарынан аулақ болыңыз, әйтпесе бұл көрерменді алаңдатады. 

 5. Сызықтық композиция. Адамның көзі жүгері алқабындағы 
жолдар немесе қашықтыққа апаратын жол болсын, сызықтармен табиғи 
түрде тартылады. Көлденең де, тік те түзу сызықтар тұрақтылық сезімін 
тудырады және оларды табу оңай. Суретте сызық қалыптастыру үшін 
бірқатар ағаштарды, тіпті көкжиекті де қолдануға болады. 

Сызықтар ең жақсы бағыттаушылар ретінде жұмыс істейді: көздер 
сызықтан кейін дәйекті және солдан оңға және төменнен жоғарыға қарай 
жүреді. Осылайша, сіз көрермендердің кадрларға деген көзқарасын 
"жүргізесіз", сізге қажет сәттерге назар аударасыз. Бағыттаушы сызықтар 
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 Көк және күлгінге ұқсас қосымша түстерді немесе реңктерді таңдау 
кескінде тыныштандыратын сезім тудырады. Екінші жағынан, көк және 
қызыл сияқты қарама-қарсы түстерді қолдану үлкен контрастты ғана емес, 
сонымен қатар динамикалық сезімді де тудырады. 

 
72- сурет. Түс композициясы (Dave Williams фотосуретінің авторы) 

 
Түстер эмоциялармен де байланысты. Фотографтар ақ түстің тепе-

теңдігімен эмоцияны ояту үшін жылыну немесе салқындату әсерін қосса да, 
белгілі бір түсті қосу немесе алып тастау үшін нысанды кесу көрерменнің 
соңғы кескінді көрген эмоцияларына ықпал етуі мүмкін. Көк жиі 
босаңсытады, ал қызыл, мысалы, өткір. Әр түс адамға эмоционалды әсер 
етеді. Жылы түстер-қызғылт сары, сары, жаздың қызыл, күн, жылу. Бұл 
қауымдастықтар осы түстерде түсірілген фотосуреттерді қарау кезінде пайда 
болады. Суық түстер-көк, қызғылт, күлгін-көрерменнің пішінін алып 
тастайды және суық, қыста, сумен байланысты. Түстің қанықтылығы 
көрерменнің эмоцияларына әсер етеді. Жұмсақ тондар тыныштық пен 
ностальгия сезімін тудырады. Ашық түстер назар аудару, табандылық, 
сезімталдық үшін қолданылады, сондықтан оларды жарнамалық фотода жиі 
қолданыңыз. 

  Кадрдағы түстерді таңдағанда, мұқият қарау керек, әйтпесе ол дұрыс 
болмауы мүмкін-композиция оңай түседі. Негізгі түсірілім объектісінен тыс 
жарық дақтарынан аулақ болыңыз, әйтпесе бұл көрерменді алаңдатады. 

 5. Сызықтық композиция. Адамның көзі жүгері алқабындағы 
жолдар немесе қашықтыққа апаратын жол болсын, сызықтармен табиғи 
түрде тартылады. Көлденең де, тік те түзу сызықтар тұрақтылық сезімін 
тудырады және оларды табу оңай. Суретте сызық қалыптастыру үшін 
бірқатар ағаштарды, тіпті көкжиекті де қолдануға болады. 

Сызықтар ең жақсы бағыттаушылар ретінде жұмыс істейді: көздер 
сызықтан кейін дәйекті және солдан оңға және төменнен жоғарыға қарай 
жүреді. Осылайша, сіз көрермендердің кадрларға деген көзқарасын 
"жүргізесіз", сізге қажет сәттерге назар аударасыз. Бағыттаушы сызықтар 

  
 

түзу болуы міндетті емес. Шын мәнінде, қисық сызықтар өте тартымды 
композициялық ерекшелігі болуы мүмкін (73 сурет). 

 

 
73- сурет. Сызықтық композиция  

 
Диагональды сызықтар мен қисық сызықтар серпінді, қозғалыс немесе 

өзгеріс сезімін тудырады. Алыстан өтетін сызықтар, мысалы, жолдың 
ортасында тұрған сызықтар сізге бағытталған сызықтармен атуға мүмкіндік 
береді, сонымен қатар 2D кескінінде миға 3D визуалды сигнал беру арқылы 
суреттерге масштаб сезімін береді.  

6. Симметриялық композиция. Сызықтар мен пішіндердің өзі күшті 
композициялық құрал болып табылады, бірақ олардың бірнешеуін бірге 
араластырыңыз, сонда сіз симметрияға ие боласыз. Үлгілер күшті 
композицияны құру үшін жұмыс істейтін құрылымға адамның қажеттілігіне 
жүгінеді. Симметрия-бұл өнер туындыларын жасайтын және біріктіретін 
композиция әдісі: сәулет, дизайн, кескіндеме, графика, фотография. Бірақ бұл 
әдісті адам ойлап тапқан жоқ, ол табиғатта көрінді. Табиғаттағы, гүлдердегі, 
адам ағзасындағы Симметрияның барлық мысалдары. Суреттегі Симметрия 
оңай түсіндіріледі: егер сіз симметрия сызығы бойымен екі керемет 
симметриялы суретке қоссаңыз, онда сізде екі бірдей фотосурет бар. 

 

 
74- сурет. Симметриялық композиция (сурет: Hesham Alhumaid) 
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Симметрия көбінесе фотосурет центрленген кезде баса назар 
аударылады (74 сурет) - үшінші ережені бұзудың маңызды себебі. Сары 
теңіздегі қызыл гүл. Олардың бірінде отыратын біреумен бос орындықтар. 
Күтулерді бұзу әлемде бар нәрсені ғана көрсететін өнерде жұмыс істеу қиын, 
бірақ симметрия көбінесе оларды түсіру үшін қажет күш-жігерді қажет етеді. 

7. Хаостық композиция. Әр түрлі жоспарларға назар аудару нүктелері 
бір кадрға жиналады, көрерменнің нақты көзқарасы жоқ, көздің жақтауларға 
ауысуы (75 сурет). 
 

 
75-сурет. Хаостық композиция 

 
Толтырудың бұл принципін түсіну және жүзеге асыру оңай. Сізде кадр 

бар және мұның бәрі сіздің тарихыңыз үшін, сіздің суретіңіз үшін жұмыс 
істеуі керек. Фотосуреттің бір бөлігі толып кетпейтін, ал екінші бөлігі бос 
болатындай етіп элементтерді орналастыруға тырысыңыз. Бұл тұжырымдама 
заттардың мөлшеріне де қатысты. Оның бір бөлігін ғана емес, сіздің 
иелігіңіздегі барлық аймақты пайдалануға тырысыңыз. Мұны елестетіп 
көріңіз-егер сіз фотосуреттің кез-келген бөлігін кесіп тастасаңыз және ол 
жақсырақ және үйлесімді болып көрінсе, онда сіз жақтауды толтырмадыңыз. 

Маңызды ескерту: жарқын, қараңғы немесе қарама-қарсы ештеңені 
шетіне жақын қоймаңыз, себебі визуалды салмақ жиектерге қарай артады. 
Бұл кез-келген алаңдататын формаларға қатысты. Тағы бір жаман идея - тік 
сызықтарды тік жиектерге немесе көлденең сызықтарға жақын орналастыру. 
Олардың көрнекі салмағы артады, сонымен қатар негізгі идеядан 
алшақтайды. 

8. Тегіс композиция жазықтықты суретке түсіруде қолданылады. 
Фотосуретте бәрі тегіс орналасқан, көзге көрінетін көзқарас көп жағдайда 
жоқ және дененің көлемін көрсете алмайды (76 сурет). 
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Симметрия көбінесе фотосурет центрленген кезде баса назар 
аударылады (74 сурет) - үшінші ережені бұзудың маңызды себебі. Сары 
теңіздегі қызыл гүл. Олардың бірінде отыратын біреумен бос орындықтар. 
Күтулерді бұзу әлемде бар нәрсені ғана көрсететін өнерде жұмыс істеу қиын, 
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ауысуы (75 сурет). 
 

 
75-сурет. Хаостық композиция 
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жақсырақ және үйлесімді болып көрінсе, онда сіз жақтауды толтырмадыңыз. 
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Мұндай фотосурет 3D-ден 2D кескініне трансформация болып 
табылады. Үш өлшемді нысандарды бір деңгейдің бетіне жобалаған кезде, 
олар бүкіл өлшемді жоғалтады, сондықтан оған көлем мен үш өлшемділікті 
қосу үшін әр әдісті қолдану өте маңызды. Біріншіден, сізде фотосуреттің үш 
қабаты болуы керек — алдыңғы (фотографқа жақын барлық нәрсе), фон (ең 
алыс нысандар, яғни алыс таулар мен аспан) және орта (олардың арасындағы 
барлық нәрсе). 

9. Көлемді композиция. Фотодан суретке түсірген кезде біз тек 
денелерді 2D форматында бейнелей аламыз. Бірақ көп жағдайда біз дененің 
шынайы көлемін бере алмаймыз. Суретте олар кішкентай болып көрінуі 
мүмкін. Сондықтан, егер сіз фотосуреттегі көлемді көрсеткіңіз келсе, көлемді 
фигураның денесінің жанына салыстырмалы түрде бір нысанды қою керек 
(77 сурет). 

 
77 -сурет. Көлемді композиция 

 
10. Тепе-тең емес композиция. Композициялық тепе-теңдік (78 а 

сурет) - күрделі тұжырымдама. Көбінесе сізге теңдестірілген жақтау қажет. 
Алайда, кейде теңгерімсіз композиция шиеленісті, экспрессивтілікті саналы 
түрде арттырып, кейбір идеяларды жақсырақ жеткізе алады. Әдетте тепе-
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теңдікті суретке қарап өлшеу оңай. Композицияны тепе —теңдікке 
орналастырудың ең оңай жолы-түсіру объектісін кескін ортасына 
орналастыру. Алайда, бұл ең сәтті шешім емес. Егер нысан оңға немесе солға 
ауысса, онда фотосуреттің бір бөлігі көзбен ауыр көрінеді. 

 
 

78- сурет. Тепе-теңдік және тепе-тең емес композиция 
 

"Ауыр" элементтер қараңғы, жарқын, жоғары контрастты аймақтар, 
қаныққан аймақтар. Мысалы, сіз қара тау шыңын ашық түсті бұлтпен оңай 
теңестіре аласыз. Бұл жағдайда элементтің нақты салмағы маңызды емес; біз 
оның кадрдағы маңыздылығы мен орталыққа жақындығы туралы ойлаймыз. 
Көрнекі салмақ элемент орталықтан алыстаған сайын артады, демек, егер сіз 
әлдеқайда көп нәрсені теңестіруге тырыспасаңыз, жақтаудың шеттеріне 
немесе бұрыштарына кез-келген "ауыр" заттарды орналастырғыңыз келмеген 
кезде біз жоғарыда айтқан ереже. Сахнаға неғұрлым көп кірсеңіз, оны 
бірдеңемен теңестіру соғұрлым қиын болады. Кейде алдыңғы қатардағы 
жаппай тас бүкіл фотосуретті тұншықтырады (78 б сурет). Сонымен, тепе-
теңдік объектінің сахнаға қатысты да қолданылады [19]. 

  
Тапсырма  
1. Фотосуреттер мен суреттерді "кесу". Әйгілі шеберлердің көптеген 

(бірақ бәрі бірдей емес) фотосуреттерінің бір керемет қасиеті бар: олар 
мазмұнға толы, сондықтан оларды тәуелсіз мәнге ие болатын бірнеше бөлек, 
кішірек суреттерге ауыстыруға болады. Кейде бұл кішігірім кадрлар 
мағынаны айқындайды немесе өзгертеді, оны ауыстырады. Басқа 
жағдайларда, бұл жай ғана әдемі формалар болады, бірақ кейде дерексіз. 
"Кесу" жаттығуы композицияларды құрастыруды жетілдіруге бағытталған. 
Бұл бөлшектерге назар аударуға үйренуге және суретшілер мен 
фотографтардың суреттерге қалай қарайтынына жақындауға көмектеседі 
(яғни, үстірт емес, кадрдағы барлық нәрсені толық зерттеу). Жол бойында 
семантикалық екпіндерді ауыстыруды үйренуге болады, сонымен қатар 

а) тепе-теңдік б) тепе-тең емес 
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а) тепе-теңдік б) тепе-тең емес 

  
 

дайын (толық) кадрда семантикалық немесе басқа рөлді не және қалай 
орындайтынын түсінуге болады. 

2. "Селфи “селфи емес" жаттығуы. Сіз әр кадрда өзіңіз боласыз. Бірақ 
бұл қарапайым селфи сияқты көрінбеуі керек. Сондықтан штативті немесе 
балама тіреуді алыңыз. Суреттің құрамын ойластыра бастаңыз, содан кейін 
кадрға кіріп, таймерді қолданыңыз. Сізбен бірге фотосуреттер мазмұнды 
және ойлы болуы керек. 

 
1.3.3  Композицияны құрудың заңдары, ережелері мен әдістері 

 
Фотосуретте бекітілген ережелер жоқ, бірақ көбінесе фотосуреттердің 

тиімділігін арттыруға көмектесетін нұсқаулар бар. Дегенмен, сахнаның 
әсерін күшейту үшін кез-келген жағдайда қолдануға болатын композицияның 
жалпы қабылданған принциптері бар. Композиция сахнаның әртүрлі 
элементтерінің кадрда қалай орналасқанын білдіреді. Алайда, олардың 
көпшілігі мыңдаған жылдар бойы өнерде қолданылған және олар шынымен 
де тартымды композициялар жасауға көмектеседі. Сондай-ақ, бұл ұсыныстар 
фотосуреттерді сенімді етуге, оларға табиғи тепе-теңдік беруге, сахнаның 
маңызды бөліктеріне назар аударуға немесе көрерменнің көзқарасын кескінге 
бағыттауға көмектеседі. Композицияның осы кеңестерімен танысқан кезде, 
олардың көпшілігі қаншалықты жан-жақты екеніне таң қаласыз. Сіз оларды 
барлық жерде көресіз және кейбір фотосуреттер неге "жұмыс істейтінін", ал 
басқалары қарапайым суреттерге ұқсайтынын түсіну оңай болады. 

Кез-келген композиция белгілі бір заңдарға сәйкес жасалады. Оның 
ережелері мен әдістері бір-бірімен байланысты және композиция бойынша 
жұмыстың барлық сәттерінде әрекет етеді. Барлығы көркем шығарманың 
мәнерлілігі мен тұтастығына қол жеткізуге бағытталған. Фотосуреттерде 
композицияны дұрыс қолданған кезде сіз көрерменнің назарын басқара 
аласыз. Жақтаудағы нысандарды дұрыс қалыптастырған кезде, фотосуретті 
дұрыс түсірген кезде, сіз алдымен не нәрсеге назар аудару керектігін, содан 
кейін не істеу керектігін өзіңіз көрсетесіз. Композицияның көмегімен сіз 
негізгі нысанды көрсетіп, екінші деңгейден назар аударасыз. Суреттің 
сәттілігі 80% сәтті композицияға байланысты. 

1. Кадрлардағы перспективалар. Перспектива (лат. өлшемдердегі, 
қашықтықтардағы, нысан пішіндеріндегі өзгерістерді ескере отырып) - бұл 
өлшемдердегі, қашықтықтардағы, нысан пішіндеріндегі өзгерістерді ескере 
отырып, жазықтықтағы кеңістікті бейнелеу тәсілдері. 

Перспективаның бірнеше түрі бар: 
- Сызықтық (79 сурет) 
- тоналды (әуе) (80 сурет). 
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79- сурет.  Сызықтық перспектива 

 

 
80- сурет. Әуе перспективасы 

 
2. Алтын қима Ежелгі Египетте белгілі болған, оның қасиеттерін 

Евклид пен Леонардо Да Винчи зерттеген. Алтын қима бөлімнің қарапайым 
сипаттамасы: түсіру объектісінің орналасуы үшін ең жақсы нүкте-кадрдың 
көлденең немесе тік шекарасының шамамен 1/3 бөлігі (81 сурет). Осы 
көзқарастардағы маңызды заттардың орналасуы табиғи көрінеді және 
көрерменнің назарын аударады. 

 
81- сурет. Алтын қима.  

Нысанның орналасуы үшін шамамен нүктелері бар тор 
 

3. Нүкте назар. Егер түсірілім кезінде қызықты кадрлар түсірілсе, онда 
олар әдетте назар аудартады, яғни көрерменнің назарын аударатын нүктелер 
болады. Көздер бір нүктеге ілінеді. Егер көздер суреттегі нәрсеге жабысса, 
онда көрермен бүкіл суретті көргісі келеді (82-сурет). Егер назар 
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олар әдетте назар аудартады, яғни көрерменнің назарын аударатын нүктелер 
болады. Көздер бір нүктеге ілінеді. Егер көздер суреттегі нәрсеге жабысса, 
онда көрермен бүкіл суретті көргісі келеді (82-сурет). Егер назар 

  
 

аударылмаса, кескін сұр және біркелкі қабылданады, ал адам суретті 
қарастырмай әрі қарай жүреді. 

 
82- сурет. Осы фотосуреттегі қолшатыры бар әйел - назар аудартатын 

нүкте  
 

Кейде сіз бір нәрсені сахнада жылжыта аласыз, бірақ бұл әрқашан 
мүмкін бола бермейді. Сонымен, сізде тағы екі мүмкіндік бар: композицияны 
кадрмен өзгерту немесе өзіңізді немесе редукторыңызды жылжыту. Егер 
сізде масштабтау объективі болса, сахнаның бір бөлігін оқшаулау үшін 
үлкейтуге немесе сахнаға қосу үшін кішірейтуге болады. Егер сізде фокустық 
объектив болса, кескінді қайта конфигурациялау үшін денеңізді басқа 
позицияға (мүмкін болса және қауіпсіз болса) жылжыту керек. 

4. Кадр пішімі - сурет, кинематография және теледидар пішімін 
сипаттайтын ұғым (83 сурет). Барлық кинематографиялық жүйелер мен 
теледидар стандарттарының негізгі параметрлерінің бірі. Компьютер 
мониторлары мен басқа дисплей құрылғыларына қатысты термин дисплейдің 
техникалық параметрі ретінде қолданылады. 

 
83- сурет. Жақтаудың әртүрлі форматтары 

5. Композициядағы тепе-теңдік. Фотосуреттегі композициялық тепе-
теңдік - бұл пішіннің барлық енгізілген элементтерінің өзара теңдестірілген 
күйі. Көру тепе-теңдігіне жақтау жақтауындағы заттар мен фигураларды 
тиісті бөлу, тональды дақтарды шығару, сондай-ақ осы заттар мен 
фигуралардың семантикалық байланысы арқылы қол жеткізіледі (84-сурет). 
Тепе-теңдік (немесе тепе-теңдік) - композицияның маңызды элементтерінің 
бірі, сонымен қатар сипаттау қиын болатын элементтердің бірі. Бүгінгі күні 
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оны анықтаудың стандартты әдісі болмағандықтан, фотосуреттеріңіздің тепе-
теңдігіне қол жеткізуге көмектесетін бірнеше жақсы ұсыныстар мен 
стратегиялар бар. Есіңізде болсын, олар өнердегідей, жеке артықшылық 
мәселесі. 

 
84- сурет. Теңгерімді кадр 

 
Негізгі нысанды орталықтан тыс орналастыру, үшінші ереже сияқты, 

қызықты фотосурет жасайды, бірақ ол сахнада бос болып көрінуі мүмкін бос 
орын қалдыруы мүмкін. Кеңістікті толтыру үшін сіз теңдестірілген 
композицияны ала аласыз және негізгі объектінің "көрнекі салмағын" 
теңестіре аласыз. 

6. Кадрлардағы жоспарлар. Кадрларды жалпы, орта, ірі және аса ірі 
жоспарлар бойынша бөлуге болады. Жақында көлік құралы немесе фрагмент 
бөлінді. Жалпы, орташа және жақын болу кескіннің тереңдігін арттырады, 
сонымен қатар кескінге назар аударады. Бір-бірін толықтыратын 
композициялық элементтер, мысалы, түс немесе қауымдастық жақсы жұмыс 
істейді, бірақ сіз пайдаланатын заттардың мөлшеріне және оларды қалай 
орналастырғаныңызға мұқият болыңыз, себебі суреттің тепе-теңдіктен 
шыққысы келмейді. 

Жалпы жоспар маңызды кеңістікті қамтитын және жалпы түсірілім 
нысанын, оның жалпы көрінісін көрсететін алыс нүктеден алынған кадр деп 
аталады (85 сурет). 

 
85 -сурет. Жалпы жоспардың суреті 

Орташа жоспар объектіні неғұрлым жақын қашықтықта, үлкенірек 
масштабта көрсетеді, осылайша көрерменді өтіп бара жатқан адамға 
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85 -сурет. Жалпы жоспардың суреті 

Орташа жоспар объектіні неғұрлым жақын қашықтықта, үлкенірек 
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жақындатады, сондықтан оның назарын белгілі бір адамға немесе әрекеттің 
белгілі бір сәтіне тоқтата алады (86 сурет). 

.  
86-сурет. Орташа жоспардағы сурет 

 
"Жақындық" ұғымы көбінесе портретпен байланысты және мұнда бұл 

өлшем үнемі қолданылады. Жақындық әрқашан кішкене кеңістікті білдіреді, 
сондықтан мұндай суретте біз тек адамның бетін, басын, иығын, тақырыптың 
бір бөлігін көреміз және бұл элементтер жақтаудың бүкіл өрісін алады (87 
сурет). 

 
87- сурет. Ірі фото 

 
Суретке түсіру нүктесін объектіге әрі қарай жақындату және кішкене 

көрсетілген кеңістіктің кадр жақтауымен шектеу кадрда жеке элементтер 
(бөлшектер) немесе түсіру объектісінің бүкіл бөліктері-суреттің авторы 
көрерменнің назарын аударғысы келетін фрагменттің болуына әкеледі. 

7. Тік кадр агрессивті болып көрінеді. Біздің табиғи көлденең 
көзқарасымыз тік пішінмен қоршалған және фотосуретті жоғарыдан төменге 
(немесе керісінше) "сканерлеуді" талап етеді, бұл оны ерекше назар аударуға 
мәжбүр етеді. Бұл формат көбінесе портреттік түсірілім үшін қолданылады, 
біз оны парақтың барлық ерекшеліктерін талдау үшін, сонымен қатар бір 
элементтің қоршаған ортаға қатысты маңыздылығын анықтау үшін қолдана 
аламыз (88 сурет). Адам немесе объект суреттің өлшемі мен аймағын 
суреттеу арқылы ландшафтты көрнекі ете алады. Нысан үлкен болуы керек, 
оны ажыратуға және көрермендердің назарын аударуға болады, бірақ 
ландшафттан алшақтататындай байқалмайды. 
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88- сурет. Тік жақтау  

(http://photodzen.com/learn/photo-abc сайтынан алынған сурет ) 
 

8. Көлденең кадр (89 сурет). Бұл формат көрерменді босаңсытады. Ол 
ландшафттарды суретке түсіруде жиі қолданылады. Бұл формат 
панорамалық фотосуреттер мен сандық құрылғыларды көрсету үшін 
қолданылады, себебі экрандар әдетте көлденең пішінді болады. Көлденең 
пішін 16:9 фотосуретінің динамикалығын береді. 

 

 
89 -сурет. Көлденең жақтау 

 (Сурет: Николай Хорошков, Чехия, Оңтүстік Моравия) 
 

9. Назар аудару нүктелерін оқу. Сіз жақтауды құрудың үшінші 
ережесін (үшінші ереже), нүктелердің өзара әрекеттесу ережелерін және 
олардан фигураларды құруды ескеруіңіз керек (90 сурет). Яғни, көрерменнің 
санасына әсер ететін және жұмыс істейтін барлық нәрсе. Сонымен қатар, сіз 
көрерменнің сізге қажет кескінді қабылдауын ескере отырып, кадр 
жасауыңыз керек. 
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90- сурет.  Үшінші ереже (дереккөз https://zen.yandex.ru/media/yanlaros) 

 
Объектіні біршама бос кеңістік арқылы оқшаулау назарын аударып 

әкететін факторларды жоя отырып және адамның назарын өздігіне аударта 
отырып, объектіні ерекшелеуге көмектеседі. Шексіз жиектерді пайдалану 
немесе объектінің екі жағында бос орын қалдыру да бос орынды 
композициялық құрал ретінде пайдаланудың өміршең әдісі болып табылады. 

10. Назар аудару нүктелерін құру тәсілдері. Мысалы, егер сіз 
ботқаны суретке түсірсеңіз, онда сурет ешкімге қызығушылық тудырмайды. 
Егер біз оған майдың бір бөлігін салсақ, сурет әлдеқайда тартымды болады. 
Сондай-ақ, назар аударатын нүкте Жарық екпіні болуы мүмкін-кескіннің 
бастапқы нүктесін жасау үшін белгілі бір аймақ арнайы жарықтандырылған 
кезде (91 сурет). 

 
91 -сурет. Назар аудару нүктелерін құру тәсілі 

 
11. Композициядағы текстуралардың рөлі. Құрылым-бұл беттің 

қасиеті. Әрине, біз өте нақты объектілердің беті туралы айтып отырмыз (92 
сурет). Яғни, құрылым-кез-келген объектінің беті бар барлық 
ерекшеліктердің ұжымдық атауы. Тегіс, жұмсақ, тікенді, жылтыр, күңгірт, 
сұр және т. б. 
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92 -сурет. Жарылған жердің текстурасының суреті 

 
 Композиция материалдық емес болуы мүмкін. Кейде композиция 

жұмыс істейді, бірақ оның не үшін жұмыс істейтінін түсіндіре алмайсыз. 
Миға кескіннің жалпы жақтауында көргендері ұнайды. Керісінше, сіз сәтті 
композицияны көрсете алатын және оның неге жұмыс істейтінін нақты 
білетін кездер болады. Керісінше, егер сіз біреудің қасында болсаңыз және 
фотосуреттеріңіздің біріне қарап: "бұл фотография туралы, сондықтан 
фотода әдемі композиция бар" деп айтсаңыз, сіз шайқастан жеңіліп қалуыңыз 
мүмкін.жақсы композицияға қол жеткізіп, өз аудиторияңызға жұмыс істейтін 
бейнені жасаңыз. 

Композиция объектіні анықтауға, астын сызуға, толықтыруға, 
оқшаулауға немесе бөлуге көмектесуі керек, оны төмендетпеуі керек. 
Мүмкін, объект сіз белгілі бір суретті түсіргеніңіздің себебі болып табылады, 
сондықтан егер композиция көрерменнің назарын кадрдың басқа бөліктеріне 
аудару үшін жұмыс жасаса, онда сіз көрерменді фотосуреттің негізгі 
мақсатынан сәтті алшақтатасыз. Суретті объектінің айналасына қалай қою 
керектігі туралы сөз болғанда, композиция кейде жасырын түрде жұмыс 
істеуі керек, сондықтан көрермендер оның қандай объект екенін және 
фотосуреттің мақсаты не екенін біледі. 

Тапсырма  
1. Смартфонның камерасымен күндізгі түсірілім жасаңыз және оның 

қаншалықты пайдалы болатынын біліңіз. Телефонға суретке түсіру немесе 
жаттығу кезінде бір бекіту линзасын немесе масштабтау объективінде бір 
фокустық ұзындығын пайдалану. Сондай-ақ, сіз фильмдерден кадрларды 
тоқтатып, композицияны және кадрға не кіргенін және оның артында не 
қалғанын талдай аласыз. Бұл операторлық жұмыс үшін сыйлықтармен 
марапатталған Фильмдер болуы маңызды - бұл сізді жаман композицияны 
қажетсіз талдаудан қорғайды. 

2. "Тоғыз элемент" жаттығуы. Тоғыз ерекше фотосурет жасаңыз, 
олардың әрқайсысы өнердің тоғыз элементінің бірін ерекшелейді: жарық, 
көлеңке, сызық, пішін, құрылым, түс, өлшем және тереңдік. 
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92 -сурет. Жарылған жердің текстурасының суреті 

 
 Композиция материалдық емес болуы мүмкін. Кейде композиция 

жұмыс істейді, бірақ оның не үшін жұмыс істейтінін түсіндіре алмайсыз. 
Миға кескіннің жалпы жақтауында көргендері ұнайды. Керісінше, сіз сәтті 
композицияны көрсете алатын және оның неге жұмыс істейтінін нақты 
білетін кездер болады. Керісінше, егер сіз біреудің қасында болсаңыз және 
фотосуреттеріңіздің біріне қарап: "бұл фотография туралы, сондықтан 
фотода әдемі композиция бар" деп айтсаңыз, сіз шайқастан жеңіліп қалуыңыз 
мүмкін.жақсы композицияға қол жеткізіп, өз аудиторияңызға жұмыс істейтін 
бейнені жасаңыз. 

Композиция объектіні анықтауға, астын сызуға, толықтыруға, 
оқшаулауға немесе бөлуге көмектесуі керек, оны төмендетпеуі керек. 
Мүмкін, объект сіз белгілі бір суретті түсіргеніңіздің себебі болып табылады, 
сондықтан егер композиция көрерменнің назарын кадрдың басқа бөліктеріне 
аудару үшін жұмыс жасаса, онда сіз көрерменді фотосуреттің негізгі 
мақсатынан сәтті алшақтатасыз. Суретті объектінің айналасына қалай қою 
керектігі туралы сөз болғанда, композиция кейде жасырын түрде жұмыс 
істеуі керек, сондықтан көрермендер оның қандай объект екенін және 
фотосуреттің мақсаты не екенін біледі. 

Тапсырма  
1. Смартфонның камерасымен күндізгі түсірілім жасаңыз және оның 

қаншалықты пайдалы болатынын біліңіз. Телефонға суретке түсіру немесе 
жаттығу кезінде бір бекіту линзасын немесе масштабтау объективінде бір 
фокустық ұзындығын пайдалану. Сондай-ақ, сіз фильмдерден кадрларды 
тоқтатып, композицияны және кадрға не кіргенін және оның артында не 
қалғанын талдай аласыз. Бұл операторлық жұмыс үшін сыйлықтармен 
марапатталған Фильмдер болуы маңызды - бұл сізді жаман композицияны 
қажетсіз талдаудан қорғайды. 

2. "Тоғыз элемент" жаттығуы. Тоғыз ерекше фотосурет жасаңыз, 
олардың әрқайсысы өнердің тоғыз элементінің бірін ерекшелейді: жарық, 
көлеңке, сызық, пішін, құрылым, түс, өлшем және тереңдік. 

  
 

1.3.4 Жарық және жарықтандыру 
 
Біз қоршаған әлемді көре аламыз, себебі жарық бар және адам оны 

қабылдай алады. Жарық-бұл қыздырылған немесе қоздырылған зат 
шығаратын электромагниттік толқын. Мұндай заттың рөлінде Күн, Ай, 
жұлдыздар, қыздыру шамы, жарықдиодты шам, от жалыны, түрлі химиялық 
реакциялар болуы мүмкін. 

Табиғи жарық: күн сәулесінің тікелей түсуіне және аспанның 
шашыраңқы жарығына байланысты. Ол географиялық ендікке, күннің 
уақытына, бұлттылық дәрежесіне, атмосфераның мөлдірлігіне байланысты 
өзгереді.  

Жасанды: жасанды жарық көздерімен жасалады (қыздыру шамы және 
т.б.). Ол табиғи жарықтың болмауы немесе болмауы кезінде қолданылады. 

Жарықтандыру бағытталған, шашыраңқы және аралас. 
• Бағытталған Жарық-объектіге айқын жарық, көлеңке және кейбір 

жағдайларда жарық беретін жарық (93 а сурет). 
• Таралған жарық-бұл объектінің барлық беттерін біркелкі және 

бірдей жарықтандыратын жарық, нәтижесінде оларда көлеңкелер, жарқырау 
және рефлекстер жоқ (93. в  сурет). 

• Шағылысқан жарық-бұл жарықтандыруды құрудың таңқаларлық 
қарапайым тұжырымдамасы, бірақ ол сіздің түсірілім шеберлігіңізді бірден 
келесі деңгейге көтере алады (93. б  сурет). 

• Аралас жарықтандыру-бағытталған және таралған жарықтың 
тіркесімі [20]. 

 

 
93- сурет. Жарықтандыру түрлері  

 
Жасанды жарық көздерімен (портреттер, натюрморттар және т. б.) 

жарықтандыру кезінде келесі жарықтандыру түрлері қолданылады: 
• Толтыру немесе жалпы Жарық-қысқа экспозиция үшін жеткілікті 

қарқындылығы бар объектінің біркелкі, шашыраңқы, Көлеңкесіз 
жарықтандыруы. Ол жоғарғы және алдыңғы жарық көздерінің тіркесімімен 
жүзеге асырылады. 

• Сурет салу немесе негізгі жарық - бұл объектіге немесе оның 
сюжеттік маңызды бөлігіне бағытталған жарық сәулесі. Оның міндеті-негізгі 
Жарық эффектісін жасау. Мұндай жарық жалпы жарықтың 

Таралған Жарық Тікелей жарық 

Шағылысқан 
жарық 
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жарықтандырылуымен салыстырғанда объектінің жарықтандырылған 
аймағында көбірек жарық беруі керек.  

• Модельдеу немесе екпін жарығы - бұл жұмсарту және кейде 
толығымен жою үшін объектінің көлемін беруді және көлеңкелерді 
жарықтандыруды жақсартатын жарықты алу үшін қолданылатын төмен 
қарқындылықтағы тар бағытталған жарық сәулесі. Модельдейтін жарықтың 
мақсаты-хиароскуроның градациясын жақсарту.  

• Контур жарығы-объектінің контурын фоннан бөлектеу үшін 
қолданылатын артқы жылжымалы жарық. Мұндай жарық бүкіл объектінің 
немесе оның бір бөлігінің пішінін анықтайды. Контурлық жарық көзі 
объектінің артына жақын қашықтықта орналастырылады.  

• Контурлық немесе контурлық жарық-бұл объектінің артында 
орналасқан контурдың бір түрі. Көбінесе олар күн сәулесінде суретке түседі-
бұл силуэт алады немесе қандай да бір түрде алдыңғы жағын 
жарықтандырады. Контурлық жарық үшін құрал ретінде рефлектордың 
орташа диаметрі бар софит қолданылады. 

• Фондық жарық-объект жобаланатын фонды жарықтандыратын 
жарық. Фондық Жарық жалпы және бояу жарығымен берілген жарықтан аз 
болуы керек. Фон жарығы біркелкі және біркелкі емес [21]. 

 
Тапсырма  
1. Ыдыс-аяқтың суреттерін түсіріңіз, мысалы: қасық немесе стақан. 

Нысанды терезеге, қарама-қарсы жағында ақ қағаз парағына қойыңыз, сонда 
сіз жарық пен көлеңке арасында аз контрастпен жұмсақ жарық аласыз. Бұл 
қарапайым әдіс жарқылды қалай орналастырғаныңызға байланысты кескінге 
көптеген түрлі жарық эффектілерін жасауға және суретке түсірілген 
объектіге қағазды қисайтуға мүмкіндік береді, бұл сонымен қатар фон 
құрылымын жасайды. 

2. Кішкентай айна көмегімен оған жарық бағыттап, кішкене заттың 
суреттерін түсіріңіз (мысалы: білезік немесе сақина). Кішкентай айналар 
кішкентай заттарды суретке түсіру үшін пайдалы. Айналар жарықты жақсы 
көрсетеді немесе күн сәулелерін қайта бағыттайды. Есіңізде болсын, ақ 
парақтар мен қабырғалар жарықты шағылыстырып қана қоймайды. Айна жай 
ғана шағылысады, сондықтан оны объектілерде тікелей жарықтың кішкене 
жарқылын жасау үшін пайдалануға болады. 

 
1.3.5 Фототүсірілім режимдері 
 
Әрбір бастаушы фотограф сюжеттік түсірілім бағдарламалары туралы 

біледі-іс жүзінде олар бастаушыны бас ауруынан құтқару үшін жасалады. Сіз 
адамды түсіресіз — "портретті", табиғатты - "пейзажды" түсіресіз. Барлығы 
қарапайым, ең бастысы, ұзақ уақыт бойы көптеген фотографтар, 
бағдарламашылар мен маркетологтар ойластырған. Ең көп таралған сюжеттік 
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жарықтандырылуымен салыстырғанда объектінің жарықтандырылған 
аймағында көбірек жарық беруі керек.  

• Модельдеу немесе екпін жарығы - бұл жұмсарту және кейде 
толығымен жою үшін объектінің көлемін беруді және көлеңкелерді 
жарықтандыруды жақсартатын жарықты алу үшін қолданылатын төмен 
қарқындылықтағы тар бағытталған жарық сәулесі. Модельдейтін жарықтың 
мақсаты-хиароскуроның градациясын жақсарту.  

• Контур жарығы-объектінің контурын фоннан бөлектеу үшін 
қолданылатын артқы жылжымалы жарық. Мұндай жарық бүкіл объектінің 
немесе оның бір бөлігінің пішінін анықтайды. Контурлық жарық көзі 
объектінің артына жақын қашықтықта орналастырылады.  

• Контурлық немесе контурлық жарық-бұл объектінің артында 
орналасқан контурдың бір түрі. Көбінесе олар күн сәулесінде суретке түседі-
бұл силуэт алады немесе қандай да бір түрде алдыңғы жағын 
жарықтандырады. Контурлық жарық үшін құрал ретінде рефлектордың 
орташа диаметрі бар софит қолданылады. 

• Фондық жарық-объект жобаланатын фонды жарықтандыратын 
жарық. Фондық Жарық жалпы және бояу жарығымен берілген жарықтан аз 
болуы керек. Фон жарығы біркелкі және біркелкі емес [21]. 

 
Тапсырма  
1. Ыдыс-аяқтың суреттерін түсіріңіз, мысалы: қасық немесе стақан. 

Нысанды терезеге, қарама-қарсы жағында ақ қағаз парағына қойыңыз, сонда 
сіз жарық пен көлеңке арасында аз контрастпен жұмсақ жарық аласыз. Бұл 
қарапайым әдіс жарқылды қалай орналастырғаныңызға байланысты кескінге 
көптеген түрлі жарық эффектілерін жасауға және суретке түсірілген 
объектіге қағазды қисайтуға мүмкіндік береді, бұл сонымен қатар фон 
құрылымын жасайды. 

2. Кішкентай айна көмегімен оған жарық бағыттап, кішкене заттың 
суреттерін түсіріңіз (мысалы: білезік немесе сақина). Кішкентай айналар 
кішкентай заттарды суретке түсіру үшін пайдалы. Айналар жарықты жақсы 
көрсетеді немесе күн сәулелерін қайта бағыттайды. Есіңізде болсын, ақ 
парақтар мен қабырғалар жарықты шағылыстырып қана қоймайды. Айна жай 
ғана шағылысады, сондықтан оны объектілерде тікелей жарықтың кішкене 
жарқылын жасау үшін пайдалануға болады. 

 
1.3.5 Фототүсірілім режимдері 
 
Әрбір бастаушы фотограф сюжеттік түсірілім бағдарламалары туралы 

біледі-іс жүзінде олар бастаушыны бас ауруынан құтқару үшін жасалады. Сіз 
адамды түсіресіз — "портретті", табиғатты - "пейзажды" түсіресіз. Барлығы 
қарапайым, ең бастысы, ұзақ уақыт бойы көптеген фотографтар, 
бағдарламашылар мен маркетологтар ойластырған. Ең көп таралған сюжеттік 

  
 

режимдер: Макро, Портрет, Спорт, Пейзаж, түнгі түсірілім, түнгі портрет. 
Әдетте режимдер пиктограммалармен белгіленеді. 

  Шағын қашықтықтан түсірудің макро режимі. Макро режиміндегі 
Объектив, әдетте, линзалардың максималды жақындауында қалпына 
келтіріледі. Айқындық түсіру объектісіне қашықтан реттеледі (94 сурет). 

 
94 -сурет. Макро режимде орындалған фотосурет 

 
Портрет - адам терісінің тондарын ыңғайлы, жұмсақ күйде кішкене 

Жарық фонымен оңтайландыру. Көптеген портреттер үлкен фокустық 
қашықтықта және өрістің тереңдігі аз болған жағдайда жақсы түсіріледі (95 
сурет). 

 
95- сурет. Портрет режимінде жасалған фотосурет 

 
Спорт-объектілерді жылдам түсіруге бағдарлау. Минималды ысырма 

жылдамдығы, ашық диафрагма, көп жағдайда бақылау автофокусы 
қолданылады (96 сурет). 

 
96- сурет. Спорт режимінде орындалған сурет 
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Пейзаж-айқын, бай пейзаждық түсірілімдерді алудың оңтайлы режимі. 
Ашықтық тереңдігі жоғары. Көшеде, жоғары жарық жағдайында бұл 
режимді қолдану керек (97 сурет). 

 
97- сурет. Пейзаж режимінде орындалған фотосурет 

 

Түнгі түсірілім-камера параметрлері аз жарыққа оңтайландырылған. 
Экспозиция және автофокустық жүйелер қате ақпарат бере алады және 
бақылауды қажет етеді. Жарқыл автоматты түрде жұмыс істейді. Жарқылды 
автоматты режимде өшірген жағдайда барынша мүмкін болатын сезімталдық 
немесе ұзақ ұстап тұру орнатылады (98 сурет). 

 
98 сурет. Режимде орындалған фотосурет. Штативпен түнгі түсірілім. 

Ысырма жылдамдығы 10 секунд 
 

Түнгі портрет-фонның толықтығын жақсы анықтау үшін адамдардың 
портреттерінің дәлдігінің терең деңгейімен түнде камераны орнату. Бұл 
режимде жарқыл жұмыс істемейтіндіктен, экспозиция уақыты созылмалы 
болуы мүмкін, сондықтан штативті қолдану ұсынылады. Егер жарқыл 
қосымша режимде орнатылса, жарықтық пен фондық экспозиция автоматты 
түрде теңестіріледі (99 сурет). 

 
99- сурет. Түнгі портрет режимінде жасалған фотосурет 
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Автоматты режим. Кез-келген класты сандық камералар автоматты 
режимге ие. Ол әдетте камера қосылған сәттен бастап қолданылады. Бұл 
режим "бағыттау-басу" стилінде түсірілген әуесқойлар үшін өте қолайлы 
(100 сурет). 

 
100-  сурет. Автоматты режим саяхат фото үшін өте қолайлы болып 

табылады 
 

Автоматты режим қосылған кезде фотографтың әрекеті кадрлар мен 
түсірілім түймесін басумен шектеледі. Әдетте, 10x15 пішімі үшін автоматты 
түрде түсіру көптеген әуесқойлардың сұранысын қанағаттандырады, егер 
қарапайым түсірілім жағдайында фотосурет сапасына өте жоғары талаптар 
қойылмаса. Әдетте түсіру режимі атаулы негізгі шеңбердің көмегімен 
таңдалады. Режим әріппен белгіленеді.  Мысалы, автоматты режим - АВТО 
сөзімен, қолмен режим - m әрпімен. 

P-бағдарламалық режим. Камераның өзі осы жағдайларда нақты 
суретке түсіру үшін талап етілетін ең төменгі жылдамдықты және 
диафрагмалық санды ("экспопару") таңдайды. Сіз оны шартты түрде "авто" 
режиміне теңестіре аласыз, тек сюжеттік бағдарламалардан немесе "авто" 
режимінен айырмашылығы (мысалы, ақ баланс, матрицаның сезімталдығы, 
jpeg параметрлері және т.б.) бірқатар параметрлерді реттеуге болады.  

A (немесе Av) — диафрагманың басымдық режимі. Пайдаланушы 
қажетті диафрагма санын, ал камера экспозиция өлшегішінің мәліметтеріне 
сәйкес ысырма жылдамдығын орнатады. Көптеген фотографтардың сүйікті 
режимі, онда өрістің тереңдігін толық басқару мүмкіндігі бар. 

S (немесе Tv) — экспозицияның басымдық режимі. Пайдаланушы 
қажетті Ысырма жылдамдығын, ал камера диафрагманы орнатады. Режим 
өте шектеулі және әдетте спорттық оқиғаларды түсіру кезінде қолданылады, 
егер сәтті ұстап алу қажеттілігі фонды зерттеуден әлдеқайда маңызды болса.  

M-толығымен қол режимі. Пайдаланушы барлық параметрлерді қолмен 
орнатады. Әдетте автоматты сезімталдық алғашқы үш режимде орнатылуы 
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мүмкін және қолмен қол жетімді емес. Режим түнгі түсірілімдегі шектеулерді 
толығымен жояды, себебі пайдаланушыға кез-келген сезімталдық мәніне кез-
келген ысырма жылдамдығы мен диафрагманы қоюға мүмкіндік береді.  

A-Dep-өрістің тереңдігін бақылайтын диафрагманың басымдық режимі 
алдыңғы және артқы жағын зерттеу үшін қолданылады-бұл жағдайда камера 
екіншісіне дейінгі қашықтықты өлшейді және сәйкесінше диафрагманы 
(және Ысырма жылдамдығын) орнатады. 

Қолмен ұстау (B) - саусақ түсіру түймесін ұстап тұрғанда Ысырма 
қолмен ұстау режимінде ашылады. Қолмен ұстау 15-30 секундпен шектелген 
шағын камералар тобында кәсіби камераларда бір жарым сағатқа дейін 
кідірісті орнатуға болады. 

Экспозицияны бұғаттау (C) - Кейбір сандық камераларда 
экспозицияны бұғаттау функциясы бар. Автоматика экспозицияны 
әдеттегідей анықтайды, ал фотографтың есептелген мәнін сақтап, мүлдем 
басқа жарық жағдайларында Құлыпталған экспозициямен бірге түсіруге 
мүмкіндігі бар. Осылайша, көлеңкелермен дұрыс анықталған кадрларды 
алуға болады. 

 
Тапсырма 
1. Камераңызға кез-келген бағдарламаланатын режимді орнатыңыз 

және объектіден әртүрлі қашықтықта бірнеше суреттер түсіріңіз.  Бұл 
қақпаның, диафрагманың және фотосезімталдықтың Автоматты 
параметрлерін ғана емес, сонымен қатар ақ балансты басқаруға мүмкіндік 
береді. Тағы да, бұл ең көп таралған параметрлер туралы, бірақ әр 
өндірушінің осы режимді іске асыруы әртүрлі болуы мүмкін. 

2. "Портативті тақырып" жаттығуы. Түсірілім орнына қарамастан, 
кез-келген жерде алып жүруге және онымен әр түрлі кадрлар жасауға 
болатын затты таңдаңыз. 

 
1.3.6 Фототүсірілім әдістері 
 
Түсіруді бастамас бұрын фотокамераның батарея деңгейін тексеру 

керек. Егер сіз табиғатта болсаңыз, мысалы, ұзақ түсірілім немесе фототур, 
қосымша батареяны алған дұрыс. Сонымен қатар, Сізге қосымша жад 
картасы, ноутбук немесе қатты диск сияқты жабдық қажет. 

Камераны орнату сіз қандай жанрды түсіруді жоспарлағаныңызға 
байланысты. Әдетте, әуесқой камералардағы автоматты режим бірден 
қосылады. Ал кәсіби камераларда сіз "экспозиция" негізіне сүйене отырып, 
режимдерді таңдайсыз. Жақтаудың қажетті мөлшерде жарқын болуы үшін 3 
параметр жауап береді: сезімталдық, ысырма жылдамдығы және диафрагма. 
Бұл режимдер сіздің идеяларыңызды жүзеге асыруға көмектеседі. 

 Біз көрген сурет әрдайым фотосуреттерде бірдей формада 
көрсетілмейді. Көп жағдайда кадрлар тым сары, көк, жасыл реңктерге 
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айналады. Түстердің дұрыс берілуін қамтамасыз ететін "ақ баланс" 
параметрін таңдау керек. (101 сурет). 

 
101- сурет. Камерада "Ақ Баланс" параметрлерін орнату 

 
Камераны дұрыс ұстаудың бірнеше мысалдары 102 - 105 суреттерінде 

келтірілген. 

 
102- сурет. Камераны қалай дұрыс ұстау керек (дереккөз: https://photogid.net) 

 
103 -сурет. Камераны қалай ұстау керек - бүйірлік көрініс (дереккөз: 

https://photogid.net) 

Ақ Баланс Ақ Баланс 

Авто Қолмен баптау 
Күндізгі жарық 
Қыздыру шамы 
Күндізгі жарық шамы 
Бұлт 
Жарқыл 
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104- сурет. Камераны ұстаудың балама әдісі (дереккөз: https://photogid.net) 

 

 
105 сурет. Камераны жерде қалай ұстау керек (дереккөз: https://photogid.net) 

 
Түсірмес бұрын, "түсіру" түймесін жартылай басу керек, яғни ішінара 

және осы күйде ұстау керек. Осы сәттен кейін камераның Автоматты 
режимдері қосылады, олар автоматты түрде орындалады, фокусталады, яғни 
түсіру нысанын нақты көрсетеді, жарықтықтың мөлшері мен сипатын 
өлшейді, қажетті теңшеу шарттарын белгілейді. Камера арнайы дыбыстық 
ескерту және дисплейде көрсетілген жасыл түсті ескерту белгісі арқылы кадр 
жасауға дайын екендігі туралы хабарлайды. Әдетте бұл кезең кішігірім 
секундтардан бастап толық секундқа дейінгі уақытты қамтиды. Суретке 
түсіру үшін камераның дайындығын күтіп, "түсіру" түймесін соңына дейін 
басу керек.  

Фотосурет анық болуы керек. Бұл нысан қанық, бұлыңғыр болмауы 
керек дегенді білдіреді. 

Фотода жарық ең маңызды фактор болып табылады. Суретке түсіру 
кезінде жақсы жарықтың болуы техникалық жағынан мінсіз және көркем 
және әсерлі суретке түсудің шешуші факторы болып табылады. 

Ашық ауадағы негізгі және жиі жалғыз жарық көзі-күн, оның 
сәулелену қарқындылығы ауа-райына, жердің ендігіне және күннің уақытына 
байланысты айтарлықтай өзгеруі мүмкін. 

Қарама-қарсы немесе қарама-қарсы жарықта түсірілген кадрлар да 
керемет болуы мүмкін. Кадрдағы жарқын жерлерге сүйене отырып, әдетте 
силуэттер түсіріледі. Күнге қарсы түсіргенде, суретке түсіруге тырысыңыз, 
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104- сурет. Камераны ұстаудың балама әдісі (дереккөз: https://photogid.net) 

 

 
105 сурет. Камераны жерде қалай ұстау керек (дереккөз: https://photogid.net) 
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ол кадрға енбейді, бірақ бұтақтардың немесе ағаш діңінің артында 
жасырылады. 
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құрылғыларының ерекшеліктерін және оларды пайдалану ережелерін білген 
жағдайда ғана мүмкін болады. 

Композиция-бұл суретшінің көрерменмен қарым-қатынасының "тілі". 
Көбінесе тәжірибесіз фотографтар бәрін ойланбастан түсіріп алады, түсіру 
түймесін механикалық түрде басады. Жақтауды саналы түрде таңдау керек. 
Түсірілім бағыты, жоспардың өлшемі, объектінің жарықтандырылуы және 
оған дейінгі қашықтық, түс схемасы туралы ешқашан ұмытпаңыз.  Ең 
бастысы, ұмытпаңыз: өнер туындысы деп атауға болатын жақсы суретті 
жасау үшін Сіз жазықтықта кескін құру құрамының негізгі заңдылықтарын 
біліп, дұрыс қолдануыңыз керек. Кейде өздігінен түсірілген сурет көрерменге 
ұмытылмас әсер қалдырады. Бірақ бұл оқиға (мысалы, қандай да бір апат, 
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атқаратын суретте ерекше, таңғажайып нәрсе түсіргенде ғана болады [22]. 

Композицияны жасамас бұрын және осы немесе басқа әдісті қолданбас 
бұрын, сіз бұл суретті не үшін, не үшін және кім үшін жасағаныңыз туралы 
нақты түсінуіңіз керек. Көрерменге нақты не жеткізгіңіз келеді. Композиция 
туралы айтатын болсақ, барлық жаңадан келген фотографтарға айтылатын 
"үштен бір ереже" туралы айтуға болмайды. Көлденең және тігінен үш 
бөлікке бөлінген жақтауды елестетіп көріңіз. Қиял сызықтарының қиылысу 
нүктелерінде түсірілген көріністің маңызды бөлшектерін орналастыру керек. 
Объектілердің нақты орналасуы объектінің түріне, оның көлеміне және 
фотографтың ниетіне байланысты. Камераның позициясының аздап өзгеруі 
композицияға айтарлықтай өзгерістер әкелуі мүмкін. Композиция кадрдың 
тұтастығына жауап береді және фотосуреттің элементтерін бір-біріне және 
суретшінің идеясына бағынады. 

Бүгінгі таңда компьютерлік бағдарламалардың мүмкіндіктері автордың 
шығармашылық мүмкіндіктерін едәуір кеңейтуге, қиялының ұшуына үлкен 
мүмкіндік береді. Олардың көмегімен сіз фотографиялық кескінді өте қатты 
өзгерте аласыз. Бірақ бұл компьютерлік өңдеудің мүмкіндіктері шамадан тыс 
бағаланбауы керек. Көрермендер үшін қызықты фотосуреттің негізі түсірілім 
кезінде салынғанын ұмытпаңыз. Оның барлық кейінгі өңдеуі негізінен 
алынып тасталғанды жақсартуға қызмет етеді. 

Фото түсіру үшін қорытындыда:  
- фотокамераны жұмысқа қабілеттілікке дайындау; 
- түсіру, формат және ақ баланс режимдерінде орнату; 
- камераны дұрыс ұстап, өткір фокустау үшін түсуді басыңыз; 
- нысанды дұрыс жарықтандыру үшін түсіру нүктесін таңдаңыз; 
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- дұрыс композиция құру; 
- суретке түсіру және өңдеу. 
 
Тапсырма 
1. Тұрған күйден бірнеше фотосурет жасаңыз. Камераны дұрыс 

ұстауға тырысыңыз. Сол қолыңызды оң иығыңызға қойып, сол қолыңызды 
тірек ретінде қолданыңыз. Содан кейін камераны қолдың жоғарғы жағына 
қойыңыз. Содан кейін сіз камераны әдеттегідей қолдана аласыз, жай ғана 
түзу емес, объектінің жағына қарай бұрыла аласыз. 

2. Отырған орнынан бірнеше фотосурет жасаңыз. Мұнда 
тосынсыйлар жоқ-отыратын орталық сіздің ауырлық центріңізді төмендетеді 
және тепе-теңдікті арттырады. Аяғыңызды созу арқылы сіз шынымен 
денеңізді ішінара қолдайсыз. Егер сіз еңкеймесеңіз, сіздің тепе-теңдігіңіз 
алға-артқа бұрылады. Аяқтарыңыздың жағдайы бұдан былай маңызды емес, 
себебі сіздің барлық салмағыңыз денеңіздің алдыңғы жағына өтеді. 

 
 1.3.7 Алтын қима  және Фибоначчи спиралы 
 
Фотосуреттегі алтын қима дұрыс және үйлесімді композицияны 

құрудың негізгі ұғымдары мен негізгі ережелерінің бірі болып табылады. 
Фотосурет жасау сөзсіз шығармашылық процесс, бірақ өнердің кез-келген 
саласы сияқты, мұнда да өз ережелері мен принциптері бар. 

Алтын қима - бұл бастаушы фотограф білу қажет басты нәрсе. Ол 
кейде үшінші ереже деп аталады. Бұл ереженің эстетикалық құндылығы 
ежелгі уақытта белгілі болған. Ұлы да Винчи үшінші ережені саналы түрде 
қолдана бастады, оның артында бұл ережені басқа суретшілер қолдана 
бастады, содан кейін фотографтар, кинооператорлар, сәулетшілер, 
дизайнерлер. 

Алтынқиманың қарапайым сипаттамасы: түсірілім объектісінің 
орналасқан жері үшін ең жақсы нүкте-кадрдың көлденең немесе тік 
шекарасының шамамен 1/3 бөлігі (106-суретте көрсетілген). Үшінші ереже 
жақтауыңызды тоғыз тең төртбұрышқа бөледі. Мұны екі тік және екі 
көлденең сызық жасау арқылы жасауға болады. Төрт сызық төрт нүктеде 
қиылысады. Үшінші ереже-композицияның ең негізгі ережелерінің бірі және 
оны түсіну өте оңай. Фотода біз әдетте сұлулық сезіміне сүйенеміз. Осы 
көзқарастардағы маңызды нысандардың орналасуы табиғи көрінеді және 
көрерменнің назарын аударады, мысал 107-суретте көрсетілген. 
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106- сурет. Фибоначчи торы. Мақсат - суретті үштен біріне және үштен 

екіге бөлу. Мысалы, пейзажды түсірген кезде горизонтты көлденең сызыққа 
қою үшін үштен бір ережені қолданыңыз. 

 

 
107- сурет. Теріс кеңістік пен субъектінің арасындағы байланыс табиғи 

фокусты тудырады. Әдепкі бойынша, көрермен қиылысу нүктелеріне 
қарайды. Осы нүктелердің біріне қызығушылық нүктелерін орналастыру 
суретті теңдестіру үшін. Сондай-ақ, бұл фотосуретке көбірек кернеу, қуат 

және қызығушылық тудырады 
 

Басқа элементтер, егер олар кадрға енсе, осы негізгі нысанды күшейтуі 
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Көптеген заманауи, кәсіби камералардың винтовкасында сіз үштен бір 
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екпіндердің дұрыс бөлінуін айтарлықтай жеңілдетеді. 
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Фибоначчи сандары-сандық тізбектің элементтері, онда әрбір келесі 
Сан алдыңғы екі санның қосындысына тең болады. Ортағасырлық 
Еуропаның итальяндық математигі Леонардо Пизанскийдің атымен 
Фибоначчи лақап атымен аталған, ол "жақсы ұл туды" дегенді білдіреді. 

Фибоначчи табиғатта жиі кездесетін сандық тізбекті тапты және ол 
табиғаттың көптеген аспектілерінде көрінетіндей маңызды деп санайды. 
Фибоначчи Тізбегі: 1,1,2,3,5,8,13,21,34.... Реттілік келесі санды ретпен алу 
үшін алдыңғы екі санды қосу арқылы жалғасады. Бұл дәйектілік түстер мен 
толқындарда көрінетін Алтын қиманы жасайды. Бұл спираль Фибоначчи 
тізбегіндегі сандардан тұрады. 1,6 алтын санын екі санды ретпен бөлу 
арқылы табуға болады, мысалы 3/2 немесе 21/13. Табиғатта болғандықтан, 
гректер бұл қатынасты сәулет өнерінде сұлулық пен тепе-теңдік үшін 
қолданған. 

Фибоначчи сандары алтын бөлім деп те аталады. Алтын бөлім-
композицияның негізгі нұсқаулығы. Кейбіреулер мұны Фибоначчи спиралы, 
Алтын спираль, фи тор, Құдай пропорциясы немесе Алтын орта деп атайды. 
Фибоначчи немесе Алтын спираль Фибоначчи сандарына негізделген 
квадраттар сериясынан жасалған. Әр шаршының ұзындығы-Фибоначчи саны. 
Кадрға квадраттарды орналастыруды елестетіп көріңіз. Егер сіз әр 
шаршының қарама-қарсы бұрыштарынан доғаларды тартсаңыз, сіз спираль 
пішініне ұқсайтын қисық сызық аласыз. Бұл табиғаттың барлық жерінде 
кездесетін және Наутилус қабығына ұқсайтын үлгі. Қисық жақтау арқылы 
ағып, суретке назар аударады (108 сурет). Бұл көрерменді бүкіл фотосуреттен 
өткізуге көмектеседі. Композиция адамның көзіне жағымды және теңгерімді 
болады.  

 
108 -сурет. Алтын қима 1,618-ден 1-ге дейін және табиғатта ДНҚ-дан 
мұхит толқындарына дейін көрінетін спиральдарға негізделген.  

 
Суретке түсіру кезінде ең көп бөліктері бар аймақ катушканың ең 

кішкентай қорабына орналастырылуы керек. Бұл бұрыштардың бірінде 
болмауы керек. Нысанның қалған бөлігін қисық сызыққа орналастыруға 
тырысыңыз. Бұл көрерменнің көзқарасын табиғи түрде басқарады. Суретте 
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қалғанның бәрін қайда және қалай орналастыруға болатындығы да маңызды 
(109 сурет). 

 

 
109- сурет. Толқын тәрізді Фибоначчи тізбегі 
 
Математикаға жүгінбей-ақ, бір ғана нәрсені айтуға болады - Алтын 

қима мен Фибоначчи сандарына сәйкес келетін суреттер адамның көзіне өте 
қолайлы. Көптеген фотографтар мен дизайнерлер сәтті композиция құру 
үшін 1:1.618 пропорцияларын ұстанады. Бұл үштен бір ереже сияқты, бірақ 
сіз жақтауды үштен біріне тең бөлмейсіз. Тор әдеттегі 1: 1: 1 орнына 1: 0,618: 
1 қатынасынан тұрады. Орталық сызықтар бір-біріне жақын. Алтын қима 
қазіргі камера дүниеге келмес бұрын болған. Мысырлықтар пирамидаларын 
тұрғызған кезде олар алтын қиманы қолданды. Мона Лиза және Тайняя 
вечера сияқты әйгілі өнер туындылары да алтын қима ережелерін ұстанады. 
Бұл дәйектілік Үндістанда танымал болды, онда ол метрикалық ғылымдарда 
қолданылды. Кейінірек көптеген зерттеушілер табиғат пен ғарышта осы 
тізбекті байқай бастады [23]. 

 
1.3.8 Шығармашылық бейнетүсірілім 
 
Біздің цифрлық ғасырда фотографқа көбірек дағдылар қажет. Көптеген 

жұмыстар тек қозғалмайтын суреттерді ғана емес, сонымен қатар баяу және 
түсірілімнен бастап, толық баяндайтын фильмдерге дейін әлеуметтік медиа 
үшін мультимедиялық визуалды опцияларды қажет етеді.  Бұл бейнелердің 
кейбіреулері фотосуретке жақын, мысалы, әлеуметтік желілерге арналған 
тоқтаусыз түсірілген бейнелер. Басқалары фильмнің қысқартылған 
түсіріліміне ұқсайды, көбінесе кең көлемді өндірістің барлық амбициясы бар, 
бірақ бюджеті тек бір операторға арналған. Егер сіз бейнелеріңіздің бақылау 
камерасынан алынғандай көрінуін қаламасаңыз, сіз бұрыштармен және 
перспективалармен ойнауды үйренуіңіз керек. Қызықты бейнелер жасау 
шығармашылық түсіру әдістерін зерттеуді қамтиды. 

Табиғи жарықта бейне түсіру: 
1. Дұрыс камера параметрлерін таңдаңыз.  
Ысырма жылдамдығы. Орнатқан кезде, камера түсіру үшін бейне 

бірінші не істеу керек, ол көз, бұл сіздің төзімділік орнатылған еке еселенген 
кадрлар жиілігін. Мысалы, егер сіз секундына 50 кадр (кадр/с) түсірсеңіз, 
ысырма жылдамдығы 1/100 болуы керек. Кадр жылдамдығы секундына 24 
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кадр, 1/48 немесе 1/50 ысырма жылдамдығы сіздің кадрыңызға тегіс 
кинематографиялық көрініс береді. 1/120 ысырма жылдамдығындағы 60 кадр 
сияқты жоғары кадр жылдамдығы редакциялау кезеңінде түсірілімді 
баяулатуға және баяу қозғалыстағы ультра тегіс көріністерді жасауға 
мүмкіндік береді. 

Диафрагма. Диафрагма параметрі кадрдың фокусын анықтайды. F / 2.8 
сияқты төмен диафрагма сіздің объектіңізді ерекшелеуге және кәсіби 
көрінетін бұлыңғыр фон жасауға көмектеседі. Егер сіз өзіңіздің көрінісіңіздің 
мүмкіндігінше фокуста екендігіне көз жеткізгіңіз келсе, F / 10 немесе f / 22 
сияқты жоғары диафрагманы қолданыңыз. 

ISO. Ысырма жылдамдығы мен диафрагманы орнатқаннан кейін Сіз 
сәйкес ISO параметрін таңдай аласыз. Есіңізде болсын, ISO саны неғұрлым 
көп болса, кадрларға көбірек нүктелер қосасыз (110 сурет) 

. 

 
110- сурет. Бейне түсіруге арналған камера параметрлері (дереккөз: 

https://www.canon.com.au) 
 

2. Nd сүзгілерімен керемет экспозицияға қол жеткізіңіз. Ысырма 
жылдамдығын екі есе көбейту және өрістің тереңдігін жасау үшін 
диафрагмалардың аз санын пайдалану өте маңызды болғандықтан, Егер сіз 
камераның ең төменгі ISO-ны қолдансаңыз да, бейнеңіз ашық күн сәулесінде 
шамадан тыс әсер етуі мүмкін. Бұл мәселені шешу үшін объективке бейтарап 
тығыздық сүзгісін (ND) қосыңыз (111 сурет) камераға түсетін жарық 
мөлшерін шектеу үшін. Бұл сізге баяу ысырма жылдамдығы мен кең 
диафрагманы қолдануға мүмкіндік береді. 
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111- сурет. Бейтарап тығыздық сүзгісі бар объектив (ND) (дереккөз: 

https://www.canon.com.au) 
 

3. Сізге қол жетімді жарықпен жұмыс жасаңыз. Ашық нысандарды 
түсіру кезінде суреттерді жоспарлау және жасау кезінде жарық көздерін 
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шағылыстырғыштарды қолдана аласыз. 
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немесе карданды аспаны пайдалану сізге тегіс және тұрақты бейнелерді 
камераны шайқамай түсіруге көмектеседі. Егер сіздің камераңыздың 
объективі суретті тұрақтандырса, динамикалық көрініс жасау үшін қолмен де 
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камера автоматты түрде нысанды қадағалап, оны фокуста сақтайды. 
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пайдалануға болады. 
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112- сурет.  Автофокус (дереккөз: https://www.canon.com.au) 

 
6. "Бейне Servo AF"режимін қосыңыз немесе өшіріңіз. Егер сіз 

камераның ішкі микрофонын пайдалану кезінде бейне түсіріп жатсаңыз, 
Movie Servo Af-ті өшіру ұсынылады (113 сурет). Бұл сіздің камераңыздың 
ішкі микрофоны фокусты іздейтін линзаның дыбысын түсірмеуін 
қамтамасыз етеді. Алайда, егер сіз сыртқы микрофонды қолдансаңыз, ыстық 
аяқ киімді немесе камерадан тыс жерде болсаңыз да, камераның Movie Servo 
Af функциясын қосыңыз. 

 
113- сурет. Бейне Servo Af режимі (дереккөз: https://www.canon.com.au) 

 
7. Сурет стилін таңдаңыз. Бекітілген суреттерден айырмашылығы, 

бейненің сыртқы түрін пост-өндірісте өңдеу оңай емес. Осы себепті түсірілім 
кезінде камерада көргіңіз келетін суретке мүмкіндігінше жақын болу 
маңызды. Бұған көмектесу үшін Canon камералары ландшафттар немесе 
портреттер болсын, әр түрлі түсіру сценарийлерін барынша тиімді 
пайдалануға арналған көптеген реттелетін кескін стильдерімен 
жабдықталған. Сондай-ақ, жоғары сапалы қара және ақ бейнелерді түсіруге 
арналған монохромды сурет стилі, сонымен қатар кейінірек оңай өңделетін 
тегіс c-Log бейне профилін жасауға арналған бейтарап стиль бар [24]. 

 
Тапсырма 
1. Үйде бейне түсіруге дайындалыңыз, қол жетімді жарық көздерін 

тексеріңіз. Егер із адамдарды бейнелесеңіз, олардың бетіне мүмкіндігінше 
жарық түсіру маңызды.  

2. Арнайы эффекттер үшін жасыл экран қосыңыз. Жасыл экранды 
пайдалану сізге бірқатар мүмкіндіктер береді. Бұл ауа-райын болжау үшін 
теледидар студиялары қолданатын құралдар. Метеоролог жасыл экранның 
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алдында тұр, ол түсірілімнен кейін оған ауа-райы карталарын салуға 
мүмкіндік береді. Мысалы: сіз мектептегі бітіру туралы сөйлесетін адамды 
түсіре аласыз, ал оның артында бітіру туралы бейне шығады. Бұл екі бейне 
көзін бір кадрға біріктірудің оңай әдісі. 

 
1.4. Түстанудың жалпы негіздері 
 
1.4.1 2.2. Түстану негіздері 
 
Түс-бұл біздің визуалды тәжірибеміздің негізгі аспектісі. Осы себепті, 

түстерді түсіру және көрсету технологиялары компьютерлік графика мен 
сандық кескіндерді өңдеуде басты рөл атқарады. Түстану-бұл түстерді дәл 
өлшеу, бейнелеу, беру және бақылауды жеңілдететін құралдар мен жүйелерді 
жобалау мақсатында түстің физикалық және визуалды аспектілері 
арасындағы байланысты зерттейтін пән. 

Түсті ынталандыру. Көрінетін жарық спектрі-бұл адамның көзі көре 
алатын электромагниттік спектрдің сегменті. Қарапайым сөзбен айтқанда, 
толқын ұзындығының бұл диапазоны көрінетін түс деп аталады. Әдетте, 
адамның көзі толқын ұзындығын 380-ден 700 Нм-ге дейін (нанометр) 
анықтай алады. Көзге жететін жарық түсті ынталандыру деп аталады. Ол 
әртүрлі толқын ұзындығымен сәулеленудің құрамын физикалық түрде 
сипаттайтын спектрлік функциямен сипатталады. 114-суретте түс 
қоздырғышының спектрлік функциясы және жарықтылықтың төмендеу 
нүктелерінде пайда болатын түс көрсетілген. 

 
114- сурет. Түс стимулының спектрлік функциясы және жарықтың төмендеу 

нүктелерінде пайда болатын түс. Қарқындылығы толқын ұзындығы (Нм) 

Түс жарықпен, электромагниттік толқындармен тасымалданады, бірақ 
түс сезімі көптеген басқа әсерлерге ұшырайды, бұл оның сандық 
сипаттамасын қиындатады. Сондықтан түстерді өлшеу үшін "бос түстер" 
(немесе диафрагманың түстері), құрылымсыз қарау өрісі қолданылады және 
жалғыз сұрақ-өрістің екі жартысы тең ме, жоқ па. Бұл объектінің "шынайы" 
түсі туралы барлық қосымша мәліметтерді жоққа шығарады. Спектрлік 
функцияны анықтау үшін қымбат тұратын аппарат (спектрофотометр) қажет. 
Бірақ белгілі бір ынталандырудың құрамы туралы өрескел түсінік үшін 
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қарапайым шыны призма қолайлы. Исаак Ньютонның 1665 жылғы 
эксперименті призманың көрінетін жарықты бүгетінін және әр түс түстің 
толқын ұзындығына байланысты сәл өзгеше бұрышта сынатынын көрсетті 
(115 суретте көрсетілген). Кемпірқосақтың әр түсі электромагниттік 
спектрдің әртүрлі толқын ұзындығына сәйкес келеді. Көрінетін жарықтың 
толық спектрі призмадан өтетіндіктен, толқын ұзындығы кемпірқосақтың 
түстеріне бөлінеді, себебі әр түстің өзіндік толқын ұзындығы болады. Күлгін 
ең қысқа толқын ұзындығына ие, шамамен 380 Нм, ал қызыл ең ұзын толқын 
ұзындығына ие, шамамен 700 Нм. 

 

 
115 сурет. Исаак Ньютонның призмасымен тәжірибе 

 
Исаак Ньютон XVII ғасырдың екінші жартысында ақ жарықтың түрлі-

түсті спектрге (= елес, көру) бөлінгенін анықтаған кезде, ол әр түрлі түстерге 
байланысты сәулелердің әртүрлі сыну көрсеткіштерін тағайындады. Ол әр 
түрлі түстердің қосылуын зерттеді (түстердің аддитивті қоспасы), спектрде 
жеті ерекше реңк атады, бірақ оны оптикаға деген қызығушылығына назар 
аудара отырып, әр түрлі реңктердің шексіздігіне қалдырды. 116-суретте 
жарық сәулесі призмамен сынған кезде толық қараңғыланбаған бөлмеде 
көруге болатын спектр көрсетілген. 

 
116 -сурет. Жарық сәулесі призмамен сынған кезде толық қараңғыланбаған 

бөлмеде көрінетін спектр 
 
Түс сипаттамасы. Түстердің өзгеруін түсінудің үш негізгі 

сипаттамасы бар. Бұл көлеңке, қанықтылық, қарқындылық немесе 
жарықтылық. Реңк түстің екі толқын ұзындығының көрінетін визуалды 
айырмашылығын білдіреді. Қанықтылық дегеніміз-түстердің байлығы немесе 
күші. Қызыл жарық сәулесі спектрден ақ экранға шыққан кезде, түс қанық 
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ретінде қабылданады. Экранға түскен барлық жарық қызыл сезімді тудыруы 
мүмкін. Егер ақ жарық сәулесі қызыл түспен бірдей жерде болжанса, қызыл 
бұлыңғыр көрінеді. АҚ және қызыл сәулелердің қарқындылығын өзгерту 
арқылы кез-келген қанықтылыққа қол жеткізуге болады. Пигменттерді 
өңдеген кезде реңкке ақ немесе сұр қосу ақ жарық қосуға тең болады. 
Нәтижесі-қанықтылықтың төмендеуі. 

Ашық түсті объект-бұл жарықтың көп бөлігін шағылыстыратын немесе 
өткізетін объект, сондықтан ол жылтыр немесе жарқын көрінеді. Алынған 
түстің жарықтығы объектінің шағылысу сапасына байланысты өзгереді. 
Жарықтың ең көп мөлшері ақ экранда көрінеді, ал қара экран ешқандай 
жарық көрсетпейді. 

Біздің визуалды жүйеміз жалпы жарықтылықтың кең ауқымына (жарық 
деңгейі) бейімделе алады. Беткі түстердің жарықтығы максималды болады, 
егер барлық жарық бетінен шағылысса – сіз керемет ақ түске ие боласыз. 
Титан диоксиді TiO2 сияқты нақты АҚ пигменттер жарықтың бірнеше 
пайызын сіңіреді, бірақ сіңіру толқын ұзындығына байланысты емес. 

Мысал ретінде 117-суретте көрсетілген Иоганн Иттен (1888-1967, 
швейцариялық суретші, Веймардағы Баухаус оқытушысы, түс теоретигі) 
ұсынған түрлі-түсті шеңберді алайық. Бұл түс шеңбері суретшінің түстерді 
араластырудағы тәжірибесін, сондай-ақ оның "таза" негізгі түстерді 
субъективті таңдауын көрсетеді [25]. 

 

  
117- сурет. Йоханнес Иттеннің түс шеңбері 

 
Иттен өзінің түс дөңгелегінің сфералық нұсқасын жасады, оның ішінде 

12 реңк және екі сатылы реңк және әр реңк үшін көлеңке (117 сурет). 
Сфераның формасы әмбебап Симметрияның элементар түрі ретінде 
анықталды. Ол түстер мен хроматикалық қара мен АҚ арасындағы барлық 
негізгі қатынастарды суреттеуге қызмет етеді. Экваторлық аймақта таза 
реңктер бар, олар ақ түске боялған және қара түске боялған. Кез-келген 
жарықтық немесе қараңғылық деңгейінің бірнеше кілттері бірдей болуы 
керек және сол деңгейдің сұр түстеріне сәйкес келуі керек. 

Оның негізінде дисплей экранының негізгі түстерін қолданатын түсті 
шеңбер жасалды. Орналасуы диаметрлі қарама-қарсы түстер түстің 
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айналмалы үстіңгі жағымен араласқан кезде сұр түс береді (118 сурет). Бір 
өрістен екінші өріске дейінгі қадамдар біркелкі қабылданбайтынына назар 
аударыңыз. Түстер максималды жарықтылықпен көрсетіледі. Түстер 
қызғылт, қоңыр, сұр, ақ және қара (және басқалары) бұл схемаға сәйкес 
келмейді. Егер бұл түстер қосылуы керек болса, үш өлшемді түс кеңістігі 
қажет (RGB кеңістігі). 

 
118- сурет. Дисплей экранының негізгі түстерін қолданатын түс шеңбері 

 
Альберт Генри Манселл (1858-1918), американдық суретші, 20 

ғасырдың басында түстер схемасын жасады. Ол түстерді көрсету үшін үш 
реңк, мән және хромды таңдады. Реңк бас әріптермен белгіленеді, ол реңктің 
диапазонын бөлу үшін саннан (1-ден 10-ға дейін) дейінгі түстердің ағылшын 
атауын қысқартады. Мән (= жарықтылық) және хром (=қанықтылық, 
тазалық) сандармен белгіленеді, ал орналасу әр реңк үшін қабылданған мән 
мен хромның тең қадамдарына бағытталған. Манселл жүйесі бүгінгі күнге 
дейін өте ықпалды және табысты. 

 
119 -сурет. Манселла жүйесінің түстер атласы 

119-суретте түс үлгілерінің орналасуын көрсететін Манселдің түсті 
атласынан беттерді схемалық түрде ойнату көрсетілген. Түстердің орналасуы 
субъектілердің түс сезімін зерттеу арқылы эксперименталды түрде 
анықталды. Мәнселл түстерді көзбен бірдей орналастыруға тырысты, 
нәтижесінде тұрақты емес пішінді түсті дене пайда болды (көбінесе түрлі-
түсті ағаш деп аталады).  

Барлық осы Тапсырыс схемаларынан оқуға болатын ең маңызды 
нәтиже-бұл түстің орналасуын анықтау үшін үш координата қажет, яғни 
барлық реңктер мен реңктері бар қатты түс үш өлшемді дене болып 
табылады. Біздің визуалды жүйеміз үш өлшемді түсті кеңістіктегі 
координаттар ретінде қолдануға болатын түсті ынталандыру ақпаратынан үш 



93
  

 

айналмалы үстіңгі жағымен араласқан кезде сұр түс береді (118 сурет). Бір 
өрістен екінші өріске дейінгі қадамдар біркелкі қабылданбайтынына назар 
аударыңыз. Түстер максималды жарықтылықпен көрсетіледі. Түстер 
қызғылт, қоңыр, сұр, ақ және қара (және басқалары) бұл схемаға сәйкес 
келмейді. Егер бұл түстер қосылуы керек болса, үш өлшемді түс кеңістігі 
қажет (RGB кеңістігі). 

 
118- сурет. Дисплей экранының негізгі түстерін қолданатын түс шеңбері 

 
Альберт Генри Манселл (1858-1918), американдық суретші, 20 

ғасырдың басында түстер схемасын жасады. Ол түстерді көрсету үшін үш 
реңк, мән және хромды таңдады. Реңк бас әріптермен белгіленеді, ол реңктің 
диапазонын бөлу үшін саннан (1-ден 10-ға дейін) дейінгі түстердің ағылшын 
атауын қысқартады. Мән (= жарықтылық) және хром (=қанықтылық, 
тазалық) сандармен белгіленеді, ал орналасу әр реңк үшін қабылданған мән 
мен хромның тең қадамдарына бағытталған. Манселл жүйесі бүгінгі күнге 
дейін өте ықпалды және табысты. 

 
119 -сурет. Манселла жүйесінің түстер атласы 

119-суретте түс үлгілерінің орналасуын көрсететін Манселдің түсті 
атласынан беттерді схемалық түрде ойнату көрсетілген. Түстердің орналасуы 
субъектілердің түс сезімін зерттеу арқылы эксперименталды түрде 
анықталды. Мәнселл түстерді көзбен бірдей орналастыруға тырысты, 
нәтижесінде тұрақты емес пішінді түсті дене пайда болды (көбінесе түрлі-
түсті ағаш деп аталады).  

Барлық осы Тапсырыс схемаларынан оқуға болатын ең маңызды 
нәтиже-бұл түстің орналасуын анықтау үшін үш координата қажет, яғни 
барлық реңктер мен реңктері бар қатты түс үш өлшемді дене болып 
табылады. Біздің визуалды жүйеміз үш өлшемді түсті кеңістіктегі 
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өлшемді алады, ал құстар төрт координат береді, ал сүтқоректілердің 
көпшілігі тек екеуін ажыратады. Жәндіктер үшін көрінетін жарықтың спектрі 
біздікімен бірдей емес, олар біз сияқты түстерді көрмейді. Бұл 
эксперименттік деректер бізге түстердің қасиеттері деп санауға болатын 
нәрсе біздің визуалды жүйенің қасиеттері екенін айтады. 

Түс көру теориясы. 1807 жылы ағылшын дәрігері және ғалымы Томас 
Янг (1773-1829) өзінің түс көру теориясының соңғы нұсқасын жариялады, 
бұл сетчаткадағы рецепторлардың үш түрін ұсынады, олардың біреуі 
қоздырылған кезде "қарапайым сезім" береді. Үш қарапайым сезімнің ішінен 
біз түстердің жеті қарабайыр айырмашылығын аламыз; бірақ оларды 
біріктіруге болатын әртүрлі пропорциялар барлық есептеулерден тыс 
көптеген реңктер береді. Үш қарапайым сезім: қызыл, жасыл және күлгін, үш 
екілік комбинация — қызыл және жасылдан тұратын сары; қызыл, қызыл 
және күлгін; және көк, жасыл және күлгін; және жетінші рет — барлық үш 
біріктірілгеннен тұратын ақ жарық. 

Түс көру теориясы біздің түс қабылдау қабілетімізді қарама-қарсы 
әрекеттері бар үш рецепторлық кешен басқарады деп болжайды. Бұл үш 
рецепторлық кешен қызыл-жасыл кешен, көк-сары кешен және қара-ақ 
кешен. Берілген теорияға сәйкес, бұл жасушалар бір уақытта бір түстің 
болуын анықтай алады, себебі екі түс бір-біріне қарама-қарсы. Адам жасыл-
қызыл түстерді көре алмайды, себебі жасушалар бір уақытта осы түстердің 
біреуін ғана анықтай алады. 

Адамның көз торы талшықтардың үш түрінен тұруы керек, олардың 
әрқайсысын үш негізгі сәуленің біреуі ғана ынталандыруы мүмкін. Осы үш 
талшық класының тең сезімталдығы - бұл шынайы көру; кез-келген 
сыныптың сезімталдығының кез-келген кемшілігі-жалған көру. Адамның 
сетчаткасында конустың үш түрі бар. Конустарда Янг резонаторлары бар-
визуалды пигменттер. Ең ұзын көрінетін толқын ұзындығына сезімтал 
адамдар L-конустар немесе P-конустар деп аталады (l ұзын толқындар үшін 
немесе грек протонынан шыққан p, "бірінші"), ал ортаңғы диапазонда 
максималды сезімталдығы Барлар M - немесе d - конустар деп аталады 
(deuteron = "екінші"), ал басқалары S - немесе t-конустар деп аталады. 
Спектрлік сезімталдық қисықтары 120-суретте көрсетілген.  

 

 
120 -сурет. Спектрлік сезімталдық қисықтары С
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Конустың үш түрі үш негізгі түс береді, сондықтан адамның түс көру 
қабілеті үш түсті болып саналады. Құстардың, сондай-ақ марсупиалдардың 
тетрохроматикалық көрінісі бар екендігі белгілі, яғни конустар түрінде төрт 
түрлі пигменттер бар, ал сүтқоректілердің көпшілігінде тек екеуі бар 
дихроматтар бар. Адамдардың аз пайызы тек дихроматикалық көру 
қабілетіне ие, L- (протанопия), M- (дейтеранопия) немесе (өте сирек) пигмент 
S-конустары (тританопия) жоқ. 

121-суретте L- (p), M- (d) және S- (t) түсті рецепторлардың орташа 
сезімталдық қисықтары көрсетілген. Функцияларды таңдау үшін 1931-CIE 
түсті сәйкестендіру функциялары қолданылды, бұл түс көру қабілеті (түс 
соқырлығы) жетіспейтін адамдар туралы мәліметтермен толықтырылды, 
сезімталдықтың жеке қисықтары сәл өзгеше болуы мүмкін, бірақ жалпы 
көрініс әрқашан бірдей. 

 

 
121 -сурет. Орташа сезімталдық қисықтары 

 L- (p), M- (d) және S- (t) түсті рецепторлары. 
 

Бір қызығы, "қарапайым қызыл сезімді" қамтамасыз ететін l-конустар 
сары көрінетін толқын ұзындығына өте сезімтал. L- (p) және M- (d) 
қисықтарының үлкен қабаттасуы бар, ал S- (t) қисығында қалған екеуі бар 
кішкене қабаттасу бар. Көз торы қызыл түске байланысты қызғылт болып 
көрінеді (родопсин), бұл скотопиялық көру пигменті. Ол опсин деп аталатын 
үлкен ақуыз молекуласымен байланысқан хромофорлы көз торынан тұрады. 
Көрнекі пурпураның сіңіру қисығы  V'λ  скотопиялық сезімталдық қисығына 
жақсы сәйкес келеді (линзаның сары пигментациясы және дақтар кіретін 
жарықтың сүзгілері ретінде әрекет етеді).  

Камера линзалары үшін дисперсия дәрежесінде ерекшеленетін 
әйнектен жасалған линзалардың комбинациясы дисперсияның жалпы әсерін 
азайту үшін қолданылады (ахроматикалық линзалар). Көздің оптикалық 
жүйесін құрайтын заттармен-ақуыздар мен су — ахроматикалық линзаны 
дамыту мүмкін болмады. Адамның көзінде 550 нм (Жалпы максималды 
сезімталдық) және 450 нм (s конустарының максималды сезімталдығы) үшін 
қабық пен линза комбинациясының сыну қабілетінің айырмашылығы 1 
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Конустың үш түрі үш негізгі түс береді, сондықтан адамның түс көру 
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дихроматтар бар. Адамдардың аз пайызы тек дихроматикалық көру 
қабілетіне ие, L- (протанопия), M- (дейтеранопия) немесе (өте сирек) пигмент 
S-конустары (тританопия) жоқ. 

121-суретте L- (p), M- (d) және S- (t) түсті рецепторлардың орташа 
сезімталдық қисықтары көрсетілген. Функцияларды таңдау үшін 1931-CIE 
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сезімталдықтың жеке қисықтары сәл өзгеше болуы мүмкін, бірақ жалпы 
көрініс әрқашан бірдей. 

 

 
121 -сурет. Орташа сезімталдық қисықтары 

 L- (p), M- (d) және S- (t) түсті рецепторлары. 
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диоптерді құрайды. Бұл көздің бір уақытта "қызыл", "жасыл" және "көк" 
жарыққа назар аудара алмайтындығын білдіреді. Егер s конустары жарықтық 
сезімін едәуір жеңілдетсе, бұл көру өткірлігін төмендетеді. Жарықтық сезімі 
L - және M-конустардан туындайды, олар көру өткірлігін анықтайды. 

 
Тапсырма 
1. "Түсті көруді" дамытуға көмектесетін түрлі-түсті дақтармен 

жаттығу.  Түсіру үшін белгілі бір түсті таңдау керек. Көк делік. Сыртқа 
шығып, осы түстің әртүрлі реңктерінде боялған нәрсені ғана байқауға 
тырысыңыз. Пішіндерден, жарықтан және басқалардан аулақ болуға 
тырысыңыз. Тек белгілі бір түсті дақтарды оқшаулаңыз. Әр түрлі жерлерде 
бірнеше фотосурет түсіріңіз. Басқа күні басқа түсті таңдап, сол сияқты әрекет 
етіңіз. Спектрдің барлық түстерінен өткеннен кейін жаттығуды қайталауға 
болады.  

2. Суретке түсірген кезде қысыңыз. Жеңіл және түсті дақтардың 
таралуы композицияның үйлесімділігіне өте үлкен әсер етеді. Оларды нақты 
сюжеттерде байқау қысылуға көмектеседі. Сондықтан, егер сіз жаттығу 
кезінде қызықты композицияны көрген болсаңыз, сюжеттегі дақтардың 
үйлесімділігін бағалауға тырысыңыз. 
 

1.4.2 Түс кеңістігі 
 
Түстер ауқымын пигменттің негізгі түстерімен жасауға болады, содан 

кейін бұл түстер белгілі бір түс кеңістігін анықтайды. Түс моделі (немесе түс 
жүйесі) деп те аталатын түс кеңістігі абстрактілі математикалық модель 
болып табылады, ол жай түстердің диапазонын сандар жиынтығы ретінде, 
әдетте 3 немесе 4 мәндер немесе түс компоненттері ретінде сипаттайды 
(мысалы, RGB). Негізінде, түс кеңістігі-бұл координаттар мен ішкі кеңістік 
жүйесін дамыту. Жүйеде әр түс бір нүктемен ұсынылған. 

Түс кеңістігі-бұл белгілі бір сандық құрылғының немесе файлдың түс 
мүмкіндіктерін түсінудің пайдалы әдісі. Бұл камера көре алатын нәрсе, 
монитор көрсете алады немесе принтер басып шығара алады және т. б. RGB, 
smoke, HSV, HIS сияқты түрлі-түсті кеңістіктер бар. 

RGB (R = қызыл, G = жасыл, B = Көк) — бұл түс моделін жасау үшін 
қызыл, жасыл және көк түстерді қолданатын түс кеңістігінің бір түрі. RGB 
түс кеңістігін үш түсті (қызыл, жасыл және көк) жасауға болатын "барлық 
мүмкін түстер" деп түсіндіруге болады. Мұндай тұжырымдамада кескіннің әр 
пикселіне RGB компоненттерінің қарқындылығының 0-ден 255-ке дейінгі 
диапазоны беріледі. Яғни, осы үш түсті ғана қолдана отырып, экранда әр 
түрлі араластыру коэффициенттері бар 16 777 216 түс болуы мүмкін. 

Түстерді араластыру. Әр түрлі көздерден "түрлі-түсті" жарықтың 
қабаттасуы қоспа араластыру деп аталады. Ол табиғи түрде түс көрінісінен 
туындайтын қарапайым заңдармен реттеледі. Алайда нәтижелер айтарлықтай 
түстерді (яғни пигменттер немесе бояғыштар) араластырудың әдеттегі 
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тәжірибесінен айтарлықтай ерекшеленеді. Компьютер экранындағы сұр 
аймақ (122 сурет) күшті үлкейткіш әйнек арқылы суретке түсірілген. Түсті 
нүктелер соншалықты кішкентай, оларды қалыпты көру жағдайында 
ажырату мүмкін емес. Экранда көрсетілетін барлық түстерді жасау үшін тек 
қызыл, жасыл және көк нүктелер бар. 

 
122- сурет.Катодтық сәулелік түтік; 

 
Түстерді араластыру схемасы 123-суретте көрсетілген. Қызыл, жасыл 

және көк сүзгілері бар үш проектордың сәулелерін араластырудың әсерлі 
схемасы. Алғаш рет көрген эксперимент күтпеген жағдай болды. Қабылдау 
кезінде біз сары түстің жасыл плюс қызыл екенін ешқашан түсінбейміз, 
себебі сары түстің әсері қызыл мен жасылдан мүлдем өзгеше. Көк және 
күлгін (күлгін) екілік қоспалардың тағы екі қоспасы олардың 
компоненттерінен онша ерекшеленбейді [26]. 

 
123- сурет. Түстерді араластыру схемасы 

 
Орташа араластыру арқылы араластыру. Әрбір көрнекі әсер біраз 

уақытты алады және жоғалады. Бұл факт кадрлардың жылдам тізбегінен 
тұратын кинофильмдердің негізінде жатыр. 
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Орташа араластыру арқылы араластыру. Әрбір көрнекі әсер біраз 

уақытты алады және жоғалады. Бұл факт кадрлардың жылдам тізбегінен 
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124 -сурет. Демалу кезіндегі дискінің жоғарғы жағының түсі (А), және 

айналу кезінде (б) 
 
124а- суретте беттің түсін талдау құралы ретінде пайдаланылған түстің 

жоғарғы бөлігін айналдыратын түрлі-түсті сегменттері бар диск көрсетілген. 
Егер айналу жеткілікті жылдам болса, біз дискінің әртүрлі секторларының 
орташа түсін көреміз (124,б - сурет). Диск айналған кезде ауыспалы түрлі-
түсті аймақтар соншалықты кішкентай, олар енді көзге көрінбейді және диск 
Орташа қоңыр түске ие болады. Қызыл және жасыл түстерді орташа 
араластыру арқылы сары түске ие бола алмайсыз, себебі сары қызыл және 
жасылға қарағанда ашық болуы керек, бірақ қоспаның жарықтығы тек қызыл 
және жасыл түстің орташа мәні болып табылады. Алынған түс — зәйтүн 
жасыл, оны сары және қара араластыру арқылы да алуға болады. 

Түстерді субтрактивті араластыру. Түсті сүзгілерді қолдана отырып, 
"түстерді араластырудың азайту әдісінің" маңызды ережелерін көрсетуге 
болады (125-сурет). Көк түс ұзын толқындарды (қызыл) басады және 
басқаларын өткізеді, сары сүзгі тек қысқа толқындарды басады, ал олардың 
комбинациясының артында тек жасыл көрінетін орта аймақ күшті болып 
қалады. Фотопленкада (түрлі-түсті слайдтар) үш қабат бар, олар дамудың 
соңғы кезеңінде әрқайсысы бір бояғышпен боялады. Түстердің кең ауқымын 
алу үшін үш бояғыш көк, күлгін және сары болуы керек. 

 

 
125- сурет. Түстерді субтрактивті араластыру  
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126 -сурет. Ақ қағазға басылған нақты баспа бояуларының ремиссия 

қисықтары 
 

Төрт түсті баспа көк, күлгін және сары сияны пайдаланады. 126-
суретте ақ қағазға басылған нақты баспа бояуларының ремиссия қисықтары 
көрсетілген. Алайда, егер үшеуі де бір-біріне басылса, жақсы қара жұмыс 
істемейді. Осылайша, қара бояу (K-контур) әсердің айқындылығын арттыру 
үшін қолданылады. 
Алайда, бұл үш немесе төрт түсті басып шығаруда болатын қатаң 
шегерілетін араластыру емес. Үлкейту әйнегінен осы техниканың көмегімен 
жасалған ашық сұр аймаққа қарап, сияның көптеген нүктелерін көруге 
болады, олардың іргелес нүктелері өте аз қабаттасады. 127-суреттегі барлық 
түстер (ақ түстерді қоса) әр түрлі тығыздықта болуы мүмкін, және көз 
растрлық өрнектерге жол бермейтіндіктен, олар орташа есеппен араласады. 

 
127- сурет. Микроскоп арқылы көрінетін төрт түсті басып шығаратын ашық 

сұр аймақ 
 

Түсті механикалық араластыру. Бояуларды (пигменттерден немесе 
бояғыштардан жасалған) араластыру нәтижелері көптеген жағдайларда алып 
тастауға ұқсас. Алайда, дәл нәтиже түске қосымша бірқатар басқа 
факторларға байланысты — мысалы, екі компоненттегі дән мөлшерінің 
таралуы, дәннің мөлдірлігі дәрежесі-сондықтан компоненттердің түсінен 
басқа әсер болмаса, нәтижені дәл болжау мүмкін емес. Сонымен, түстер 
дөңгелегінде бір — біріне жақын орналаспаған бояуларды араластыру әр 
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суретте ақ қағазға басылған нақты баспа бояуларының ремиссия қисықтары 
көрсетілген. Алайда, егер үшеуі де бір-біріне басылса, жақсы қара жұмыс 
істемейді. Осылайша, қара бояу (K-контур) әсердің айқындылығын арттыру 
үшін қолданылады. 
Алайда, бұл үш немесе төрт түсті басып шығаруда болатын қатаң 
шегерілетін араластыру емес. Үлкейту әйнегінен осы техниканың көмегімен 
жасалған ашық сұр аймаққа қарап, сияның көптеген нүктелерін көруге 
болады, олардың іргелес нүктелері өте аз қабаттасады. 127-суреттегі барлық 
түстер (ақ түстерді қоса) әр түрлі тығыздықта болуы мүмкін, және көз 
растрлық өрнектерге жол бермейтіндіктен, олар орташа есеппен араласады. 

 
127- сурет. Микроскоп арқылы көрінетін төрт түсті басып шығаратын ашық 

сұр аймақ 
 

Түсті механикалық араластыру. Бояуларды (пигменттерден немесе 
бояғыштардан жасалған) араластыру нәтижелері көптеген жағдайларда алып 
тастауға ұқсас. Алайда, дәл нәтиже түске қосымша бірқатар басқа 
факторларға байланысты — мысалы, екі компоненттегі дән мөлшерінің 
таралуы, дәннің мөлдірлігі дәрежесі-сондықтан компоненттердің түсінен 
басқа әсер болмаса, нәтижені дәл болжау мүмкін емес. Сонымен, түстер 
дөңгелегінде бір — біріне жақын орналаспаған бояуларды араластыру әр 
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түрлі нәтиже беруі мүмкін-көк және сары түстер тек терең жасыл немесе 
жасыл-сұр түсті бере алады, бірақ бұл практикалық тұрғыдан маңызды емес, 
себебі суретшілер аралас реңктерді, сондай-ақ қара және ақ түстерді 
қолдануды жөн көреді. Егер 128-суретте көрсетілгендей түстер дөңгелегіне 
іргелес түстер ғана араласса, бояуды араластыру мен орташа араластыру 
арасындағы айырмашылық енді айқын болмайды. Суретшінің палитрасы үш 
негізгі түстерден араластыруға болатын түстермен шектелмейді (және 
шектелмеуі керек) [27]. 

 

 
128- сурет. Түс дөңгелегіндегі іргелес түстер 

 
Технологиялық процесте кейбір негізгі түстерді араластыру арқылы 

түстерді көбейту керек болған кезде, бастапқы түстерді мүмкіндігінше аз 
пайдалану керек. Біздің түс кеңістігіміз үш өлшемді болғандықтан, егер 
мақсат нақты көбею болса, үшеуі ең аз сан болып табылады.  
Компьютер мониторы мен теледидар экраны үш түсті (қызыл, жасыл және 
көк) шығарады, және біз көрген түрлі түстер осы үш негізгі түстердің әртүрлі 
комбинациясы мен қарқындылығына байланысты. Осы үш түстен түстердің 
кең ауқымын алуға болады. Баспа өнімдерінде C, M, Y, k түстер кеңістігі 
қолданылады (129 -сурет және 130 -сурет). Бұл жүйе сүзгілерді қолдана 
отырып, түрлі-түсті суретті 4 түске бөлетін жүйе. Нәтиже-көгілдір (c), күлгін 
(M), сары (Y) және қара (K) түрлі-түсті сияларды қолдана отырып, басып 
шығарылған және дәйекті басып шығарылған кезде кескіннің түс бөлінуі. 

 

      

129 сурет. Компьютерлік экрандарға арналған R, G, B 
қосымша түстері (sRGB) бастапқы теледидарлық 
бағдарламалар (SMPTE және PAL / SECAM) өте ұқсас. 

   

      

130 сурет. C, M, Y (көк, қызыл күрең және сары) 
оңтайлы субтрактивті негізгі түстердің шамамен 
көрсетілуі. 
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Тапсырма 
1. Түсін таңдаңыз. Сіз таңдаған түсті заттарды іздеп күн өткізіңіз. 

Оларды жанына қойып, көлеңкедегі өзгерістерді бақылаңыз. 
2. Монохромды түсіру режимін қолданыңыз. Суретті басқаруды 

(Nikon–да) немесе сурет стилін (Canon-да) монохромды режимге аударыңыз-
бұл сізге түс туралы түсінік беріп, тек сахнаның тоналды контрасттарына 
назар аударуға мүмкіндік береді. Бұл фотография өнерін оқытудың бастапқы 
кезеңдерінде өте маңызды. Сонымен қатар, Live View режимін пайдаланып 
суретке түсіру керек, себебі көрініс іздегіш бұл функцияны қара және ақ көру 
режимінде пайдалануға мүмкіндік бермейді. 

 
1.4.3 Түс әсерінің психологиялық аспектілері 
 
Түс көру қабілеті зерттелгенге дейін суретшілер қажетті әсерге қол 

жеткізу және керемет суреттер жасау үшін түстерді дайындап, араластыра 
алды. Бұл түс туралы ғылым, яғни түс көру мен түс генерациясының 
физиологиялық және физикалық жағдайларын білу суретшілер үшін өте 
маңызды емес екенін көрсетеді. Алайда, иллюстраторлар түстердің мәнін 
түсінуге көмектесетін түс теорияларын табуға тырысты. Бірақ олардың 
теориялары дұрыс емес немесе қате болса да, бұл олардың жұмысына нашар 
әсер етуі екіталай. 

Түсті фотографияны, түрлі - түсті теледидарды, үш және төрт түсті 
басып шығаруды дамыту үшін түс туралы ғылым маңызды. Түсті көбейту 
үшін оны өлшеу керек. Түсті өлшеуге арналған өлшеу әдістері мен 
жабдықтарын әзірлеу визуалды жүйені зерттеумен қатар жүргізілді. Бүгінгі 
таңда сандық камерамен түсірілген суретті жақсы сиялы принтерге басып 
шығаруға болады, бұл керемет нәтиже береді. Бұл колориметрияны ғылыми 
негіздемесіз мүмкін емес еді.  

Бір қызығы, адамдардың көпшілігі, атап айтқанда суретшілер, түс көру 
принциптерімен таныс емес. Тіпті суретшілер үшін түс теориясы көбінесе 
түс шеңберінен шықпайды және Йоханнес Иттеннің түстерді араластыру 
схемасы 131-суретте көрсетілген. Егер біз оларды қалай 
қабылдайтынымызды және олардың қалай пайда болатынын білсек, түстер 
өздерінің сүйкімділігін жоғалтпайды.  
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131- сурет. Түсті шеңбер және Йоханнес Иттеннің түстерді араластыру 
схемасы 

 
Иттеннің қазіргі түс теориясына ең айқын әсері оның белгілі бір 

түстердің белгілі бір эмоциялармен байланысы болды. Ол: "түстер — бұл біз 
білетінімізге немесе түсінбейтінімізге қарамастан, бізге оң немесе теріс әсер 
ететін күштер, сәулелі энергия", - деп сенді. Иттеннің айтуынша, барлық 
жеңіл реңктер өмірдің жарқын және жақсы жақтарын білдіреді, ал барлық 
қараңғы реңктер қайғылы және жағымсыз күштерді білдіреді. 

Түстердің бір-бірімен қалай әрекеттесетінін және олардың адамдарға 
физикалық және психологиялық тұрғыдан қалай әсер ететінін сипаттау үшін 
оған жылы және салқын сияқты түс қасиеттері беріледі. Оның "түс өнері" 
кітабы Баухауздағы ілімдерінің қысқаша мазмұны болды және түстердің 
көрерменге қалай әсер ететінін зерттеуде жаңашыл болды. Оның 
теорияларын негіздеу үшін психоанализді қолдану оны замандастарынан 
ерекшелендірді. 

Иттен кейбір адамдар белгілі бір қарама-қайшылықтарды қалайды және 
басқалармен қарым-қатынаста қиындық көреді деп сенді. Ол адамның 
таңдаулы түс комбинацияларын "субъективті түстер" деп атады. Оның 
шәкіртінің субъективті түстерінің бірі ашық күлгін, ашық көк, көк-сұр, сары, 
ақ және қара реңк болды. Оның негізгі "үні" қатты, суық және біршама нәзік 
болды. Ол өзінің таңдауын Иттенмен бірге талқылаған кезде, студент 
металдарға, әсіресе күміс пен әйнекке табиғи жақындығы бар деген болжам 
айтылды. Студент: "мүмкін Сіз дұрыс айтасыз, бірақ мен жиһаз жасаушы 
болуды шештім", - деп жауап берді. Студент жиһазды жобалауды 
жалғастырды және кездейсоқ алғашқы заманауи болат орындықты жасап, 
бетон мен әйнекті қолданған өте сәтті сәулетші болды. Екінші студенттің 
субъективті түс комбинациясы сарғыш-қоңыр, ақшыл, қызыл-қоңыр және 
аздап қара түсті болды. Иттен тағы да оқушысынан ұсынылған кәсібі туралы 
сұрады. Студент сенімді түрде: "Мен ағаш ұстасы боламын" деп жауап берді. 
Иттеннің айтуынша, ол өзінің табиғи шақыруын қабылдады: "адам 
Конституцияға сәйкес келетін және қажетті қабілеттері бар мамандықтан 
басқа қолынан келгеннің бәрін жасай алмайды" [28]. 
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Оптикалық иллюзиялар, түстердің тұрақтылығы. 132-суретте қара 
және ақ түсті қағазға көлеңке түсіретін ағаш блок көрсетілген. Фотосуреттің 
жоғарғы сол жағындағы қара өрістер көлеңкедегі ақ өрістердің үшбұрышты 
көрінетін бөліктеріне қарағанда жеңілірек, олар ішінара жолақпен жабылған. 
Алайда біз біріншісін қара, екіншісін ақ деп қабылдаймыз. Мұны оптикалық 
алдау деп атау керек пе? Біз көлеңкедегі ақ квадраттардың күңгірт екенін 
көреміз және олар ақ болып көрінеді. Бұл оптикалық әсер жасұнықты 
көлеңкедегі Адельсон иллюзиясы деп аталады. 
 

 
132- сурет. Жасұнықты көлеңкедегі Адельсон иллюзиясы  

 
Жарықтандыру жалпы алғанда біркелкі емес болғандықтан, жарықтың 

біртіндеп өзгеруін қабылдау басылады және көбінесе формаларды қабылдау 
үшін маңызды болып табылатын күрт өзгерістер күшейеді ("контраст"). 
Қызығушылық-бұл объектінің формасы мен "шынайы түсі", онда шынайы 
түс туралы түсініксіз идеяны күндізгі уақытта "қалыпты" жағдайларда 
көрінетін түс ретінде анықтауға болады. Түсті ынталандыру біз көретін 
заттардың жарықтандырылуына және сіңіру қасиеттеріне байланысты. 
Жарық өзгерген кезде олардың түсі өзгермеуі керек, ал визуалды жүйе 
жарықтың қабылданған түске әсерін мүмкіндігінше жою үшін көптеген 
мәліметтерді өңдеуді қамтиды. 

Саналы түрде қабылдауға әкелетін мәліметтерді өңдеудің нәтижесі, 
әдетте, жеткілікті сенімді объектілердің пішіндерін, түстерін және 
қашықтықтарын бағалаудың автоматтандырылған (бейсаналық) 
процедуралары туралы ең жақсы болжам болып табылады. Мидың 40% - ы 
көру процесіне қатысады деген болжам бар. Көздің қоздырғыштары жүйке 
қызметіне айналғаннан кейін, көздің жетілмегендігімен байланысты немесе 
басқаша "қоқыс" ретінде анықталуы мүмкін барлық нәрсе сүзіледі және 
көрінбейді. Біз көз торындағы қан тамырларының көлеңкесін көрмейміз, ол 
конустар мен таяқшалардан тұратын сезімтал қабатқа жетпес бұрын жарық 
өтуі керек. Көз қозғалғанда тұрақты болып қалатын әрбір визуалды сигнал 
басылады.  

Контраст. Контрасттың күшеюі жарықтылықтың күрт өзгеруімен 
айқын көрінеді-және біз оны жиі кездестіреміз, мысалы, түс контрасты 
соншалықты әсерлі болмайтын жарықтылықтың өзгеруімен. Бірақ, дегенмен, 
түсі құратын, бір және сол ынталандыру, тіпті қабылдануы басқаша қарай 
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Оптикалық иллюзиялар, түстердің тұрақтылығы. 132-суретте қара 
және ақ түсті қағазға көлеңке түсіретін ағаш блок көрсетілген. Фотосуреттің 
жоғарғы сол жағындағы қара өрістер көлеңкедегі ақ өрістердің үшбұрышты 
көрінетін бөліктеріне қарағанда жеңілірек, олар ішінара жолақпен жабылған. 
Алайда біз біріншісін қара, екіншісін ақ деп қабылдаймыз. Мұны оптикалық 
алдау деп атау керек пе? Біз көлеңкедегі ақ квадраттардың күңгірт екенін 
көреміз және олар ақ болып көрінеді. Бұл оптикалық әсер жасұнықты 
көлеңкедегі Адельсон иллюзиясы деп аталады. 
 

 
132- сурет. Жасұнықты көлеңкедегі Адельсон иллюзиясы  

 
Жарықтандыру жалпы алғанда біркелкі емес болғандықтан, жарықтың 

біртіндеп өзгеруін қабылдау басылады және көбінесе формаларды қабылдау 
үшін маңызды болып табылатын күрт өзгерістер күшейеді ("контраст"). 
Қызығушылық-бұл объектінің формасы мен "шынайы түсі", онда шынайы 
түс туралы түсініксіз идеяны күндізгі уақытта "қалыпты" жағдайларда 
көрінетін түс ретінде анықтауға болады. Түсті ынталандыру біз көретін 
заттардың жарықтандырылуына және сіңіру қасиеттеріне байланысты. 
Жарық өзгерген кезде олардың түсі өзгермеуі керек, ал визуалды жүйе 
жарықтың қабылданған түске әсерін мүмкіндігінше жою үшін көптеген 
мәліметтерді өңдеуді қамтиды. 

Саналы түрде қабылдауға әкелетін мәліметтерді өңдеудің нәтижесі, 
әдетте, жеткілікті сенімді объектілердің пішіндерін, түстерін және 
қашықтықтарын бағалаудың автоматтандырылған (бейсаналық) 
процедуралары туралы ең жақсы болжам болып табылады. Мидың 40% - ы 
көру процесіне қатысады деген болжам бар. Көздің қоздырғыштары жүйке 
қызметіне айналғаннан кейін, көздің жетілмегендігімен байланысты немесе 
басқаша "қоқыс" ретінде анықталуы мүмкін барлық нәрсе сүзіледі және 
көрінбейді. Біз көз торындағы қан тамырларының көлеңкесін көрмейміз, ол 
конустар мен таяқшалардан тұратын сезімтал қабатқа жетпес бұрын жарық 
өтуі керек. Көз қозғалғанда тұрақты болып қалатын әрбір визуалды сигнал 
басылады.  

Контраст. Контрасттың күшеюі жарықтылықтың күрт өзгеруімен 
айқын көрінеді-және біз оны жиі кездестіреміз, мысалы, түс контрасты 
соншалықты әсерлі болмайтын жарықтылықтың өзгеруімен. Бірақ, дегенмен, 
түсі құратын, бір және сол ынталандыру, тіпті қабылдануы басқаша қарай 

  
 

фон. Контрасттың мысалы 133-суретте көрсетілген, қараңғы фонда бірдей 
түс әлі де қызғылт сары, ақ фонда қоңыр болып көрінуі мүмкін. 

 
133- сурет. Жарықтықтың күрт өзгеруімен контрастты күшейту 

 
134-суретте оптикалық иллюзияның тағы бір мысалы көрсетілген. 

Жеке аймақтардың салыстырмалы жарықтандырылуын дұрыс бағалау 
мүмкін емес (134 а сурет). Егер кескіннің екі жартысы жарты сақина 
жанасатын етіп біріктірілсе (134 б сурет), олардың түсі бірдей екенін көруге 
болады. Оптикалық иллюзияның бұл нұсқасы Коффка сақиналары деп 
аталады. 

 
134- сурет. Коффка сақиналары 

 
Қоршаған ортадан шағылысқан жарық жарықтандырудың бір бөлігі 

болып табылады. Қызғылт қабырғалы бөлмеде ақ қағаз қызғылт болады, 
бірақ біздің визуалды жүйеміз бұл әсерді қосымша түске (бұл жағдайда 
жасыл) аздап ауыстыру арқылы ескереді, осылайша алынған әсер әлі де "АҚ" 
болып қалады. Тегіс кескіндер жағдайында бұл ығысуды оптикалық алдау 
деп санауға болады. 135-суретте бірдей сұр түспен боялған екі шаршы 
көрсетілген, бірақ сол жағы жасыл реңкке ие, ал оң жағы сәл қызғылт 
көрінеді. 

 
135 -сурет. Жалпақ кескіндерді оптикалық алдау 

Ассимиляция. Контраст неге және қалай жұмыс істейтінін түсіну, 
жарық пен түстердің ассимиляциясы таңқаларлық. 136-суретте 
ассимиляцияның қарапайым мысалы көрсетілген: сол жақта түрлі-түсті 
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жолақтар қара өрнектің астында күңгірт, ал ақ түстің астында жеңілірек 
көрінеді. Бұл оптикалық деректерді өңдеудің жанама әсері сияқты, олар 
сенсацияға айналады. Жарықтық пен түс туралы ақпарат пішін мен құрылым 
туралы ақпаратқа қарағанда кеңістіктік ажыратымдылықпен беріледі деп 
айта аламыз. 
 

 
136 -сурет. Ассимиляция мысалы 

Ассимиляция 137-суретте көрсетілгендей түстермен одан да әсерлі. Оң 
жақта көрсетілген төрт түсті ғана қолданды. Көк және сары түсті көлденең 
жолақтар шеңберлердің үстінде және астында орналасады, бұл шеңберлердің 
түсінің өзгеруінің елесін жасайды. Жолақтардың түстерін ағарту фондық 
түстердің әсерін арттыруға көмектеседі. Барлық шеңберлер түрлі түсті болып 
көрінеді, бірақ олар бірдей. Көз түстердің ішінара араласуын жасайды және 
Біз түрлі түсті шеңберлерді көреміз. Көзіңізді көлденең жолақтарды елемеуге 
және жай шеңберлерге қарауға болмайды. Көбінесе ассимиляцияның әртүрлі 
көріністеріне әртүрлі атаулар беріледі, оң жақтағы фигура Мункер елесінің 
мысалы болып табылады [29]. 

 
137- сурет. Мункердің елесі 

Бізді қоршаған түстер әсер ететінін жоққа шығару мүмкін емес. Мұны 
бізді қоршаған барлық нәрсенің сыртқы түріне және көңіл-күйімізге әсер 
ететін жалпы жарықта байқауға болады. Күн мен мұңды ауа-райының 
айырмашылығы, күн сәулесі жоқ бөлме және оңтүстікке терезелері бар 
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жолақтар қара өрнектің астында күңгірт, ал ақ түстің астында жеңілірек 
көрінеді. Бұл оптикалық деректерді өңдеудің жанама әсері сияқты, олар 
сенсацияға айналады. Жарықтық пен түс туралы ақпарат пішін мен құрылым 
туралы ақпаратқа қарағанда кеңістіктік ажыратымдылықпен беріледі деп 
айта аламыз. 
 

 
136 -сурет. Ассимиляция мысалы 

Ассимиляция 137-суретте көрсетілгендей түстермен одан да әсерлі. Оң 
жақта көрсетілген төрт түсті ғана қолданды. Көк және сары түсті көлденең 
жолақтар шеңберлердің үстінде және астында орналасады, бұл шеңберлердің 
түсінің өзгеруінің елесін жасайды. Жолақтардың түстерін ағарту фондық 
түстердің әсерін арттыруға көмектеседі. Барлық шеңберлер түрлі түсті болып 
көрінеді, бірақ олар бірдей. Көз түстердің ішінара араласуын жасайды және 
Біз түрлі түсті шеңберлерді көреміз. Көзіңізді көлденең жолақтарды елемеуге 
және жай шеңберлерге қарауға болмайды. Көбінесе ассимиляцияның әртүрлі 
көріністеріне әртүрлі атаулар беріледі, оң жақтағы фигура Мункер елесінің 
мысалы болып табылады [29]. 

 
137- сурет. Мункердің елесі 

Бізді қоршаған түстер әсер ететінін жоққа шығару мүмкін емес. Мұны 
бізді қоршаған барлық нәрсенің сыртқы түріне және көңіл-күйімізге әсер 
ететін жалпы жарықта байқауға болады. Күн мен мұңды ауа-райының 
айырмашылығы, күн сәулесі жоқ бөлме және оңтүстікке терезелері бар 

  
 

бөлме. Бірақ түрлі-түсті беттер бізге әсер етуі мүмкін, мысалы, тұсқағаз, 
жиһаз немесе киім. 

Қызыл түс жасылға қарағанда көбірек назар аударады. Жасыл 
тыныштандырады, қызыл түс ынталандырады немесе тітіркендіреді — 
көптеген авторлар түстердің психикалық әрекетін талқылайды және бәрі 
келіседі. Гете өзінің түс теориясында (Фарбенлехр) түс дөңгелегінің "жылы" 
және "суық" жақтарын атайды. Жылы түстер: сары, қызыл-сары (қызғылт 
сары), қызыл (миниум, киннабар). Олар ынталандырады және 
жандандырады. [30].  

Суық түстер - көк, күлгін және ақшыл көк. Олар тыныш, жұмсақ және 
құмарлық (ностальгиялық) сезімді тудырады. Жасыл: біздің көзіміз осыдан 
нағыз тыныштықты табады. Сондықтан, көбінесе адам орналасқан бөлмелер 
үшін тұсқағаздың жасыл түсі негізінен таңдалады. Психологтар соматикалық 
әсерлерді зерттеп, адамдарды түске бояды, гүлдердің қасиеттерін сипаттады, 
орау материалының немесе қаптаманың түсі әлеуетті сатып алушыларға 
қалай әсер ететінін зерттеді. 

Жидектер мен жемістерді жинау кезінде, әрине, пісу дәрежесін анықтау 
үшін қызыл, қызғылт сары және сары түстер жарқын және ынталандырушы 
ретінде қабылданады. Біздің қызылға реакциямыз қызғылт сары немесе 
сарыға қарағанда күшті, себебі қанның түсі қызыл. Көбінесе бұл стресстік 
жағдайлармен байланысты. Бұл стресс компоненті сарғыш және сары 
түстерде жоқ. Сонымен қатар, қою қызғылт немесе қоңыр түс мүлдем басқа 
сезімдерді тудырады. Бұған да жақсы себеп бар: ашық қызғылт сары 
апельсин піскен кезде қабылданады, ал қоңыр шірік болып көрінуі мүмкін. 
Бұл өте маңызды, сондықтан айырмашылықты түс сезімі деңгейінде көру 
пайдалы. 

Қызыл, қызғылт сары және сары түстер от пен жарықта көрінеді, күн 
сәулесі сарғыш-ақ, бұл түстер жылы болып көрінеді, су, мұз, көк аспан суық 
көрінеді. Ескерту үшін қара және сары түстердің комбинациясы 
қолданылады, мысалы: белгілі бір қауіптің бар екенін көрсететін ауыспалы 
сары және қара жолақтар. Қара және сары жолақты жәндіктерге қол тигізбеу 
жақсы. 

Мәтінді оқу кезінде түс эмоционалды реакцияны тудырады. Қаріптер 
мәтіндік мазмұнның суреттерін қосуға көмектесетін сияқты, түс жазбаша 
сөздің психологиясына да үлкен әсер етеді. Түс мәтінге назар аударуға 
көмектеседі, бірақ көбінесе адам эмоциялар тудыратын түстер екенін 
түсінбейді. Түстер оқырманды әртүрлі эмоциялар сияқты сезінуі мүмкін 
түрлі сезімдер: 

- Көк: сенім мен қауіпсіздік, тыныштық, бейбітшілік пен адалдық, 
банктер жиі қолданады; 

- Жасыл: байлықпен байланысты, көзді өңдеудің қарапайым түсі, 
көбінесе денсаулық пен әл-ауқатқа қатысты қолданылады; 

- Сары: оптимистік және жарқын, көңілді, әзіл-оспақ, жеңілдік, ақыл, 
логика және шығармашылықпен араласады; 



106
  

 

- Қызғылт сары: шығармашылық пен өнімділікті ынталандырады, назар 
аударуға шақырады; 

- Қызыл: жеделдікті, өміршеңдікті және төзімділікті, энергияны 
көрсетеді; 

- Қызғылт: романтикалық және әйелдік, көбінесе қыздарға немесе 
әйелдерге бағытталған; 

- Күлгін: сендіре алады, түйсігі мен қиялымен байланысты. 
 
Тапсырма 
1. Негізгі немесе үшінші түстермен бірнеше фотосурет түсіріңіз. 

Суретке түсіру үшін қосымша түстерді, содан кейін қарама-қарсы түстерді 
табыңыз. Бейтарап түстермен толтырылған суретке түсіру сахнасын, содан 
кейін сахнадан "шығу" үшін ашық түстерді қолданатын көріністі табуға 
тырысыңыз. 

2. Келесі фотосессия үшін ақ балансты қолмен реттеуге тырысыңыз. 
Сіз түс температурасын жақсы ажырату үшін көзіңізді жаттықтыра бастайсыз 
және сіздің фотосуретіңізге көбірек бақылау жасай аласыз. Бұл жаттығудың 
мәні әрдайым дұрыс тепе-теңдікті таңдау емес. Егер сіз мұны жасай алсаңыз, 
бұл өте жақсы, бірақ нақты құндылық-ақ баланстың кескінге әсерін көруді 
үйрену. 

3. Ағаштар, тастар, тоқылған жемпір немесе тоқылған кілемдер сияқты 
өте бөлшекті құрылымы бар бірнеше нысанды табыңыз. Оларды 
мүмкіндігінше объективке жақын суретке түсіріңіз. Әр түрлі бұрыштарды 
қолданыңыз және жарық өзгерген кезде бірдей құрылымды алыңыз. 
Жарықтандырудың әртүрлі бағыттары мен камера бұрыштары текстураның 
көрінісін қалай өзгерте алатынына назар аударыңыз. 

 
1.4.4 Адамдармен психологиялық қарым-қатынас ережелері 
 
Фотосуреттер әр адамның өмірінде маңызды рөл атқарады-олар бізді 

өткенімізбен байланыстырады, адамдар, орындар, сезімдер мен әңгімелер 
туралы еске салады. Олар бізге біздің кім екенімізді көмектесе білуге 
арналған. Фотосуреттер, тіпті ғимараттар да ұмытылған австралиялықтар мен 
бұрынғы мигрант балалар үшін маңызды естеліктер бола алады. Кейбір 
адамдар үшін үйлердің суреттері отбасылық альбомдар сияқты маңызды 
және құнды. Біз маңызды оқиғалар мен адамдарды өмірімізде сақтаймыз. 
Туған күн, Неке және мерейтой оқиғалары, Мерекелер маңызды 
болғандықтан жазылады. Фотосуреттер-бұл біздің жеке тарихымыз, 
өміріміздің кестесі, біз жақсы көретін жерлер мен жерлерге толы. Бұл біздің 
басқалармен бөлісе алатын тарихымыз. Жүздеген суреттер біздің өміріміз 
туралы әңгіме қалыптастыру үшін жиналады. Біздің бейнелеріміз қуаныш 
пен қайғы, таңданыс пен жанашырлықты білдіре алады. Адамның кез-келген 
эмоциясы фотода өз орнын таба алады. 
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Жақсы фотограф болу — бұл камераны игеріп қана қоймай, ең соңғы 
және ең қымбат камера жабдықтарына ие болу — бұл сұлулықты күтпеген 
жерлерде көруге және оны фотосуретке түсіруге мүмкіндік беретін ажырамас 
қасиеттер [31]. 

Фотография-бұл өнер түрі. Демек, бұл шығармашылық ақыл мен үлкен 
қиялды қажет етеді. Жақсы фотограф қарапайым немесе тіпті ерекше нәрсеге 
қарап, миллиондаған түрлі тәсілдерді таба білуі керек, көргендерін 
түсіндіріп, осы түсіндірмелерді әдемі және мағыналы фотосуреттерде жеткізе 
білуі керек. 

Композиция мен бөлшектер фотографияның негізі болып табылады. 
Мәселенің көркемдік жағы болмаса да, композиция жақсы фотосуреттер 
жасауда маңызды рөл атқарады. Жақсы фотограф фотосуреттің барлық 
элементтерін мұқият қадағалап отыруы керек: жарықтандыру, композиция, 
объект және олардың арасындағы барлық нәрсе дұрыс көру немесе хабарды 
жеткізу үшін үйлесімді түрде үйлеседі. 

Фотосуретті құрайтын негізгі элементтер: 
Жарықтандыру 
- сюжет; 
- композиция; 
- эмоциялар. 
Тіпті ең кішкентай бөлшектер де фотосуретті жасай алады немесе жоя 

алады. Сонымен, тұтастықты қамтамасыз ету үшін әрбір жеке элементті 
зерттегенде егжей-тегжейлі және мұқият болу өте жақсы фотосурет жасау 
үшін өте маңызды. 

Фотограф фотографтың қай саласында жұмыс істесе де, шыдамдылық 
(көп жағдайда) әрқашан оған қажет қасиет болып табылады. Фотограф 
жылап жатқан балалармен, гиперактивті жануарлармен және қиын 
клиенттермен күресу үшін жеткілікті шыдамды болуы керек. 
Шыдамдылықтан басқа, фотограф икемді болуы керек. Кәсіби фотограф болу 
дегеніміз-клиент, модель немесе тіпті фотографтың әріптесі болсын, 
адамдармен жұмыс жасай білу. Сонымен, жақсы фотограф болу үшін 
адамдармен жақсы қарым-қатынас жасау дағдылары қажет. Өз 
объектілерімен әрекеттесу немесе олардың қажетті эмоцияларын шығара алу 
үшін, өзін еркін сезіне алатындай өзара іс-қимыл жасай білу керек. 

Керемет фотосуреттер жасау үлкен шеберлікті, шыдамдылықты және 
уақытты қажет етеді, сахнаны зерттеп, техникалық бөлшектерді зерттеп, 
содан кейін суретке түседі. Фотограф сахнаның әртүрлі элементтеріне назар 
аударып, мазмұнды суретке түсіру үшін оларды байланыстыруы керек. 
Психология, анықтама бойынша, адамдар тобының ақыл-ойы мен мінез-
құлқын зерттеу болып табылады. Сондықтан психологияның негіздерін 
көптеген салаларда, соның ішінде фотографияда қолдануға болады: 
клиенттердің қажеттіліктерін, тілектерін және іс-әрекеттерін түсіну 
ұмытылмас суретке түсіруге көмектеседі. Осыған байланысты фотографтар 
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үнемі шиеленісуде. Кейде сессия немесе іс-шара кезінде барлық назар ең 
табиғи күлімсіреуді алуға немесе мінсіз позаны қоюға бағытталған. 

Адамдарды суретке түсірумен айналысатын фотографтар белгілі бір 
эмоциялар мен психикалық күйлерді бейнелейтін дене тілінің негізгі 
заңдылықтарымен танысудан пайда көре алады. Дене тілі клиенттердің 
психикалық жағдайын сезінуге көмектеседі. 

Бет пен қол. Бет, сондай-ақ қолдар эмоциялар мен психикалық 
жағдайларды білдіруде шешуші рөл атқаратыны анық. Дененің бұл бөліктері 
жүйке ұштарына бай, ал мидың пропорционалды емес үлкен аймақтары онда 
не болып жатқандығы туралы ақпаратты өңдеуге арналған, бұл табиғаттың 
адамдардың қабылдауында қаншалықты маңызды екенін көрсетеді. Көптеген 
қызықты фотосуреттер көрсеткендей, адамдар сөйлесу кезінде қол 
қимылдарын жиі қолданады, кейде не істеп жатқандарын да білмейді. Бұл 
суретке түсіру үшін қызықты сәт. Кейбір психологиялық зерттеулер 
көрсеткендей, мұндай қимылдар адамдарға тіл мен жадқа қол жеткізуге 
көмектеседі. 

Бет әлпетінің күрделілігі мен нюанстары адамның эмоцияларының 
әртүрлілігі мен нәзіктігін көрсетеді. Адамдар бет маскаларын киеді. Осы 
себептерге байланысты бізді портреттік фотосурет қызықтырады. Алайда, 
әйгілі психолог Пол Экман өзінің "өтірік психологиясы" зерттеуінде 
анықтағандай, бүкіл әлемдегі адамдар танитын Негізгі бет әлпетімен жеті 
негізгі эмоция бар екенін көрсетті: 

Қайғы: қабақтардың ішкі бұрыштары көтеріліп, қатты қайғыға 
жақындаған сайын қабақтар түсіп кетеді. Еріннің бұрыштары төмендейді, ал 
төменгі ерін ісінуі немесе тартылуы мүмкін (138 сурет). 

 
138- сурет. Қайғы (дерек көзі: https://intellect.icu)   

 
Ашулану: төменгі және жоғарғы қабақтар қастар түсіп, жылжып бара 

жатқанда қатаяды. Қатты ашулану жоғарғы қабақтарды да көтереді. Жақ алға 

Жоғарғы қабақтар сәл төмендетілді 

Көзқарас енжар 

Ауыздың бұрыштары төмендетілді 

Қайғы 
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үнемі шиеленісуде. Кейде сессия немесе іс-шара кезінде барлық назар ең 
табиғи күлімсіреуді алуға немесе мінсіз позаны қоюға бағытталған. 

Адамдарды суретке түсірумен айналысатын фотографтар белгілі бір 
эмоциялар мен психикалық күйлерді бейнелейтін дене тілінің негізгі 
заңдылықтарымен танысудан пайда көре алады. Дене тілі клиенттердің 
психикалық жағдайын сезінуге көмектеседі. 

Бет пен қол. Бет, сондай-ақ қолдар эмоциялар мен психикалық 
жағдайларды білдіруде шешуші рөл атқаратыны анық. Дененің бұл бөліктері 
жүйке ұштарына бай, ал мидың пропорционалды емес үлкен аймақтары онда 
не болып жатқандығы туралы ақпаратты өңдеуге арналған, бұл табиғаттың 
адамдардың қабылдауында қаншалықты маңызды екенін көрсетеді. Көптеген 
қызықты фотосуреттер көрсеткендей, адамдар сөйлесу кезінде қол 
қимылдарын жиі қолданады, кейде не істеп жатқандарын да білмейді. Бұл 
суретке түсіру үшін қызықты сәт. Кейбір психологиялық зерттеулер 
көрсеткендей, мұндай қимылдар адамдарға тіл мен жадқа қол жеткізуге 
көмектеседі. 

Бет әлпетінің күрделілігі мен нюанстары адамның эмоцияларының 
әртүрлілігі мен нәзіктігін көрсетеді. Адамдар бет маскаларын киеді. Осы 
себептерге байланысты бізді портреттік фотосурет қызықтырады. Алайда, 
әйгілі психолог Пол Экман өзінің "өтірік психологиясы" зерттеуінде 
анықтағандай, бүкіл әлемдегі адамдар танитын Негізгі бет әлпетімен жеті 
негізгі эмоция бар екенін көрсетті: 

Қайғы: қабақтардың ішкі бұрыштары көтеріліп, қатты қайғыға 
жақындаған сайын қабақтар түсіп кетеді. Еріннің бұрыштары төмендейді, ал 
төменгі ерін ісінуі немесе тартылуы мүмкін (138 сурет). 

 
138- сурет. Қайғы (дерек көзі: https://intellect.icu)   

 
Ашулану: төменгі және жоғарғы қабақтар қастар түсіп, жылжып бара 

жатқанда қатаяды. Қатты ашулану жоғарғы қабақтарды да көтереді. Жақ алға 

Жоғарғы қабақтар сәл төмендетілді 

Көзқарас енжар 

Ауыздың бұрыштары төмендетілді 

Қайғы 

  
 

қарай созылады, еріндер қысылып, төменгі ерін сәл көтерілуі мүмкін (139 
сурет). 

 
139- сурет. Ашулану (дерек көзі: https://intellect.icu)   

Менсінбеу: бұл беттің тек бір жағында пайда болатын жалғыз өрнек: 
жоғарғы еріннің жартысы көтеріледі (140 сурет). 

 
140- сурет. Жек көру (дереккөз: https://intellect.icu)   

 

Қастар түсірілді  
және түйілген 

Ашу-ыза 

Көздегі жарық 

Аузы жабық, ерні 
қысылған 

Еріннің бір бұрышы  
көтерілген 

Құрметсіздік  
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Жиіркеніш: мұрын, әжімдер және жоғарғы ерін көтеріліп, төменгі ерін 
шығыңқы (141 сурет). 

 
141 -сурет. Жиіркеніш (дерек көзі: https://intellect.icu)   

Қорқыныш: көздер кеңейеді, төменгі қабақтар қатаяды, жоғарғы 
қабақтар таңқаларлық түрде көтеріліп, қастар түйіледі. Еріндер көлденеңінен 
созылған (142 сурет). 

 
142- сурет. Қорқыныш (дерек көзі: https://intellect.icu)   

 
Бақыт: ауыздың бұрыштары күлімсіреп көтеріледі. Қабақтар қатайған 

кезде щектер көтеріліп, қастардың сыртқы бұрыштары босаңсып, төмен 
түседі (143 сурет). [32]. 

 

Жоғарғы ерін 
көтерілген 

Әжімді бет әлпет 

Жиіркеніш 

Еріндер созылған 

Төменгі қабақтар ширыққан 

Қастар көтерілген және ұзартылған 

Жоғарғы қабақтар көтерілген 

Қорқыныш  
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Жиіркеніш: мұрын, әжімдер және жоғарғы ерін көтеріліп, төменгі ерін 
шығыңқы (141 сурет). 

 
141 -сурет. Жиіркеніш (дерек көзі: https://intellect.icu)   

Қорқыныш: көздер кеңейеді, төменгі қабақтар қатаяды, жоғарғы 
қабақтар таңқаларлық түрде көтеріліп, қастар түйіледі. Еріндер көлденеңінен 
созылған (142 сурет). 

 
142- сурет. Қорқыныш (дерек көзі: https://intellect.icu)   

 
Бақыт: ауыздың бұрыштары күлімсіреп көтеріледі. Қабақтар қатайған 

кезде щектер көтеріліп, қастардың сыртқы бұрыштары босаңсып, төмен 
түседі (143 сурет). [32]. 

 

Жоғарғы ерін 
көтерілген 

Әжімді бет әлпет 

Жиіркеніш 

Еріндер созылған 

Төменгі қабақтар ширыққан 

Қастар көтерілген және ұзартылған 

Жоғарғы қабақтар көтерілген 

Қорқыныш  

  
 

 
143 -сурет. Бақыт (дерек көзі: https://intellect.icu)   

 
Түсірілімді басынан аяғына дейін орындау өте қиын болуы мүмкін — 

бұл шығармашылық қызметкерлермен жұмыс, камераны басқару, 
параметрлерді реттеу, басқару және үздіксіз жұмыс жасау. Бұл өте қиын 
болуы мүмкін, әсіресе бәрін бір уақытта шешуге тырысқанда. Бастау 
кезіндегі ең қиын аспектілердің бірі түсірілім кезінде модельдермен жұмыс 
істеудің ыңғайлылығы және фотодағы барлық адамдардың бақытты және 
қанағаттанарлық болуын қамтамасыз ету әдісі болуы мүмкін. 

Тірі адамдармен жұмыс жасау-бұл фотографтың ең маңызды ісі. Бұл сіз 
немесе басқалар сияқты үміттері, қорқыныштары, уайымдары мен армандары 
бар адамдар. Олар жансыз заттар немесе мотивациясыз заттар емес. Олар 
көңілді болғысы келетін, өздеріне тәуелді болатын және керемет жұмысты 
көрсеткісі келетін адамдар. Олар түсірілім алдында ашулануы мүмкін, 
олардың макияжы және олар дұрыс позаны алды ма деп алаңдауы мүмкін.  

Біздің денемізде біздің жеке кеңістігіміз деп санайтын көрінбейтін 
аймақ бар екенін есте ұстаған жөн. Бұл аймаққа тек біз жақын адамдарға 
рұқсат етіледі. Оған басқа біреу кіргенде, біз өзімізді қатты сезінуіміз немесе 
қауіп төндіруіміз мүмкін. Көбінесе фотографтың клиенттері модель немесе 
стилист емес және оларды дайындауға уақыт бөлу керек. Клиенттерге 
гардеробтың қай түрі сәйкес келетінін және алдағы фотосуреттер сессиясына 
сәйкес келмейтінін алдын-ала айтқан дұрыс. Егер бұл әдеттегі жағдай 
болмаса және олар оның қалай көрінетінін білетініне сенімді болса, оларға 
сеанстың алдында түбегейлі шаралар қолданбауға кеңес беріңіз (мысалы, 
кесу, шашты бояу, тотығу спрейі). 

Әр адамның бірегейлігі-бұл оны ерекше етеді. Модельдер тек адамдар 
мен заттар ғана емес, олар сіздің қалауыңыз бойынша жылжи алады, сіз 
олардың нағыз адамдар екенін есте ұстауыңыз керек және олар әрқашан 
сіздің құрметіңізге лайық. Адамдарды суретке түсіру туралы айтатын болсақ, 

Бақыт  

 Көз айналасында 
кішкентай әжімдер 

Көз айналасындағы  
бұлшық еттер қатыстырылған 

Беті көтерілген 
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қарапайым қарапайым сыпайылық болып табылатын бірнеше ережелер бар. 
Түсірілім кезінде модельдің жайлылығы сіздің басты міндетіңіз болуы керек. 
Егер қандай да бір сәтте модель не болып жатқанына байланысты өзін жайлы 
сезінбесе, түсірілім тоқтап, ыңғайсыздықты дереу жою мүмкін болмаса, 
түсірілім сол сәтте аяқталуы керек. Кейде модельдерді түзету қажет болған 
жағдайлар болады. Бұл кейбір жиналмайтын шаш немесе көйлек болуы 
мүмкін. Модельге оның рұқсатыңыз қол тигізуге болмайтынын есте сақтау 
керек. Модельге қандай да бір кемшілікті оған қол тигізбестен түзетуге кеңес 
беру керек.  

Портретті туыстарымен бірге бастаған дұрыс. Сіз оларды жеке білесіз 
және олар сізге сенеді. Дағдыланғаннан кейін, бөгде адамдарды түсіруге 
кірісуге болады, бұл ретте, аздаған адамдармен жұмыс істеу тәжірибесі болу 
керек. 

Портреттік және сәнді фотосурет клиент пен фотографқа қуаныш 
әкелуі керек. Дегенмен, сіз әрқашан модельдің жайлылығы сіздің басты 
міндетіңіз екендігіне және процесс барысында оларға жақсы күтім жасау 
туралы қамқорлық жасайтындығыңызға сенімді болуыңыз керек. Әдетте 
күннің ең жақсы суреттері сессияның соңында жасалады. Неліктен? Әрине, 
көптеген факторлар пайда болады, бірақ олардың бірі клиенттердің 
фотографқа ыңғайлы болуына байланысты. Есіңізде болсын, сіз бірінші рет 
клиенттердің көпшілігімен танысасыз және суретке түсіру стрессті тудыруы 
мүмкін. Сіз өзіңіздің клиенттеріңізді жағымды көңіл-күймен жігерлендіре 
отырып, демалуға көмектесе аласыз. Клиенттерге өз жұмысы туралы айтуға 
болады. Олар сізден кері байланыс күтеді. Олардың сенімін адал 
ынталандыру мен позитивті күшейту арқылы жасаңыз. Сессия барысында 
бірнеше суреттерді (камераның артқы жағында көрсетілген) мезгіл-мезгіл 
көрсетіп, одан әрі қарай жүре аласыз. Олардың қалай керемет көрінетінін 
және бәрі жақсы екенін көрсетіңіз. 

Стресті азайтудың ең жақсы тәсілі-клиенттерге өздері туралы сұрақтар 
қою. Қарапайымнан бастаңыз және ол сізді қайда апаратынын көріңіз. 
Жаңадан бастаушыларға арналған бірнеше тақырыптар: 

— Сіз қайдан боласыз? 
- Сен қайда жұмыс істейсің? 
- Сіз қай мектепке барасыз? 
— Сізге бос уақытта не ұнайды? 
- Сіздің сүйікті теледидар шоуыңыз қандай? 
Сіз қоятын сұрақтар клиенттің түріне және олардың жасына 

байланысты өзгереді. Мысалы, аға оқушымен жаңа шығарылған X-Box 
ойыны туралы сөйлесуге болады. Ересек адаммен оның жұмысы немесе 
отбасы туралы сөйлесуге болады. Сөйлесуді қолайлы бағытта құру қажет. 
Адамдар өздері туралы сөйлескенді ұнатады. Егер сіз жеткілікті сұрақтар 
қойсаңыз, сіз сөйлесуге ортақ нәрсе таба аласыз. Тақырыптан тыс әңгіме 
портреттік сессиядан алшақтайды және сіздің клиентіңізге демалуға 
көмектеседі. Есіңізде болсын, керемет суреттер әдетте клиентпен бірлесіп 
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қарапайым қарапайым сыпайылық болып табылатын бірнеше ережелер бар. 
Түсірілім кезінде модельдің жайлылығы сіздің басты міндетіңіз болуы керек. 
Егер қандай да бір сәтте модель не болып жатқанына байланысты өзін жайлы 
сезінбесе, түсірілім тоқтап, ыңғайсыздықты дереу жою мүмкін болмаса, 
түсірілім сол сәтте аяқталуы керек. Кейде модельдерді түзету қажет болған 
жағдайлар болады. Бұл кейбір жиналмайтын шаш немесе көйлек болуы 
мүмкін. Модельге оның рұқсатыңыз қол тигізуге болмайтынын есте сақтау 
керек. Модельге қандай да бір кемшілікті оған қол тигізбестен түзетуге кеңес 
беру керек.  

Портретті туыстарымен бірге бастаған дұрыс. Сіз оларды жеке білесіз 
және олар сізге сенеді. Дағдыланғаннан кейін, бөгде адамдарды түсіруге 
кірісуге болады, бұл ретте, аздаған адамдармен жұмыс істеу тәжірибесі болу 
керек. 

Портреттік және сәнді фотосурет клиент пен фотографқа қуаныш 
әкелуі керек. Дегенмен, сіз әрқашан модельдің жайлылығы сіздің басты 
міндетіңіз екендігіне және процесс барысында оларға жақсы күтім жасау 
туралы қамқорлық жасайтындығыңызға сенімді болуыңыз керек. Әдетте 
күннің ең жақсы суреттері сессияның соңында жасалады. Неліктен? Әрине, 
көптеген факторлар пайда болады, бірақ олардың бірі клиенттердің 
фотографқа ыңғайлы болуына байланысты. Есіңізде болсын, сіз бірінші рет 
клиенттердің көпшілігімен танысасыз және суретке түсіру стрессті тудыруы 
мүмкін. Сіз өзіңіздің клиенттеріңізді жағымды көңіл-күймен жігерлендіре 
отырып, демалуға көмектесе аласыз. Клиенттерге өз жұмысы туралы айтуға 
болады. Олар сізден кері байланыс күтеді. Олардың сенімін адал 
ынталандыру мен позитивті күшейту арқылы жасаңыз. Сессия барысында 
бірнеше суреттерді (камераның артқы жағында көрсетілген) мезгіл-мезгіл 
көрсетіп, одан әрі қарай жүре аласыз. Олардың қалай керемет көрінетінін 
және бәрі жақсы екенін көрсетіңіз. 

Стресті азайтудың ең жақсы тәсілі-клиенттерге өздері туралы сұрақтар 
қою. Қарапайымнан бастаңыз және ол сізді қайда апаратынын көріңіз. 
Жаңадан бастаушыларға арналған бірнеше тақырыптар: 

— Сіз қайдан боласыз? 
- Сен қайда жұмыс істейсің? 
- Сіз қай мектепке барасыз? 
— Сізге бос уақытта не ұнайды? 
- Сіздің сүйікті теледидар шоуыңыз қандай? 
Сіз қоятын сұрақтар клиенттің түріне және олардың жасына 

байланысты өзгереді. Мысалы, аға оқушымен жаңа шығарылған X-Box 
ойыны туралы сөйлесуге болады. Ересек адаммен оның жұмысы немесе 
отбасы туралы сөйлесуге болады. Сөйлесуді қолайлы бағытта құру қажет. 
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жасалады. Олардың кез-келген идеяларын тыңдаңыз. Әрқашан позалар мен 
сөйлемдер құруға ашық болыңыз. Әрине, олардың барлығы жақсы бола 
бермейді, бірақ клиент оған және оның физикасына не сәйкес келетіні туралы 
түсінікке ие болуы мүмкін [33]. 

 
Тапсырма 
1. Модельдің портретін жасаңыз. Модельдің стандартты емес 
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қалдырмас үшін масканы немесе маска таспасын қолданыңыз. Әр суретті 
мұқият ойластырып, 36 кадрды алыңыз, себебі сізде шексіз суреттер жоқ. 
Егер сіз камераны фокустау және экспозиция үшін қолмен орнатуға 
ауыстырсаңыз, бонустық ұпайлар беріледі. Үйге оралғанша және оларды 
компьютерге жүктегенге дейін фотосуреттеріңізге қарамаңыз. 

 

1.5. Павильонда және павильоннан тыс түсірілім  
 

Павильон түсірілімдері жабық кеңістікте өтеді, сондықтан сапалы 
кескін алу үшін арнайы жарықтандыру қажет. Жарық арқылы сіз реңктерді, 
көлеңкелерді басқара аласыз, фокусты жылжыта аласыз, фотосуреттегі 
заттарды бөлектеп, фонға қоя аласыз, артықшылықтарға назар аудара аласыз 
және кемшіліктерді жасыра аласыз (144- сурет).  

 
144 -сурет. Жабық кеңістіктегі павильон портреті 
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   Студия павильонынан тыс жерде орын алатын табиғат (145 -сурет). 

Таңертең, шамамен 9 сағатта және кешке жарық жылы болады, бірақ айқын 
көлеңкелер пайда болады, нысандар 3-тен асады. Алтын сағат-таң/күн батуы. 
Күн батқанға дейін бір сағат және таңнан кейінгі бірінші сағат (алтын сағат) 
– суретке түсіру керек. Бұл уақытта нысандар жылы жарықпен қоршалған. 

 
145- сурет. Натуралық түсірілім 

 
1.5.1. Портреттік түсірілім 
 
Портрет (фотопортрет) – кескіндемеден келіп, оның көптеген 

көркемдік тәсілдерін алған қазіргі заманғы фото өнерінің ең кең таралған 
және күрделі жанрларының бірі. Жақсы портреттік фотографтар 
айналасындағылардың жеке басы мен эмоцияларын түсіре алады, сонымен 
қатар үйлену тойының суреттері, қарт адамдарға арналған портреттер, 
отбасылық фотография сессиялары және т.б. арқылы ақша таба алады [34]. 
Фотосурет-портрет адамның бет-әлпетін ғана емес, сонымен бірге көңіл-
күйді, эмоцияларды, ішкі әлемді және қоршаған ортаны бір уақытта жеткізіп, 
өткен мен болашаққа ғана емес, қазіргі уақытта да қалуы керек (146 - сурет). 
Кез-келген портреттің орталығы-адам, ал барлық басқа нысандар мен 
нысандар басты кейіпкерді қабылдауға және түсінуге көмектесетін екінші 
реттік мәнге ие. 
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146- сурет. Фотосурет-портрет 

 
Көркем фотопортрет-шығармашылық еңбектің жемісі. Портреттің 

көркемдігі фотографтың көзқарасын, заттарға деген өзіндік көзқарасын 
береді. Оны өзіңіз қалағандай жасау-бұл сіздің моделіңізді алдын-ала зерттеу 
және түсіну. Фотографиялық портрет бірнеше минут ішінде жасалмайды, 
бірақ ұзақ дайындық пен уақытты қажет етеді, модельмен танысуды қажет 
етеді, сонымен қатар фотограф психолог болып, модельді сезінуі керек. Сіз 
қандай нәтиже болуы керек, фотосуретте не болатынын алдын-ала білуіңіз 
керек. Жаңа қызықты сюжетті табу сөзсіз сәндеуге әкеледі. Сондай-ақ, бір 
портреттегі суреттердің саны бойынша градация бар, әдеттегіден басқа, Қос, 
топтық және отбасылық фото портреттер ерекшеленеді (147- сурет). Мұнда 
фотосуретке қатысушылардың барлығының орналасқан жерін бөлу маңызды, 
сондықтан олардың әрқайсысы негізгі орынға ие болады. Сіз ешкімді фонда 
алып тастай алмайсыз, назар аударып, туыстық немесе достық қарым-
қатынасты және т.б. көрсетуіңіз керек. 

 

 
147- сурет. Отбасылық портрет 
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Жұп-бұл әр түрлі кенептерге салынған портреттер, егер олар 

композиция, формат және түс бойынша бір-бірімен келісілсе. Көбінесе бұл 
ерлі-зайыптылардың портреттері. Фотопортреттердің тағы бір кіші түрі-
студиялық фотопортреттер. Студиялық фотопортрет қажетті нәтижеге қол 
жеткізу үшін сапалы жарық орнатуды және модельді түсіруге дайындауды 
қажет етеді. 

Жақындық әрқашан кішігірім кеңістікті сипаттайды, сондықтан мұндай 
суретте біз тек адамның бет-әлпетін, басын, ішінара иықтарын көреміз, және 
бұл элементтер кадрдың бүкіл өрісін алады. Сондықтан жақын жоспар 
адамның келбетін егжей-тегжейлі жаңғыртуға мүмкіндік береді (148- сурет), 
оны дараландырудың шекті деңгейімен беру, бет әлпетінің барлық байлығы 
мен алуан түрлілігін көрсету және осы сыртқы сипаттама арқылы адамның 
ішкі мәнін, психологиясын, көңіл-күйін, рухани әлемін ашу.  

 
148- сурет. Ірі пландағы портрет 

 
Портреттік кадрдың динамикасы-бұл ең алдымен адамның жағдайы. 

Фигураның, позаның, қимылдың өмірдегі жағдайының сипаттамасы 
сөйлеудің экспрессивтілігіне және сезімнің көрінісіне, адамның ішкі күйінің 
көрінісіне белсенді көмектеседі (149- сурет). Сонымен, суреттің құрамына 
дұрыс түсірілген және енгізілген қимыл, сөзсіз, портреттің эмоционалды 
экспрессивтілігін арттырады. Түсірілген адамның көзқарасының бағыты 
міндетті түрде ескеріледі; бұл бағытта, әдетте, кадрда бос орын 
қалдырылады. 
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149- сурет. Портреттік кадрдың динамикасы 

 
Ортаңғы жоспар объектіні жақын қашықтықтан көрсетеді (150- сурет), 

үлкен масштабта, осылайша ол көрерменге не болып жатқанына 
жақындатады, сондықтан оның назарын белгілі бір адамға немесе әрекеттің 
белгілі бір сәтіне тоқтата алады. Жоспардың осы өлшемімен суретте адамның 
бет-әлпеті ғана емес (портреттегідей) ғана емес, сонымен қатар оның 
фигурасы, позасы мен қимылы да жақсы бейнеленген.  

 
150- сурет. Орташа пландағы портрет 

 
  Адамның фотосуреті жарықтандыруды таңдау саласындағы ең қиын 

болуы мүмкін, себебі әрбір кейіп жеке, контурларын нақты анықтауы, 
міндетті түрде көзін, тері түсін ерекшелеуі, көлеңке мен ашық жерлерін 
дұрыс бөлу керек.                                                                                    

Жарық түрлері.  Жарықтың бөліну анықтамасы оның атауында 
толығымен көрінеді, басқаша айтқанда, ол бетті екі тең бөлікке бөліп, бір 
бөлігін көлеңкеге, ал екінші бөлігін керісінше жарықтандырады. Көбінесе 
мұндай жарық фотосуретке драмалық әсер беру үшін қолданылады, 
музыканттар мен суретшілердің портреттері үшін өте жақсы.  Жарық бөлу 
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(151 сурет) әйелдер портреттеріне қарағанда ерлердің портреттері үшін 
қолайлы деп саналады. Жарық сәулесінің әсеріне жету үшін жарық көзін 
объектінің оң жағына немесе сол жағына, мүмкін болса, басының артына қою 
керек.   

 
151- сурет.  Портреттегі жарық 

 
"Цикл" деп аталатын жарық түрі (152 сурет) бет аймағында мұрынның 

көлеңкесін жасайды. "Ілмек" әсерін жасау үшін жарық көзін суретке 
түсірілген адамның көз деңгейінен сәл жоғары орнатып, оны камерадан 30-45 
градусқа қою керек. Камераның сол жағында қолданылатын АҚ 
шағылыстырғыш заттардың бетіне жарық жібереді. Рефлектор күн 
сәулесінде немесе көлеңкеде болуы мүмкін, бірақ кез-келген жағдайда ол 
қажетті жарықты ұстай алады.  

 
152- сурет. "Цикл" деп аталатын жарық түрі 

 
 Рембрандт жарығы әйгілі суретші Рембрандттың есімімен аталады, ол 

өз картиналарын салу кезінде мұндай жарықтандыруды жиі қолданған. Мұны 
оның автопортретіне қарап тексеруге болады. Рембрандт жарығы щекке 
Жарық үшбұрышын жасайды. Мұрын мен жақ көлеңкесі түйіспейтін ілмекке 
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қарағанда, жарықтың осы түрінде шағын үшбұрыш объектінің жағында 
қалатындай біріктірілген. Рембрандт жарығын жасау үшін объект жарықтан 
сәл бұрылуы керек, жарық көзі объектінің басының деңгейінен жоғары 
орналасуы керек. Мұрыннан көлеңке жаққа түседі.  

 "Көбелек" сияқты портреттік жарықтың көрінісі (153 -сурет), 
мұрынның астында орналасқан жәндік пішінді көлеңке пішініне ұқсастығына 
байланысты осындай атауға ие. "Көбелек" жарық көзі камераның үстінде 
және оның артында тұрған кезде жасалады. Мұндай жарықта фотограф 
жарық көзінің астына түседі. Әдетте "көбелек" фототүсірілімдерде сәнді 
журналдар үшін және щек пен иек астында көлеңкелер жасау үшін 
қолданылады. Сондай-ақ, "көбелек" сияқты жарық түрі қарт адамдардың 
суреттері үшін өте қолайлы, себебі әжімдер аз байқалады. "Көбелек" 
камераның артында және көздің немесе бастың деңгейінен жоғары 
орналасқан жарық көзінің арқасында жасалады (белгілі бір адамға 
байланысты). Кейде олар объектінің иегінің астына орналастырылған 
рефлекторды қолдануға жүгінеді, көп жағдайда объект оны өзі ұстайды! 
Фотосуреттер осындай жарықпен умиляют адамдардың әсері айқын бет ұшы 
мен худого тұлғалар. Дөңгелек, кең беті бар адамдар "цикл" немесе жарықты 
сындырады. "Көбелек" сияқты портреттік жарық жоғары жақ сүйектері мен 
беті жұқа адамдарға көбірек сәйкес келеді.  

 
153- сурет. “Көбелек" портреттік жарық түрі 

 
Кең жарық – бұл бет ортасынан сәл бұрылған кезде және бет жағы 

камераға қарай жанған кездегі жарық (154- сурет). Беттің жарықтандырылған 
жағы көлеңкедегі жағына қарағанда көзбен кеңірек көрінеді. Жарықтың бұл 
стилі бетті кеңірек етеді және тар және жұқа жүздері бар адамдардың 
портреттері үшін өте қолайлы. Алайда, адамдардың көпшілігі 
фотосуреттерде жұқа болып көрінуге тырысады, сондықтан кең, дөңгелек 
жүздері бар адамдар үшін мұндай жарықты қолданбаған жөн. Кең жарық 
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жасау үшін бетті жарық көзінен бұру керек. Бұл жағдайда бет жағы камераға 
қарай бұрылып, көлеңке бет жағының басқа жағына түседі, ол бұрылады. 
Қарапайым сөзбен айтқанда, кең жарықта беттің көп бөлігіне жарық түседі.   

 
154- сурет. Кең жарық 

 
Қысқа Жарық кеңге қарама-қарсы. Беттің көп бөлігі көлеңкеде, портрет 

мүсінге ұқсайды, беті жұқа көрінеді, сонымен қатар көптеген адамдар 
нәтижеге қуанады. Басы бұрылған кезде біз бет-әлпеттің қалай өзгеретінін 
жиі байқай аламыз. Камера алдындағы адамның барлық позицияларын бес 
негізгі түрге дейін азайтуға болады: 

1. фас-беттің симметриялы бейнесі (155- сурет);  

 
155- сурет. Фас-беттің симметриялы бейнесі 

2. Жеңіл жартылай айналым-фастан ауытқу, онда екінші құлақтың 
бейнесі күңгірт әйнекте жоғалады (156- сурет); 
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155- сурет. Фас-беттің симметриялы бейнесі 
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156- сурет. Жеңіл жартылай айналым 

 
3. классикалық жартылай бұрылыс – бұл мұрынның ұшы жақтың 

ортасында проекцияланатын беттің проекциясы (157- сурет); 
 

 
157- сурет. Классикалық жартылай айналым 

 
4. сыни жартылай бұрылыс - мұрынның ұшы жақтың контурлық 

сызығына бағытталған бұрылыс (158 -сурет); 
 

 
158- сурет. Сыни жартылай бұрылыс 
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5. беттің бір жағының профильі – проекциясы (159 сурет). 

 
159- сурет. Беттің бір жағының профиль-проекциясы 

 
Портреттерді түсіру әдістері: 
1. Толық бойымен. Толық метражды портреттерде адамның бүкіл 

денесі, басынан аяғына дейін, кадрда бейнеленген. Мұндай портрет әдетте 
суретші суреттегі адамның фонын немесе айналасын қосқысы келгенде 
қолданылады. Толық ұзындықтағы портреттер қарапайым портреттерге 
қарағанда түрлі-түсті, алуан түрлі және элементтерге бай. 

Толық өсу портреттері 17-18 ғасырларда еуропалық ақсүйектер 
шеңберлерінде танымал болды. Әр түрлі тұрақты позалар әлеуметтік 
иерархиядағы маңызды позицияларын көрсетті, сол кезде қоғамдағы жоғары 
позиция біз ойлағанымыздан әлдеқайда маңызды болды. 

Бүкіл дене, орталық тақырып бола отырып, көрерменнің назарын 
аударады, сондықтан көбінесе суретшілер әдемі әйелдердің суреттерін 
кенепте әйел сұлулығын жаңғырту үшін толық өлшемді портреттерді 
пайдаланады. Еркек жағдайында толық өлшемді портреттер әдетте ер адам 
қандай да бір маңызды мағынаға ие болған кезде немесе Лев Толстой орыс 
суретшісі Илья Репиннің портретінен көрініп тұрғандай, адамның ерекше 
сұрақтары мен мінез-құлқын жеткізу үшін қолданылады (160 сурет). 
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160- сурет. Толық бойлы ер портреті  

 
Осылайша, толық метражды портреттер адамның қоғамдағы немесе 

басқа жолмен маңыздылығын көрсету үшін қолданылады деп сеніммен айта 
аламыз. 

2. Белге дейінгі портреті жоғарғы денені көрсетеді-белден жоғары. 
Бұл адам отыра алатын немесе тұра алатын ең танымал және жалпы 
қабылданған портрет стилі. Суретшілер әдетте қиялдың, қоршаған ортаның 
немесе контексттің көп бөлігін жасырады, фонды тегіс және қара немесе 
монохроматикалық тақырыппен қалдырады. 

Жарты ұзындықтағы портреттер адамның бет-әлпетіне назар аударады 
және көрерменнің назарын бейнеленген адамның мінезінің болжамын 
шектейді.  Сіз жарты портреттердің толық метражды портреттерден гөрі 
адамға көп көңіл бөлетінін көре аласыз. Бұл адамның ерекшелігін немесе 
контекстін немесе айналасын көрсетеді. Сондықтан бұл түрі адамның 
профильін, сондай-ақ фотосуреттегі кейіпкерді түсіру үшін танымал (161 
сурет). 
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161- сурет. Белге дейінгі портрет (дерек көзі: http://photoword.ru) 

 
3. Ұзындығының төрттен үш бөлігі. Үш тоқсандық портреттер тізелі 

адамды бейнелейді. Мұндай портреттерді қолдану ішінара толық және жарты 
ұзындықтағы портреттермен сәйкес келетіндіктен, бұл адамның позасы мен 
айналасындағы контекстті қоса алғанда, толық және ұзын портреттердің 
үйлесіміне ұқсас (162 сурет).  

 

 
162- сурет. Ұзындықтың төрттен үш бөлігі (дереккөз: http://photoword.ru) 

 
"Төрттен үш" профиль емес және толық емес. Бұл орташа нәрсе. 

Адамның басы осы екі позаның арасына түседі. Мұндай портреттер әдетте 
бейнеленген адамның өмірін, позициясын және әлеуметтік жағдайын атап 
өту немесе олардың естеліктерін түсіру үшін қолданылады. Фотосуретті 
жасамас бұрын, адамдар портреттерін визуалды естеліктер түрінде жасады 
(163 сурет). 
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161- сурет. Белге дейінгі портрет (дерек көзі: http://photoword.ru) 
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162- сурет. Ұзындықтың төрттен үш бөлігі (дереккөз: http://photoword.ru) 

 
"Төрттен үш" профиль емес және толық емес. Бұл орташа нәрсе. 
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бейнеленген адамның өмірін, позициясын және әлеуметтік жағдайын атап 
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163- сурет.  Модельдің портреті. Төрттен үш түрі 

 
4. Бюст-портреттер немесе бас пен иықтың портреттері-жарты 

ұзындықтағы портреттердің ықшам нұсқалары. Терминдер анықтағандай, 
олар адамның бюстіне назар аударады, тек суретке бюст мүсініне көбірек 
ұқсастық береді (164 сурет). 

 
164- сурет. Бюст-портрет   

 

5. Профиль суреттері полиция бөлімінде жасалған кадрдағы 
фотосуреттерге көбірек ұқсайды. Бірақ профиль портреттері әдетте алдыңғы 
жағын қамтымайды. Бұл мысалда көрсетілгендей, адамның бет-әлпеті немесе 
бүкіл денесінің профилі үлкен алаңдаушылық тудырады (165 сурет) 

 
165- сурет. Профиль 
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5. Анфас. Беттің толық түрі. Адамның толық бейнесін бейнелейтін 
сурет, ол тікелей көрерменге қарайды ма, жоқ па, толық портреттік сурет деп 
аталады. Поза фотосуретте де қолданылады. Беттің толық бейнесі бар 
портреттер негізінен бетте ерекшеленеді, әр бөлшекті сипаттайды. Біз оны 
алдыңғы көрініс деп те атай аламыз, дегенмен бірнеше рет, тіпті толық бет 
портреті болса да, адам тікелей көрермендерге қарамайды. Бұл терминдер 
бір-біріне сәл өзгеше сипаттамаларға сәйкес келеді. Төмендегі мысалдан 
көріп отырғанымыздай, сурет үш төрттен тұратын портрет болып табылады. 
Алайда, көрерменге қарайтын бүкіл бет-әлпет бұл бет-әлпеттің толық бейнесі 
бар портрет (166 сурет). 
 
 

 
 

166- сурет. Анфас  
 
7. Қос портрет. Бұл түрді екі адам арасындағы байланысты көрсету 

үшін пайдалануға болады. Бұл адамдар әртүрлі сипаттамаларға ие болуы 
мүмкін және олардың контрасты көрермен үшін жаңа мағына тудыруы 
мүмкін. Осылайша, қос портреттер жеке портреттерге қарағанда әлдеқайда 
кең және кең мүмкіндіктер ашады. Мұнда суретші екі адамның қарама-
қайшы немесе сәйкес келетін тұлғаларымен ойнай алады және жаңа мағына 
немесе хабарлама жасай алады, қарым-қатынасты қос портрет арқылы 
көрсете алады (167 сурет). 
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167- сурет. Қос портрет 

 
8. Автопортрет (селфи). Адамның өзі қол созып түсірген фотосурет. 

Автопортреттің заманауи нұсқасы өте танымал (168 сурет).  

 
168- сурет. Қазіргі заманғы автопортрет (дереккөз: https://profi.ru/blog) 

 
9. Топтық портрет. Бір фотосуретке кіретін адамдар тобын топтық 

портрет деп атауға болады. Топтық портрет тек топ мүшелеріне назар 
аударады және адамдарды топтан алшақтататын басқа да 
алаңдаушылықтарды қамтымайды. Сонымен қатар, топтық портретте 
адамдар жеке немесе қос портрет сияқты отырады немесе қатар тұрады (169 
сурет).  

 

 
169 -сурет. Топтық портрет (дерек көзі: https://www.photospace.ru/) 
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Тапсырма 
1. Жақын жерде бірнеше суретке түсіріңіз. Қызықты портретті алудың 

құпиясы-модельдің бет-әлпетінің бір ерекшелігіне назар аудару. Қалаған 
нәрсені таңдаңыз: еріндер, көздер және т. б. Осылайша сіз бүкіл бетіңізді 
шеңберден шығарасыз, бірақ өте қызықты нәтиже аласыз. 

2. Портретті түсіру кезінде әртүрлі жарық түстерін қолданыңыз. 
Көңілді портреттік идеяларды қарапайым заттарды қолдана отырып жүзеге 
асыру оңай. Мысалы, түрлі-түсті гельдерді фотографтар керемет суреттер алу 
үшін жиі қолданады. Әр түрлі бағыттардан келетін жарықтың екі түсінен 
бастаңыз. 

  
 
 
1.5.2. Репортаждық түсірілім 

 
Фотография әдеби мәтінге сенімді иллюстрация бола алады. Оқиға 

орнында және барысында жасалған, ол болып жатқан оқиғалардың шынайы 
бейнесін бейнелейді (170 сурет) . 

 
170 -сурет. Оқиға орнынан фоторепортаж (дереккөз: 

https://learn.zoner.com/) 
 

Алайда, фотосурет толығымен тәуелсіз жанр болуы мүмкін – толық 
мәтінді түсіндіруді қажет етпейтін фоторепортаж. Фоторепортаж алдына 
жедел, қажетті мәліметтермен, қандай да бір оқиға немесе өмірлік құбылыс 
туралы жарқын және қолжетімді түрде хабарлау міндеті қойылады [35].  

Фоторепортажда түсірілімнің екі әдісі бар-репортаждық және 
қойылымдық. Есеп беру әдісінде фотограф болып жатқан оқиғалардың 
барысына әсер етуге тырыспайды, тек оны суретке түсіргеніне немесе 
түсірмегеніне қарамастан, шынайы оқиғаның сәтін түсіреді. Репортаждық 
түсіру әдісімен түсірілген оқиғаның фазасы немқұрайлы емес. Сондықтан 
фотограф әр түрлі дубль жасай отырып, ең мәнерлі сәттерді түсіреді. Содан 
кейін кадрларды қарап, ол ең сәтті кадрларды таңдайды. Фоторепортаждың 
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күшті жағы-оның шыншылдығы, бейнеленген оқиғаның дұрыстығына күмән 
келтірмейді. Фоторепортаждың шынайылығы, құжаттылығы оны үгіт пен 
насихаттың қуатты құралына айналдырады. 

Репортаждық түсірілім фотожурналисттен өмірдің барлық саласында 
үлкен білімді талап етеді. Әрбір түсірілім алдында, егер фоторепортерге 
өндіріс технологиясы түсініксіз болса, егер ол спортты түсіру кезінде 
спортпен, архитектурамен – сәулет пен құрылысты түсіру кезінде, мимика 
мен ым–ишаратпен-театрда түсіру кезінде таныс болмаса, онда фоторепортер 
табысқа сене алмайды. Оқиға шынайы болса да, оны көрсету сенімсіз, қате 
болуы мүмкін. Осыдан фоторепортер шындықты үнемі зерттеп, білімін 
тереңдетуі керек екені анық. 

 Тиімділік тек үлкен және маңызды оқиғаларға ғана қатысты емес. 
Ақпараттың тиімділігі-бұл фоторепортердің бірінші өсиеті. Бұл түсіру 
техникасында көрінеді. Барлығы-біріншіден соңғы кадрға дейін - жоғары 
техникалық түрде алынуы тиіс [36]. 

  Фоторепортаждың сюжеттері әрдайым серпінді болуы керек, себебі әр 
кадр объектінің қозғалысы кезінде түсіріледі. Қозғалатын заттарды түсіру 
фотографтан қозғалыстың экспрессивті фазаларын бекітуді талап етеді. 
Жылжымалы нысандарды суретке түсіру кезінде қозғалыс әсерін күшейту 
үшін үш техниканың бірі қолданылады. 

Майланған объект және өткір фон-эффект жылжымалы объектіні 
стационарлық камерамен түсіру кезінде әсер ету уақыты 1/60-тан 1/30 с-қа 
дейін жетеді. Ысырманың әсер ету уақыты объектінің жылдамдығы мен 
бағытына, объектіге дейінгі қашықтыққа және объективтің фокустық 
ұзындығына байланысты. Майланған объект және бұлыңғыр фон - эффект 
камераны түсіру объектісінен кейін бұру кезінде қол жеткізіледі, ал объект 
пен камераның бұрыштық қозғалыстарының мәні сәйкес келмейді. 
Экспозиция уақыты 1/30-дан 1/60 с-қа дейін. Бірақ сонымен бірге түсірілім 
нысаны кескіннің егжей-тегжейін жоғалтады. 

Өткір объект және бұлыңғыр фон – эффект камера мен түсіру 
объектісінің бұрыштық қозғалысы сәйкес келген кезде қол жеткізіледі. 
Нысанды детектордың белгілі бір жерінде ұстап тұрып, қолдың камерамен 
қозғалысын тоқтатпай, триггер түймесін басыңыз. Мұндай әдіс "сыммен" 
немесе "маймен" түсіру деп аталды. (171- сурет). 
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171- сурет. "Сыммен" немесе "майлаумен" түсіру (дереккөз: 

https://fotogora.ru/) 
 

Неке қию тіркелетін жерлерде суретке түсіру-түсірілімнің 
репортаждық түрі. Кәсіби фотографияның бұл түрі қазіргі уақытта бүкіл 
көлемнің айтарлықтай бөлігін құрайды [37].  

Суреттердің мазмұны рәсімнің хронологиясын анықтайды. Фотограф 
Барлық маңызды сәттерді жазады: салтанатты шеру, кескіндеме, 
құттықтаулар, неке туралы куәлік беру және т.б. (172 -сурет). 

 
 

172- сурет. Рәсімнің хронологиясы (дереккөз: https://lubodar.info/) 
 

Кәдімгі портреттен басқа, жанрлық портрет үлкен эмоционалды 
байлыққа ие болады. Ол балалар ойындары мен іс-шаралар кезінде, қызықты 
оқиғаға реакция баланың бет-әлпетінде көрініс тапқан кезде: аквариумдағы 
балық, тордағы ақуыз және т.б. (173- сурет). 
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173- сурет. Репортаждық портрет (дереккөз: http://www.photogeek.ru/) 
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Тапсырма 
1. Жабдықты дайындаңыз және өзіңізді дайындаңыз. Камераны мұқият 

зерттеу-бұл репортажға дайындықтың негізгі бөлігі. Сіз суретке түсіріп 
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оларды жіберіп алу оңай. Бұл, әрине, маңызды бағыттардың бірі. 
Мүмкіндігінше жиі түсіріңіз және камераның не істей алатындығын және 
оның қалай әрекет ететінін тексеріңіз. 

2. Кез келген оқиғаның репортаждық фотосын өткізіңіз. 
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оңайырақ болады. Сонымен қатар, олардың арасындағы қарым-қатынасты 
орната отырып, сіз оқиғалардың терең, құрылымды сипаттамасын аласыз. 
Ақыр соңында, сіз суретке түсірген оқиға оқиға орнына жеткенге дейін 
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басталады. Егер сіз бұрын не болғанын білсеңіз, суретке түсіру және суретке 
түсіру сипаттамасын табу оңайырақ болады. Сондай-ақ, сіз ештеңені жіберіп 
алмау үшін камераны қайда бағыттау туралы түсінік аласыз. Оқиға кеңістігін 
және оның жарықтандыруын алдын-ала тексеруге біраз уақыт бөліңіз. Сонда 
сіз линзалар мен басқа жабдықтарды таңдауды жақсырақ бейімдей аласыз. 
Егер сіз ашық ауада суретке түсуге дайындалып жатсаңыз, ауа-райы 
болжамын тексеруді ұмытпаңыз. 

 

1.5.3. Сәулет объектілерін түсіру 
 

Сәулеттік фототүсірілім-архитектуралық құрылымдарды (ғимараттар 
мен олардың кешендерін, көпірлерді және т.б.) фототүсіру, фототүсірілім 
жанры. Әдетте, ол түсірілген объектінің немесе оның бөлшектерінің пайда 
болуы туралы қажетті түсінік жасай отырып, деректі суретті алуды мақсат 
етеді. Сәулет түсірілімінде түсірілім нүктесін биіктігі, қашықтығы және 
бұрышы бойынша таңдау өте маңызды. Бұл кадрдың жалпы құрамын, 
перспективаны, жоспарлардың арақатынасын анықтайды. Үшіншінің белгілі 
ережесі сізге суретті мазмұнды етуге және қоршаған орта негізгі түсіру 
нысанын лайықты қолдаған кезде екпінді дұрыс орналастыруға мүмкіндік 
береді. Өзіңіз үшін сурет идеясын анықтаңыз. Егер Сіз қаланың тарихи 
аймағында ескі ғимаратты суретке түсіріп жатсаңыз, айналадағы жаңа 
ғимараттар кадрдан алынып тасталуы немесе ежелгі заманның лайықты 
фонына айналуы керек. Егер бұл әсем қала маңындағы ауылдағы үй болса, 
онда тиісті атмосфера фотосуреттің сұлулығын арттыра алады. 

Қалалық жағдайда, жеткілікті орын болмаған жағдайда, бұрышты 
таңдау кең бұрышты немесе ультра кең бұрышты линзаны қолдану арқылы 
айтарлықтай жеңілдейді. Кейбір жағдайларда архитектуралық түсірілім үшін 
стеноп идеалды ортоскопиялық объектив ретінде қолданылады. Сонымен 
қатар, бұл адамдардың, машиналардың, басқа қозғалатын заттардың 
кадрындағы кескіннен арылуға мүмкіндік береді. Перспективалық 
бұрмалануларды түзету үшін сандық кескіндерді өңдеу бағдарламаларын 
пайдалануға болады [39]. 

Жарық-фотографтың жұмысындағы маңызды сәттердің бірі. 
Архитектуралық фотосуретте жасанды жарықтандыруды пайдалану мүмкін 
емес. Сонымен, табиғи жарықтандыру мүмкіндіктерін барынша қолдана 
отырып, дұрыс уақытты таңдау маңызды. Ең жақсы нұсқа – бүйірлік және 
фронтальды Жарық. Мұндай жағдайларда бөлшектерді жақсы пысықтауға, 
текстураны және стиль бөлшектерін жеткізуге болады. Жарықтың көптігі 
және көлеңкелер ойыны суретті көлемді және жанды етеді. 

Бірақ көшеде қараңғы болса, фотосессиядан бас тартпаңыз. Арнайы 
жарықтандыру және түнгі жарықтандыру ғимараттарды күндізгі уақытта 
біздің көзімізге ашылатыннан мүлдем өзгеше етеді. Әрине, қараңғыда түсіру 
шарттары күрделірек, бірақ нәтиже көбінесе барлық күш-жігерді ақтайды. 
Мұнда ең бастысы-камераны тұрақтандыруды қамтамасыз ету. Әдетте, түнгі 
уақытта сәулет нысандарын түсіру үшін трипод қолданылады. Сандық шуды 
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болдырмау үшін минималды ISO параметрлерін орнатыңыз, таймер мен 
қашықтан басқару құралын пайдаланыңыз. 

Архитектуралық ғимаратты толығымен түсіру міндетті емес. Сіз оның 
фрагментінің кішкене бөлігін түсіре аласыз. Интерьер фотосуреті үшін 
жоспарлау мен дизайнның ерекшеліктерін, кеңселердің, ғимараттар мен 
құрылыстардың ішкі кеңістігін Функционалды және эстетикалық 
ұйымдастыруды жеткізе алатын сюжеттік фотокөрме жасалады. 

Интерьер фотографиясындағы негізгі техникалық мәселе-
жарықтандырылған терезе саңылауларынан және кадрдағы жарық көздерінен 
бастап терең көлеңкелерге дейін нысандардың жарықтығының өте кең 
ауқымы. 

Осыған байланысты интерьерді суретке түсірудің екі негізгі әдісі бар 
— қосымша жарық көздерімен жарықтандыру немесе HDRI технологиясын 
қолдану. Бұл және басқа әдіс бөлшектерді көлеңкелерде көрсетуге мүмкіндік 
береді, бұл жоғары контрастты интерьерлер үшін өте маңызды. 

Интерьерді суретке түсіру үшін кең бұрышты линзалар, сондай-ақ 180 
градус бұрышы бар "балық көзі" линзалары қолданылады. Мұндай линзалар 
кеңістікті бұрмалайды, сондықтан кескін қосымша компьютерлік өңдеуді 
қажет етеді.  

Көптеген жағдайларда интерьерді келесідей бөлуге болады: 
1). өндірістік-өнеркәсіптік кәсіпорындардың цехтары; 
2). қызметтік-жұмыс бөлмелері;  
3). тұрмыстық-тұрғын бөлмелер және пәтердің басқа да орынжайлары; 
4). көрме-театр, мұражай, көрме және басқа да осындай бөлмелер.  
Кейде темір торлардың, қоршаулардың, баспалдақтардың таңғажайып 

әшекейлерінде де ерекше бір нәрсені көруге болады. 
Сәулет түсірілімінде жаңа көзқарас өте маңызды. Аты аңызға айналған 

ғимараттар мен әлемге әйгілі көрікті жерлерді суретке түсірудің қажеті жоқ, 
бізді қоршап тұрған барлық нәрселерден ерекше нәрсе көруге болады [40]. 
 

Тапсырма 
1. Архитектуралық фотосуреттер сериясын жасаңыз. Сіз өзіңіздің 

назарыңызды аударатын немесе сіз үшін қандай да бір маңызы бар 
ғимараттардан немесе құрылымдардан бастай аласыз. 

2. Түсірілім үшін ғимарат немесе құрылымды таңдағаннан кейін, оны 
білуге біраз уақыт жұмсау керек. Сонымен қатар, ғимарат пен оның тарихын 
зерттеу туралы ойланыңыз. Оның қалай салынғанын және оны қалай 
қолданғанын біліңіз. Барлық осы ақпарат Сіздің сәулет суреттеріңізге бағыт 
беріп, қай стильде жұмыс істейтіндігіңізді шешуге көмектеседі. Мысалы, 
егер ғимараттың қызықты тарихы болса, сіз қара және ақ сәулет 
фотосуретімен тәжірибе жасай аласыз. Бұл сіздің суреттеріңізге ескірмейтін 
сезім беріп, құрылымның тарихын көрерменге жеткізе алады. Зерттеу 
барысында сіз фотосуреттерде көрсете алатын ерекше немесе қызықты 
архитектуралық функцияны таба аласыз. 
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1.5.4. Панорамалық түсірілім 
 

Панорамалық суреттер кинематографиялық күндерден бастап, әдеттегі 
35 мм камерадан немесе орташа форматтағы камерадан гөрі фильмнің ұзын 
бөлігін қолдана отырып, осындай суреттерді түсіруге арналған камералар 
болған кезде пайда болады. Бүгінгі таңда "бағыттау және түсіру" типтегі 
камералардың көпшілігі, сондай-ақ кейбір айнасыз және айнасыз камералар 
панорамалық кескіндерді автоматты түрде жасай алады, шын мәнінде, 
нәтиже көбінесе әсерлі болуы мүмкін.  

Кәдімгі панорамалармен фотографтар көбінесе пейзаждар мен қала 
пейзаждарын немесе интерьерлерді түсіреді. Көбінесе олар көлденең немесе 
тігінен суретке түседі (көлденең және тік кадрлардың ауысуы сирек 
қолданылады).  

Бренизер әдісін қолданатын панорамалар портреттер арасында ең 
танымал (тек қана емес), сіз айналаңызда өзіңіз сияқты суретке түсірген 
кезде. Бірақ, ең бастысы, Бренизер әдісі фонның бұлыңғырлық дәрежесіне 
(боке) және осы көру өрісіндегі өрістің тереңдігіне назар аударады. Бұған 
жетудің ең жақсы тәсілі-сіздің объектіңізге салыстырмалы түрде (немесе өте 
жақын) тұру және оны ең жылдам кең бұрышты объективпен (немесе кең 
ашық) суретке түсіру. Мысалы: 50 мм f / 1.4 (кеңірек көру бұрышы үшін) 
және 85 мм f / 1.4 (фонды бұлдырлатуға көбірек көңіл бөлу) линзалары бұл 
үшін өте жақсы жұмыс істейді, бірақ сіз басқа жылдам линзаларды (35 мм) f / 
1.4, 50 мм f / 1.8, 85 мм f / 1.8, 135 мм f / 2 және т.б.) керемет нәтижелермен 
қолдана аласыз. 

Бренизер әдісі, кейде Bokeh Panorama немесе Bokehrama деп аталады, 
кең бұрышы бар тандемде өрістің таяз тереңдігін көрсететін сандық кескін 
жасаумен сипатталатын фотографиялық әдіс.шолу. Портреттік түсіру үшін 
қолданылатын панорамалық тігу әдістерін қолдана отырып жасалған, оны 
фотограф Райан Бренизер танымал етті [41]. 

Осы сипаттамалардың үйлесімі фотографқа сандық камераның 
көмегімен кең форматты пленкалы фотосуреттің көрінісін модельдеуге 
мүмкіндік береді. Үлкен форматтағы камералар кем дегенде 4 × 5 дюймді 
(102 × 127 мм) құрайтын негативті қолданады және олар кең диафрагманы 
қолданған кезде өрістің өте таяз тереңдігімен және айқындықтың, 
Контрасттың және бақылаудың ерекше жоғары деңгейімен танымал. 
Салыстыру үшін қарапайым сандық камералардың кескін сенсорларының 
форматтары әлдеқайда аз, камера телефондарындағы кішкентай сенсорларға 
дейін. Brenizer әдісі кең форматты фотосуреттің сипаттамаларын модельдеу 
арқылы камера сенсорының тиімді мөлшерін арттырады [42]. 

Brenizer әдісін қолдана отырып сурет салу тек бір суретті түсіруден 
гөрі көп уақытты алады, бірақ нәтижелер оған тұрарлық. Бұл әдісті 
қолданған кезде сіз өте жоғары ажыратымдылықтағы кескінді өте таяз 
тереңдікте жасайсыз (бұл 1-ден аз диафрагмалық линзаны қолдануға тең). 
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Панорамалық суреттер кинематографиялық күндерден бастап, әдеттегі

35 мм камерадан немесе орташа форматтағы камерадан гөрі фильмнің ұзын 
бөлігін қолдана отырып, осындай суреттерді түсіруге арналған камералар
болған кезде пайда болады. Бүгінгі таңда "бағыттау және түсіру" типтегі 
камералардың көпшілігі, сондай-ақ кейбір айнасыз және айнасыз камералар
панорамалық кескіндерді автоматты түрде жасай алады, шын мәнінде, 
нәтиже көбінесе әсерлі болуы мүмкін. 

Кәдімгі панорамалармен фотографтар көбінесе пейзаждар мен қала 
пейзаждарын немесе интерьерлерді түсіреді. Көбінесе олар көлденең немесе
тігінен суретке түседі (көлденең және тік кадрлардың ауысуы сирек
қолданылады). 

Бренизер әдісін қолданатын панорамалар портреттер арасында ең
танымал (тек қана емес), сіз айналаңызда өзіңіз сияқты суретке түсірген
кезде. Бірақ, ең бастысы, Бренизер әдісі фонның бұлыңғырлық дәрежесіне
(боке) және осы көру өрісіндегі өрістің тереңдігіне назар аударады. Бұған 
жетудің ең жақсы тәсілі-сіздің объектіңізге салыстырмалы түрде (немесе өте 
жақын) тұру және оны ең жылдам кең бұрышты объективпен (немесе кең
ашық) суретке түсіру. Мысалы: 50 мм f / 1.4 (кеңірек көру бұрышы үшін)
және 85 мм f / 1.4 (фонды бұлдырлатуға көбірек көңіл бөлу) линзалары бұл 
үшін өте жақсы жұмыс істейді, бірақ сіз басқа жылдам линзаларды (35 мм) f / 
1.4, 50 мм f / 1.8, 85 мм f / 1.8, 135 мм f / 2 және т.б.) керемет нәтижелермен
қолдана аласыз.

Бренизер әдісі, кейде Bokeh Panorama немесе Bokehrama деп аталады, 
кең бұрышы бар тандемде өрістің таяз тереңдігін көрсететін сандық кескін
жасаумен сипатталатын фотографиялық әдіс.шолу. Портреттік түсіру үшін
қолданылатын панорамалық тігу әдістерін қолдана отырып жасалған, оны
фотограф Райан Бренизер танымал етті [41].

Осы сипаттамалардың үйлесімі фотографқа сандық камераның 
көмегімен кең форматты пленкалы фотосуреттің көрінісін модельдеуге
мүмкіндік береді. Үлкен форматтағы камералар кем дегенде 4 × 5 дюймді
(102 × 127 мм) құрайтын негативті қолданады және олар кең диафрагманы
қолданған кезде өрістің өте таяз тереңдігімен және айқындықтың,
Контрасттың және бақылаудың ерекше жоғары деңгейімен танымал.
Салыстыру үшін қарапайым сандық камералардың кескін сенсорларының
форматтары әлдеқайда аз, камера телефондарындағы кішкентай сенсорларға
дейін. Brenizer әдісі кең форматты фотосуреттің сипаттамаларын модельдеу
арқылы камера сенсорының тиімді мөлшерін арттырады [42].

Brenizer әдісін қолдана отырып сурет салу тек бір суретті түсіруден
гөрі көп уақытты алады, бірақ нәтижелер оған тұрарлық. Бұл әдісті 
қолданған кезде сіз өте жоғары ажыратымдылықтағы кескінді өте таяз 
тереңдікте жасайсыз (бұл 1-ден аз диафрагмалық линзаны қолдануға тең).

Панорамалық түсіру үшін камера параметрлері: 
 Диафрагма. Диафрагма мүмкіндігінше кең түсіріңіз. Кейбір

линзалар үшін бұл f / 1.2, басқалары үшін f / 3.5 , ал басқалары үшін ол бір 
жерде болуы мүмкін. Сіз оны неғұрлым кең етіп орната алсаңыз, соғұрлым 
керемет әсер аласыз. 

 Ақ Баланс.  Автоматты түрде қоспағанда, кез-келген ақ балансты
таңдауға болады. Камераны орнатқан кезде автоматты ақ баланс көлеңкеден 
ашық аймаққа немесе керісінше ауысқан кезде түс температурасын өзгерте 
алады. 

 Фокустық ұзындығы. Суретке түсірген кезде фокустық ұзындық
тұрақты болып қалуы керек. Негізгі линзаны түсірген кезде бұл оңай, әйтпесе 
объективті мұқият ұстаңыз, себебі ол фокустық ұзындығын оңай үлкейтуге 
және азайтуға бейім. 

 Фокус.  Нысанға назар аударғаннан кейін оны қолмен өзгертіңіз
және серияларды түсіруді аяқтағанша оның параметрлеріне қол тигізбеңіз. 

Түсірілім сериясын түсіру кезінде әр суреттің кем дегенде 1/3 
қабаттасқанына көз жеткізіңіз. Бұл бағдарламалық жасақтамаға әр кескіннің 
қай жерде орналасқанын көру үшін жеткілікті ақпарат береді. 

Тапсырма 
1. Панорамалық фотосуреттер сериясын жасаңыз. Бренизер әдісін

қолдану үшін Сіз қайда және не суретке түсіру керектігін шешуіңіз керек. 
Өрістің тереңдігі қызықты болатын түрлерді іздеңіз. Егер сіз нысанды түсіріп 
жатсаңыз, ол 30 секундқа дейін ұстай алатын ыңғайлы позаны таңдағанына 
көз жеткізіңіз. 

2. Көлденең суретке түсіріңіз - жылдам панораманың оңай жолы,
мұнда ажыратымдылық маңызды емес. 

3. Тік суретке түсіріңіз. Тігінен түсіру-панорамаларды түсірудің
таңдаулы тәсілі. Тік кескіндер аспан мен жерді көбірек түсіреді және 
көлденеңінен жоғары ажыратымдылықтағы панорамаларды береді. 
 Өзіндік бақылау сұрақтары: 

1. ISO дегеніміз не?
2. Мегапиксельдер дегеніміз не?
3. Экспозиция не үшін қажет?
4. Апертура дегеніміз не?
5. Суретті тұрақтандыру қалай жүзеге асырылады?
6. Объектив дегеніміз не?
7. Неліктен 1 линзадан көп болу керек және пайдалану керек?
8. ND Grad не үшін қажет?
9. Нысанның артындағы күшті жарық көзі қандай әсер етуі мүмкін?
10. Композицияның негізгі сорттарын (немесе жай "түрлерін") атаңыз.
11. Суретке түсіру кезінде бұлыңғыр фонды қалай алуға болады?
12. Жаңадан бастаушы үшін қай экспозиция режимі оңтайлы?
13. Суреттердегі түйіршіктіктің негізгі себептері қандай?
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Тест тапсырмалары 
1. Өнер әлемі құбылыстарының ең маңызды қасиеттері мен 

байланыстарын, шығарманың ресми және мазмұнды ерекшеліктерінің 
жиынтығын көрсететін жалпы түсінік. 

а)  Жанр  
б) Технологиясы  
в) Қазақстан тарихы  
г) Техника  
д Шеберлік  
2. Фотосуреттің бағыты сенімді кескінге бағытталған. 
а)  Постмодернизм 
б)  Идеология  
в) Насихаттау  
г)  Документалистика   
д Хронология  
3.  Құрылымдардың ішкі кеңістігінің ерекшеліктері мен дизайнын жеткізе 

алатын сюжеттік фоторяд. 
а)  Фотокөрме  
б) Диапазондар  
в) Интерьерлер.  
г)  Сәулет  
д Экстерьері  
4. Фотосуреттегі композиция үшін ең қолайлы анықтама. 
а)  Жақтау ішіндегі бөліктердің жақсы орналасуы 
б)  Бір жұмыс жасау үшін барлық элементтерді біріктіру  
в) Фотография және дизайн өнеріндегі бағыт 
г)  Жұмыс тұжырымдамасы және түсірудің техникалық әдістері 
д Фотографтардың шығармашылығы және жұмыстағы өз тәжірибелері 
5. Бейнелеу өнеріндегі жансыз заттардың бейнесі. 
а)  Пейзаж 
б)  Натюрморт 
в) Перспектива 
г)  Бұрыш  
д Бақылау  
6.  Оқиғаның еркін ағымы, кейіпкердің іс-әрекетінің сәтсіздігі, 

адамдардың мінез-құлқының тосын сыйы. 
а)  Қойылым  
б)  Фотосурет  
в) Репортаж 
г)  Стробизм 
д Парадокс  
7.  Кітаптағы немесе қолжазбадағы безендіру: мәтіннің басында немесе 

соңындағы кішкене сурет немесе ою. 
а)  Виньетка 
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Тест тапсырмалары
1. Өнер әлемі құбылыстарының ең маңызды қасиеттері мен

байланыстарын, шығарманың ресми және мазмұнды ерекшеліктерінің 
жиынтығын көрсететін жалпы түсінік.

а) Жанр 
б) Технологиясы 
в) Қазақстан тарихы 
г) Техника 
д Шеберлік 
2. Фотосуреттің бағыты сенімді кескінге бағытталған.
а) Постмодернизм
б) Идеология 
в) Насихаттау 
г) Документалистика  
д Хронология 
3. Құрылымдардың ішкі кеңістігінің ерекшеліктері мен дизайнын жеткізе

алатын сюжеттік фоторяд.
а) Фотокөрме
б) Диапазондар 
в) Интерьерлер. 
г) Сәулет 
д Экстерьері 
4. Фотосуреттегі композиция үшін ең қолайлы анықтама.
а) Жақтау ішіндегі бөліктердің жақсы орналасуы
б) Бір жұмыс жасау үшін барлық элементтерді біріктіру 
в) Фотография және дизайн өнеріндегі бағыт
г) Жұмыс тұжырымдамасы және түсірудің техникалық әдістері
д Фотографтардың шығармашылығы және жұмыстағы өз тәжірибелері
5. Бейнелеу өнеріндегі жансыз заттардың бейнесі.
а) Пейзаж
б) Натюрморт
в) Перспектива
г) Бұрыш 
д Бақылау 
6. Оқиғаның еркін ағымы, кейіпкердің іс-әрекетінің сәтсіздігі, 

адамдардың мінез-құлқының тосын сыйы.
а) Қойылым
б) Фотосурет 
в) Репортаж
г) Стробизм
д Парадокс 
7. Кітаптағы немесе қолжазбадағы безендіру: мәтіннің басында немесе 

соңындағы кішкене сурет немесе ою.
а) Виньетка

б) Бутафория. 
в) Паспарту. 
г) Ретабло. 
д Оклад. 
8.     Жарық өтетін тесік, жарық мөлшерін бақылау үшін оны реттеуге

болады  
а) Ысырма. 
б) Апертура. 
в) Матрица. 
г) Диафрагма. 
д Экспозиция. 
9. Музыкалық орындаудың компоненті нақты және құрметті жанр ретінде

танылады
а) Бейнеарт

. б) Практикизм. 
в) Визуализация. 
г) Жаһандану. 
д Инсталляция. 
10. Оны жасаушылар толығымен суреттеген бейнелер.
а) Коллаж. 
б) Фотоэссе. 
в) Жарнама. 
г) Анимация. 
д Платформалар. 
11. Неке қию тіркелетін жерлерде суретке түсіру.
а) Қойылым. 
б) Сценарий. 
в) Бейнографика. 
г) Репортаж. 
д Фотосурет. 
12.    Фотосуреттің бағыты сенімді кескінге бағытталған
а) Деректі фотосурет. 
б) Бұқаралық мәдениет. 
в) Қазіргі тенденциялар. 
г) Эстетикалық қасиеттері. 
д Оқиғалар анимациясы. 
13. Адамның көзін көре алатын электромагниттік спектрдің сегменті.
а) Ырғақ. 
б) Әдептілік. 
в) Қарқын. 
г) Түсі.  
д Жоспары. 
14.  Фотографтың күш-жігеріне 100% тәуелді орта аспектісі. 
а) Үзінді. 
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б)  Композиция  
в) Диафрагма  
г)  Айқындап шығару 
д  Бақылау  
15. Фото линзаларға саптама ретінде қолданылатын ауыспалы оптикалық 

элементтер. 
а)  Штативтер 
б)  Линзалар  
в) Моноблоктар 
г) Жарық сүзгілері 
д Шағылыстырғыштар  

 

Қысқаша қорытынды 
Бұл бөлімде фотосуреттер мен бейнеөнерінің тарихы, қажетті құралдар 

мен жабдықтар, композиция мен экспозиция негіздері сипатталған. Қазіргі 
заманғы фотография өте күрделі және күрделі кәсіпорын бола алады. 
Жаңадан келген фотограф үшін камера мен түсірілім техникасын игеру өте 
маңызды. Тарихты суретке түсіруді үйрену, көрерменді баурап алуды және 
өзіңіздің авторлық стиліңізді табуды үйрену маңызды. Бұл дағдыларды 
классикалық кескіндемедегі композицияны, фотография тарихын, сондай-ақ 
фотосурет өнерінің классиктерінен тәжірибе алу арқылы игеруге болады.   

 

Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі 
1. Александр Лапин "Фотосурет .... сияқты", М., Тримедиа, 2018. 
2. Марк Гейлер "Композиция және көркем фотосурет негіздері", ISBN: 5-

477-00033-3, 0-240-51956-6. Шығарылған жылы: 2005. 
3. Фотосуреттің жаңа тарихы, Мишель Фризо редакциясымен, I том, 

Баспа: Санкт-Петербург: Machina; 2008. 
4. Светлана Пожарская "Фотомастер"," Пента" баспасы, 2001. 
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б)  Композиция  
в) Диафрагма  
г)  Айқындап шығару 
д  Бақылау  
15. Фото линзаларға саптама ретінде қолданылатын ауыспалы оптикалық 

элементтер. 
а)  Штативтер 
б)  Линзалар  
в) Моноблоктар 
г) Жарық сүзгілері 
д Шағылыстырғыштар  

 

Қысқаша қорытынды 
Бұл бөлімде фотосуреттер мен бейнеөнерінің тарихы, қажетті құралдар 

мен жабдықтар, композиция мен экспозиция негіздері сипатталған. Қазіргі 
заманғы фотография өте күрделі және күрделі кәсіпорын бола алады. 
Жаңадан келген фотограф үшін камера мен түсірілім техникасын игеру өте 
маңызды. Тарихты суретке түсіруді үйрену, көрерменді баурап алуды және 
өзіңіздің авторлық стиліңізді табуды үйрену маңызды. Бұл дағдыларды 
классикалық кескіндемедегі композицияны, фотография тарихын, сондай-ақ 
фотосурет өнерінің классиктерінен тәжірибе алу арқылы игеруге болады.   

 

Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі 
1. Александр Лапин "Фотосурет .... сияқты", М., Тримедиа, 2018. 
2. Марк Гейлер "Композиция және көркем фотосурет негіздері", ISBN: 5-

477-00033-3, 0-240-51956-6. Шығарылған жылы: 2005. 
3. Фотосуреттің жаңа тарихы, Мишель Фризо редакциясымен, I том, 

Баспа: Санкт-Петербург: Machina; 2008. 
4. Светлана Пожарская "Фотомастер"," Пента" баспасы, 2001. 

 
 
 
  

  
 

2-БӨЛІМ. ФОТО ЖӘНЕ БЕЙНЕМАТЕРИАЛДАРДЫ ӨҢДЕУ 
 

Оқу мақсаттары: 
Осы бөлімді оқып болған соң білім алушы: 
1. Түрлі графикалық редакторлармен жұмыс істеу ережелерін біледі. 
2. Фотосуретті сақтаудың әртүрлі форматтарын қолданады. 
3. Фотоөнімнің типтік үлгілерін ажыратады. 
4.Фирмалық логотипті әзірлеу ережелерін, сондай-ақ 

фотоальбомдардың макеттерін құру ережелері мен түрлерін біледі. 
5.Бейнетүсірілімнің сценарийлік-монтаждау жоспарының 

мүмкіндіктерін пайдаланады. 
6. Фотосуреттерді қалпына келтіру және қалпына келтіру үшін қажетті 

білім, білік пен дағдыларды игереді. 
7. Бейне кескінге музыкалық қатарды таңдау және кескінді 

компьютерлік жетілдіру үшін қажетті білім, білік пен дағдыларды игеру. 
 

Алдын ала талаптар: 
Осы бөліммен жұмыс жасамас бұрын білім алушылар мыналарды білуі 

керек: 
1. Тақырыбы: "Информатика" пәні бойынша "Компьютердің ішкі және 

сыртқы жады". 
2.Тақырыбы: "Информатика" пәні бойынша "Ақпаратты мұрағаттау 

принциптері. Файлдарды мұрағаттау. Мұрағаттау бағдарламаларымен 
жұмыс.” 

3. Тақырыбы: "Информатика" пәні бойынша "Графикалық ақпаратты 
өңдеу жүйелері. Графикалық файл түрлері. Графикалық редактор және оның 
мақсаты”. 

4. Тақырыбы: "Информатика" пәні бойынша "Интерфейстердің әртүрлі 
түрлері". 

 
Қажетті оқу құралдары: 

 Түсірілген фото-және бейнематериалдар; 
 Компьютер; 
 Бағдарламалық қамтамасыз ету (графикалық редакторлар, монтаждауға 

арналған бағдарламалар); 
 Сыртқы қатты дискілер; 
  Сканер. 

 

Кіріспе 
Заманауи құралдардың көмегімен сіз фотосуреттерді оңай өңдей аласыз 

және сыртқы түріңізді түбегейлі өзгерте аласыз: бетіңізді жасартыңыз, 
терідегі кемшіліктерді алып тастаңыз, шаштың, көздің, тырнақтың түсін 
өзгертіңіз, содан кейін мұның бәрін түпнұсқа жақтауға салыңыз. Сонымен 
қатар, қарапайым фотосуреттерді қарындашпен немесе майлы бояумен 
салынғандай суретке айналдырыңыз. 
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Бұл бөлімде кино және бейне монтаж тарихына оның ішінде 
редакциялаудың негізгі әдістерінің бір ғасырдан астам терең көрінісі ғана 
емес, сонымен қатар редакциялауға мүмкіндік беретін құралдар мен 
технологияларды қызықты зерттеулер жайлы айтамыз. 

Бұл бөлімде PM 12 модульдерінің мазмұны сипатталған. 
Бейнематериалдар мен ПМ 13 монтажын орындау. Фотоөнімнің типтік 
үлгілерін әзірлеуге тоқталамыз. 

 
2. 1. Фотосуретті өңдеу 
 
2.1.1. Графикалық редакторлардың түрлері 
 
Фотосуреттерді өңдеу фотографтың жұмысының бөлігі болып 

табылады. Өңдеу арқылы сіз өзіңіздің таңғажайып фотосуреттеріңізді 
экспозиция, ақ баланс пен түс сияқты параметрлерді реттеу арқылы одан да 
керемет етіп жасай аласыз.  

Сонымен қатар, фотосуреттерді өңдеу кескін файлдарының көлемін 
азайтуға көмектеседі.  Егер сіз өзіңіздің суреттеріңізді интернетте 
фотосуреттер веб-сайтында немесе әлеуметтік желіде орналастыруды 
жоспарласаңыз, бұл өте маңызды. Кішігірім суреттер сіздің WordPress 
сайттарыңыздың жүктелу жылдамдығын жақсартады, бұл өз кезегінде іздеу 
жүйесінің рейтингісін арттырады. Ал кішігірім кескін файлдары сіздің 
әлеуметтік есептік жазбаларыңызда тезірек және сапалы түрде жарияланады. 

Компьютерде кескіндерді өңдеу үшін арнайы бағдарламалар 
қолданылады — графикалық редакторлар. Графикалық редактор-бұл 
графикалық кескіндерді жасау, өңдеу және қарау бағдарламасы. 
Фотосуреттерді өңдеудің ең жақсы бағдарламалық жасақтамасы кескінді 
фокустауға, негізгі нысандарды бөлуге және қарапайым суретті шынымен 
керемет нәрсеге айналдыруға көмектеседі. 

Графикалық редакторлар екі санатқа бөлінеді: растрлық және 
векторлық. Олар графикалық ақпаратты ұсыну әдісімен ерекшеленеді. 

Растрлық графикалық редактор-растрлық кескіндерді жасауға және 
өңдеуге арналған мамандандырылған бағдарлама. Бағдарлама суретші-
иллюстраторлардың жұмысында, суреттерді баспаханалық тәсілмен немесе 
фотоқағазда басып шығаруға дайындау кезінде, интернетте жариялау кезінде 
кеңінен қолданыс тапты. Растрлық графикалық редакторлар қолданушыға 
компьютер экранындағы суреттерді салуға және өңдеуге, сондай-ақ оларды 
әртүрлі растрлық форматтарда сақтауға мүмкіндік береді, мысалы, JPEG 
және TIFF, жоғалтпайтын мұрағаттау алгоритмдерін, PNG және GIF қолдана 
отырып, растрлық графиканы сапаның аздап төмендеуімен сақтауға 
мүмкіндік береді. Сапасын жоғалтпай жақсы мұрағаттайды. Қазіргі заманғы 
растрлық редакторлардың көпшілігінде көмекші ретінде векторлық өңдеу 
құралдары бар [43]. 
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Бұл бөлімде кино және бейне монтаж тарихына оның ішінде 
редакциялаудың негізгі әдістерінің бір ғасырдан астам терең көрінісі ғана 
емес, сонымен қатар редакциялауға мүмкіндік беретін құралдар мен 
технологияларды қызықты зерттеулер жайлы айтамыз. 

Бұл бөлімде PM 12 модульдерінің мазмұны сипатталған. 
Бейнематериалдар мен ПМ 13 монтажын орындау. Фотоөнімнің типтік 
үлгілерін әзірлеуге тоқталамыз. 

 
2. 1. Фотосуретті өңдеу 
 
2.1.1. Графикалық редакторлардың түрлері 
 
Фотосуреттерді өңдеу фотографтың жұмысының бөлігі болып 

табылады. Өңдеу арқылы сіз өзіңіздің таңғажайып фотосуреттеріңізді 
экспозиция, ақ баланс пен түс сияқты параметрлерді реттеу арқылы одан да 
керемет етіп жасай аласыз.  

Сонымен қатар, фотосуреттерді өңдеу кескін файлдарының көлемін 
азайтуға көмектеседі.  Егер сіз өзіңіздің суреттеріңізді интернетте 
фотосуреттер веб-сайтында немесе әлеуметтік желіде орналастыруды 
жоспарласаңыз, бұл өте маңызды. Кішігірім суреттер сіздің WordPress 
сайттарыңыздың жүктелу жылдамдығын жақсартады, бұл өз кезегінде іздеу 
жүйесінің рейтингісін арттырады. Ал кішігірім кескін файлдары сіздің 
әлеуметтік есептік жазбаларыңызда тезірек және сапалы түрде жарияланады. 

Компьютерде кескіндерді өңдеу үшін арнайы бағдарламалар 
қолданылады — графикалық редакторлар. Графикалық редактор-бұл 
графикалық кескіндерді жасау, өңдеу және қарау бағдарламасы. 
Фотосуреттерді өңдеудің ең жақсы бағдарламалық жасақтамасы кескінді 
фокустауға, негізгі нысандарды бөлуге және қарапайым суретті шынымен 
керемет нәрсеге айналдыруға көмектеседі. 

Графикалық редакторлар екі санатқа бөлінеді: растрлық және 
векторлық. Олар графикалық ақпаратты ұсыну әдісімен ерекшеленеді. 

Растрлық графикалық редактор-растрлық кескіндерді жасауға және 
өңдеуге арналған мамандандырылған бағдарлама. Бағдарлама суретші-
иллюстраторлардың жұмысында, суреттерді баспаханалық тәсілмен немесе 
фотоқағазда басып шығаруға дайындау кезінде, интернетте жариялау кезінде 
кеңінен қолданыс тапты. Растрлық графикалық редакторлар қолданушыға 
компьютер экранындағы суреттерді салуға және өңдеуге, сондай-ақ оларды 
әртүрлі растрлық форматтарда сақтауға мүмкіндік береді, мысалы, JPEG 
және TIFF, жоғалтпайтын мұрағаттау алгоритмдерін, PNG және GIF қолдана 
отырып, растрлық графиканы сапаның аздап төмендеуімен сақтауға 
мүмкіндік береді. Сапасын жоғалтпай жақсы мұрағаттайды. Қазіргі заманғы 
растрлық редакторлардың көпшілігінде көмекші ретінде векторлық өңдеу 
құралдары бар [43]. 

  
 

Векторлық графикалық редакторлар қолданушыға векторлық 
кескіндерді тікелей компьютер экранында жасауға және өңдеуге, сонымен 
қатар оларды CDR, AI, EPS, WMF немесе SVG сияқты әртүрлі векторлық 
форматтарда сақтауға мүмкіндік береді:  

Векторлық редакторлар, әдетте, бетті белгілеу, типография, 
логотиптер, sharp-edged artistic иллюстрацияларын (мысалы, анимация, clip 
art, күрделі геометриялық шаблондар), техникалық иллюстрациялар, 
диаграммалар жасау және ағын сызбаларын жасау үшін қолайлы. 

Растрлық редакторлар фотосуреттерді өңдеуге және қайта өңдеуге, 
фотореалистік суреттер, коллаждар жасауға және графикалық планшеттің 
көмегімен сурет салуға ыңғайлы. 

Растрлық редакторлардың соңғы нұсқалары (мысалы, GIMP немесе 
Photoshop) қолданушыға векторлық құралдарды (мысалы, өзгеретін 
қисықтар) ұсынады, ал векторлық редакторлар (CorelDRAW, Adobe 
Illustrator, Xara Xtreme, Adobe Fireworks, Inkscape, SKI және басқалары) 
растрлық эффектілерді де жүзеге асырады (мысалы, толтыру), бірақ кейде 
растрлық редакторлармен салыстырғанда біршама шектеулі. 

Қарапайым қолданушылардың көпшілігінің суреттері (фотосуреттер, 
суреттер, сканерленген суреттер және т.б.) растрлық болғандықтан, растрлық 
графикалық редакторлар үй компьютерлері арасында кеңінен қолданылады. 
Олардың кейбіреулері фотосуреттерді өңдеуге, басқалары суреттерді жасауға 
және өңдеуге оңтайландырылған. 

Графикалық редактордың негізгі функциялары. 
1. Сурет жасау 
а) Қолмен сурет салу режимінде; 
б) Құралдар тақтасын қолдана отырып (мөрлер, примитивтер). 
2. Суретпен манипуляция жасау 
а) Сурет фрагменттерін таңдау; 
б) Суреттің ұсақ бөлшектерін зерттеу (сурет фрагменттерін көбейту); 
в) Сурет фрагментін экранның жаңа орнына көшіру (сонымен қатар 

кескін фрагменттерін кесу, құрастыру, жою мүмкіндігі); 
г) Суреттің жекелеген бөліктерін біркелкі немесе өрнекпен бояу, сурет 

салу үшін "бояулар", "щеткалар" және "бүрку" қолдану мүмкіндігі. 
д Суретті масштабтау; 
Е. Суретті жылжыту; 
Ж. Кескінді бұру; 
3. Іске қосу, сурет, мәтінді 
а) Қаріпті таңдау; 
б) Таңбаларды таңдау (курсив, астын сызу, көлеңке); 
4. Түстермен жұмыс 
а) Түстер палитрасын жасау; 
б) Бояу үшін үлгіні (мөртабан) жасау; 
5. Сыртқы құрылғылармен жұмыс (дискілер, принтер, сканер және т. 

б.) 
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а) Суретті дискіге (дискетаға) стандартты форматтағы файл ретінде 
жазу (pcx, bmp, tif, gif, jpg, png және т. б.); 

б) Дискіден файлды оқу (дискета); 
в) Суретті басып шығару; 
г) Суретті сканерлеу [44]. 
Adobe Photoshop және Lightroom сияқты танымал жүйелерден бастап, 

Canva сияқты қарапайым, бірақ тиімді шешімдерге дейін фотосуреттерді 
өңдеудің көптеген нұсқалары бар. Тіпті бірнеше керемет тегін опциялар бар. 

Фотосуреттерді өңдеуге арналған бағдарламалық жасақтаманың 
түсінікті және қарапайым болуы сізге суреттерді өңдеуге уақытты үнемдеуге, 
кескін сапасын жаңа деңгейге көтеруге көмектеседі. 

Графикалық редакторлардың әртүрлі түрлері: 
1. Paint графикалық редакторы-өте күрделі сызбаларды жасауға 

және өңдеуге мүмкіндік беретін қарапайым бір терезе графикалық 
редакторы. Paint графикалық редакторының терезесі стандартты көрініске ие 
(174- сурет). 

 
174- сурет. Paint графикалық редакторының беті 

 
Бұл Windows жұмыс істейтін ДК бағдарламасы. Ол интуитивті және 

инновациялық интерфейске ие, қабаттарға қолдау көрсетеді, шектеусіз күшін 
жояды, арнайы эффекттер және пайдалы және қуатты құралдардың кең 
спектрі бар. Бастапқыда Windows-пен бірге келетін Microsoft Paint 
бағдарламалық жасақтамасын тегін ауыстыру ретінде ойластырылған, ол 
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а) Суретті дискіге (дискетаға) стандартты форматтағы файл ретінде 
жазу (pcx, bmp, tif, gif, jpg, png және т. б.); 

б) Дискіден файлды оқу (дискета); 
в) Суретті басып шығару; 
г) Суретті сканерлеу [44]. 
Adobe Photoshop және Lightroom сияқты танымал жүйелерден бастап, 

Canva сияқты қарапайым, бірақ тиімді шешімдерге дейін фотосуреттерді 
өңдеудің көптеген нұсқалары бар. Тіпті бірнеше керемет тегін опциялар бар. 

Фотосуреттерді өңдеуге арналған бағдарламалық жасақтаманың 
түсінікті және қарапайым болуы сізге суреттерді өңдеуге уақытты үнемдеуге, 
кескін сапасын жаңа деңгейге көтеруге көмектеседі. 

Графикалық редакторлардың әртүрлі түрлері: 
1. Paint графикалық редакторы-өте күрделі сызбаларды жасауға 

және өңдеуге мүмкіндік беретін қарапайым бір терезе графикалық 
редакторы. Paint графикалық редакторының терезесі стандартты көрініске ие 
(174- сурет). 

 
174- сурет. Paint графикалық редакторының беті 

 
Бұл Windows жұмыс істейтін ДК бағдарламасы. Ол интуитивті және 

инновациялық интерфейске ие, қабаттарға қолдау көрсетеді, шектеусіз күшін 
жояды, арнайы эффекттер және пайдалы және қуатты құралдардың кең 
спектрі бар. Бастапқыда Windows-пен бірге келетін Microsoft Paint 
бағдарламалық жасақтамасын тегін ауыстыру ретінде ойластырылған, ол 

  
 

суреттер мен фотосуреттерді өңдеудің қуатты, бірақ қарапайым құралына 
айналды. Бұл Adobe Photoshop®, Corel® Paint Shop Pro®, Microsoft Photo 
Editor және The GIMP сияқты бағдарламалық жасақтама пакеттерінің басқа 
сандық фотосуреттерімен салыстыруға болады. 

2. Adobe Lightroom. Егер бұл фотосуреттерді өңдеуге арналған 
бағдарламалық жасақтама болса, Adobe Lightroom бағдарламасын атап өтуге 
болмайды. Шын мәнінде, Adobe өнімдері кескіндерді өңдеуге арналған 
бағдарламалық жасақтамаға қатысты стандарт болып саналады (175 -сурет).  

 
175- сурет. Adobe Lightroom бағдарламасында өңделген фотосурет 

 ( https://enviragallery.com сайтынан алынған сурет) 
 

Adobe Lightroom Интерфейсі. Lightroom-ның таза және қарапайым 
жұмыс кеңістігі кескінге маңызды нәрсеге назар аударуға мүмкіндік 
береді. Сол жақ панель суреттер кітапханасына жылдам кіруді қамтиды, 
сондықтан редакциялау кезінде фотосуреттер арасында ауысуға болады. Оң 
жақ панельде жылдам орнатуға, суреттеріңізге кілт сөздерді қосуға және 
басқаларға арналған ашылмалы мәзірлер бар. 

Фотосуреттерді өңдеуді бастау үшін жұмыс аймағының жоғарғы 
жағындағы көлденең Lightroom қойындыларына кіру керек. Мұнда негізгі 
және жетілдірілген фотосуреттерді өңдеу құралдары Develop модулінде 
орналасқан. Сол жерден фотосуретті экспозицияны түзету, тоннын өзгерту, 
эффекттер және басқа да негізгі параметрлер арқылы басқаруға болады (176- 
сурет). 

Бастапқы файл Өңделген сурет 
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176 -сурет. Adobe Lightroom интерфейсі (https://blogs.adobe.com сайтынан 

алынған сурет) 
 

Ал Develop Lightroom Модульінің сол жақ панелінде өңделген 
фотосуреттер “Тарих” қалқымалы мәзірінде сақталады. Өзгертулерді 
суреттерге оңай айналдыруға, өзгертулерді енгізуге және оларды алдын-ала 
орнатудан бұрын көруге болады. 

Lightroom бағдарламалық жасақтаманы жүктегеннен кейін 
бағдарламаны бірінші рет іске қосқан кезде әр модульге қадамдық нұсқаулық 
береді. Lightroom Пайдаланушы нұсқаулығы өңдеуді өз бетімен бастайтын 
бастаушы үшін де түсінікті барлық маңызды сәттерді қамтиды.  

Adobe Lightroom Мүмкіндіктері: 
 Фотосуреттегі тұлғаларды тану; 
 Камера мен линзаға негізделген түзетулер; 
 Қылқалам және градиент параметрлері; 
 Бекіту және бұлыңғырлық құралдары; 
 Бастапқы орнатулар және кәсіби сүзгілер; 
 Реттелетін сырғақ; 
 Бірнеше құрылғыларды қолдау және синхрондау. 
Алдын ала орнатылған деп аталатын дайын редакциялау шешімдерінің 

кітапханасы арқасында Lightroom нарықтағы ең кең фото редакторлардың 
бірі болып табылады. Бұл алдын-ала орнатулар өңдеу кезінде 
фотосуреттердің белгілі бір түріне қол жеткізуді жеңілдетеді [45].  

3. Adobe Photoshop. Бүкіл әлемдегі суретшілер, иллюстрациялар және 
дизайнерлер үшін Photoshop-бұл жарамды және дәлелденген редакциялау 
бағдарламасы. 

Adobe Photoshop интерфейсі сізге белгілі бір жоба үшін қажет емес 
құралдарды алып тастауға арналған бірнеше алдын-ала орнатылған жұмыс 
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176 -сурет. Adobe Lightroom интерфейсі (https://blogs.adobe.com сайтынан 

алынған сурет) 
 

Ал Develop Lightroom Модульінің сол жақ панелінде өңделген 
фотосуреттер “Тарих” қалқымалы мәзірінде сақталады. Өзгертулерді 
суреттерге оңай айналдыруға, өзгертулерді енгізуге және оларды алдын-ала 
орнатудан бұрын көруге болады. 

Lightroom бағдарламалық жасақтаманы жүктегеннен кейін 
бағдарламаны бірінші рет іске қосқан кезде әр модульге қадамдық нұсқаулық 
береді. Lightroom Пайдаланушы нұсқаулығы өңдеуді өз бетімен бастайтын 
бастаушы үшін де түсінікті барлық маңызды сәттерді қамтиды.  

Adobe Lightroom Мүмкіндіктері: 
 Фотосуреттегі тұлғаларды тану; 
 Камера мен линзаға негізделген түзетулер; 
 Қылқалам және градиент параметрлері; 
 Бекіту және бұлыңғырлық құралдары; 
 Бастапқы орнатулар және кәсіби сүзгілер; 
 Реттелетін сырғақ; 
 Бірнеше құрылғыларды қолдау және синхрондау. 
Алдын ала орнатылған деп аталатын дайын редакциялау шешімдерінің 

кітапханасы арқасында Lightroom нарықтағы ең кең фото редакторлардың 
бірі болып табылады. Бұл алдын-ала орнатулар өңдеу кезінде 
фотосуреттердің белгілі бір түріне қол жеткізуді жеңілдетеді [45].  

3. Adobe Photoshop. Бүкіл әлемдегі суретшілер, иллюстрациялар және 
дизайнерлер үшін Photoshop-бұл жарамды және дәлелденген редакциялау 
бағдарламасы. 

Adobe Photoshop интерфейсі сізге белгілі бір жоба үшін қажет емес 
құралдарды алып тастауға арналған бірнеше алдын-ала орнатылған жұмыс 

  
 

кеңістігін ұсынады. Сіз оларды Workspace жұмыс кеңістігінде жоғарғы мәзір 
жолағынан таба аласыз, онда Essentials, 3D графикасы, Интернеттегі суреттер 
мен фотосуреттерді өңдеуге арналған жұмыс кеңістігінің алдын-ала 
орнатылған параметрлері бар. Бұл жұмыс кеңістігінің алдын-ала орнатылған 
нұсқалары Photoshop-қа керемет кіріспе болып табылады, себебі олар жұмыс 
істеудің ең жақсы құралдарына баса назар аударады. Мысалы, "Фотография" 
жұмыс аймағында — щетка, гистограмма және таңдау құралдары қол жетімді 
(177- сурет).  

 

 
177 -сурет. Adobe Photoshop интерфейсі (https://www.ferra.ru сайтынан 

алынған сурет) 
 

Әрине, Photoshop-пен танысып, қандай редакциялау құралдарын 
таңдағаныңызды анықтай отырып, сіз өзіңіздің жұмыс кеңістігіңізді құра 
аласыз және сақтай аласыз. Өзіңіздің сүйікті құралдарыңыз бар реттелетін 
жұмыс кеңістігі өңдеу жылдамдығын арттыруға және жұмыс процесін 
оңтайландыруға үлкен әсер етеді. 

Photoshop маскировка, ретушинг және қабаттасуға арналған құралдар 
әлі күнге дейін нарықтағы ең тартымдылардың бірі болып табылады. Бұл 
құралдар Lightroom үшін ең жақсы болып табылатын негізгі жаңартулар үшін 
ең жақсы болмауы мүмкін деп айту әділетті болар еді. Photoshop барлық 
құралдар жиынтығын қажет ететін мамандарға арналған (178- сурет). 
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178- сурет. Adobe Photoshop бағдарламасында өңделген фотосурет 

(https://enviragallery.com сайтынан алынған сурет) 
 

Кіріктірілген Photoshop мүмкіндіктері мыналарды қамтиды: 
 Күрделі сенсорлық және ретушинг; 
 Кең сүзгілер мен щеткалар; 
 Көп қабатты өңдеу; 
 3D дизайн мүмкіндіктері; 
 Кәсіби редакциялау құралдары; 
 Кеңейтілген түсті өңдеу. 
Adobe Photoshop сізге басқа редакциялау бағдарламаларында таба 

алмайтын құралдарды ұсынады. Графикалық дизайн жобаларында немесе 
басқа да күрделі жобаларда жұмыс істейтін фотограф үшін Photoshop керемет 
фото редактор бола алады. Сіз клиенттерге суреттерді беруден бұрын 
фотосуреттерді реттеу үшін қарапайым бағдарламаны пайдалану оңай болып 
табылады. Алайда, Photoshop шынымен де күрделі өңдеу мүмкіндіктерін 
ұсынады. Мысалы, фотосуреттерді өңдеу кезінде пайдалану үшін 
щеткаларды импорттауға және өз щеткаларыңызды жасауға болады. Сондай-
ақ, Photoshop бағдарламасын Timeline бағдарламасының терезесін 
пайдаланып қысқа анимациялар немесе GIF жасау үшін пайдалануға болады 
[46]. 

4. Skylum Luminar. Көптеген себептерге байланысты Luminar тез 
арада әлемдегі кәсіби фотографтар үшін ең танымал редакциялау 
құралдарының біріне айналды. Бұл фотосуреттерді өңдеудің әмбебап 
бағдарламасы, оны өзіңіз немесе Lightroom, Photoshop және тіпті Apple 
Photos үшін плагин ретінде пайдалануға болады. 

Skylum Luminar бағдарламасының интерфейсі Adobe Lightroom сияқты 
пернелер тіркесімдерін қолданады. Бұл әсіресе Lightroom интерфейсімен 
таныс болсаңыз пайдалы. Lightroom сияқты, сіз Luminar кітапханасында 
суреттерді оңай табу үшін сұрыптауға, таңбалауға және жіктеуге 

Бастапқы файл Өңделген фото 
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178- сурет. Adobe Photoshop бағдарламасында өңделген фотосурет 

(https://enviragallery.com сайтынан алынған сурет) 
 

Кіріктірілген Photoshop мүмкіндіктері мыналарды қамтиды: 
 Күрделі сенсорлық және ретушинг; 
 Кең сүзгілер мен щеткалар; 
 Көп қабатты өңдеу; 
 3D дизайн мүмкіндіктері; 
 Кәсіби редакциялау құралдары; 
 Кеңейтілген түсті өңдеу. 
Adobe Photoshop сізге басқа редакциялау бағдарламаларында таба 

алмайтын құралдарды ұсынады. Графикалық дизайн жобаларында немесе 
басқа да күрделі жобаларда жұмыс істейтін фотограф үшін Photoshop керемет 
фото редактор бола алады. Сіз клиенттерге суреттерді беруден бұрын 
фотосуреттерді реттеу үшін қарапайым бағдарламаны пайдалану оңай болып 
табылады. Алайда, Photoshop шынымен де күрделі өңдеу мүмкіндіктерін 
ұсынады. Мысалы, фотосуреттерді өңдеу кезінде пайдалану үшін 
щеткаларды импорттауға және өз щеткаларыңызды жасауға болады. Сондай-
ақ, Photoshop бағдарламасын Timeline бағдарламасының терезесін 
пайдаланып қысқа анимациялар немесе GIF жасау үшін пайдалануға болады 
[46]. 

4. Skylum Luminar. Көптеген себептерге байланысты Luminar тез 
арада әлемдегі кәсіби фотографтар үшін ең танымал редакциялау 
құралдарының біріне айналды. Бұл фотосуреттерді өңдеудің әмбебап 
бағдарламасы, оны өзіңіз немесе Lightroom, Photoshop және тіпті Apple 
Photos үшін плагин ретінде пайдалануға болады. 

Skylum Luminar бағдарламасының интерфейсі Adobe Lightroom сияқты 
пернелер тіркесімдерін қолданады. Бұл әсіресе Lightroom интерфейсімен 
таныс болсаңыз пайдалы. Lightroom сияқты, сіз Luminar кітапханасында 
суреттерді оңай табу үшін сұрыптауға, таңбалауға және жіктеуге 
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болады. Көптеген адамдар Luminar кітапханасын Lightroom кітапханасынан 
гөрі қарапайым және интуитивті деп санайды. 

Luminar Lightroom-дан асып түседі, себебі онда жұмыс кеңістігінің 
алдын-ала орнатылған параметрлері бар. Luminar алдын-ала орнатылған 
жұмыс кеңістігін ұсынады, олардың әрқайсысы редакциялау тапсырмасы 
үшін арнайы жасалған. Мысалы, алдын-ала орнатылған Luminar жұмыс 
кеңістігі мыналарды қамтиды: 

 Негізгі; 
 Аэрофототүсірілім; 
 Қара мен ақ; 
 Пейзаж; 
 Портрет; 
 Көше. 
Осы алдын-ала орнатулардан басқа, сіз бос жұмыс кеңістігінде жиі 

қолданылатын құралдарды сақтай отырып, өзіңіздің жұмыс кеңістігіңізді 
жасай аласыз. Егер бұл мүмкіндік таныс болып көрінсе, бұл Photoshop-та 
алдын-ала орнатылған жұмыс кеңістігі бар. Бірақ сіз Luminar жұмыс 
кеңістігінің алдын-ала орнатылған параметрлері әлдеқайда кең және 
фотосуреттің нақты қажеттіліктерін қамтитынын байқайсыз.  

Skylum Luminar сонымен қатар Lightroom-ға қарағанда көбірек 
редакциялау құралдарын ұсынады, бірақ Photoshop-қа қарағанда аз. Өңдеу 
құралдарының көбірек болуы — бұл артықшылық та, кемшілік те-олар 
бағдарламаны шарлауды қиындатады, бірақ сонымен бірге олар сіздің 
фотосуреттеріңізбен көбірек жұмыс істеуге мүмкіндік береді (179 сурет). 

 
179- сурет. Skylum Luminar бағдарламасының интерфейсі 

(https://enviragallery.com сайтынан алынған сурет) 
 
Skylum Luminar өзінің AI слайдерінен танымал болды, ол 

фотосуреттерге автоматты түрде жылдам түзетулер енгізеді, соның ішінде 
жарықтандыру, тоны және басқа да негізгі параметрлер (180 сурет). 
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180 -сурет. Skylum Luminar бағдарламасында өңделген фотосурет 

(https://enviragallery.com сайтынан алынған сурет ) 
Сондай-ақ, ол фотосуреттерді өңдеуді жеңілдететін және тездететін 

көптеген енгізілген құралдармен бірге келеді. Осы skylum Luminar 
функциялары мыналарды қамтиды: 

 AI редакторы; 
 Күн сәулесінің сүзгісі (суреттеріңізге шынайы көрінетін күн 

сәулесін қосуға мүмкіндік беретін) және Ортон сүзгісі (Сақиналардың иесі 
ретінде белгілі және басқаларға назар аудара отырып, кескіннің кейбір 
бөліктерін бұлдыратады); 

 Түзеткіш қабаттар; 
 Кескін қабаттары; 
 DJI дрон фотосуреттеріне арналған бөлінген пресеттер. 
Skylum Luminar - да кеңейтілген Luminar looks галереясы бар. Бұл 

түрлер Lightroom алдын-ала орнатуларына өте ұқсас өңдеу шешімдерінің 
жиынтығы. Бірақ Luminar Looks пайдалану оңайырақ және одан да көп. 
Skylum Luminar Looks-тің кең жиынтығы нақты, стильдендірілген 
фотосуреттерді жасауды бұрынғыдан да жеңілдетеді. Skylum өзінің жоғары 
сапалы суреттерімен бірге болса да, сіз оларды Интернеттен ақысыз таба 
аласыз. Кейбіреулерін штаттан тыс фотографтар жасайды, ал басқаларын 
танымал кәсіби фотографтар сіздің жұмысыңызда жақсы көретін суреттерді 
алуға көмектеседі. 

Кескінге Luminar Look бағдарламасын қолданғаннан кейін, сіз өңдеу 
қарқындылығын реттеп, оны фотосуреттің астына реттей аласыз. Сондай-ақ, 
сіз өзіңіздің Luminar Looks-ті жасай және сақтай аласыз, бұл сіздің өңдеу 
уақытыңызды ұзақ уақытқа үнемдейді. 

5. Capture One-бұл Phase One операторлық компаниясы жасаған RAW 
кескін редакторы.  Capture One орналасуды өз қалауыңыз бойынша реттеуге 
мүмкіндік береді. Сіз тіпті бағдарламада пернелер тіркесімдерін жасай және 
өзгерте аласыз, осылайша олар сізге интуитивті және сіздің 
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180 -сурет. Skylum Luminar бағдарламасында өңделген фотосурет 

(https://enviragallery.com сайтынан алынған сурет ) 
Сондай-ақ, ол фотосуреттерді өңдеуді жеңілдететін және тездететін 

көптеген енгізілген құралдармен бірге келеді. Осы skylum Luminar 
функциялары мыналарды қамтиды: 

 AI редакторы; 
 Күн сәулесінің сүзгісі (суреттеріңізге шынайы көрінетін күн 

сәулесін қосуға мүмкіндік беретін) және Ортон сүзгісі (Сақиналардың иесі 
ретінде белгілі және басқаларға назар аудара отырып, кескіннің кейбір 
бөліктерін бұлдыратады); 

 Түзеткіш қабаттар; 
 Кескін қабаттары; 
 DJI дрон фотосуреттеріне арналған бөлінген пресеттер. 
Skylum Luminar - да кеңейтілген Luminar looks галереясы бар. Бұл 

түрлер Lightroom алдын-ала орнатуларына өте ұқсас өңдеу шешімдерінің 
жиынтығы. Бірақ Luminar Looks пайдалану оңайырақ және одан да көп. 
Skylum Luminar Looks-тің кең жиынтығы нақты, стильдендірілген 
фотосуреттерді жасауды бұрынғыдан да жеңілдетеді. Skylum өзінің жоғары 
сапалы суреттерімен бірге болса да, сіз оларды Интернеттен ақысыз таба 
аласыз. Кейбіреулерін штаттан тыс фотографтар жасайды, ал басқаларын 
танымал кәсіби фотографтар сіздің жұмысыңызда жақсы көретін суреттерді 
алуға көмектеседі. 

Кескінге Luminar Look бағдарламасын қолданғаннан кейін, сіз өңдеу 
қарқындылығын реттеп, оны фотосуреттің астына реттей аласыз. Сондай-ақ, 
сіз өзіңіздің Luminar Looks-ті жасай және сақтай аласыз, бұл сіздің өңдеу 
уақытыңызды ұзақ уақытқа үнемдейді. 

5. Capture One-бұл Phase One операторлық компаниясы жасаған RAW 
кескін редакторы.  Capture One орналасуды өз қалауыңыз бойынша реттеуге 
мүмкіндік береді. Сіз тіпті бағдарламада пернелер тіркесімдерін жасай және 
өзгерте аласыз, осылайша олар сізге интуитивті және сіздің 
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қажеттіліктеріңізге сәйкес келеді. Lightroom сияқты, Capture One фотосурет 
редакторы және ұйымдастырушы ретінде жұмыс істейді. Бірақ оның 
фотосуреттер кітапханасы Lightroom-дан сәл өзгеше жұмыс істейді. Capture 
One фотосуреттерді сеанстарда да, жинақтарда да сақтайды.  Сеанстар 
фотосуреттерді әртүрлі клиенттер үшін суреттер бойынша топтастыруға 
мүмкіндік береді, бұл сізге өңдеуге болатын ең жақсы суреттерді табуға 
көмектеседі. Коллекциялар суреттерді қолмен сұрыптауға мүмкіндік береді 
(181 -сурет). 

 
181- сурет. Capture One бағдарламасының интерфейсі (https://www.softsalad.ru 

сайтынан алынған сурет) 
 
Сонымен қатар, Capture One кілт сөздерді жасау құралын ұсынады, 

оның көмегімен сіз өзіңіздің жеке тегтеріңізбен фотосуреттерді белгілей 
аласыз. Содан кейін Сіз ұқсас суреттерді оңай таба аласыз. Мысалы, сіз 
барлық портреттеріңізді "портреттер" тегімен белгілей аласыз, осылайша сіз 
барлық портреттік фотосуреттерді қарапайым кілт сөздерді іздеу арқылы ала 
аласыз. 

Capture One ерекшеліктері: 
 Қабаттар. Барлық редакциялау құралдарының қабаттары жоқ, ал 

егер сіз тым көп қабаттасаңыз, олар қатып қалуы мүмкін. Әр қабат үшін 
көптеген параметрлер ұсынылғанына қарамастан, Capture One әлсіз 
болмайды; 

 Кеңейтілген түсті өңдеу-түс өзгеруінің егжей-тегжейлі дәрежесін 
(тіпті сол түстер үшін де) реттеу үшін сырғақ арқылы  икемділік (182 сурет); 

 Аннотациялар. Өзіңіз үшін жазбалар жасай аласыз немесе capture 
One Аннотация құралы арқылы бірлесіп жұмыс жасай аласыз; 

 Жылдамдық. 20 мегапиксельден асатын RAW файлдарының 
үлкен көлемін өңдеу кезінде Capture One бағдарламасы осы кеңістіктегі 
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кәсіби қарсыластарға қарағанда жоғары өнімділік деңгейімен жұмыс 
істейтінін көрсетті. 
 

 
182- сурет. Capture One бағдарламасында өңделген Фото 

(https://enviragallery.com сайтынан алынған фото)   
 

Көптеген ұқсас бағдарламалар сияқты, Capture One плагиндер мен 
алдын-ала орнатулар арқылы өз мүмкіндіктерін кеңейтуге мүмкіндік 
береді. Басқа фотосуреттерді өңдеу бағдарламалары үшін ұсынылған 
аддондармен салыстырғанда, Capture One аддондары бағдарламалық 
жасақтама үшін салыстырмалы түрде жаңа болып табылады. Бірақ бұл 
оларды күшті етпейді. 

Мысалы, формат плагині Capture One бағдарламалық жасақтамасын 
қолдана отырып, өз жұмысыңызды тікелей онлайн портфолиоға қажетті 
форматта жүктеуге мүмкіндік береді. Сол плагин сонымен қатар клиенттерге 
тексеру галереяларын жіберуге және онлайн блогыңызды жаңартуға 
мүмкіндік береді. 

Сондай-ақ, алдын-ала орнатылған параметрлер сізге фотосуреттегі 
нақты өзгерістерге қол жеткізу үшін өңдеу формулаларын беру арқылы 
бағдарламалық жасақтаманың мүмкіндіктерін кеңейтуге көмектеседі. Бұл 
стильдер мен алдын-ала орнатулар сіздің өзгерістеріңізді тезірек жасау үшін 
жұмыс істейді [47]. 

6. ON1 Photo RAW-бұл фотосуреттерді өңдеуге арналған толық 
бағдарлама, оны тегін көруге болады. Егер сіз тәжірибелі фото редактор 
болмасаңыз, ON1 Photo RAW өңдеу құралдарын таңдау біршама 
қорқынышты болуы мүмкін. 

Мүмкіндіктер туралы айтатын болсақ, ON1 Photo RAW осы 
бағдарламалық жасақтамаға бірнеше ерекше ұсынады.  Біріншіден, бұл 
бағдарлама фотосуреттерді өңдеу үшін RAW форматында жүктеуді қажет 
етпейді. Шын мәнінде, ON1 Photo RAW-де RAW кескіндерін өңдеу үшін 

Өңдеуден кейін Өңдеуге дейін 
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кәсіби қарсыластарға қарағанда жоғары өнімділік деңгейімен жұмыс 
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Өңдеуден кейін Өңдеуге дейін 

  
 

сізге қажет фотоларды сіздің суреттеріңіздің құрылғыда сақталатын жерінен 
тауып, таңдап алады (183 сурет). 

 

 
183- сурет. On1 Photo RAW бағдарламасының интерфейсі 

(http://www.camfinity.ru сайтынан алынған сурет)   
 

ON1-де Бағдарламалық жасақтамаға RAW суреттерін жүктеудің қажеті 
жоқ болғандықтан, ол Photoshop пен Lightroom-қа қарағанда тезірек жұмыс 
істейтінін көресіз. 

ON1 Photo RAW басқа мүмкіндіктері мыналарды қамтиды: 
 Шыны сүзгілер; 
 Пайдаланушы пресеттері; 
 Текстуралар мен жиектер; 
 Жанды баптаулар және превью; 
 Кез келген құрылғыда жүктеу үшін қол жетімді; 
 Эффектілерді іріктеп қолдану мүмкіндігі. 
Сонымен қатар, ON1 Photo RAW Lightroom, Aperture және Photoshop-қа 

қосымша ұсынады. Фотосуреттерді өңдеуге арналған бағдарламалық 
жасақтаманы жұптастыру мүмкіндігі бар, ол көптеген басқа 
бағдарламалармен жұмыс істейді [48]. 

7. Corel PaintShop Pro-суреттерді жаңартудың қарапайым, бірақ тиімді 
тәсілін қажет ететін адамдар үшін фотосуреттерді өңдеуге арналған 
бағдарламалық жасақтаманың ең қарапайым нұсқаларының бірі. Бір 
қарағанда, бұл нарықтағы ең көп ізденетін өнім болмауы мүмкін, бірақ ол 
сізге суреттерді өзіңізге зиян келтірместен жаңа деңгейге шығару үшін қажет 
барлық құралдармен бірге келеді. 

Corel PaintShop Pro-дің соңғы нұсқасы фотографтар үшін арнайы 
жасалған жаңа жұмыс кеңістігі бар. Бұл жеңілдетілген жұмыс кеңістігі 
қарапайым форматта ең жақсы құралдарды ұсына отырып, өңдеу процесін 
оңтайландырады. Шын мәнінде, сіз көптеген құралдарды фотосуреттің 
жұмыс аймағында бір рет басу арқылы қолдана аласыз. 
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Бұл жұмыс кеңістігі жанасу арқылы жұмыс істейтіндіктен, планшеттегі 
немесе смартфондағы фотосуреттерді өңдеуге өте ыңғайлы. Corel тіпті 
сенсорлық құрылғыда оңай таңдалуы үшін құралдар белгішелерін үлкен 
және айқын етіп жасады (184 сурет). 

 

 
184 -сурет. Corel PaintShop Pro бағдарламасының интерфейсі 

(https://gohub.org сайтынан алынған сурет) 
 
Басқа ағымдағы функцияларға мыналар кіреді: 
 Қабаттар мен маскалар; 
 Қылқалам енін өзгерту; 
 SmartClone Технологиясы; 
 AI кеңейтілген алдын-ала орнатылған; 
 360 градустық фотосуреттерді өңдеу; 
 Графикалық дизайн құралдары мен үлгілері; 
 Бұлыңғыр және түзету сияқты фотосуреттерді өңдеу 

параметрлері; 
 Кіріктірілген оқу құралдары; 
 RAW суреттерді өңдеу. 

 
185- сурет. Corel PaintShop Pro бағдарламасында өңделген фотосурет 

(https://enviragallery.com сайтынан алынған сурет) 
 

Көптеген басқа фотосуреттерді өңдеу бағдарламалары сияқты, Corel 
PaintShop Pro сонымен қатар плагиндер, щеткалар кеңейтімдері, түстер 

Өңдеуден кейін Өңдеуге дейін 
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Өңдеуден кейін Өңдеуге дейін 

  
 

палитралары және тіпті текстураларды ұсынады, оларды сіз одан да көп 
редакциялау мүмкіндіктерін қамтамасыз ету үшін импорттай аласыз [49]. 

8. ACDSee Photo Studio Ultimate.  Бұл қарапайым интерфейсте қажет 
нәрсенің бәрін жасай алатын жаңа әмбебап фотографиялық бағдарламалық 
шешім (186 сурет). 

 

 
186 -сурет. ACDSee Photo Studio Ultimate интерфейсі (http://ru.softoware.org 

сайтынан алынған сурет) 
 

ACDSee Mobile Sync функциясы фотосуреттерді өңдеу бағдарламасына 
тікелей мобильді құрылғыдан жіберуге мүмкіндік береді. Mobile Sync 
қолданбасы тіпті Photo Studio Ultimate бағдарламасына қандай 
фотосуреттерді жібергеніңізді қадағалайды, сондықтан сізге әлі қандай 
суреттерді беру керек екендігі туралы ойланудың қажеті жоқ. 

ACDSee-де бірнеше назар аударарлық ерекшеліктер бар: 
 Импорт жасамастан - бастапқы файлдарды дискілерден тікелей 

өңдеңіз және файлдарды импорттауды айналып өтіңіз; 
 Суреттерді ұйымдастырудың және индекстеудің сенімді әдісі; 
 Бір реттік сатып алу бағасы және ай сайынғы опциялар; 
 Қабаттарды Автоматты Туралау және араластыру (187 сурет); 
 Параметрлік түс. 
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187- сурет. ACDSee Photo Studio Ultimate бағдарламасында өңделген 
фотосурет (https://enviragallery.com сайтынан алынған сурет) 

 
9. GIMP-бұл фотосуреттерді өңдеуге арналған кәсіби бағдарлама, оны 

компьютерге жүктеу және орнату оңай. Ол сізге фотосуреттерді түсіруге, 
фотосуреттердің құрамына және суреттерді жақсартуға көмектесетін бірнеше 
мүмкіндіктерге ие (188 сурет). Ол сондай-ақ кірістірілген файл менеджерін 
қамтиды. 

 
188 -сурет. GIMP бағдарламасында өңделген Фото ( https://enviragallery.com 

сайтынан алынған фото) 
 
Жаңадан бастаушылар да, кәсіби фото редакторлар да GIMP 

интерфейсін ұнатады (189 сурет), бұл сіздің қажеттіліктеріңізге мінсіз 
редакциялау ортасын құруға мүмкіндік береді. Сіз қол жетімді құралдарды 

Өңдеуден кейін Өңдеуге дейін 

Өңдеуден кейін Өңдеуге дейін 
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Өңдеуден кейін Өңдеуге дейін 

  
 

ғана емес, сонымен қатар жұмыс кеңістігінің түсін, виджеттерді және 
виджеттер арасындағы қашықтықты да реттей аласыз. 

Ол фотосуреттерді орналастыру және суреттерді қайта түсіру сияқты 
көптеген мүмкіндіктермен бірге келетіндіктен, көптеген фотографтар Gimp-
ді Photoshop және Lightroom үшін кіру деңгейіне тамаша балама деп санайды. 

Басқа мүмкіндіктерге мыналар кіреді: 
 Түзету режимі және виньетка сияқты фото жақсартулар; 
 Файлдарды басқару және оңтайландыру режимдері; 
 Сандық ретуш; 
 Клондау және сенсорлық құралдар; 
 Бірнеше плагинді қолдау; 
 Кіріс құрылғыларын, соның ішінде графикалық планшеттерді 

аппараттық қолдау. 

 
 

189- сурет. GIMP бағдарламасының интерфейсі ( https://portableapps.com 
сайтынан алынған сурет) 

 
Сонымен қатар, сіз GIMP көмегімен суреттер жасай аласыз. Ол 

Windows, Mac және Linux операциялық жүйелерінде жақсы жұмыс 
істейді. Сіз барлық форматтағы фотосуреттерді өңдей аласыз [50]. 

10. Canva-бұл көптеген жанкүйерлері бар қарапайым графикалық 
дизайн бағдарламасы. Ол Freemium моделінде жұмыс істейді және бірнеше 
фотосуреттерді өңдеу құралдары мен өнімдерімен бірге келеді. 

Canva қарапайым редактордың көмегімен суреттердің әртүрлі 
элементтерін сүйреп апаруға мүмкіндік береді (190 сурет), сонымен қатар 
егер сіз оларды веб-сайтта қолданғыңыз келсе, суреттерге қаріптер мен 
шаблондар қосыңыз. 
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190- сурет. GIMP бағдарламасында фотосуретті өңдеу 

(https://enviragallery.com сайтынан алынған сурет) 
 

Қарапайым Canva интерфейсі іздегеніңізді жақсырақ табуға көмектесу 
үшін іздеу элементтерін жіктейді. Фотосуретке қосу үшін жақтауларды, 
пішіндер мен сызықтарды, суреттер мен торларды көру үшін экранның сол 
жағында орналасқан "Іздеу" түймесін басыңыз. 

Сондай-ақ, жұмыс аймағының негізгі экранындағы кескінге әртүрлі 
орналасуларды, мәтіндерді және фондық суреттерді қолдануға 
болады. Барлық осы құралдардың арқасында Canva фотосуреттерді өңдеуге 
арналған графикалық дизайнерлердің сүйіктісі екендігі таңқаларлық емес. 

Ерекшеліктер мыналарды қамтиды: 
 100-ден астам 
 Бұлыңғыр фото және виньетка; 
 Кескінді кесу және түзету; 
 Кескін мөлдірлігі құралы; 
 Дизайн торлары мен фото жиектемелер; 
 Жапсырмалар мен белгішелер; 
 Текстураны қосу; 
 Сөйлеу модулі; 
 Фото күшейткіш. 
Кейбір басқа редакциялау бағдарламаларынан айырмашылығы, сіз 

Canva-ны ұялы телефоныңызға жүктеп, фотосуреттерді бірден өңдей 
аласыз. Canva Marketplace-те көптеген шаблондар, фотосуреттер, карталар 
және белгішелер бар, олар сіздің сайтыңызға немесе блогыңызға визуалды 
мазмұн жасау кезінде сіздің өміріңізді жеңілдетеді. 

Canva-бұл фотосуреттерді әлеуметтік желілердегі қолтаңбаларға 
немесе графикалық жобаларға айналдырудың тамаша құралы. Бірақ офлайн 
фотосурет редакторы ретінде сіз күткен кәсіби деңгейдегі көптеген құралдар 
жоқ.  

11. PicMonkey-бұл фотосуреттерді өңдеуге, коллаждар жасауға, 
түзетулерді қолдануға, кескінді қиюға және басқаларға мүмкіндік беретін 
графикалық дизайнның толық жиынтығы. Бұл сіздің дизайн 
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дағдыларыңызды дамытуға және суреттеріңізді оңай өңдеу үшін 
шығармашылығыңызды көрсетуге көмектеседі. 

Тегін сынақ нұсқасы арқылы сіз кез-келген сатып алудан бұрын 
PicMonkey-дің барлық ерекше мүмкіндіктерін тексере аласыз. Picmonkey-ді 
фотосуреттерді арнайы шаблондармен өңдеу немесе суреттерді реттеу үшін 
қолданып көріңіз. 

Canva сияқты, PicMonkey құралдары сіздің керемет фотосуреттеріңізді 
графикалық дизайнның кереметіне айналдыруға көмектеседі! Picmonkey-ді 
фотосуреттің негізгі параметрлерін, оның ішінде жарықтылық пен басқа 
параметрлерді орындау үшін пайдалануға болады, бірақ бұл бағдарлама 
графикалық элементтерді қосу үшін қолданылған кезде жарқырайды. 

Ерекшеліктер мыналарды қамтиды: 
 Негізгі сүзгілер; 
 Коллаж әсерлері; 
 Үлгілер; 
 Бос кенеп дизайны; 
 Әлеуметтік медиа үшін автоматты өлшемді анықтау; 
 Бірлесіп жұмыс істеуге арналған құрылыстар. 
Сондай-ақ, фотосуреттерді, ашық хаттарды, кенептерді және 

басқаларын PicMonkey-ден басып шығаруға болады [51]. 
12. Adobe Illustrator-бұл Windows компьютерлеріне арналған 

стандартты векторлық графикалық бағдарламалық жасақтама, ол логотиптер, 
белгішелер, суреттер, баспаханалар мен басып шығаруға арналған суреттер 
жасауға мүмкіндік береді. Растрлық графикадан айырмашылығы, олар 
сызықтар, пішіндер мен түстерді салу үшін математикалық өрнектерді 
қолданады. Бұл олардың шексіз масштабталатынын білдіреді, сондықтан сіз 
оларды билбордтың өлшемдеріне сәйкес келмейтін нүктелерсіз көбейте 
аласыз. Алайда, Adobe Illustrator-дің барлық баламалары бірдей емес-
кейбіреулері тек бірнеше файл пішімдерін қолдайды, ал басқалары қажетсіз 
қосымша бағдарламалық жасақтамамен байланысты. Алайда, векторлық 
графика-бұл белгішелер, логотиптер, диаграммалар, постерлер және веб-сайт 
графикасы сияқты бірқатар дизайн және иллюстрациялық тапсырмалар үшін 
ең жақсы таңдау. 

Бұл қазіргі уақытта графикалық редакторлардың ең танымал түрлері. 
Басқа да қызықты бағдарламалар бар. Егер сіз фотосуреттерді қалай өңдеу 
керектігі туралы және қандай құралдарды жиі қолданатындығыңыз туралы 
нақты түсінікке ие болсаңыз, редакциялау бағдарламалық жасақтамасын 
таңдағанда осыны ескеріңіз. Бағдарламалық жасақтаманың барлық осы 
нұсқалары негізгі өзгерістерді өңдей алады, ал кейбіреулерінде күрделі және 
нақты әдістерге қол жеткізу оңайырақ болады.  Фотосуреттерді редакциялау 
бағдарламалық жасақтамасының бірін пайдаланып фотосуреттерді 
өңдегеннен кейін, сіз оларды веб-сайтта таңғажайып онлайн галереяда 
көрсетуіңіз керек. 
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Тапсырма 
1. Фотосуретті әртүрлі параметрлермен өңдеуге тырысыңыз.  Сіз 

әрқашан бір нәрсені өңдеудің жаңа тәсілдерін, жаңа мүмкіндіктерді және 
тіпті әртүрлі жұмыс процестерін таба аласыз. Осылайша сіз осы салада 
тәжірибе жинайсыз және суреттеріңіздің сапасын және өңдеуден кейінгі 
әдістерді жақсарта аласыз. Сонымен қатар, бұл сізге жұмыс процесін 
оңтайландыруға көмектеседі, оған үйреніп, жұмыс процесінде мүмкін 
болатын мәселелерді жояды. 

2. Түс параметрлерін өзгерту немесе фотосуретті қара-ақ ету 
арқылы фотосуретті өңдеуді орындаңыз. Егер сіз әдетте фотосуреттерді қара 
және ақ түсте өңдемесеңіз, өңдеп көріңіз. Бұл сізге шығармашылық 
көзқарасты дамытуға және қара-ақ түсте көруді үйренуге көмектеседі. 
Сондай-ақ, сызықтарға, өрнектерге, текстураларға, реңктерге, көлеңкелерге 
және т. б. көбірек назар аударуды үйренуге болады.  
 

2.1.2. Фотосуретті сақтау форматы 
 
Фотосуреттерді өңдеу процесін аяқтағаннан кейін суретті сақтау керек. 

Суреттерді дұрыс файл пішімінде сақтау ұзақ мерзімді перспективада төмен 
сапалы суреттермен жұмыс істеуге кедергі келтіруі мүмкін.  

Нүктелік кескін жолдар мен бағандарды құрайтын әртүрлі түсті 
нүктелермен (пиксельдер) сақталады. Кез-келген пиксель бекітілген позиция 
мен түске ие. Әр пиксельді сақтау үшін кескіннің түстерінің санына 
байланысты белгілі бір бит ақпарат қажет. Векторлық кескіндер 
компьютерлік жадта графикалық примитивтер және оларды сипаттайтын 
математикалық формулалар түрінде сақталатын объектілерден (нүкте, сызық, 
шеңбер және т.б.) қалыптасады [52].  

Суреттерді сақтаудың ең көп таралған нұсқалары: 
PSD-бұл файлды сақтау пішімі Photoshop құжаттары үшін әдепкі 

бойынша орнатылады, бірақ оны әр сурет үшін пайдалану қажет емес. Бұл 
түзету қабаттарын, маскаларды, пішіндерді, кесу контурларын, қабат 
стильдерін, қабаттасу режимдерін және суреттегі барлық басқа ақпаратты 
сақтайды, сондықтан оны кейінірек оңай өңдей аласыз. PSD файлдары 
көбінесе үлкен мөлшерде болады, әсіресе егер сіз көптеген қабаттарды өңдеп, 
Photoshop-та ашуға арналған болсаңыз, сондықтан суретті басқалармен 
бөліскіңіз келсе, суреттің көшірмесін JPEG сияқты жалпы файл пішімінде 
сақтауыңыз керек. 

JPEG-Joint Photographic Experts Group дегенді білдіреді және оның .jpg 
кеңейтімі кеңінен белгіленеді. Бұл ең көп қолданылатын кескін файл пішімі 
бүкіл әлемде фотосуреттерді сақтау үшін қолданылады және әдетте 
суреттерді сақтау үшін әдепкі файл пішімі болып табылады. Оны барлық  
программаларда көруге болады және оны Интернетте басып шығару және 
орналастыру үшін пайдалануға болады. JPEG файлдарында төмен, орташа 
және жоғары сияқты әртүрлі сапа деңгейлері бар. Jpg форматында сақтай 
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нүктелермен (пиксельдер) сақталады. Кез-келген пиксель бекітілген позиция 
мен түске ие. Әр пиксельді сақтау үшін кескіннің түстерінің санына 
байланысты белгілі бір бит ақпарат қажет. Векторлық кескіндер 
компьютерлік жадта графикалық примитивтер және оларды сипаттайтын 
математикалық формулалар түрінде сақталатын объектілерден (нүкте, сызық, 
шеңбер және т.б.) қалыптасады [52].  

Суреттерді сақтаудың ең көп таралған нұсқалары: 
PSD-бұл файлды сақтау пішімі Photoshop құжаттары үшін әдепкі 

бойынша орнатылады, бірақ оны әр сурет үшін пайдалану қажет емес. Бұл 
түзету қабаттарын, маскаларды, пішіндерді, кесу контурларын, қабат 
стильдерін, қабаттасу режимдерін және суреттегі барлық басқа ақпаратты 
сақтайды, сондықтан оны кейінірек оңай өңдей аласыз. PSD файлдары 
көбінесе үлкен мөлшерде болады, әсіресе егер сіз көптеген қабаттарды өңдеп, 
Photoshop-та ашуға арналған болсаңыз, сондықтан суретті басқалармен 
бөліскіңіз келсе, суреттің көшірмесін JPEG сияқты жалпы файл пішімінде 
сақтауыңыз керек. 

JPEG-Joint Photographic Experts Group дегенді білдіреді және оның .jpg 
кеңейтімі кеңінен белгіленеді. Бұл ең көп қолданылатын кескін файл пішімі 
бүкіл әлемде фотосуреттерді сақтау үшін қолданылады және әдетте 
суреттерді сақтау үшін әдепкі файл пішімі болып табылады. Оны барлық  
программаларда көруге болады және оны Интернетте басып шығару және 
орналастыру үшін пайдалануға болады. JPEG файлдарында төмен, орташа 
және жоғары сияқты әртүрлі сапа деңгейлері бар. Jpg форматында сақтай 

  
 

отырып, сіз қандай сапаны қалайтындығыңызды шешесіз (мысалы, 
Photoshop-та 1-деңгей ең төменгі сапа, ал 12-деңгей ең жоғары). Төмен 
сапалы JPEG файлдары жоғары сапалы нұсқаларға қарағанда кішірейтілген. 
Сонымен, егер сізге жоғары сапалы кескін қажет болса, JPEG-тің аз сығылған 
нұсқасын таңдау керек. Үлкен минус - JPEG пішімі сапаның төменделуімен 
сақталады. Сіз ашқан және сақтаған сайын кескін кішірейіп, ақпарат 
жоғалтасыз. Тағы бір кемшілігі-қабаттар сақталған кезде жоғалады, 
сондықтан сіз бұрынғы өзгерістерге қайта оралу мүмкіндігін жіберіп аласыз. 
Көбінесе JPEG форматындағы суреттер әлеуметтік желілерде, электрондық 
пошталарда және веб-сайттарда жариялау үшін өте жақсы. Бұл файлдар 
салыстырмалы түрде кішкентай, сондықтан жад карталарында және 
компьютер жадында аз орын алады. Алайда, суреттерді JPEG форматында 
сақтау бұл кескіннің сапасына нұқсан келтіруі мүмкін екенін ұмытпаңыз. 

PNG-Portable Network Graphics пішімі файл өлшемін кішірейтеді, бірақ 
сапасын жоғалтпайды. Үлкен эффекттер үшін PNG-ді толық мөлдір фондар 
немесе көлеңкелер (жартылай мөлдірлік) үшін пайдалануға болады. Пішім 
сапасы жоғалмайды, сондықтан сіз суреттерді қайта ашып, қайта сақтаған 
кезде ақпаратты сақтайсыз, бірақ бұл әдетте JPEG-тен үлкенірек екенін 
білдіреді. Сонымен, PNG логотиптер сияқты кішкентай суреттер үшін жақсы 
жұмыс істейді. Сіз бұл файлдарды Интернетте бөлісе аласыз. JPEG және PNG 
файл пішімдерін кез — келген компьютерде немесе мобильді құрылғыда 
көруге және өңдеуге болады, бұл оларды басқалармен бөлісуге ыңғайлы 
етеді.   

GIF Graphics Interchange Format дегенді білдіреді және сурет сапасын 
сақтау тұрғысынан PNG-ге өте ұқсас. Бұл графикалық кескін алмасу 
форматы, анимациясы бар веб-графика үшін жақсы, бірақ фотосуреттер үшін 
ұсынылмайды. Файл өлшемі өте кішкентай, сондықтан бұл файлдар 
Интернетте тез жүктеледі. Кемшіліктері: түстермен шектелген және 
фотосуреттермен нашар жұмыс істейді. Пішім жоғалмайды, сондықтан сіз 
суреттерді қайта ашып, қайта сақтаған кезде ақпаратты сақтайсыз. PNG 
сияқты, GIF суреттері де мөлдір болуы мүмкін. Бірақ PNG - ден 
айырмашылығы, GIF ішінара мөлдірлікті қолдамайды, демек сіз оларды 
фотосуреттердегі көлеңке эффектілерін сақтау үшін пайдалана алмайсыз. 

 TIFF-Tagged Image File Format дегенді білдіреді және фотографтар 
мен дизайнерлер жиі қолданатын файл пішімі ретінде белгілі. TIFF файлдары 
ретінде сақталған суреттер кейінгі өңдеу үшін жақсы, себебі олар мүлдем 
қысылмайды. Бұл мақсатты файл пішімі, жоғары сапалы және басып шығару 
үшін өте жақсы, себебі сапасы нашарламайды. TIFF форматын қолдана 
отырып, басып шығару деректерін CMYK түс режимінде сақтауға болады, 
бұл формат EXIF және IPTC деректерін де қолдайды. Қабаттар туралы 
ақпаратты оны қалай сақтағаныңызға байланысты сақтайды. Кемшіліктер-
бұл өте үлкен файл өлшемі және Интернетте осы форматта фотосуреттерді 
көрсету мүмкіндігінің болмауы. Фотосуреттерді жақсарту үшін TIFF-ті кез-
келген фотосуретті өңдеу бағдарламалық жасақтамасымен пайдалануға 
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болады және TIFF-ті кез-келген басқа файл пішімі ретінде қайта сақтауға 
болады. TIFF файлдары сіздің құрылғыларыңызда көбірек орын алады, бірақ 
олар сізге икемділік береді. Сонымен қатар, TIFF кез-келген сандық 
кескіндерді жасауға мүмкіндік береді. Көптеген фотографтар барлық 
фотографтардың TIFF файлдарын сыртқы дискіге сақтауды жөн көреді. 
Осылайша, егер олар фотосуреттерін өңдеу немесе қайта сақтау қажет болса, 
олар әрқашан оларға қайта орала алады. 

RAW-бұл сандық камераның электрлік сигналдары туралы 
мәліметтерді қамтитын сандық кескін файлының пішімі, ол өңделмейді, 
сондықтан кез-келген графикалық редакторларды басып шығаруға немесе 
оқуға жарамайды. Шикі файлдарды компьютерде тікелей қарауға болмайды, 
себебі олар екі түрлі файлда сақталады. Олар негізінен өңделеді, содан кейін 
әдетте JPEG немесе TIFF түрлендіріледі. RAW пішімі жоғары сапалы кескін 
пішімі болып саналады. Барлық кәсіби камералар және соңғы уақытта 
көптеген әуесқой камераларда фотосуреттерді осы форматта сақтау 
мүмкіндігі бар. RAW-бұл қарапайым атау, ал фотосуреттерде NEF (Nikon), 
DNG (Adobe) немесе CRW (Canon) сияқты форматтар болуы мүмкін. Бұл 
сізге жоғары сапалы суретті алуға және оны үйлесімді Фото редактормен 
реттеуге мүмкіндік береді. Егер сіз суреттерді өңдегіңіз келмесе, оларды 
JPEG-ке түрлендіріңіз, олар дайын. RAW кескін форматын принтерлер оқи 
алмайды, сондықтан бұған дейін файлдарды JPEG немесе TIFF-ке 
түрлендіріңіз. 

EPS (Encapsulated PostScript) — мәтін немесе сурет түріндегі екі 
өлшемді графика деректерінің мазмұны бар векторлық формат. Бұл 
файлдарды көбінесе графикалық дизайнерлер мен сурет мамандары 
пайдаланады. Бұл кескінді үлкейту кезінде графикалық деректерді сақтау 
туралы ең жақсы кескін пішімі. Графикалық кескіннің векторлық форматы 
объект сызық сегменттерінің жиынтығы түрінде, әйтпесе векторлар түрінде 
ұсынылатындығына негізделген. Күрделі сурет қарапайым формаларға 
бөлінеді. Векторлық форматтағы әр сурет бір-біріне тәуелсіз өңдеуге 
болатын компоненттер жиынтығынан тұрады. Қарапайым сөзбен айтқанда, 
векторлық файлды үлкейту немесе азайту кезінде кескіннің ең жақсы сапасы 
қамтамасыз етіледі. Бұл дизайнерлерге логотипті бұлыңғыр кескінге 
айналдырудан қорықпай жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, 
суреттің өлшемі іс жүзінде файл өлшеміне әсер етпейді, сондықтан 
векторлық кескін әрқашан кішкентай болады. Векторлық графиканың ең 
танымал редакторы-Adobe Illustrator. Ол одан әрі жариялау үшін логотиптер, 
белгішелер, теру және сандық суреттер жасауға арналған. 

PDF (Portable Document Format) - кез-келген құрылғыда құжат 
ашылып, бірдей көрінуі үшін форматты көрсету үшін Adobe Systems тобы 
жасаған танымал және ыңғайлы формат. PDF форматы желідегі мәтіндік 
және графикалық ақпаратты сақтау және беру үшін қолданылады, мысалы, 
нысанды басып шығару үшін. Бұл Интернет үшін ең жақсы кескін 
форматтарының бірі. Бұл мақсаттарды көрсету үшін өте жақсы, себебі оны 
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болады және TIFF-ті кез-келген басқа файл пішімі ретінде қайта сақтауға 
болады. TIFF файлдары сіздің құрылғыларыңызда көбірек орын алады, бірақ 
олар сізге икемділік береді. Сонымен қатар, TIFF кез-келген сандық 
кескіндерді жасауға мүмкіндік береді. Көптеген фотографтар барлық 
фотографтардың TIFF файлдарын сыртқы дискіге сақтауды жөн көреді. 
Осылайша, егер олар фотосуреттерін өңдеу немесе қайта сақтау қажет болса, 
олар әрқашан оларға қайта орала алады. 

RAW-бұл сандық камераның электрлік сигналдары туралы 
мәліметтерді қамтитын сандық кескін файлының пішімі, ол өңделмейді, 
сондықтан кез-келген графикалық редакторларды басып шығаруға немесе 
оқуға жарамайды. Шикі файлдарды компьютерде тікелей қарауға болмайды, 
себебі олар екі түрлі файлда сақталады. Олар негізінен өңделеді, содан кейін 
әдетте JPEG немесе TIFF түрлендіріледі. RAW пішімі жоғары сапалы кескін 
пішімі болып саналады. Барлық кәсіби камералар және соңғы уақытта 
көптеген әуесқой камераларда фотосуреттерді осы форматта сақтау 
мүмкіндігі бар. RAW-бұл қарапайым атау, ал фотосуреттерде NEF (Nikon), 
DNG (Adobe) немесе CRW (Canon) сияқты форматтар болуы мүмкін. Бұл 
сізге жоғары сапалы суретті алуға және оны үйлесімді Фото редактормен 
реттеуге мүмкіндік береді. Егер сіз суреттерді өңдегіңіз келмесе, оларды 
JPEG-ке түрлендіріңіз, олар дайын. RAW кескін форматын принтерлер оқи 
алмайды, сондықтан бұған дейін файлдарды JPEG немесе TIFF-ке 
түрлендіріңіз. 

EPS (Encapsulated PostScript) — мәтін немесе сурет түріндегі екі 
өлшемді графика деректерінің мазмұны бар векторлық формат. Бұл 
файлдарды көбінесе графикалық дизайнерлер мен сурет мамандары 
пайдаланады. Бұл кескінді үлкейту кезінде графикалық деректерді сақтау 
туралы ең жақсы кескін пішімі. Графикалық кескіннің векторлық форматы 
объект сызық сегменттерінің жиынтығы түрінде, әйтпесе векторлар түрінде 
ұсынылатындығына негізделген. Күрделі сурет қарапайым формаларға 
бөлінеді. Векторлық форматтағы әр сурет бір-біріне тәуелсіз өңдеуге 
болатын компоненттер жиынтығынан тұрады. Қарапайым сөзбен айтқанда, 
векторлық файлды үлкейту немесе азайту кезінде кескіннің ең жақсы сапасы 
қамтамасыз етіледі. Бұл дизайнерлерге логотипті бұлыңғыр кескінге 
айналдырудан қорықпай жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, 
суреттің өлшемі іс жүзінде файл өлшеміне әсер етпейді, сондықтан 
векторлық кескін әрқашан кішкентай болады. Векторлық графиканың ең 
танымал редакторы-Adobe Illustrator. Ол одан әрі жариялау үшін логотиптер, 
белгішелер, теру және сандық суреттер жасауға арналған. 

PDF (Portable Document Format) - кез-келген құрылғыда құжат 
ашылып, бірдей көрінуі үшін форматты көрсету үшін Adobe Systems тобы 
жасаған танымал және ыңғайлы формат. PDF форматы желідегі мәтіндік 
және графикалық ақпаратты сақтау және беру үшін қолданылады, мысалы, 
нысанды басып шығару үшін. Бұл Интернет үшін ең жақсы кескін 
форматтарының бірі. Бұл мақсаттарды көрсету үшін өте жақсы, себебі оны 

  
 

көрсету оңай, бірақ өңдеу қиын. Adobe Photoshop және Illustrator сияқты 
бағдарламалар суреттерді тікелей PDF-ке экспорттай алады, осылайша сіз 
файлды басып шығаруға дайындай аласыз. PDF басып шығару үшін 
кескіннің жоғары сапасын қамтамасыз етеді. Бұл әмбебаптығына байланысты 
өте қол жетімді формат. Көптеген принтерлер онымен жұмыс істейді. PDF 
кескіндерді өңдеуге жарамайды, сондықтан сіз нүктелік кескіндер үшін 
Photoshop және векторлық графика үшін Illustrator пайдалануыңыз керек. 
Суреттерді өңдеуді аяқтағаннан кейін сіз PDF-ті көру үшін пайдалана аласыз. 

AІ-кескін мәліметтерін өзгерту қажет болған кезде кескін 
файлдарының ең жақсы түрі. Сіз логотиптер немесе белгішелер сияқты 
Әртүрлі күрделіліктегі векторлық графиканы жасайсыз. Бұл формат сізге 
әртүрлі мақсаттарда қолданылатын суреттер үшін өте ыңғайлы файл өлшемін 
үлкейтуге мүмкіндік береді. Басқа растрлық суреттермен біріктіруге оңай 
парақшалар, визиткалар, логотиптер жасау. Бұл формат Adobe Illustrator 
графикалық редакторында жасалған векторлық сурет болып табылады. Онда 
логотип, ашық хат, басып шығару, орналасу және кез-келген басқа бір беттік 
кескіндер болуы мүмкін. AI-бұл нүктелермен байланысқан сызықтар 
жиынтығы. Онда кескін деректері жоқ. AI файлдары векторлық көріністе 
сақталатындықтан, оларды кескін сапасын жоғалтпай көбейтуге болады. AI 
файлдарын мақсатына байланысты PDF және EPS файлдарына (қарау және 
басып шығару үшін), сондай-ақ JPEG, GIF, PNG, TIFF және PSD (интернетте 
жариялау және суреттерді өңдеу үшін) түрлендіруге болады. Illustrator сізге 
керемет дизайн жасауға көмектесетін көптеген мәтін және кескін өңдеу 
құралдарын ұсынады. 

 Көптеген графикалық редакторларда "Интернетті сақтау" функциясы 
бар. Интернетте суретті жүктеу үшін, мысалы, блогта немесе веб-сайтта. Бұл 
құрал Интернетте оңтайландырылған суреттерді сақтауға мүмкіндік береді, 
бұл оларды жүктеу мен Интернетте көруді жеңілдетеді. Web-ті сақтау 
сонымен қатар Интернетке суреттерді дайындауға арналған бірнеше пайдалы 
функцияларды, соның ішінде суреттердің өлшемін өзгерту мүмкіндігін 
қамтиды. Төмендегі суретте кескін файлының үш түрлі нұсқасын көруге 
болады: бастапқы JPEG файлы, PSD өңделген нұсқасы және өлшемі 
Интернетке өзгертілген және сақталған JPEG соңғы нұсқасы. Веб-нұсқаның 
түпнұсқа және PSD нұсқаларына қарағанда әлдеқайда аз файл өлшемі бар 
екенін көруге болады. 

 
Тапсырма 
1. Photoshop-та файлды ашып, оны PSD және JPEG сияқты әртүрлі 

форматта сақтауға тырысыңыз. PSD пішімі жеке қабаттарды сақтайды, ал 
JPEG пішімі жоқ. 

2. Photoshop-та мысал файлын ашып, кескіннің жаңа нұсқасын 
сақтау үшін "Web үшін Сақтау" пайдаланыңыз. Кескін сапасы мен файл 
өлшеміне қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі файл пішімдері мен сапа 
параметрлерін қолданып көріңіз. 
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 2.1.3. Суретті компьютерде өңдеу 
 
Суретті өңдеу-бұл жақсартылған кескінді алу немесе одан белгілі бір 

ақпаратты алу үшін кейбір әрекеттерді орындау әдісі. Бұл сигналды өңдеудің 
бір түрі, онда кіріс кескін болып табылады, ал шығыс кескін немесе сол 
кескінге қатысты сипаттамалар/белгілер болуы мүмкін. Қазіргі уақытта өңдеу 
бейнелердің қатарына жатады, тез өсетін технологиялар. Ол сонымен қатар 
инженерлік және компьютерлік пәндер бойынша негізгі зерттеу саласын 
қалыптастырады. 

Суретті өңдеу негізінен келесі үш кезеңді қамтиды: 
 Суретті алу құралдары арқылы суретті импорттау; 
 Суретті талдау және манипуляциялау; 
 Кескінді талдауға негізделген кескінді немесе есепті өзгертуге 

болатын қорытынды. 
Суретті өңдеудің екі әдісі бар, атап айтқанда аналогтық және сандық 

кескіндерді өңдеу. Аналогтық кескінді өңдеуді қағаз суреттері сияқты баспа 
көшірмелері үшін пайдалануға болады. Кескін талдаушылары осы визуалды 
әдістерді қолдану кезінде түсіндірудің әртүрлі негіздерін қолданады. Сандық 
кескіндерді өңдеу әдістері компьютерлердің көмегімен сандық кескіндерді 
басқаруға көмектеседі. Сандық технологияны қолдану кезінде барлық 
мәліметтер түрлерінен өту керек үш негізгі кезең — бұл алдын-ала өңдеу, 
жақсарту және көрсету, ақпарат алу. 

Суреттің өлшемін өзгерту. Суреттің дұрыс өлшемін алу-бірінші 
қадам.  Компьютер мониторының экран өлшемі белгілі бір нұсқаулық болып 
табылады. Бұл ақпаратты анықтама ретінде пайдаланып, экрандағы кескін 
қаншалықты үлкен болуы керек екенін анықтаңыз. Егер сізде суреттің 
өлшемі туралы жалпы түсінік болса, суретті қай DPI-ге сақтағыңыз келетінін 
білу үшін dpi нұсқаулығын қараңыз.  

Photoshop Бағдарламасы. Photoshop-та суретті ашқаннан кейін кескін 
мәзіріне өтіп, кескін өлшемін таңдаңыз (191 сурет). 

 
191- сурет. Photoshop-тағы кескін өлшемі терезесі 

Мұнда кез-келген өлшемдегі суретті орнатуға болады. "Constrain 
Proportions" белгісін алып тастау кескін өлшеміне көбірек еркіндік береді, 
бірақ ол сәйкес келмеуі мүмкін. 
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 2.1.3. Суретті компьютерде өңдеу 
 
Суретті өңдеу-бұл жақсартылған кескінді алу немесе одан белгілі бір 

ақпаратты алу үшін кейбір әрекеттерді орындау әдісі. Бұл сигналды өңдеудің 
бір түрі, онда кіріс кескін болып табылады, ал шығыс кескін немесе сол 
кескінге қатысты сипаттамалар/белгілер болуы мүмкін. Қазіргі уақытта өңдеу 
бейнелердің қатарына жатады, тез өсетін технологиялар. Ол сонымен қатар 
инженерлік және компьютерлік пәндер бойынша негізгі зерттеу саласын 
қалыптастырады. 

Суретті өңдеу негізінен келесі үш кезеңді қамтиды: 
 Суретті алу құралдары арқылы суретті импорттау; 
 Суретті талдау және манипуляциялау; 
 Кескінді талдауға негізделген кескінді немесе есепті өзгертуге 

болатын қорытынды. 
Суретті өңдеудің екі әдісі бар, атап айтқанда аналогтық және сандық 

кескіндерді өңдеу. Аналогтық кескінді өңдеуді қағаз суреттері сияқты баспа 
көшірмелері үшін пайдалануға болады. Кескін талдаушылары осы визуалды 
әдістерді қолдану кезінде түсіндірудің әртүрлі негіздерін қолданады. Сандық 
кескіндерді өңдеу әдістері компьютерлердің көмегімен сандық кескіндерді 
басқаруға көмектеседі. Сандық технологияны қолдану кезінде барлық 
мәліметтер түрлерінен өту керек үш негізгі кезең — бұл алдын-ала өңдеу, 
жақсарту және көрсету, ақпарат алу. 

Суреттің өлшемін өзгерту. Суреттің дұрыс өлшемін алу-бірінші 
қадам.  Компьютер мониторының экран өлшемі белгілі бір нұсқаулық болып 
табылады. Бұл ақпаратты анықтама ретінде пайдаланып, экрандағы кескін 
қаншалықты үлкен болуы керек екенін анықтаңыз. Егер сізде суреттің 
өлшемі туралы жалпы түсінік болса, суретті қай DPI-ге сақтағыңыз келетінін 
білу үшін dpi нұсқаулығын қараңыз.  

Photoshop Бағдарламасы. Photoshop-та суретті ашқаннан кейін кескін 
мәзіріне өтіп, кескін өлшемін таңдаңыз (191 сурет). 

 
191- сурет. Photoshop-тағы кескін өлшемі терезесі 

Мұнда кез-келген өлшемдегі суретті орнатуға болады. "Constrain 
Proportions" белгісін алып тастау кескін өлшеміне көбірек еркіндік береді, 
бірақ ол сәйкес келмеуі мүмкін. 

  
 

Интернетке суреттерді дайындау. Интернетте пайдалану үшін 
суреттерді жасау кезінде файлдың кішкене өлшемін сақтау өте маңызды. Ол 
үшін сығымдау форматы мен деңгейлерін ескеру қажет. Веб-суреттер үшін 
жиі қолданылатын форматтар: GIF және JPG. Бұл форматтар кішкентай және 
орташа деңгейден өте жоғары сапалы файлдарды ұсынады. GIF әдетте 
қарапайым суреттер үшін қолданылады, ал JPEG фотосуреттер үшін жиі 
қолданылады. Adobe Photoshop-та суретті ашқаннан кейін Файл мәзіріне өтіп, 
"Интернет үшін сақтау" таңдаңыз (192 сурет). 

 

 
192- сурет. "Интернет үшін сақтау" терезесі. 

 

Өлшемін өзгерту үшін 
экранда түпнұсқа кескіні бар 
2-Up түймесін басыңыз 

Суреттің сапасы мен 
өлшеміне әсер ететін 
параметрлер 

Түпнұсқа сурет туралы 
бастапқы ақпарат  

28.8 Kbps модем кескінін жүктеу 
үшін қажетті пішім мен уақытты 
қоса алғанда, оңтайландырылған 
суреттер туралы ақпарат 

Сурет Сурет 
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JPEG форматын пайдалану үшін "Сақтау" мәзірінен JPEG таңдаңыз 
(193 сурет). JPEG үшін жүктеу уақытын азайту үшін кескін файлының 
өлшемін ескеру қажет. Егер ол тым жоғары болса, сапаны төмендетіңіз. 
Қажетті өзгертулерден кейін "Сақтау" түймесін басыңыз. 

 
 

 
193- сурет. “Сақтау” мәзірі 

 
Егер сіз фотосуретпен жұмыс жасасаңыз, JPEG файл пішімі 

ұсынылады. Егер бұл баннер, логотип немесе навигациялық құрал сияқты 
графикалық объект болса, GIF пішімі ұсынылады. Суретті GIF форматында 
сақтау үшін Параметрлер мәзірінен келесі параметрлерді таңдаңыз (194 
сурет).  

 
194- сурет. Сақтау мәзірінің параметрлері 
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JPEG форматын пайдалану үшін "Сақтау" мәзірінен JPEG таңдаңыз 
(193 сурет). JPEG үшін жүктеу уақытын азайту үшін кескін файлының 
өлшемін ескеру қажет. Егер ол тым жоғары болса, сапаны төмендетіңіз. 
Қажетті өзгертулерден кейін "Сақтау" түймесін басыңыз. 

 
 

 
193- сурет. “Сақтау” мәзірі 

 
Егер сіз фотосуретпен жұмыс жасасаңыз, JPEG файл пішімі 

ұсынылады. Егер бұл баннер, логотип немесе навигациялық құрал сияқты 
графикалық объект болса, GIF пішімі ұсынылады. Суретті GIF форматында 
сақтау үшін Параметрлер мәзірінен келесі параметрлерді таңдаңыз (194 
сурет).  

 
194- сурет. Сақтау мәзірінің параметрлері 

  
 

Түс параметрлерін өзгертуге болады: Түстер неғұрлым аз болса, кескін 
соғұрлым аз болады. Түстерді кестеден тікелей жоюға болады. Түс 
кестесінен түсті жою үшін жойғыңыз келетін түсті таңдаңыз, содан кейін 
себет белгішесін қойыңыз (195 сурет). Оңтайландырылған кескіннің өлшемін 
өзгертіңіз. 

 
195 -сурет. Түс мәзірі 

Суреттерді басып шығаруға дайындау. Суреттерді басып шығару үшін 
дайындаған кезде, ойлап табудың ең жоғары сапасын конфигурациялау 
ұсынылады. Басып шығаруға арналған тамаша файл пішімі — TIFF, PNG 
форматын да қолдануға болады. Adobe Photoshop-та суретті ашқаннан кейін 
Файл мәзіріне өтіп, басқаша сақтау таңдаңыз (196 сурет). Сурет үшін 
пайдаланғыңыз келетін форматты таңдап, "Сақтау" түймесін басыңыз. Енді 
сіздің суретіңіз басып шығаруға дайын. 

 
196 -сурет. Басып шығаруға дайындық кезінде файлды TIFF форматында 

сақтау 
 
Файл пішімі жəне DPI нұсқаулығы (ағылш. dots per inch, дюймдегі 

нүктелер саны). 1-кестеде. "Файлды сақтаудың әртүрлі форматтарының 
артықшылықтары мен кемшіліктері" фотосуреттермен жұмыс жасау кезінде 
қолданылатын ең көп таралған форматтарды көрсетеді. 

  

Түсі 

Себет  
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1-кесте. "Файлды сақтаудың әртүрлі форматтарының артықшылықтары 
мен кемшіліктері” 
Пішім  Артықшылықтары Кемшіліктері 

JPEG Интернетте фотосуреттерді 
орналастыру үшін керемет. 

Көптеген қабаттар.  
Қысу қайтымсыз. 

GIF 
Төмен файл өлшемі, шығынсыз 
қысу. Логотиптер немесе 
қарапайым өнер үшін керемет. 

Тек 256 түстен аз 
суреттермен жұмыс 
істейді. Фотосуреттер үшін 
өте жаман. 

TIFF 
Шығынсыз қысу. Тамаша сурет 
сапасы. Басып шығару үшін өте 
ыңғайлы. 

Үлкен файл өлшемі. 

PNG 
Тамаша сурет 
сапасы. Интернетте пайдалануға 
және басып шығаруға болады. 

Барлық құрылғылар 
қолдамайды. 

 
DPI есептеу теңдеуі компьютердегі кескін өлшемін анықтауда пайдалы 

құрал болып табылады. (Суреттің ені дюйм x DPI) x (суреттің биіктігі дюйм x 
DPI) = экрандағы кескін өлшемі. Мысалы: (6 дюйм x 100 нүкте / дюйм) x (4 
дюйм x 100 нүкте / дюйм) = 600 x 400 пиксель.  

197-суретте кескін файлының үш түрлі нұсқасы көрсетілген: бастапқы 
JPEG файлы, PSD өңделген нұсқасы және өлшемі Интернетке өзгертілген 
және сақталған JPEG соңғы нұсқасы. Веб-нұсқаның түпнұсқа және PSD 
нұсқаларына қарағанда әлдеқайда аз файл өлшемі бар екенін көруге болады. 

 
197 -сурет. Әр түрлі форматта сақталған файл өлшемдерінің айырмашылығы  

 
Қорытындысында, сіз таңдаған сақтау опциясы кескінмен не істеу 

керектігіне байланысты болады. Неліктен сақтаудың әртүрлі нұсқаларын 
таңдауға болатындығын түсіну үшін бірнеше сценарийді қарастырайық. Сіз 
таңдаған сақтау опциясы жобадан жобаға дейін өзгереді. Суретті сақтамас 
бұрын, Сізге қандай файл түрі қажет екендігі туралы ойланыңыз.   

Файлды сақтау: 
1. Photoshop-та суретті ашқаннан кейін "файл" "басқаша 

сақтау" мәзірін таңдаңыз (198 сурет) . 
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1-кесте. "Файлды сақтаудың әртүрлі форматтарының артықшылықтары 
мен кемшіліктері” 
Пішім  Артықшылықтары Кемшіліктері 

JPEG Интернетте фотосуреттерді 
орналастыру үшін керемет. 

Көптеген қабаттар.  
Қысу қайтымсыз. 

GIF 
Төмен файл өлшемі, шығынсыз 
қысу. Логотиптер немесе 
қарапайым өнер үшін керемет. 

Тек 256 түстен аз 
суреттермен жұмыс 
істейді. Фотосуреттер үшін 
өте жаман. 

TIFF 
Шығынсыз қысу. Тамаша сурет 
сапасы. Басып шығару үшін өте 
ыңғайлы. 

Үлкен файл өлшемі. 

PNG 
Тамаша сурет 
сапасы. Интернетте пайдалануға 
және басып шығаруға болады. 

Барлық құрылғылар 
қолдамайды. 

 
DPI есептеу теңдеуі компьютердегі кескін өлшемін анықтауда пайдалы 

құрал болып табылады. (Суреттің ені дюйм x DPI) x (суреттің биіктігі дюйм x 
DPI) = экрандағы кескін өлшемі. Мысалы: (6 дюйм x 100 нүкте / дюйм) x (4 
дюйм x 100 нүкте / дюйм) = 600 x 400 пиксель.  

197-суретте кескін файлының үш түрлі нұсқасы көрсетілген: бастапқы 
JPEG файлы, PSD өңделген нұсқасы және өлшемі Интернетке өзгертілген 
және сақталған JPEG соңғы нұсқасы. Веб-нұсқаның түпнұсқа және PSD 
нұсқаларына қарағанда әлдеқайда аз файл өлшемі бар екенін көруге болады. 

 
197 -сурет. Әр түрлі форматта сақталған файл өлшемдерінің айырмашылығы  

 
Қорытындысында, сіз таңдаған сақтау опциясы кескінмен не істеу 

керектігіне байланысты болады. Неліктен сақтаудың әртүрлі нұсқаларын 
таңдауға болатындығын түсіну үшін бірнеше сценарийді қарастырайық. Сіз 
таңдаған сақтау опциясы жобадан жобаға дейін өзгереді. Суретті сақтамас 
бұрын, Сізге қандай файл түрі қажет екендігі туралы ойланыңыз.   

Файлды сақтау: 
1. Photoshop-та суретті ашқаннан кейін "файл" "басқаша 

сақтау" мәзірін таңдаңыз (198 сурет) . 

  
 

 
198- сурет. "Басқаша сақтау" мәзірі 

 
2. Диалогтық терезе пайда болады. Қажетті файл атауын енгізіңіз, 

содан кейін ол үшін орынды таңдаңыз. Бастапқы файлды кездейсоқ қайта 
жазудың алдын алу үшін жаңа атауды пайдалану қажет болады (199 сурет) 

 
199 -сурет. "Басқаша сақтау" диалогтық терезесі 

 
3. "Формат" мәзірін басыңыз (120 сурет), содан кейін қалаған файл 

пішімін таңдаңыз. Біздің мысалда біз бұл суретті JPEG файлы ретінде 
сақтаймыз. Егер сіз PSD файлы ретінде сақтасаңыз, Layers опциясы 
белгіленгеніне көз жеткізіңіз. Алайда, басқа форматтардың көпшілігі бұл 
опцияны таңдауға мүмкіндік бермейді. 
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200- сурет. “Пішім” мәзірі 

 
4. Сақтау Түймесін Басыңыз. JPEG және TIFF сияқты кейбір файл 

пішімдері сақтау кезінде қосымша опцияларды ұсынады (201 сурет). Қажетті 
сапа деңгейін таңдаңыз, содан кейін суретті сақтау үшін OK түймесін 
басыңыз. 

 
201- сурет. Сақтау кезінде қосымша параметрлер 
 

5. Егер сіз өзіңіздің жобаңызды PSD файлы ретінде сақтаған болсаңыз, 
кез-келген уақытта прогресті сақтау үшін файлды        сақтау немесе Ctrl + S 
(немесе Mac-та пәрмен + S) түймесін басуға болады. Алайда, егер сіз JPEG 
сияқты басқа форматта жұмыс жасасаңыз, бастапқы файлды қайта жазбау 
үшін "басқаша сақтау" мәзірін пайдалану ұсынылады. 

Web үшін сақтау бағдарламасында сақтау. "Интернетті сақтау" 
мүмкіндігін пайдалану кезінде сақталған кескін туралы бірнеше шешім 
қабылдау қажет: 
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200- сурет. “Пішім” мәзірі 

 
4. Сақтау Түймесін Басыңыз. JPEG және TIFF сияқты кейбір файл 

пішімдері сақтау кезінде қосымша опцияларды ұсынады (201 сурет). Қажетті 
сапа деңгейін таңдаңыз, содан кейін суретті сақтау үшін OK түймесін 
басыңыз. 

 
201- сурет. Сақтау кезінде қосымша параметрлер 
 

5. Егер сіз өзіңіздің жобаңызды PSD файлы ретінде сақтаған болсаңыз, 
кез-келген уақытта прогресті сақтау үшін файлды        сақтау немесе Ctrl + S 
(немесе Mac-та пәрмен + S) түймесін басуға болады. Алайда, егер сіз JPEG 
сияқты басқа форматта жұмыс жасасаңыз, бастапқы файлды қайта жазбау 
үшін "басқаша сақтау" мәзірін пайдалану ұсынылады. 

Web үшін сақтау бағдарламасында сақтау. "Интернетті сақтау" 
мүмкіндігін пайдалану кезінде сақталған кескін туралы бірнеше шешім 
қабылдау қажет: 

  
 

 Файл пішімі: вебке үнемдеу желі үшін қауіпсіз бірнеше файл 
пішімдерінің бірін таңдауға мүмкіндік береді. Көбінесе Сіз фотосуреттер 
үшін JPEG форматын қолданасыз. PNG - 24 (202 сурет) кескіннің толық 
сапасын сақтайды, ал PNG-8 негізінен бірнеше түстерді қолданатын графика 
мен иллюстрациялар үшін қолданылады. Әдетте GIF немесе WBMP 
форматтарын қолданудың қажеті жоқ. 

 
202- сурет. "Файл пішімі" мәзірі 

 
 Сурет өлшемі. Сіз сурет өлшемін тікелей save for web диалогтық 

терезесінен өзгерте аласыз (202 сурет). Суреттің өлшемін кішірек етіп 
өзгерту файл өлшемін азайтады. Алайда, егер сіз Facebook немесе Tumblr 
сияқты қызметті қолдансаңыз, суреттердің өлшемін өзгерту қажет емес, 
себебі бұл қызметтер олардың өлшемін автоматты түрде өзгертеді. 

 
203- сурет. Web үшін сақтау бағдарламасындағы диалогтық терезе 

 
 Сапасы: егер сіз JPEG форматын қолдансаңыз, суретті әртүрлі 

сапа деңгейлерімен сақтауға болады (204 сурет). Файл сапасы мен өлшемі 
арасындағы ең жақсы тепе-теңдікті табу үшін әртүрлі параметрлермен 
тәжірибе жасай аласыз. 

 
204- сурет. Save for Web бағдарламасындағы сурет сапасының параметрлері 
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JPEG қысу сапасын реттеу үшін жүгірткіні төмендегі интерактивті 
түрде сүйреңіз. Есіңізде болсын, сапаның жоғары деңгейі файл өлшемін де 
арттырады. Файл өлшемін салыстырмалы түрде аз сақтай отырып, жақсы 
көрінетін параметрді табуға тырысыңыз. 

Photoshop-та Интернетті сақтау үшін: 
1. "Файл" > “Иинтернет үшін сақтау” таңдаңыз (205 сурет). 

 
205- сурет. Photoshop бағдарламасындағы "Интернет үшін сақтау" мәзірі 

 
2. "Web үшін сақтау" диалогтық терезесі ашылады. Қажетті файл 

түрін және сапа деңгейін таңдаңыз (206 сурет). 

 
206- сурет. Photoshop бағдарламасында "web үшін сақтау" диалогтық терезесі 

 
3. Қажет болса, кескін өлшемі өрісіне қажетті Өлшемдерді енгізу 

арқылы кескін өлшемін өзгертіңіз. Суреттің жаңа енін енгізген кезде, 
бастапқы арақатынасын сақтау үшін биіктік автоматты түрде реттелуі керек. 

4. Қаласаңыз, 2-Up көрінісін қолдана аласыз (207 -сурет) бастапқы 
суретті жаңа нұсқаны алдын-ала қараумен салыстыру. Бұл бастапқы 
нұсқамен салыстырғанда тым көп сапаны жоғалтпағаныңызға көз жеткізудің 
оңай жолы. Әр алдын-ала қарау терезесінің төменгі сол жақ бұрышындағы 
файл өлшеміне назар аударыңыз. 
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JPEG қысу сапасын реттеу үшін жүгірткіні төмендегі интерактивті 
түрде сүйреңіз. Есіңізде болсын, сапаның жоғары деңгейі файл өлшемін де 
арттырады. Файл өлшемін салыстырмалы түрде аз сақтай отырып, жақсы 
көрінетін параметрді табуға тырысыңыз. 

Photoshop-та Интернетті сақтау үшін: 
1. "Файл" > “Иинтернет үшін сақтау” таңдаңыз (205 сурет). 

 
205- сурет. Photoshop бағдарламасындағы "Интернет үшін сақтау" мәзірі 

 
2. "Web үшін сақтау" диалогтық терезесі ашылады. Қажетті файл 

түрін және сапа деңгейін таңдаңыз (206 сурет). 

 
206- сурет. Photoshop бағдарламасында "web үшін сақтау" диалогтық терезесі 

 
3. Қажет болса, кескін өлшемі өрісіне қажетті Өлшемдерді енгізу 

арқылы кескін өлшемін өзгертіңіз. Суреттің жаңа енін енгізген кезде, 
бастапқы арақатынасын сақтау үшін биіктік автоматты түрде реттелуі керек. 

4. Қаласаңыз, 2-Up көрінісін қолдана аласыз (207 -сурет) бастапқы 
суретті жаңа нұсқаны алдын-ала қараумен салыстыру. Бұл бастапқы 
нұсқамен салыстырғанда тым көп сапаны жоғалтпағаныңызға көз жеткізудің 
оңай жолы. Әр алдын-ала қарау терезесінің төменгі сол жақ бұрышындағы 
файл өлшеміне назар аударыңыз. 

  
 

 
207- сурет. Photoshop бағдарламасындағы 2-Up функциясы 

 
5. Сақтау түймесін Басыңыз. Жаңа диалогтық терезесі пайда болады 

(208 сурет). Қажетті файл атауын енгізіп, файлдың орналасқан жерін 
таңдаңыз, содан кейін "Сақтау" түймесін басыңыз.  Бастапқы файлды 
кездейсоқ қайта жазудың алдын алу үшін жаңа атауды пайдаланыңыз. 

 
208- сурет. Photoshop бағдарламасында сақтау диалогтық терезесі 
 
Тапсырма 
1. Фотошоп құралдарымен фотосуретті өңдеңіз, мысалы: фонның 

жарықтығын өңдеу үшін Curves (қисық). Сіз нысанды кесіп, фонды ауыстыра 
аласыз. 

2. "Щетка" құралының көмегімен фотосуретті өңдеңіз (Photoshop). 
10 немесе 15% тұтыну кезінде жұмсақ щеткамен нысанды қара түспен бояй 
бастаңыз. Бұл объектінің бастапқы экспозициясын, оның көлеңкелерін сақтау 
үшін қисық параметрлерді жасырады.  
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2.1.4. Фотоөнімнің үлгілік үлгілері 
 

Фотография-бұл сіздің естеліктеріңізді сақтаудың нақты және сенімді 
әдісі. Қазіргі уақытта фотосурет сандық камералардың көмегімен алынған 
кезде, ол телефондар, планшеттер, компьютерлер экрандарында бірден 
көрінеді және көбінесе интернет арқылы көрсетіледі, фотосуретті басып 
шығару өзектілігін жоғалтты.  [53]. 

 Фото өнімдердің үлкен ассортименті бар. Қазіргі уақытта олардың 
ішіндегі ең танымалы: фотокітап, фотопортрет, модульдік фотокартиналар, 
жарық қораптары. 

Фотокітап (Photobook) — бұл жаңа тұжырымдамалық фотоальбом — 
сіздің фотосуреттеріңіз бар әдемі және сапалы кітап. Техникалық тұрғыдан 
алғанда, фотокітап кітаптың мұқабасы бар фотоальбоммен басылады. 
Фотокітаптар сізде әдемі фотосуреттер болған кезде қажет, бірақ оларды 
пластикалық қалталары бар ескірген альбомға салғыңыз келмейді. Фотокітап 
кез-келген тақырыпқа арналуы мүмкін. Мысалы, фотокітаптар түрінде сіз 
саяхат немесе демалыс, бітіру кеші, үйлену тойы немесе туған күн, Жаңа 
жыл (үйлену фотосуреттері, балалар фотосуреттері, мектеп фотосуреттері, 
бітіру кітаптары, фотоальбомдар, фотокітаптар) сияқты оқиғаларға ұзақ есте 
сақтай аласыз. Тіпті табиғатқа саяхат немесе футбол матчы, егер қаласаңыз, 
өнер туындысы ретінде безендірілуі мүмкін. Бірақ фотоальбомда жасалған 
ұқсас суреттерді таңдау (мейлі ол бизнес-презентациялар портфолиосы 
болсын) кескін өнімдерінің талғампаз және сәнді түрі болады. Түпнұсқа 
фотокітап-бұл жоғары сапалы фотографиялық және сандық басып шығару 
жабдықтарын қолдана отырып жасалған қолмен және эксклюзивті жұмыс. 
Алайда, заманауи технологиялар тіпті әуесқойларға шаблондар мен 
құралдардың стандартты жиынтығын және арзан баспаны қолдана отырып, 
әдемі фотокітапты тез, оңай және арзан жасауға мүмкіндік береді [54]. 

Фотокітапты құру үшін, жалпы, қажет: А) беттерді басып шығару және 
б) оларды бірге жинау. Қазіргі заманғы басып шығаруда мұндай өндірістің 
шексіз көптеген нұсқалары бар, мысалы, суретті сиялы принтерге басып 
шығару, бірақ біз фотокітаптарды бизнестің бағыты ретінде шығару туралы 
айтып отырмыз, және осы уақытқа дейін фотокітаптарды жасаудың екі түрі 
осы салада жиі кездеседі: фотографиялық және баспа жабдықтарын 
пайдалану. 

Фотопортрет-бұл тиімді жарықтандыру, фон және позалар арқылы 
объектінің жеке басын түсіретін адамның немесе адамдар тобының 
фотосуреті. Бұл біреудің бет-бейнесін түсіруден әлдеқайда көп; бұл адамның 
жеке басы мен қарым-қатынасының мәнін түсіну туралы, яғни портреттік 
фотографтың шынымен де көп жұмысы бар екенін білдіреді. Клиенттермен 
қалай жұмыс істеуді және керемет экспозицияны табу үшін камераны 
пайдалануды үйрену қиын жұмыс пен бірнеше қарапайым кеңестерді қажет 
етеді. Деректі фотодан айырмашылығы, бұл фотографтың өз стилінде 
түсірген және ол туралы біраз түсінік бере отырып, тақырыптың сипатын 
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2.1.4. Фотоөнімнің үлгілік үлгілері 
 

Фотография-бұл сіздің естеліктеріңізді сақтаудың нақты және сенімді 
әдісі. Қазіргі уақытта фотосурет сандық камералардың көмегімен алынған 
кезде, ол телефондар, планшеттер, компьютерлер экрандарында бірден 
көрінеді және көбінесе интернет арқылы көрсетіледі, фотосуретті басып 
шығару өзектілігін жоғалтты.  [53]. 

 Фото өнімдердің үлкен ассортименті бар. Қазіргі уақытта олардың 
ішіндегі ең танымалы: фотокітап, фотопортрет, модульдік фотокартиналар, 
жарық қораптары. 

Фотокітап (Photobook) — бұл жаңа тұжырымдамалық фотоальбом — 
сіздің фотосуреттеріңіз бар әдемі және сапалы кітап. Техникалық тұрғыдан 
алғанда, фотокітап кітаптың мұқабасы бар фотоальбоммен басылады. 
Фотокітаптар сізде әдемі фотосуреттер болған кезде қажет, бірақ оларды 
пластикалық қалталары бар ескірген альбомға салғыңыз келмейді. Фотокітап 
кез-келген тақырыпқа арналуы мүмкін. Мысалы, фотокітаптар түрінде сіз 
саяхат немесе демалыс, бітіру кеші, үйлену тойы немесе туған күн, Жаңа 
жыл (үйлену фотосуреттері, балалар фотосуреттері, мектеп фотосуреттері, 
бітіру кітаптары, фотоальбомдар, фотокітаптар) сияқты оқиғаларға ұзақ есте 
сақтай аласыз. Тіпті табиғатқа саяхат немесе футбол матчы, егер қаласаңыз, 
өнер туындысы ретінде безендірілуі мүмкін. Бірақ фотоальбомда жасалған 
ұқсас суреттерді таңдау (мейлі ол бизнес-презентациялар портфолиосы 
болсын) кескін өнімдерінің талғампаз және сәнді түрі болады. Түпнұсқа 
фотокітап-бұл жоғары сапалы фотографиялық және сандық басып шығару 
жабдықтарын қолдана отырып жасалған қолмен және эксклюзивті жұмыс. 
Алайда, заманауи технологиялар тіпті әуесқойларға шаблондар мен 
құралдардың стандартты жиынтығын және арзан баспаны қолдана отырып, 
әдемі фотокітапты тез, оңай және арзан жасауға мүмкіндік береді [54]. 

Фотокітапты құру үшін, жалпы, қажет: А) беттерді басып шығару және 
б) оларды бірге жинау. Қазіргі заманғы басып шығаруда мұндай өндірістің 
шексіз көптеген нұсқалары бар, мысалы, суретті сиялы принтерге басып 
шығару, бірақ біз фотокітаптарды бизнестің бағыты ретінде шығару туралы 
айтып отырмыз, және осы уақытқа дейін фотокітаптарды жасаудың екі түрі 
осы салада жиі кездеседі: фотографиялық және баспа жабдықтарын 
пайдалану. 

Фотопортрет-бұл тиімді жарықтандыру, фон және позалар арқылы 
объектінің жеке басын түсіретін адамның немесе адамдар тобының 
фотосуреті. Бұл біреудің бет-бейнесін түсіруден әлдеқайда көп; бұл адамның 
жеке басы мен қарым-қатынасының мәнін түсіну туралы, яғни портреттік 
фотографтың шынымен де көп жұмысы бар екенін білдіреді. Клиенттермен 
қалай жұмыс істеуді және керемет экспозицияны табу үшін камераны 
пайдалануды үйрену қиын жұмыс пен бірнеше қарапайым кеңестерді қажет 
етеді. Деректі фотодан айырмашылығы, бұл фотографтың өз стилінде 
түсірген және ол туралы біраз түсінік бере отырып, тақырыптың сипатын 

  
 

күшейтетін өндіріс үшін өте мұқият жасалған фотосурет. Фотографтың 
мақсаты-адамның бет-әлпетінің ерекшеліктерін мұқият ойластырып, оның 
көзқарасын, даралығын бекіту. Фотосуретте бұлыңғыр фон мен адамның 
денесі болуы мүмкін, бірақ бұл факторлар суретте көрінбейді. Портретті 
мұқият жоспарлау керек және клиентпен бірге жаттығу керек.  

Портреттік фотография тәсілдердің төрт түрін қамтиды: экологиялық, 
құрылымдық, ашық және шығармашылық. Клиентпен бірлесе отырып, 
фотограф портрет түріне негізделген нақты тәсілді таңдауы керек.  

Портреттік фотографияға экологиялық көзқарас клиенттің адамның 
жеке басын немесе кәсібін көрсететін жақын жерде орналасқанын білдіреді. 
Мысалы, егер клиент жылқыларды жақсы көретін болса, портретті жылқыны 
тазалау кезінде клиентпен бірге жасауға болады. Екінші жағынан, егер 
клиент кәсіби жазушы болса, портретті кеңседе қалам мен дәптер ұстап 
тұрған клиентпен жасауға болады. 

Портретке құрылымдық көзқарас эмоциялар мен атмосфераны құру 
болып табылады. Фотограф суретке түсіру жоспарланған эмоцияны жасау 
үшін портреттің көңіл-күйін фон, жарық және адамның дене тілі арқылы 
орната алады. Мысалы, модель болашақ ана болуы мүмкін, ол қарнын ұстап, 
күту ұғымын жеткізу үшін төменге қарайды. Сол сияқты, байсалды көзқарас 
үшін фотограф клиентке камераға мұқият қарап, минималды фонды 
қолдануға кеңес бере алады. 

Ашық көзқарас фотограф жұмыс істемейтінін білмеген кезде Клиентті 
суретке түсіруді қамтиды; бірақ бұл фотосуретті алдын-ала жоспарлау 
мүмкін емес немесе фотограф қандай да бір нәзік бағыт бермейді дегенді 
білдірмейді. Идея-бұл фотосуретте стихиялық, бөртпе және күтпеген сәт 
бейнеленген [37, 129 б.]. 

Модульдік фотокартиналар-стандартталған блоктарды (модульдерді) 
үлкенірек және күрделі композицияларға біріктіру арқылы жасалған өнер. 
Кейбір жұмыстарда бірліктерді кейіннен жылжытуға, жоюға және қосуға 
болады, яғни түпнұсқа немесе кейінгі конфигурациялардан өзгеше жаңа өнер 
туындысын жасау үшін модельдеуге болады. Үйді әр түрлі сәндік 
элементтермен безендіру үрдісі үйдің жылуы мен жайлылығын сезінуге 
байланысты. Алғашқы модульдік суреттер шіркеу мақсаттары үшін, әсіресе 
құрбандық үстелін безендіру үшін қолданылды. Тек Қайта өрлеу дәуірінде 
бұл суреттер шіркеу тақырыбынан бөлінді. Мұндай модульдік кескіндеменің 
ең танымал мысалы — "бейбітшілік бағы" деп аталатын Боштың триптих 
туындысы. 

Модульдік картиналардың қазіргі танымалдығы, соңғы түрінде, бұл 
автор мен көрерменнің жұмысының нәтижесі екендігімен байланысты. 
Суретші сюжеттің дамуы мен орындалуына күш пен шабыт береді, ал 
көрермен суреттің мазмұнын өзгерте алады, фрагменттердің ретін өзгерте 
алады. Көрерменге дұрыс әсер ету үшін модульдік суреттер олардың 
талғамына ғана емес, сонымен қатар белгілі бір ережелерге сәйкес 
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орналастырылуы керек. Көптеген адамдар үшін ең қиыны-суреттерді таңдау 
тақырыбы [55].  

Лайтбокс болып табылады квадраты құрылғымен тұрған бюджеттен 
металлопластикалық қаңқасы қамтитын бірнеше шамды қамтылатын 
тақтасында күңгірт қабат шыны. Ол негізінен мөлдір пленкаларда, соның 
ішінде слайдтарда фотосуреттерді оңай көру үшін қолданылады. Әдетте, 
lightbox күндізгі жарықпен салыстырылатын әйнек қақпағындағы 
жарықтылықтың біркелкі қуатына ие. Бұл оны қолданған кезде көзді 
шаршатпай тамашалауға көмектеседі. Жарық қораптары фотографтың 
жұмысын жарықтандыру үшін де керемет. 

Тапсырма 
1. Портрет фотоларымен жұмыс жасаңыз. Адамның портретін немесе 

автопортрет жасаңыз. Автопортрет техниканы жетілдірудің тамаша тәсілі 
бола алады. Портреттік фотография дағдылары сізге қарапайым камера 
параметрлерінен бастап, қиын болып көрінетін тапсырмаларға — балаларды 
фото түсіру кезіндегі оңтайлы әдістерді пайдалануға баулиды.  

2. Жеке фотосуреттер жиынтығынан модульдік суретті жасауға 
тырысыңыз. Модульдік блок-бұл фрагменттері әртүрлі кенептерде 
жасалынған, содан кейін таңқаларлық және ерекше композицияны құрайтын 
сурет. Олар стильін ерекшелеуге көмектесе және екпінді сауатты қоя 
отырып, интерьерді тамаша толықтырады. 
 

2.1.5. Фирмалық логотипті әзірлеу ережелері 

Кез-келген дизайн сияқты, логотипте де ақпарат болуы керек. Ақпарат 
әңгіме, идея, эмоция немесе көңіл-күй болуы мүмкін. Логотип өз 
хабарламасын брендтің негізгі құндылығын, өнімін немесе қызметін 
білдіретін таңба арқылы бере алады. Дизайн арқылы хабарлама бере алады — 
қарапайымдылық, сәнділік, жоғары технология, төмен технология, винтаж. 
Немесе логотип Amazon AZ логотипі немесе Twitter логотипі сияқты кейбір 
түсініктемелерден кейін ғана түсінуге болатын немесе айқын түсінуге 
болмайтын аса ірі тарих ретінде көрсетуі мүмкін. 

Логотип брендтің атауы болуы мүмкін. "Логотип" термині тауар 
белгісі, ("Логос" грек тілінде сөзді білдіреді). Сауда белгісі логотип, символ, 
монограмма немесе басқа графикалық кескін болуы мүмкін. Бірақ бұл бізге 
логотиптің ең басты міндеті — брендтің не екенін айтудың кілтін береді. 
Coca-Cola, IBM, Ford-бұл логотиптердің барлығы брендтің көрінісі. Apple, 
Twitter және Nike сияқты компанияның бағытына тәуелсіз жеке логотиптер 
олардың атауын қамтитын логотиптен басталды. Таңбаларды бірнеше рет 
қолдану және әмбебап тану арқылы ғана олар өз логотиптерінен атауды алып 
тастай алды (дебрендинг деп аталатын тұжырымдама). 

Тиімді логотипті жасау үшін бірнеше негізгі ережелер бар: 
1. Баланс. Логотип дизайнында тепе-теңдік маңызды, себебі біздің 

ақыл-ойымыз теңдестірілген дизайнды жағымды және тартымды деп 
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орналастырылуы керек. Көптеген адамдар үшін ең қиыны-суреттерді таңдау 
тақырыбы [55].  

Лайтбокс болып табылады квадраты құрылғымен тұрған бюджеттен 
металлопластикалық қаңқасы қамтитын бірнеше шамды қамтылатын 
тақтасында күңгірт қабат шыны. Ол негізінен мөлдір пленкаларда, соның 
ішінде слайдтарда фотосуреттерді оңай көру үшін қолданылады. Әдетте, 
lightbox күндізгі жарықпен салыстырылатын әйнек қақпағындағы 
жарықтылықтың біркелкі қуатына ие. Бұл оны қолданған кезде көзді 
шаршатпай тамашалауға көмектеседі. Жарық қораптары фотографтың 
жұмысын жарықтандыру үшін де керемет. 

Тапсырма 
1. Портрет фотоларымен жұмыс жасаңыз. Адамның портретін немесе 

автопортрет жасаңыз. Автопортрет техниканы жетілдірудің тамаша тәсілі 
бола алады. Портреттік фотография дағдылары сізге қарапайым камера 
параметрлерінен бастап, қиын болып көрінетін тапсырмаларға — балаларды 
фото түсіру кезіндегі оңтайлы әдістерді пайдалануға баулиды.  

2. Жеке фотосуреттер жиынтығынан модульдік суретті жасауға 
тырысыңыз. Модульдік блок-бұл фрагменттері әртүрлі кенептерде 
жасалынған, содан кейін таңқаларлық және ерекше композицияны құрайтын 
сурет. Олар стильін ерекшелеуге көмектесе және екпінді сауатты қоя 
отырып, интерьерді тамаша толықтырады. 
 

2.1.5. Фирмалық логотипті әзірлеу ережелері 

Кез-келген дизайн сияқты, логотипте де ақпарат болуы керек. Ақпарат 
әңгіме, идея, эмоция немесе көңіл-күй болуы мүмкін. Логотип өз 
хабарламасын брендтің негізгі құндылығын, өнімін немесе қызметін 
білдіретін таңба арқылы бере алады. Дизайн арқылы хабарлама бере алады — 
қарапайымдылық, сәнділік, жоғары технология, төмен технология, винтаж. 
Немесе логотип Amazon AZ логотипі немесе Twitter логотипі сияқты кейбір 
түсініктемелерден кейін ғана түсінуге болатын немесе айқын түсінуге 
болмайтын аса ірі тарих ретінде көрсетуі мүмкін. 

Логотип брендтің атауы болуы мүмкін. "Логотип" термині тауар 
белгісі, ("Логос" грек тілінде сөзді білдіреді). Сауда белгісі логотип, символ, 
монограмма немесе басқа графикалық кескін болуы мүмкін. Бірақ бұл бізге 
логотиптің ең басты міндеті — брендтің не екенін айтудың кілтін береді. 
Coca-Cola, IBM, Ford-бұл логотиптердің барлығы брендтің көрінісі. Apple, 
Twitter және Nike сияқты компанияның бағытына тәуелсіз жеке логотиптер 
олардың атауын қамтитын логотиптен басталды. Таңбаларды бірнеше рет 
қолдану және әмбебап тану арқылы ғана олар өз логотиптерінен атауды алып 
тастай алды (дебрендинг деп аталатын тұжырымдама). 

Тиімді логотипті жасау үшін бірнеше негізгі ережелер бар: 
1. Баланс. Логотип дизайнында тепе-теңдік маңызды, себебі біздің 

ақыл-ойымыз теңдестірілген дизайнды жағымды және тартымды деп 

  
 

санайды. Графиканың "салмағын", түсі мен өлшемін әр жағынан сақтау 
керек. Мысал ретінде Pepsi логотипі (209 сурет). Көк түс кока-коладан 
ерекшеленетінін білдіреді. Толқын бұл сусын екенін көрсетті. Шеңбер іс 
жүзінде бөтелке қақпағы ретінде басталды және логотипте олардың 
жеңілдетілген логотипіне әкелетін оқиға болды. 

 
209 сурет. Pepsi Логотипі 

 
2. Мөлшері.  Логотип дизайнына келгенде көлемінің маңызы бар. 

Логотип жақсы көрінуі керек және кез-келген мөлшерде түсінікті болуы 
керек. Егер формалар, конверттер және кішігірім жарнамалық материалдар 
үшін кішірейтілген болса, логотип тиімді болмайды. Сондай-ақ, логотип 
плакаттар, билбордтар және теледидар мен Интернет сияқты электрондық 
форматтар сияқты үлкен форматтарда қолданылған кезде жақсы көрінуі 
керек. Логотиптер векторлық бағдарламада жасалуы керек. Adobe Illustrator 
және Corel Draw - векторлық дизайн бағдарламаларының мысалдары. Мұның 
айқын себебі-векторлық графика ажыратымдылыққа тәуелді емес-бұл 
логотипті анықтықты жоғалтпай кез-келген өлшемге дейін масштабтауға 
болатындығын білдіреді [56]. 

3. Түсті ұтымды пайдалану. Түс теориясы күрделі, бірақ 
негіздерді түсінетін дизайнерлер түстерді өз пайдасына пайдалана алады. 
Есте сақтау керек негізгі ережелер: 

 Түстер дөңгелегінде бір-бірінің қасында тұрған түстерді 
қолданыңыз (мысалы, "жылы" бояғыш үшін қызыл, қызғылт сары және сары 
реңктерді қолданыңыз). 

 Жарқын түстерді пайдаланбаңыз, олар көзге нашар әсер етеді. 
 Сондай-ақ, Логотип қара және ақ, сұр және екі түсте жақсы 

көрінуі керек. 
4. Дизайн стилі компанияға сәйкес келуі керек. Логотипті жасау 

кезінде әр түрлі дизайн стильдерін қолдана алмайсыз және дұрыс таңдау 
үшін сізде клиент және/немесе оның бренді туралы кейбір мәліметтер болуы 
керек. 

5. Қаріптің дұрыс түрі мен өлшемін таңдау. Сіздің 
логотипіңізбен бірге болатын қаріпті таңдағанда, үш негізгі ойды ескеріңіз: 

 Comic Sans сияқты жиі қолданылатын қаріптерден аулақ 
болыңыз, әйтпесе сіздің дизайныңыз әуесқой болуы мүмкін. 
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 Қаріп кішірейтілген кезде, әсіресе атау шрифттерімен анық 
екеніне көз жеткізіңіз. 

 Бір қаріп өте ыңғайлы және екіден көп қаріпті пайдаланбаңыз. 
6. Қарапайымдылық. Логотип неғұрлым қарапайым болса, 

соғұрлым танымал болады. Мысалы, Nike Swoosh (210 сурет) - бұл өте 
қарапайым логотип, бірақ әлемдегі ең танымал логотиптердің бірі. 

 
210- сурет. Nike Swoosh Логотипі 

 
7. Логотип өзекті болуы керек. Бұл айқын сәт, бірақ оны көбінесе 

бастаушы дизайнерлер елемейді. Көптеген дизайндардың проблемасы-бұл 
әдетте 90% зерттеу және 10% дизайнды құрайтын даму процесі 5% зерттеу 
және 95% дизайнмен дұрыс теңгерілмеген. Шын мәнінде, дизайнерлердің 
көпшілігі жай ғана компанияның атын жазады және логотипке векторлық 
графика элементін қосады. Мысалы: Маnе логотипі, атауында метафора бар, 
Маne (жал) — бұл арыстанның жалы (211 сурет). Оның орнына, біз А және 
Е-нің бірнеше бөліктерін кесіп, қызықсыз шрифтпен жазылған бренд атауын 
көреміз. 

 

 
211- сурет. Mane Логотипі 

 
8. Логотип көңіл-күйді немесе сезімді жеткізе алады. Кейбір 

атаулардың өнімнің өзіне ешқандай қатысы жоқ, бұл жағдайда логотиптің 
орындалуы брендтің рухы туралы түсінік береді. Мысалы, LEGO логотипі 
(212 сурет) негізгі түстерді — қызыл және сары түстерді қолдана отырып, өте 
ойнақы шрифтпен жазылған. Логотип бірден Көңілді, жастық және ойын 
сезімін жеткізеді, дегенмен ағылшын тілінде LEGO бұл туралы ештеңе 
білдірмейді. 
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8. Логотип көңіл-күйді немесе сезімді жеткізе алады. Кейбір 
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212- сурет. LEGO логотипі 

 
9. Логотип оқиғаны айта алады немесе, кем дегенде, оны 

көрсете алады. Ұзақ әсер қалдыратын логотиптер логотиптің ең жақсы түрі 
деп оңай айтуға болады. Мұндай логотиптердің ең бастысы-тарихты 
зерттейтін және оған қызығушылық танытатын адамдар бұл оқиғаны 
брендтің ерікті агенттері болу арқылы бөлісуі мүмкін. Мысалы: Starbucks 
логотипінде (213 сурет) норвегиялық ағаш гравюрасын қамтитын тарихы бар. 
Starbucks логотипіндегі сирена тарихы туралы мыңдаған блог жазбалары мен 
мақалалары. 

 
213 -сурет. Starbucks Логотипі 

 
Есте қаларлық логотипті жасау кезінде өте жақсы жұмыс істейтін тағы 

бір элемент — оған "бұралу" беретін нәрсені салу, басқаша айтқанда, бірден 
анық емес нәрсе, бірақ ашылған кезде кішкене бонус береді. Бұл кішкентай 
бонус логотипті есте сақтауды жеңілдетуге көмектеседі. Бұл тұрғыда ойға 
келген алғашқы логотип-FedEx логотипінде (214 сурет) жасырын көрсеткі 
бар. Бұл бумның мәні-ол жасырын болғандықтан ғана жұмыс істейді. 

 
214 -сурет. FedEx логотипі 
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Барлық ережелер оларды бұзу үшін жасалған. Логотип дизайны-
шығармашылық үшін кең өріс. Бұл ережелер бұзылуы мүмкін, бірақ оларды 
абайлап жасаңыз, себебі олар кездейсоқ ережелер емес. 

 
Тапсырма 
1. Өз логотипіңізді жасаңыз. Логотип сіздің болашақ клиенттеріңіздің 

сізді қалай қабылдайтынына үлкен әсер етеді. Бұл көрсеткіңіз келетін 
алғашқы әсерге үлкен ықпал жасайды. Қазірдің өзінде аудиториямен жақсы 
жұмыс істейтін және неден аулақ болу керектігін тексеріңіз.   

2. Брендинг стилін қарапайым логотиппен және бейімделетін брендинг 
құралдарымен кеңейтуді бастаңыз. Сіздің құмарлығыңыз бен 
стратегияңызды аударатын есте қаларлық логотиппен өз бизнесіңізді 
шынайы түрде көрсетіңіз. Әдемі дизайнды қуатты технологиялармен 
біріктіре отырып, сіз өз аудиторияңызға ұмытылмас әсер қалдыратын 
брендинг жасай аласыз. 

 
2.1.6. Фотоальбомдардың орналасу ережелері мен түрлері  
 
Қазіргі цифрлық әлем фотосуретті кез-келген адамның күнделікті 

өмірінің бір бөлігіне айналдырды. Біз жүздеген, мыңдаған қымбат 
естеліктерді жинаймыз. Көптеген адамдар үшін бұл естеліктер қазір 
фотосуреттер түрінде, негізінен телефондары мен қатты дискілерінде 
сақталады. Фотокітап-бұл сіздің естеліктеріңізді жоғары сапалы физикалық 
форматқа қоюдың және оларды бос уақытта көрудің қарапайым және қол 
жетімді тәсілі. Фотокітаптар дәстүрлі қалың фотоальбомдарға қарағанда 
кішірек және жұқа болады, яғни туған күн, демалыс және мереке сияқты 
әртүрлі жағдайлар үшін ондаған кітап жасауға болады. 

Бүгінгі таңда пайдаланушыларға фотосуреттерді өңдеудің әртүрлі 
құралдарымен осындай композициялар жасауға көмектесетін көптеген 
мүмкіндіктер бар. Кейбір шаблондарға негізделген тәсілдер жақсы 
презентациялар жасайды, бірақ көбінесе дизайнның шектеулі нұсқаларымен 
келеді. Фотокітап фотографиялық шығармашылықты көрсетудің жаңа 
мүмкіндіктерін ашады. 

Фотокітаптарды, ең алдымен, оларды жасау мақсатына қарай бөлуге 
болады: 

- нақты адамдардың өміріндегі оқиғаларды көрсететін жеке фотокітап; 
- корпоративтік, оның мақсаты-кәсіпорынның бейнесін, оның қызметін, 

тарихын көрсету.  
 Фотосуретті орналастыру бойынша жұмыс барысында таңдалған 

стильді ұстану керек. Мысалы, егер фотосуреттің дизайны дизайн 
шешімдерінің минимализмімен ерекшеленсе, онда раушанның қайдан пайда 
болатыны кенеттен түсініксіз болады. 

Фотосуреттер мен альбомдардың сапалы және әр түрлі дизайнын 
қамтамасыз ету және жеңілдету үшін көптеген стильдер бар: "винтаж", 
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"үйлену тойы", "гламур", "балалар", "ертегі" және т.б. стильдерді араластыру 
ұсынылмайды. Балалар кітабының дизайн макетінде примитивизм мен 
реализмнің араласуы жиі кездеседі. Fusion сияқты стильдің болуына 
қарамастан (ағылшын тілінен. fusion-қорытпа, араластыру), фотожазбалар 
дизайны саласында оны қолдануға болмайды [57]. 

Қаріп. Қажетті стилистикалық шешім қаріпті орнатады. Өздеріңіз 
білетіндей, ол келесі параметрлермен сипатталады: өлшемі, стилі, түсі, оған 
қолданылатын әсерлері. Орналасу мәнерлері мен мәтін қаріпінің сәйкес 
келмеуі ұсынылмайды. Қаріптердің екі түрін қолдану ұсынылады: баспа, 
"кіші" типті Courier немесе Anal; үлкен-Annabelle түрі. Балалар 
тақырыбындағы кітаптарда aliciawonderland сияқты қаріптерді қолдануға 
рұқсат етіледі. Бұл дизайн элементін "шамадан тыс жүктеу" қаупіне 
байланысты әр түрлі эффекттермен қаріпті безендіруге қатысу 
ұсынылмайды. Негізгі ереже – мәтін оқылуы керек. 

Мәтіннің орналасуы орналасудың жалпы құрамын және оның 
ырғағын бұзбайтын етіп таңдалуы керек. Контрастты жақсарту немесе азайту 
үшін қаріптің реңі мен түсін фонға тікелей сәйкес таңдау ұсынылады. Егер 
сіз пастелді түстермен Фото шығаруды ойласаңыз, контраст минималды 
түрде таңдалады. Егер фотосуреттің орналасуын қарама-қарсы түрде жасау 
туралы шешім қабылданса, онда мұндай талап мәтінге дизайнның маңызды 
элементі ретінде де қойылады. "Тамшуыр"құралымен түс үлгісін ала отырып, 
фото басып шығару макетінің дизайнында бар қаріп үшін түсті пайдалану 
керек. Орналасуда жаңа түс пен қаріп түрін енгізу қажет емес, себебі Фото 
Жарық бағдаршамға ұқсайды. Мәтіндегі тырнақшаларды қолдануға 
болмайды, себебі қосымша мағынасы пайда болуы мүмкін. Фотокітаптың 
ішкі құрылымы екі негізгі формада пайда болады: фотосуреттердің сериялық 
сериясы түрінде (мәтін аз ғана орын алады) және сурет пен мәтіннің тіркесімі 
түрінде (тең қатынаста) [58]. 

Композиция. Кері бұрылыстарды орналастыру кезінде суретті тек 
жарты айналымға ғана емес, сонымен қатар фотокітаптың барлық бұрылу 
аймағына орналастыруға болатындығын есте ұстаған жөн. Кең бұрышты 
объективпен түсірілген бүкіл бұрылысқа орналастырылған панорамалық 
фотосуреттер өте әсерлі көрінеді. Егер топтық фотосурет фотосуреттің 
барлық бұрылысында болса, бұрылу бүктемесінің сызығын бақылау керек. 
Кітаптың басты кейіпкерлерінің бет-әлпеті оның бұрылу сызығымен 
қиылыспауы керек [59].  

Сценарий. Фотокітаптың орналасуын кез-келген бұрылудан бастауға 
болады. Блоктың бұрылыстары басып шығарылып, фотосуреттер 
хронологиялық ретпен жиналуы үшін файлдардың дұрыс нөмірленуін 
бақылау маңызды [60]. Егер оқиға бастапқыда белгілі бір сценарий бойынша 
орындалса, онда бұл сценарий фотокітапты орналастыру кезінде сақталуы 
керек, әйтпесе көрермендер бейнеленген оқиға туралы дұрыс емес әсер 
қалдырады. 
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Қабылдаудың реттілігі мен тұтастығы келесі принциптер арқылы 
қамтамасыз етіледі: 

Жақындық - жақын орналасқан бөлшектер бірге қабылданады (215 
сурет). 

 
215- сурет. Жақындық принципі. Адам суреттің оң жағын екі баған 

ретінде қабылдайды 
 
Жақын орналасқан нысандар бір-бірімен байланысты және бір топ 

ретінде қабылданады. Жеке қағидатта бір бағытта қозғалатын заттарды адам 
бір топқа жатқызады делінген. Дизайн элементтері мен фото суреттерді 
топтастыру мүмкіндігі оның орналасуындағы ақпаратты ұйымдастыруға 
және құрылымдауға көмектеседі. Осылайша, орналасуды орналастыру 
кезінде шамадан тыс жүктеме болмас үшін өзара байланысты графикалық 
элементтерді топтастыру керек (216- сурет). 

 
216- сурет.  Нысандардың жақындығының мысалы 

 
Ұқсастық-құрылымы, өлшемі, пішіні мен түсі ұқсас элементтер бірге 

қабылданады (217- сурет). 
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Ұқсастық-құрылымы, өлшемі, пішіні мен түсі ұқсас элементтер бірге 
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217- сурет.  Ұқсастық принципі. Ұқсас элементтер баған ретінде емес, 

қатар ретінде қабылданады 
 
Егер дизайнның екі элементі өлшемі, пішіні, түсі немесе бағыты сәйкес 

келсе, адам оларды бір-бірімен байланыстырады және оларды бірлік ретінде 
қабылдайды (218- сурет). Дизайнда ұқсастық принципі суреттердің бірлігін 
жасау үшін қолданылады. Бұл ұйымшылдық пен тәртіпке қол жеткізеді. Бір 
стильде жасалған нысандар макеттің толықтығы туралы әсер қалдырады, 
себебі адамның миы элементтерді бір-біріне топтастырады. 

 
218- сурет. Нысандардың ұқсастығына мысал 

 
Тұтастық-қабылдау тұтастық пен жеңілдетуге бейім. Оқшаулау-

фигураны толық пішінге ие болу үшін аяқтау тенденциясын білдіреді. 
Адамдар бос кеңістіктің қарапайым жабық формаларын, тіпті олар 

арнайы тартылмаған кезде де көруді жөн көреді. Орналасу нысандарының 
тобы көбінесе жабық фигуралар ретінде қабылданады (219- сурет). Бұл 
композицияны құруға үлкен мүмкіндіктер ашады [61]. 
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219- сурет.  Объектілерді оқшаулау мысалдары 
 

Көршілес-кеңістіктегі және уақыттағы элементтердің жақындығы. 
Көршілес бір оқиға екіншісіне әкелгенде қабылдауды анықтайды. 

Үздіксіздік-біздің көздеріміз үздіксіз сызықтарды көргісі келеді. Олар 
жеке кескін элементтерін қиял сызығымен туралау арқылы саналы түрде 
қалыптасады (220 -сурет). Осы принципті қолдана отырып, фотокітаптар 
бұрылыс схемасына динамика мен бағдар береді. Осылайша, орналасу 
көрерменді бір элементтен екіншісіне "апарады". 

 
220 -сурет.  Объектілердің үздіксіздігі 

 
Әдетте элементтер маңыздылығы бойынша бөлінеді және иерархия 

жасайды. Қарама – қарсы өлшемдері бар объектілердің өзара орналасуы бар 
визуалды иерархия-көрерменді орналасудың тағы бір тәсілі. Иерархияның 
арқасында көрермен неге назар аудару керектігін біледі. Әдетте дизайнның 
ең маңызды элементі – негізгі сурет-фокустық нүктеге айналады. Көрнекі 
иерархия көрермен үшін көбірек ақпарат беретін үлкен өлшемді фото 
суреттердің орналасуында өте маңызды. Көрнекі иерархия сонымен қатар 
оның ішкі мазмұнын көрсету үшін фотокөрме мұқабасының макетін 
қалыптастыруда маңызды [62]. 

Форзацтардың дизайны. Форзацтардың функцияларының бірі-
фотокітапты қараудың басталуы мен аяқталуын белгілеу. Фотокітаптың 
орналасуы үшін материал жетіспейтін кездер болады. Бұл жағдайда 
форзацтар көмектеседі. Дизайнерге бір бұрылыста қалыңдық пен күйеу 
жігіттің аттарын қою жеткілікті, ал екінші үйлену күнінде жұмыстың 15% 
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орындалды. Егер макетті сәндеу үшін "қылқалам" құралы пайдаланылса, 
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Тапсырма 
1. Сіз өмірдің күнделікті сәттерін түсіріп алдыңыз, енді қарапайым 

нәрсе — оларды бөлісу. Фотокітап жасау-бұл басқалармен бөлісуге болатын 
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жасауды немесе фотокітап жасауды шешсеңіз де, жекелендіру маңызды 
фактор болып табылады. Жеке стиліңізді ескере отырып кітап жасау сізге 
мақтана алатын нәрсені жасауға мүмкіндік береді. 

2. Фото кітаптың макетін жасаңыз. Фотокітаптардың макеттерінде 
әдетте басқаларға қарағанда кейбір фотосуреттер маңызды болады. Сүйікті 
фотосуреттеріңіздің басты назарда екеніне көз жеткізіңіз. Фотокітаптар мен 
шаблондарды орналастыруға қатысты шексіз нұсқалар бар. Фотосуреттер 
орналасқан жерде әртүрлілік жасаңыз. Фотосуреттердің орналасуына ауысу 
арқылы сіз көрнекі қызығушылықты қосып, көрерменнің назарын аударасыз. 

3. Тақырып өте маңызды, себебі ол кітапқа сюжеттік сызық береді. 
Балалар фотокітабын ABC кітабындағы фотосуреттер жиынтығынан 
түрлендіруге болады. Фотосуреттермен саяхат кітабы өрескел сапарлардағы 
фотосуреттер ескі Батыс шрифтімен бірге болған кезде қайта анықталады. 
Қайсысы жақсы жұмыс істейтінін түсіну үшін бірнеше тақырыпты қолданып 
көріңіз. 
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2.1.7. Сандық файлдарды мұрағаттау және сақтау 
 
Сандық фотосуреттер бүлінбеуі немесе жоғалмауы үшін ерекше 

күтімді қажет етеді. Сандық фотосуреттерді сақтайтын компьютерлік орта 
үлкен мүмкіндіктер мен үлкен қауіптерді ұсынады. Егер сақтық көшірме 
дұрыс жасалмаса, бір компьютердің сәтсіздігі сандық фотосуреттер жинағын 
бұзуы мүмкін. Өңдеудегі қате бастапқы фотосуретті (теріс) жаңа файлмен 
қайта жаза алады, бұл ескісін қалпына келтіруге мүмкіндік бермейді. Егер 
Мұрағат дұрыс болмаса, өрт немесе су тасқыны сияқты табиғи апаттар сіздің 
бүкіл сандық фотосуреттер жинағыңызды бұзуы мүмкін.  

Сандық фотосуреттерді дұрыс сақтау үшін жұмыс процесін, сандық 
фотосуреттерді стандартты түрде түсіру, сақтау, өңдеу және мұрағаттау 
процесі қажет. Жұмыс процесі, әдетте, деректерді қалай ұйымдастыруға 
болатындығын көрсететін жеке әдіс болып табылады. Ең алдымен, сандық 
файлдар жинағының сақтық көшірмесін жасау үшін 3-2-1 ережесін есте 
сақтаңыз: 

 3 бөлек дана; 
 2 түрлі медиа; 
 1 басқа жерде сақталады. 
Сақтаудың әртүрлі нұсқаларын қарастырған кезде, кейбір факторлар 

Сіз үшін басқаларына қарағанда маңызды болуы мүмкін. Уақыт өте келе 
сандық сақтау арзанға түскенімен, сіз бәрінің 3 көшірмесін жасағаныңызды 
және сандық жинағыңыз (және сақтау құны) уақыт өте келе өсетінін есте 
сақтаңыз. 

Ұсынылатын сақтау нұсқалары: 
 Сыртқы қатты дискілер. Seagate және Western Digital сияқты 

коммерциялық өндірушілердің сыртқы дискілері Интернетте немесе кеңсе 
жабдықтау дүкендерінде кеңінен қол жетімді. Кейбір дискілер 
бағдарламалық жасақтаманы орнатуды қажет етуі мүмкін, бірақ USB немесе 
firewire арқылы қосылғаннан кейін сіз файлдарды сыртқы дискіге сүйреп 
апара аласыз немесе бағдарламалық жасақтаманың көмегімен автоматты 
түрде сақтық көшірме жасауды жоспарлай аласыз. 

 Бұлтты сақтау. Көптеген бұлтты қызметтер бар (Google Drive, 
iCloud, Dropbox) және оларды сандық файлдардың сақтық көшірмесін жасау 
үшін пайдаланудың көптеген себептері бар: ыңғайлылық, шектеусіз сақтау, 
кез-келген компьютерден қол жеткізу және жұмыс істеу үшін физикалық 
медианың болмауы. Алайда, бұлтты қызметті таңдаған кезде бірнеше нәрсені 
есте сақтау керек: 

1. "Бұлт" жоқ. Сіздің заттарыңыз біреудің компьютерінде, ең 
алдымен, сервер фермасында. Бұл технологиямен байланысты көптеген 
сұрақтар бар. Бұл серверлер қайда орналасқан? Бұлтты қызметтер табиғи 
апат қаупін немесе сервердің істен шығуының басқа түрін азайту үшін 
көбінесе деректерді бір жерден екінші жерге жібереді, бірақ сіздің 
деректеріңіз қайда екендігі туралы толық ақпарат алу қиын болуы мүмкін. 
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Бұлтты қызметтен заттарыңызды шығару қиын болуы мүмкін. Бұлтты сақтау 
сенімді Интернет байланысын қажет етеді. Көптеген адамдар интернет-
инфрақұрылымы нашар жерлерде тұрады және уақыт келгенде деректерді 
жүктеу немесе жүктеу кезінде қиындықтарға тап болуы мүмкін. Барлық 
деректерді бірден шығару керек болғанда не болады?  Қызмет сіз салған 
барлық нәрсені жүктеудің қарапайым әдісін ұсына ма? 

2. Бұлтты сақтау құны уақыт өте келе артады. Көптеген бұлтты 
сақтау қызметтері ақысыз жұмыс істейді және белгілі бір шекті мәнге 
жеткенде ғана ақы алады (қызметке байланысты 2-15 ГБ).  

Ұзақ мерзімді сақтау үшін ұсынылмайды: 
 Жазылған CD - R және DVD-R дискілері сияқты оптикалық 

медиа бір кездері сандық сақтық көшірмелерді сақтаудың жақсы нұсқасы 
болып саналды. Бірақ оптикалық дискілер компьютерлік техниканың 
стандартты функциялары болғанмен, есептеу ортасы дамыған сайын олар аз 
байқалады. Blu-Ray сияқты кейбір оптикалық медиа 128 ГБ-қа дейін 
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бірақ оларды сақтау кезінде оларға сенбеу керек [65]. 
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RAW файлдары сияқты сандық негативтерге жарамайды, себебі оларды 
сайтта көрсету мүмкін емес [66]. 

Медиаға нақты қол қою керек, бірақ Мұрағат фотосуреттерін тек оқуға 
қол жетімді ету және оларды қалта немесе медиа деңгейінде парольмен 
қорғау жақсы идея болуы мүмкін. Алайда, парольді орнату екі жақты өткір 
болып табылады, себебі парольді ұмытыңыз мүмкін. Егер бұл сізді 
мазалайтын болса, пароль ретінде "пароль" сөзін қолданыңыз, себебі оның 
мақсаты рұқсат етілмеген кіруді болдырмауға емес, кездейсоқ назар 
аудармауға қосымша кедергі болып табылады. 

 Фото мұрағатты ұйымдастыру нұсқалары: 
1. Кәдімгі фотограф негізінен оқиғалар мен басқа да оқиғалардың 

суреттерін түсіреді, файл өлшеміне мән бермейді, бірақ өз коллекцияларын 
болашақ ұрпақ үшін сақтағысы келеді. Көбінесе ықшам сандық камераны 
немесе ұялы телефонға салынған камераны пайдаланады және суреттерді 
сирек өңдейді. Әдетте суреттерді бөлісу және басып шығару немесе аз орын 
алу үшін JPEG-ке түсіреді. 

Мұрағаттау стратегиясы: жоғалтудан туындаған ақауларды азайту үшін 
JPEG-ті ең жақсы сапада сақтаған дұрыс. Суреттердің зақымдануын анықтау 
үшін әр фотоальбомды алынбалы ақпарат құралдарында екі данада, SFV 
немесе MD5 бақылау файлдарымен бірге сақтаған дұрыс. Мұрағат 
фотосуреттерін ескірген медиа мен деректердің бүлінуіне жол бермеу үшін 
әр 5 жыл сайын жаңа медиаға қайта жазу керек. 

2. Білікті фотограф әр түрлі жанрларды, мүмкін ерекше есте қаларлық 
оқиғаларды немесе үлкен көлемде басып шығаруға арналған жұмыстарды 
түсіреді, ол үшін әр көріністі барынша сапалы сақтау өте маңызды. Ол 
көбінесе сандық DSLR камерасын пайдаланады, бірақ салмағы мен 
өлшемдері маңызды болса, ықшам камераны да қолдана алады. Әдетте RAW-
да түсіріледі, себебі өңдеуден кейінгі қосымша жүктеме кез-келген суреттен 
максималды түрде сығуға болады, әсіресе егер ол ерекше сәтті түсірсе. 

Мұрағаттау стратегиясы: түсінікті фотографтар әрқашан суреттерін 
RAW форматында сақтауы керек. Кез-келген редакциялау компьютерде 
RAID 1-ден гөрі дискілерді сақтау керек, әйтпесе түсірілімнен кейін дереу 
бастапқы суреттердің сақтық көшірмесін жасау керек. RAW мұрағаттамас 
бұрын файлдарды DNG форматына түрлендіру керек немесе өзгеріссіз сақтау 
керек. Бағдарламалық үйлесімділікті сақтау үшін RAW немесе DNG 
форматындағы файлдарды жаңа форматқа түрлендіру керек; жаңа сақтық 
көшірмелердің әрқайсысы деректерді Жаңа сақтау үшін Жаңа сақтау 
технологияларын қолдана отырып, жаңа ортада жасалуы керек [67]. 
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Тапсырма  
1. Фотосуреттерді ұйымдастыруға және сақтауға арналған көптеген 

бағдарламалардың бірін жүктеп, орнатыңыз және көріңіз. Мұрағаттағыңыз 
келетін фотосуретті немесе бейнені ашыңыз, бағдарламаның нұсқауларын 
орындау арқылы мұрағаттау процесін жасаңыз. 

2. Ұсынылған әдістердің бірін қолдана отырып, өзіңіздің 
фотосуреттеріңіздің мұрағатын жасаңыз. 

 
2.1.8.  Фотосуреттерді қалпына келтіру және қалпына келтіру 
 

Суретке түсіру-бұл кескінді түпкілікті аяқталған көрініс беру үшін 
өзгерту процесі. Ретушерлер әдетте кішкентай локализацияланған кескін 
түзетулерін білдіретін әрекеттерді орындайды. Әдетте жаһандық 
параметрлерден кейін аяқталады (мысалы, түсті түзету), ретушинг — бұл 
кескінді тегістеу және жылтырату. 

Портретпен жұмыс жасағанда, ретушер дақтарды маскирлеп, теріні 
тегістеп, тістерді ағарта алады (221 сурет). Олар бетті жұқаруы немесе көзді 
жақсартуы мүмкін. Олар сонымен қатар шаштың түсін өзгерту немесе 
модельдің денесін жақсарту сияқты әрекеттерді орындай алады. Өнімді 
суретке түсіру үшін ретушер зақымдалған қорапты жөндей алады. Олар 
саусақ іздерін алып тастай алады немесе өнімнің бетін тегістей алады. 
Тереңдікті құру үшін өнімге маңызды сәттерді қосуға болады. Кескінге 
енгізілген өңдеулердің түрлері клиенттің қалауына байланысты. Әдетте, 
тәжірибелі ретушер клиенттің қалауына сәйкес кескінге түзетулер енгізеді. 

 
221- сурет. Ретушь жасалған суреттер. Ретушке дейінгі және кейінгі портрет 

 
Әрбір әрекет Photoshop сияқты бағдарламада табуға болатын әртүрлі 

құралдарды қажет етеді. Ретушерлер емдік щетка, түрлі сүзгілер сияқты 
құралдарды, сондай-ақ сұйылту сияқты басқа құралдарды қолданады, оларды 
нысанның пішінін өзгерту немесе үлгіні жақсарту үшін пайдалануға болады. 
Ретушинг саласындағы мүмкіндіктер клиенттің қалауына және олар қол 
жеткізгісі келетін "келбетке" байланысты. 

Photoshop қолданбай портреттерді қайта өңдейтін бірнеше бағдарлама 
бар. Portrait Pro Studio сияқты бағдарламалар автоматты түрде Photoshop-та 
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қолданатын көптеген әрекеттерді орындайды. Бұл бағдарламаларды 
пайдалану кезінде автоматты параметрлерді конфигурациялау қажеттілігін 
есте ұстаған жөн, Әйтпесе модель өте "пластикке" айналу қаупі бар. 
Бағдарлама өте қиын болуы мүмкін. Өкінішке орай, бұл бағдарлама 
модельдер қатысатын суреттердегі өнімдердің фотосуреттері үшін жұмыс 
істемейді. 

Азық-түлік фотосуреттерін суретке түсіру. Өнімнің фотосуреттері 
жағдайында фотосуреттерді әлеуетті клиенттер үшін тартымды ететін 
көптеген ретушинг нұсқалары бар. Қайталанудың әртүрлі деңгейлері бар 
екенін есте ұстаған жөн. Ретушингтің негізгі жұмысы үйлестірудің немесе 
біріктірілгеннің іздерін "тазарту" сияқты жақсартуларды қамтуы мүмкін. 
Күрделі қалпына келтіру зергерлік тастарды жақсарту, гауһар тастарды 
анықтау, алтын немесе күмісті жылтырату, теріге құрылым беру, жарықты 
жою және тағы басқалар сияқты жұмыстарды қамтуы мүмкін. 

Басып шығарылған фотосуреттер-бұл оқиғаның құнды естеліктері мен 
сәттерін түсіретін нәзік заттар. Көбінесе ескі суреттер ерекше, сондықтан 
олардың бүлінгенін білу өте өкінішті болуы мүмкін. Фотосуреттер көптеген 
жылдар бойы ылғалдың, судың, күн сәулесінің және кірдің әсерінен үлкен 
зиян келтіруі мүмкін. Кейде тіпті жаңа фотосуреттерді дұрыс сақтамау зиян 
келтіруі мүмкін. Әр адамның жүздеген фотосуреттері бар ескі отбасылық 
альбомы бар, уақыт өте келе бұзылғандары да бар.  

Басып шығарылған фотосуретті цифрландыру үшін белгілі бір жабдық 
қажет: фотосуреттерді өңдеу бағдарламалық жасақтамасы және жоғары 
ажыратымдылықтағы суреттерді немесе шаршы дюймге нүктелерді 
сканерлеуге болатын жоғары сапалы сканер. Dpi саны неғұрлым үлкен болса, 
сканер соғұрлым егжей-тегжейлі түсіре алады. Көптеген фотосуреттер үшін 
300 нүкте / дюйм ажыратымдылығы ұсынылады. 

Фотосуретті сканерлеңіз. Фотосуретті сканерге абайлап салыңыз да, 
мүмкіндігінше егжей-тегжейлі түсіру үшін жоғары ажыратымдылықтағы 
суреттерді сканерлеуді таңдаңыз (222 сурет). Сұралған кезде суретті JPEG 
орнына TIFF форматында сақтаңыз. TIFF-бұл үлкенірек файл, бірақ ол 
фотосуреттің егжей-тегжейі мен сапасын сақтайды. Суретті сақтағаннан 
кейін оны фотосуреттерді өңдеу бағдарламалық жасақтамасында ашыңыз. 

 
222- сурет. Зақымдалған фотосуретті сканерлеу (дереккөз: 

https://www.wikihow.com) 
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қолданатын көптеген әрекеттерді орындайды. Бұл бағдарламаларды 
пайдалану кезінде автоматты параметрлерді конфигурациялау қажеттілігін 
есте ұстаған жөн, Әйтпесе модель өте "пластикке" айналу қаупі бар. 
Бағдарлама өте қиын болуы мүмкін. Өкінішке орай, бұл бағдарлама 
модельдер қатысатын суреттердегі өнімдердің фотосуреттері үшін жұмыс 
істемейді. 

Азық-түлік фотосуреттерін суретке түсіру. Өнімнің фотосуреттері 
жағдайында фотосуреттерді әлеуетті клиенттер үшін тартымды ететін 
көптеген ретушинг нұсқалары бар. Қайталанудың әртүрлі деңгейлері бар 
екенін есте ұстаған жөн. Ретушингтің негізгі жұмысы үйлестірудің немесе 
біріктірілгеннің іздерін "тазарту" сияқты жақсартуларды қамтуы мүмкін. 
Күрделі қалпына келтіру зергерлік тастарды жақсарту, гауһар тастарды 
анықтау, алтын немесе күмісті жылтырату, теріге құрылым беру, жарықты 
жою және тағы басқалар сияқты жұмыстарды қамтуы мүмкін. 
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олардың бүлінгенін білу өте өкінішті болуы мүмкін. Фотосуреттер көптеген 
жылдар бойы ылғалдың, судың, күн сәулесінің және кірдің әсерінен үлкен 
зиян келтіруі мүмкін. Кейде тіпті жаңа фотосуреттерді дұрыс сақтамау зиян 
келтіруі мүмкін. Әр адамның жүздеген фотосуреттері бар ескі отбасылық 
альбомы бар, уақыт өте келе бұзылғандары да бар.  

Басып шығарылған фотосуретті цифрландыру үшін белгілі бір жабдық 
қажет: фотосуреттерді өңдеу бағдарламалық жасақтамасы және жоғары 
ажыратымдылықтағы суреттерді немесе шаршы дюймге нүктелерді 
сканерлеуге болатын жоғары сапалы сканер. Dpi саны неғұрлым үлкен болса, 
сканер соғұрлым егжей-тегжейлі түсіре алады. Көптеген фотосуреттер үшін 
300 нүкте / дюйм ажыратымдылығы ұсынылады. 

Фотосуретті сканерлеңіз. Фотосуретті сканерге абайлап салыңыз да, 
мүмкіндігінше егжей-тегжейлі түсіру үшін жоғары ажыратымдылықтағы 
суреттерді сканерлеуді таңдаңыз (222 сурет). Сұралған кезде суретті JPEG 
орнына TIFF форматында сақтаңыз. TIFF-бұл үлкенірек файл, бірақ ол 
фотосуреттің егжей-тегжейі мен сапасын сақтайды. Суретті сақтағаннан 
кейін оны фотосуреттерді өңдеу бағдарламалық жасақтамасында ашыңыз. 

 
222- сурет. Зақымдалған фотосуретті сканерлеу (дереккөз: 

https://www.wikihow.com) 

  
 

Суретті қиып алыңыз. Фотосуреттің жиектеріндегі зақым белгілерін 
жою үшін кесу құралын пайдаланыңыз. Ескі фотосуреттердің шеттері 
көбінесе суға немесе ылғалға ұшыраған кезде бұралып тұрады (223 сурет). 
Егер фотосуретте периметрдің зақымдануы болса, кескінді кесу бұл мәселені 
тез шешеді. 

 
223 -сурет. Зақымдалған фотосуреттің шеттерін кесу (дереккөз: 

https://www.wikihow.com) 
 

Фотосуреттің тонын түзетіңіз. Кез-келген басқа кемшіліктер мен зақым 
белгілерін өзгертпес бұрын түс, жарықтық және контраст мәселелерін 
шешіңіз. Оларды Photoshop-та немесе басқа фотосуреттерді өңдеу 
бағдарламалық жасақтамасында өңдеу құралдарын ашу арқылы теңшеуге 
болады. Бұл деңгейлерді курсорды қажетті эффекттер пайда болғанша шкала 
бойынша жылжыту арқылы өзгертуге болады. Жарықтық деңгейінің 
жоғарылауы қараңғы фотосуретті жеңілдетуге көмектеседі немесе 
Контрасттың жоғарылауы бұлыңғыр, түссіз фотосуретке әкелуі мүмкін (224 
сурет). Қажет емес реңктерді кетіру үшін жүгірткі параметрлерін өзгертіңіз. 

Әр жасалған нұсқаны басқа файл атауының астына сақтаңыз, осылайша 
әр нұсқаны кейінірек салыстырып, ең жақсы қалпына келтіруді таңдай 
аласыз. 

 
224 -сурет. Зақымдалған фотосуреттің тонын түзету (дереккөз: 

https://www.wikihow.com) 
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Сызаттарды түзетіп, шаң іздерін алыңыз. "Шаң мен сызаттар" сүзгісін, 
Photoshop-та дақтарды қалпына келтіретін щетканы немесе фотосуреттерді 
өңдеудің басқа бағдарламаларында ұқсас құралды қолдану кемшіліктерді 
оңай және оңай жоюға мүмкіндік береді (225 сурет). Фотосуретті үлкейтіп, 
зақымдалған белгілерді түзету үшін жүгіргіні қолданыңыз. Баяу жұмыс 
жасаңыз және жұмыс кезінде үлгеріміңізді тексеру үшін кішірейтуді 
ұмытпаңыз. Бұл сүзгі кейбір бөлшектерді алып тастау арқылы жұмыс істейді, 
сондықтан сіз бұл мүмкіндікті теріс пайдаланбағаныңызға сенімді болуыңыз 
керек. 

 
225 -сурет. Сызаттар мен шаң іздерін жою (дереккөз: 

https://www.wikihow.com) 
 

Бос орындарды немесе жетіспейтін бөліктерді толтырыңыз. Егер 
фотосуретте жыртықтар, сызықтар немесе жетіспейтін бөліктер болса, Сіз 
"Штамп" құралын қолдана аласыз (226 сурет) кескіннің бір бөлігін қалпына 
келтіру және зақымдалған бөліктерді толтыру. Құралды ашқаннан кейін, 
клондау немесе қайта жасау керек фотосуреттің бір бөлігін таңдап, оны бір 
рет нұқыңыз. Курсорды жаңа көшірілген материалды пайдаланып қалпына 
келтіргіңіз келетін аймаққа жылжытыңыз. 

 
226- сурет. Зақымдалған фотосуреттің фонын қалпына келтіру (дереккөз: 

https://www.wikihow.com) 
 
Суретті басып шығарыңыз. Фотосуретті қалпына келтіргеннен кейін 

қалпына келтірілген фотосуретті басып шығару үшін сиялы принтерді немесе 
жылтыр қағазбен арнайы фото принтерді қолданыңыз (227 сурет).  
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Сызаттарды түзетіп, шаң іздерін алыңыз. "Шаң мен сызаттар" сүзгісін, 
Photoshop-та дақтарды қалпына келтіретін щетканы немесе фотосуреттерді 
өңдеудің басқа бағдарламаларында ұқсас құралды қолдану кемшіліктерді 
оңай және оңай жоюға мүмкіндік береді (225 сурет). Фотосуретті үлкейтіп, 
зақымдалған белгілерді түзету үшін жүгіргіні қолданыңыз. Баяу жұмыс 
жасаңыз және жұмыс кезінде үлгеріміңізді тексеру үшін кішірейтуді 
ұмытпаңыз. Бұл сүзгі кейбір бөлшектерді алып тастау арқылы жұмыс істейді, 
сондықтан сіз бұл мүмкіндікті теріс пайдаланбағаныңызға сенімді болуыңыз 
керек. 
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Бос орындарды немесе жетіспейтін бөліктерді толтырыңыз. Егер 
фотосуретте жыртықтар, сызықтар немесе жетіспейтін бөліктер болса, Сіз 
"Штамп" құралын қолдана аласыз (226 сурет) кескіннің бір бөлігін қалпына 
келтіру және зақымдалған бөліктерді толтыру. Құралды ашқаннан кейін, 
клондау немесе қайта жасау керек фотосуреттің бір бөлігін таңдап, оны бір 
рет нұқыңыз. Курсорды жаңа көшірілген материалды пайдаланып қалпына 
келтіргіңіз келетін аймаққа жылжытыңыз. 

 
226- сурет. Зақымдалған фотосуреттің фонын қалпына келтіру (дереккөз: 

https://www.wikihow.com) 
 
Суретті басып шығарыңыз. Фотосуретті қалпына келтіргеннен кейін 

қалпына келтірілген фотосуретті басып шығару үшін сиялы принтерді немесе 
жылтыр қағазбен арнайы фото принтерді қолданыңыз (227 сурет).  

  
 

 
227- сурет. Фотосуретті басып шығару (дереккөз: https://www.wikihow.com) 

 
Тапсырма  
1. Фотосуреттерді ретуштеуге арналған қосымшаны таңдаңыз және 

орнатыңыз. Суретке түсіруге арналған көптеген керемет бағдарламалар бар, 
бірақ дұрыс таңдау оңай емес. Сіз үшін ең ыңғайлы қосымшаны таңдаңыз, 
онда бірқатар ретушинг құралдары бар. Теріні тегістеу және мүсіндеуден, 
тісті ағартудан бет пішінін созу және өзгертуге дейін мүмкіндік бар. 

2. Фотосуретті қайта жасаңыз. Сіз терінің реңктерін өзгерте аласыз 
және кез-келген сүзгі арқылы түстерді өңдей аласыз. Сондай-ақ шуды 
бәсеңдету және фотоға бөлшек қосу арқылы теріні тегістеуге болады. 
Соңында, тақырыпқа назар аудару және қара дақтарды кетіру үшін виньетка 
қосыңыз. 
 

2.2. Кино және видеоөнерінің негіздері 

  Кино тарихын Лумиер ағайындылары ұйымдастырған алғашқы 
қоғамдық киносеанстан санауға болады (228 сурет) Парижде 1985 жылы 28 
желтоқсанда "Гран кафеде" Капучинок бульварында. Бұл "Пойыздың Ла 
Сиота станциясына келуі" болды. Ағайынды Люмьер ең алғашқы 
киноаппаратты патенттеп, оған "кинематограф" атауын берді. Бұл 
құрылғының алдында көптеген адамдар болды, олардың арасында 
люмьеровскийге  Т.Эдисонның кинетоскопы жақын болды (229 сурет), ол 
сонымен қатар жарық проекциясына негізделген (1894 жылы құрылған, 
сондықтан көптеген тарихшылар Эдисонды кинематографтың өнертапқышы 
деп санайды). 

 
228 -сурет. Ағайынды Люмьерлер 
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229-сурет.  Т. Эдисон кинетоскопы 

 
Шын мәнінде, ағайынды Лумиердің алғашқы фильмдері шындыққа 

фотографиялық көзқарас ретінде біріктірілді («Пpибытиe пoeздa нa вoкзaл Лa 
Cиoтa», «Выxoд paбoчиx c фaбpики» және т.б.), сондай-ақ ойын-сауық пен 
көріністік («Пoлитый пoливaльщик», Наполеонның өмірінен сахналау). 
Алайда, фильмді шынымен керемет көрініске айналдырған алғашқы 
режиссер Джордж Мельес болды (230 сурет).  

 

 
230 -сурет. Жорж Мельес 

 
1985 жылы 28 желтоқсанда ағайынды Люмьердің алғашқы киносеансы 

өткен кезде, Мельесалар кинематографтың қандай бай мүмкіндіктер 
ашатынын бірден түсініп, оларға кинопарат үшін 10 мың франк ұсынды. Бас 
тартқаннан кейін ол үміт үзбеді және Англияда түсірілім тобын сатып алды. 
Милестің алғашқы "карта ойыны" фильмі, оның 1896 жылғы басқа таспалары 
сияқты, Лумьерге еліктейді. Алайда, Мелес көп жұмыс істейді және өз 
жолын табандылықпен іздейді. 

Кинематорграфияның  басқа өнер түрлерінен айырмашылығы, белгілі 
орынға және туған күніне ие. Кино туғаннан бастап демократия және қол 
жетімділік сияқты қасиеттерге ие болды.  Өнердің барлық түрлері киноға 
байланысты: кино-синтетикалық өнер түрі. Өнердің кез-келген түрі киноның 
дамуына әсер етті, өзінің экспрессивті құралдарымен, әдістерімен "бөлісті". 
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229-сурет.  Т. Эдисон кинетоскопы 
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көріністік («Пoлитый пoливaльщик», Наполеонның өмірінен сахналау). 
Алайда, фильмді шынымен керемет көрініске айналдырған алғашқы 
режиссер Джордж Мельес болды (230 сурет).  

 

 
230 -сурет. Жорж Мельес 
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Бірақ бұл байланыс бір жақты ғана емес. Кинода көрерменді экран әлеміне 
батырудың, кеңістік елесін жасаудың ерекше әдістері бар. Мұнда басты рөлді 

  
 

камера ойнайды. Кино бейнесін жасаудағы түсірілім камерасының 
шығармашылық рөлі өте алуан түрлі. Режиссерлер бір көріністі түсіру 
кезінде кинокамераны жылжытуды ойластырғаннан бері кино өнер ретінде 
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сәулелерін бекіту) және қозғалыс (визуалды бейнелердің динамикасы). 
Фотографиялық принцип киноны кескіндемеден шыққан бейнелеу 
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адамдардың тіркесімі болып табылады. Киноның ажырамас бөлігі-медиа 
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кинода сақталған терминологияны ғана емес, өзін де сезінуге мүмкіндік 
береді. Фильмнің негізгі бейнелеу компоненттері мен кескіндеменің негізгі 
түрлері бір-біріне сәйкес келеді. Терминдердің бейнелеу өнерінен киноға 
ауысуы кездейсоқ емес: портреттер, пейзаж, натюрморт, жалпылама 
көріністер. 

Бейне - фильмнің негізгі элементі - өте мәнерлі және мағыналы. Тірі 
заттар мен жансыз заттар көрерменнің көз алдында өзінің танымал көрінетін 
бейнесінде фотографиялық дәл және айқын көрінеді. Кино жоғары дәрежеде 
шынайылықты дәріптейді, экран арқылы әсерлейді. Меніңше, кинокамера –
механикалық аппарат арқылы режиссерді тасада қалдырады. Бірақ кез-келген 
шындықта белгілі бір дәрежеде символдық, әр нәрсенің ішкі мәні бар. Кино, 
мүмкін, басқа өнерден гөрі, адамға таныс адамның осы келбетін көруге, оның 
тереңдігіне енуге мүмкіндік берді, шын мәнінде поэтикалық құбылыс болды 
– сыртқы мағынаны берудің ең шынайы және тікелей құралы. Кинодағы 
сурет-бұл бастапқы материал және сонымен бірге суретшінің белгілі бір 
эстетикалық мақсаты бар өте күрделі шындық. Ең бастысы, бұл шындық 
қозғалыста берілген. Экрандағы кез-келген сурет дәйекті әрекеттің фрагменті 
болып табылады және уақыт өте келе дамиды. Сондықтан кез-келген жеке 
кадр-бұл аяқталмаған, дамуға, одан әрі қозғалысқа ашық нәрсе, оны беру 
"кино өмірінің мәні, оның негізгі қасиеті, оның мәнінің негізгі көрінісі" 
(Ж.Эпштейн) [69]. A түс пен дыбыс біздің бейнелеу кеңістігін 
қабылдауымызға жанды, айқын көлем береді. Шындықтың осы, ең тән 
белгілерін беру және кинобейненің ерекше сенімділігі мен шынайылығын 
анықтайды. Бұл көрерменнің экрандағы әрекетке қатысуының әсерін, оның 
түпнұсқалығына деген сенімін түсіндіреді. Бейнені алыс өткен оқиғалар 
туралы болса да біз қазіргі уақытта болғандай етіп қабылдаймыз, оны біздің 
сана-сезіміміз "қазіргі уақыт" деп сіңіреді. [70]. 

Кез-келген өнер сияқты, кино материалды таңдау мен құруға 
негізделген. Мұндағы композиция заңдары кескіндемедегідей қалады. Тек 
айырмашылығы-композициялардың статикалық сипаты кинода жоспарларды 
өзгерту, камера қозғалысы және т. б. арқылы жүзеге асырылады. Алайда, 
егер кескіндеме жақтауы сыртқы әлемнің фрагменттерін "кесіп тастаса", 
әдетте, қалғанының бәрін қоспағанда, экрандағы кескіннің жақтауын, 
керісінше, көрермен мүлдем қабылдамауы керек [71]. 

Тапсырма 
1. Видео  түсіруді бастамас бұрын камераның ең жақсы 

параметрлерін тауып, оларды бүкіл бейне жазбасына қолдануды 
әдеттендіріңіз. Фотоға түсіру кезінде диафрагма мен ұсталымды ауыстыруға 
болады. Алайда, бейне түсіру кезінде диафрагма мен ысырма жылдамдығын 
ауыстыру түсірілім түрінің күрт өзгеруіне әкелуі мүмкін.  

2. Сүйікті видеодан немесе фильміңізден бір көріністі қайта түсіріп 
көріңіз. Жылжымалы кадрларды қолданыңыз және әр түрлі кадрларды 
пайдалану арқылы қозғалыс елесін жасауға тырысыңыз. 
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2.2.1. Кинодраматургия негіздері 
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Бейімделген сценарий кітап, пьеса, телешоулар, алдыңғы фильм 
(ремейк) немесе тіпті нақты жаңалықтар сияқты басқа формада бар нәрсеге 
бейімделген. Мұның көптеген сансыз мысалдары бар, бірақ, мүмкін, ең көп 
тарағандары-кітаптар. Енді, егер ең көп сатылатын көркем кітап болса, бұл 
оның киноға бейімделуіне кепілдік береді.   

Сценарий бойынша жұмыс үш кезеңде жүргізіледі: әдеби, 
киносценарий, режиссерлік сценарий. Кинодраматург әдеби сценарийде 
жұмыс істейді, көбінесе продюсер және режиссер осы жұмысқа қатысады, 
олар көбінесе оның авторлары болады. Көркем сәттерден басқа, фильмнің 
ұзақтығын ескеру керек, яғни сценарийдің көлемін қатаң шектеу керек. 
Содан кейін кино жағдайларына бейімделетін әдеби сценарий фильм 
сценарийіне айналады, онда сипаттамалық бөлік қысқарады, Диалогтар 
нақты жазылады, бейнелеу және дыбыс қатарларының қатынасы 
анықталады. Мұнда драмалық жағы көріністер мен эпизодтар бойынша 
жасалады, ал қойылымды әзірлеу түсірілім нысандары бойынша жүзеге 
асырылады. Әрбір жаңа көрініс жеке параққа жазылады, бұл кейіннен 
сюжетті дамытуда олардың дәйектілігін анықтауда жұмысты жеңілдетеді. 
Сонымен қатар, киносценарий өндірістік редакциядан өтеді. Бұл фильмнің 
ұзындығын, түсірілім нысандарының санын, павильондық декорацияларды, 
актерлер санын, экспедицияларды ұйымдастыруды және тағы басқаларды 
анықтау үшін қажет. Онсыз кино өндірісінің қаржылық шығындарын есептеу 
мүмкін емес [73].  

Кино драматург өнері енді жүз жылдан аз уақыт бойы өмір сүріп 
келеді, ал театр драмасы екі жарым мыңжылдықтан асады, сондықтан 
сценарий теориясы Аристотельден бастап Брехт пен абсурд театрын 
құрушыларға дейінгі философтар мен драматургтер жасаған батыс 
еуропалық драма теориясына негізделген. Кино драматургиясы туралы 
оқулықтардың көпшілігі-Голливудтың кино сценарийшілері мен 
редакторларының еңбектері ме, әлде Отандық кино драматургтерінің 
жұмыстары болсын – Аристотель мен Гегель ашқан сахналық драма 
заңдарына негізделген: бұл сюжет пен қақтығыстың заңдылықтары. 
Драмалық әрекеттің еуропалық теориясының ережелері тек заманауи 
кинематографиялық жанрлардың авторына мысал ретінде өзгертіліп, 
түсіндіріледі, бұл кітаптар ең сәтті фильмдердің сценарийлерін талдайды, 
жанжал, композиция, сюжет, кейіпкерлер мен жанрлық ерекшеліктерді 
зерттейді. Сонымен, театр және кино драматург шығармаларындағы іс-
әрекетті құру негіздері әлі де бірдей. Бірақ театр мен кино көрерменмен 
сөйлесетін тіл түбегейлі ерекшеленеді. Сондықтан-іс-әрекетті құру 
заңдарынан басқа, қазіргі сценарист кино тілінде сөйлеуді үйренуі керек [74]. 

Кез-келген жазушы сияқты, кино драматургі де өз әлемін жасайды, 
бірақ бұл әлем сөз қозғалатын және дыбыстық бейнеге айналған кезде 
көпшілікке өзгереді. Сценарий жасау-бұл шығармашылық процесс, ал кино 
түсіру – бұл шығармашылық, сонымен бірге әр түрлі мамандықтағы адамдар 
қатысатын өте қымбат өндіріс. Кинодраматург міндетті түрде картинаның 
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режиссерімен және продюсерімен өзара әрекеттеседі, себебі олар сценарийді 
шығарудың шығармашылық әлеуетін де, техникалық мүмкіндіктерін де, оны 
жүзеге асыру үшін қажетті бюджетті де бағалайды. Сонымен қатар, кино 
өндірісінің әр кезеңінде жоғары технологиялық жабдықтар қолданылады, 
және ғылым тоқтап қалмайтындықтан, кинофильмдер де, өндірістік циклдер 
де үнемі өзгеріп отырады, нәтижесінде сценарий талаптары да өзгереді [75]. 

 Сценарист өмір сүретін және жұмыс істейтін, өз жұмысының әлемін 
құратын ережелер, ол өзі жазатын кино түрлеріне де байланысты. Егер ойын 
фильмі үшін кинодраматург әдетте өз жұмысын аяқтаса – көбінесе жалғыз өзі 
– өндіріс процесі басталғанға дейін жұмыс істейді, және автор өз жұмысын 
болашақ фильмнің режиссерімен және продюсерімен диалогта аяқтай ма, 
жоқ па, сценарий ескертусіз қабылданса – мәтіннің соңғы нұсқасында 
суретте түсіру керек нәрсенің бәрі жазылуы керек. Әрине, түсірілім 
барысында әдеби сценарийді өзгерту мүмкіндігін жоққа шығаруға болмайды 
(сценарийшінің қатысуымен немесе тіпті қатысуынсыз), бұл көптеген 
өндірістік жағдайларға байланысты: белгілі бір іс – қимыл орындарын, 
рөлдерге тағайындалған актерлерді ауыстыру, жыл мезгілі, ауа – райы, 
картинаның бюджетін өзгерту және т.б. бірақ – соған қарамастан-ойын 
фильмінің аяқталған әдеби сценарийі фильм жасаудың өндірістік процесінің 
бастапқы нүктесі болып табылады. 

Қазіргі уақытта сценарийлер дербес құндылыққа ие, оқуға арналған 
электрондық тасымалдағыштарда баспа түрі журналдарда және арнайы 
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үлкен бөлігі және финалдың шарықтау шегі (231 сурет). 

 

 
231- сурет. Сценарий жазу ережелері 

  
Деректі фильмде мүлдем басқа заңдар бар, мұнда фильм 

драматургиясы картинаны шығару кезінде туады. Мұнда сценарийді болашақ 
фильмнің негізгі идеялары көрсетілген өтініш түрінде жазуға болады: 
зерттелетін мәселе, суреттің материалы мен кейіпкерлері, ал кейде фильм 
сценарий емес, тек түсірілім жоспары арқылы басталады. Деректі фильмнің 
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әрекеттері көбінесе түсірілім кезінде тікелей жүреді, сондықтан оның қандай 
болатынын алдын-ала анықтау мүмкін емес. Деректі кинода сценарист 
режиссермен және кинооператормен тығыз жұмыс істей алады [76]. 

Теледидарға арналған сериямен жұмыс, ең алдымен, ситком немесе 
саяси драма болсын, алдын-ала анықталған форматты нақты сақтау болып 
табылады. Әр серияда жарнамалар эфир кезінде орналастырылатын актілерге 
бөлу болжанады, серия үшін қатаң шектеулер бар: белгілі бір іс – қимыл 
орындары, кейіпкерлер, сюжеттердің сюжеттік бұрылыстарына қойылатын 
белгілі бір талаптар және т.б. серияға сценарий жазу көбінесе ұзақ уақыт 
бойы өндіріске енгізілген жобада жұмыс істейді, онда түсірілім, түсірілім 
монтажы және жаңа серияларды жазу бір уақытта жүреді. Теледидарда 
сценарий жасау жылдамдығы киноға қарағанда әлдеқайда жоғары, ал 
сценарист мұнда өндірістік циклде жазылған. Сондықтан, әдетте, 
кинодраматург тобы бас автордың (бас редактор, бас редактор, шоу-раннер) 
басшылығымен жұмыс істеген кезде ұжымдық жұмыс болжанады, мұндай 
жұмысты ұйымдастырумен автордың функциялары әртүрлі болады. Кейде 
драматургия серияларға бөлінеді, авторларды әңгімелер (сюжеттер) 
жазатындарға және кейіпкерлердің репликаларын (диалогшылар) 
жазатындарға бөлу болады. Сценарийшінің жұмысы жиі талқылаумен, 
брейн-сторммен байланысты, сондықтан американдық жүйеде, мысалы, 
сериалдар авторларының кеңсе жұмысының стандарттары қабылданған [77]. 

Анимациялық фильмнің сценарий авторы оның әдеби мәтінін 
суретшінің түсіндіретінін түсінумен жұмыс істеуі керек. Анимациялық 
киноның тілі ерекше, мұнда кино драматургтері – тарих пен кейіпкерлерді 
жасаумен қатар, орындардың құрамына көп көңіл бөледі: кейіпкерлер әрекет 
ететін орындар сюжет пен кейіпкерлердің мағынасымен салыстырылатын 
маңыздылыққа ие болады. Бұл салада сценарий авторы көбінесе суретші-
режиссер ретінде шығармашылық топтың тең құқылы мүшесі болып 
табылады. Анимация индустриясының өзі бірнеше кіші түрлерге бөлінеді: 
классикалық, қуыршақ, морфинг және 3D анимация және т. б. Осы кіші 
түрлердің әрқайсысында кинодраматург ескермейтін өзіндік технологиялық 
ерекшеліктері бар.  

Кинодраматургия өнері, жоғарыда айтылғандай, жақында пайда болды, 
өкінішке орай, тарих оның туған күнін нақты жазған жоқ.  ХХ ғасырдың 
басында кинематографтың қалыптасуы өте тез жүрді, бірақ біраз уақыт бойы 
сценарийші мамандығының қажеттілігі күмән тудырды. Василий Гончаров - 
"Понизовая вольница" (1908) алғашқы орыс фильмінің сценаристі, 
айтпақшы, Гончаровтың бастамасы бойынша бұл бейне Степан Разин туралы 
әйгілі орыс әнінің сюжетінде пайда болды, ол шыққаннан кейін ол авторлық 
құқықты қорғауға және барлық синематографиялық театрлардағы әр 
сессиядан шегеруге тырысты. Ол шағымданған драмалық және музыкалық 
Жазушылар одағы "Сценарий" "төменгі бостандықты" әдеби шығарма 
ретінде танудан бас тартты [78]. 
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Жоғарыда айтылғандай, кино драматургиясы-бұл шығармашылық 
мамандық, сонымен бірге ол фильм шығарумен байланысты, сондықтан 
мұнда шығармашылық процесс мүлдем еркін бола алмайды. Сценарист 
кинодраматург заңдарын біліп қана қоймай, бүгінде кино түсірудің не екенін 
білуі керек. Киноның қазіргі жағдайы техникалық мүмкіндіктердің үнемі 
жаңаруын білдіреді, бұл кинодраматургия тұрғысынан да түсінуді қажет 
ететін басқа экспрессивті құралдардың пайда болуын талап етеді. 

 
Тапсырма 
1. Мақсатты аудиторияны анықтаңыз. Кім үшін және не үшін 

түсіргіңіз келеді? Мақсатты аудиторияңыз сценарийді қалай жазғаныңызды, 
бейнені қалай түсіретіндігіңізді және оны қалай өңдейтініңізді анықтайды.  

2. Достардан немесе таныстардан бір кейіпкерді таңдаңыз, ол 
туралы әр түрлі жанрдағы бейненің шағын сценарийлерін жазыңыз (мысалы: 
комедия, драма және т. б.) 

 
2.2.2. Бейнематериалдарды монтаждау 
 
Бейне материал-бұл өңделмеген, өңделмеген материал, себебі ол 

бастапқыда бейнекамераға түсірілген немесе бейнекамерамен жазылған, оны 
әдетте қозғалатын суретті, бейнеклипті, телешоуды немесе соған ұқсас 
жұмысты жасау үшін өңдеу керек. Орнату процедурасы кез-келген жазу түрі 
сияқты кез-келген шығармашылық жұмыс сияқты. Жазбаша түрде 
шығармашылық процестің кезеңдері-жазу, қайта жазу, қайта жазу және қайта 
жазу. Өңдеу процесі-қарау, қайта қарау және қайта қарау. Алғашқы жобамен 
редактор бір уақытта бір көріністі алады және ең жақсы, келісілген 
материалды табу үшін барлық әрекеттерді жасайды. Көріністерді кез-келген 
ретпен кесуге болады, сондықтан әр көрініс өздігінен жұмыс істейді. 

Кино тілінің негізгі элементтерінің сипаттамасы: сурет, түс және 
дыбыс, композиция, кадр, ракурс, жоспар, түсірілім аппаратының қозғалыс 
түрлері, монтаж. Осылайша жоспарлардың өзгеруі ойлап табылды, сонымен 
бірге монтаж да пайда болды – фильмнің негізі. Алдымен камера 
декорацияны немесе кадрдағы қозғалысты қарастыру үшін пайдаланылды. 
Бірақ уақыт өте келе камера барған сайын субъективті көзқарастарды ала 
бастайды, барған сайын батыл қозғалыстарды игере бастайды. Құрылғы 
қозғалысының әртүрлі түрлері көптеген экспрессивті кадрларды түсіре 
алады. Сипаттамалық, камераның қозғалысы маңызды емес болған кезде, ол 
көрерменге кадрдың мазмұнын мүмкіндігінше жақсы көруге мүмкіндік 
береді. Камера қозғалатын адаммен немесе затпен бірге жүреді. Немесе 
әрекет кеңістігін көрсетеді. Алайда, аппараттың қозғалысы драмалық 
жүктемені алып, өздігінен өзгеруі мүмкін. Мұндай жағдайларда ол әрекет 
элементтері – кейіпкерлер немесе кейіпкер мен тақырып арасындағы 
кеңістіктік қатынасты анықтайды. Болашақта маңызды рөл атқаратын 
кейіпкерді немесе тақырыпты бөліп көрсете алады [79]. 
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Монтаждау (кинематографта, теледидарда, радиода, дыбыс жазу 
студияларында) — бастапқы материалды қайта өңдеу немесе қайта 
құрылымдау процесі, нәтижесінде өзге мақсатты материал алынады. Кино 
түсіруде монтаждау кино түсіруден кем емес маңызды деп саналады: монтаж 
фильмге қажетті ырғақ пен атмосфера бере алады. Кадрішілік және 
кадраралық монтажды ажыратыңыз (232 сурет) 

 
232- сурет. Кадрішілік монтаждау және кадраралық монтаждау 

 
Кадрішілік және кадраралық монтаждау үздіксіздік қағидаты бойынша 

жүзеге асырылады - бұл үздіксіз және айқын баяндау әрекетін қолдау үшін 
кесу жүйесі (233 сурет). Үздіксіздікті өңдеу экранның бағытына, позицияға 
және кадрдан кадрға дейінгі уақыт қатынасына байланысты. Фильм 
көрерменнің кеңістік пен уақыт дәйекті кадрлар арасында қатар жүреді деген 
болжамын қолдайды. Логикалық дәйектілікке қозғалыс үздіксіздігін 
редакциялау арқылы қол жеткізіледі. 

 

 
233- сурет. Үздіксіздік принципі 

 
 Сызықтық орнату нақты уақытта жиі кездеседі. Бірнеше көздерден 

(ойнатқыштар, камералар және т.б.) бейне коммутатор арқылы 
қабылдағышқа (эфир трансляторы, жазу құрылғысы) түседі. Бұл жағдайда 
сигнал көздерін ауыстырып қосумен желілік монтаж режиссері айналысады 
(234-1 сурет). Сызықтық орнату сонымен қатар көріністерді олардың 
реттілігін бұзбай бейнематериалда кесу процесі жағдайында да айтылады. 
Қазіргі уақытта бейнені сызықтық орнату сирек қолданылады. Бұл 
бейнеклиптерді бір таспадан белгілі бір ретпен жаңасына көшіруді қамтиды. 
Мысалы, 1 таспада әрқайсысы 5 минуттан тұратын он көрініс бар. Сізге 
олардың 4-і қажет, сондықтан сіз басқа таспаны алып, осы төрт көріністі 1-
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Монтаждау (кинематографта, теледидарда, радиода, дыбыс жазу 
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232- сурет. Кадрішілік монтаждау және кадраралық монтаждау 
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таспадан 2-таспаға көшіресіз. Бір кездері бұл бейнені өңдеудің бірнеше 
әдістерінің бірі болған, себебі адамдар компьютерлерге және бейнені өңдеуге 
арналған бағдарламалық жасақтамаға қол жеткізе алмады. Сіз 
ойлағаныңыздай, бейненің сызықтық монтажының бірнеше кемшіліктері бар. 
Мысалы, сіз 2-таспадан деректерді жоя алмайсыз және қате жіберген 
болсаңыз, қайтадан бастай алмайсыз. Сіз нөлден бастауыңыз керек, ол уақыт 
пен күш-жігерді қажет етеді. Сызықтық бейнені орнату әдетте екі 
Бейнемагнитофонның көмегімен жүзеге асырылады. 

 
234 -сурет. Желілік монтаждау 1 және сызықтық емес монтаждау 2 

 
Сызықтық емес монтаждау (234-2 сурет) бейне компьютерлер мен nles 

(non-linear Editor үшін қысқа) деп аталатын арнайы редакциялау 
бағдарламалық жасақтамасының көмегімен жасалады. Сызықты емес орнату-
бүгінгі таңда стандартты редакциялау түрі. Процесс өңделмеген бейнені 
компьютерге көшіруден басталады. Содан кейін бұл кадрлар Adobe Premiere 
Pro және Final Cut сияқты редакциялау бағдарламасында ашылады. Редактор 
редакциялау процесін толық бақылауға ие. Ол әр түрлі көріністермен жаңа 
бейне файл жасай алады, оларды кез-келген ретпен орналастыра алады, 
қажет болған жағдайда оларды кірістіріп, жоя алады. Орнату процесі 
аяқталғаннан кейін жаңа бейнеклипті CD немесе USB жад картасына 
көшіруге болады. Бұл сондай-ақ болуы мүмкін uploaded нұсқасы. Сызықтық 
емес монтаждау видео өте танымал біздің күндері және пайдаланылады 
көптеген компаниялар үшін жылдам және қарапайым жаңа бейнероликтер 
(235 сурет). 

1 көзі 

2 көзі 

Көзі  

N көзі 

Компьютер  

Компьютер  



202
  

 

 
235- емес. Сызықты емес монтаждау 

 
Сызықты емес орнату кезінде бейне фрагменттерге бөлінеді, содан 

кейін фрагменттер қажетті ретпен, қажетті форматта таңдалған бейне 
тасымалдаушыға жазылады. Бұл жағдайда фрагменттерді кесуге болады, 
яғни барлық бастапқы материалдар мақсатты тізбекке енбейді; кейде 
қысқартулар өте үлкен болады [80].  

Гибридті бейне монтаждың алғашқы екеуінің артықшылығы бар 
(сызықты емес бейне монтаж жүйесі бейне көзі рөлін атқарады). Кемшілігі-
жоғары баға. 1917 жылы Лев Кулешов монтаждау туралы былай деп жазды:" 
картинаны жасау үшін режиссер бөлек түсірілген бөліктерді, тәртіпсіз және 
бөлінбейтін, біртұтас етіп құрастырып, жеке сәттерді ең тиімді, тұтас және 
ырғақты ретпен сәйкестендіруі керек, сонымен қатар бала әріптермен бөлек, 
шашыраңқы текшелерден тұтас сөз немесе сөз тіркесін құрайды" [81]. 

"Орнату" ұғымы дұрыс жерде бекітуді, қосылуды, орнатуды білдіреді. 
Әлемдегі ең жақсы кино мектептерінде тіпті тәртіп бар, оның аясында 
студенттер монтаж ұғымын, оның принциптері мен қолданыстағы түрлерін 
үйренеді. Кино өндірісінде бұл термин "жинау" процесін, жеке кадрларды 
тұтас пленкаға желімдеуді білдіреді. Содан кейін олар дыбыс жазбаларын 
жасау кезінде оны қолдана бастады. Қазіргі әлемде монтаждау жеке 
сюжеттер мен ақпараттық блоктарды біртұтас тұтасқа қосу үшін 
электрондық бұқаралық ақпарат құралдарында да қолданылады. 

Кино өнері мен теледидардағы бейне монтаж таптырмайтын рөл 
атқарады. Тікелей эфир аясында теледидарда орнату өте сирек қолданылады. 
Ал киноиндустрияда ол-кинокартиналар жасаудың ең маңызды сәттерінің 
бірі. Техникалық революциялар ғасыры және қолданыстағы 
технологиялардың тез жаңаруы орнату процесін мүмкіндігінше 
мүмкіндігінше жеңілдетті. Фильмнің километрлерін көру, кадрларды кесу 
және қайшылар, пинцеттер мен желімнің көмегімен қолмен орнатуға көп 
уақыт пен күш жұмсау қажеттілігі жойылды. Кинода да, теледидарда да 
қазіргі жағдайда орнату әртүрлі арнайы эффектілермен тығыз байланысты. 
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Компьютерлік технологиялар және көптеген арнайы бағдарламалар орнату 
процесін әлдеқайда жеңіл және қол жетімді етті [82]. 

Орнату процесі бірнеше кезеңнен тұрады:  
1. Орнату ең алғашқы кадрлар түсірілмес бұрын басталады — 

бірінші қадам-әр кадр қандай жоспарлармен, қай нүктелерден, қандай 
әсерлермен түсірілетінін анықтау. 

2. Түсірілім барысында монтаждау әдістерінің барлық түрлері 
белсенді қолданылады: ағу, күңгірттеу, ығыстыру және тағы басқалар, бұл 
кадрларды сапалы және тез қосуға мүмкіндік береді. 

3. Барлық түсірілген материалдар монтаж цехтарына жіберіледі. 
Монтаждау процесін қоюшы режиссер басқарады. Монтажерлер тобы ең 
сәтті дубльдерді таңдайды, ұзын көріністер қысқарады, эпизодтардың 
реттілігі өзгереді, сурет пен дыбыстың толық синхрондылығына қол 
жеткізеді. 

4. Соңында барлық іс-әрекеттің дәйектілігі пысықталады, оның 
қарқыны мен ырғағы белгіленеді, болашақ фильмнің барлық кадрлары 
арасында семантикалық, дыбыстық, визуалды және ырғақты қатынас жүйесі 
қалыптасады [83]. 

Орнатудың негізгі қағидасы-180 градус ережесі. 180 градус ережесі-
кейіпкер мен сахнадағы басқа кейіпкер немесе объект арасындағы экрандағы 
кеңістіктік қатынастарға қатысты негізгі нұсқаулық (236- сурет). Ось деп 
аталатын қиял сызығы нысандарды байланыстырады және камераны сол 
осьтің бір жағында сахнада әр кадр үшін ұстап тұрғанда, бірінші объект 
әрқашан екіншісінің оң жағында болады, содан кейін ол әрқашан біріншісінің 
сол жағында қалады.  

 
236- сурет. Ереже 180 градус, схема екі таңба мен 180° доға 

арасындағы осьті көрсетеді, онда камералар орналасуы мүмкін (жасыл). 
Жасыл доғадан қызыл доғаға дейін кесу кезінде кейіпкерлердің позициялары 

экрандағы орындарды өзгертеді. 
 

Бүгінгі таңда кәсіби орнату бағдарламасы — Avid Media Composer. Бұл 
бағдарлама кәсіби бейне монтаж мүмкіндіктерін айтарлықтай кеңейтеді. 
Онда көптеген бейне форматтарымен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін 
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инновациялық құралдар жиынтығы бар. Ол көптеген фильмдерді, 
телешоулар мен жарнамаларды жасауда қолданылады. Кәсіби 
кинорежиссерлер және бейне өндірісі бірнеше жылдар бойы оны жақсы 
көреді. Бүгінгі таңда оның сенімділігі, әмбебаптығы және өнімділігі бойынша 
лайықты аналогтары жоқ. 

Final Cut Pro X Тамаша бағдарламасы бар. Бағдарлама бейне 
монтаждан басқа, түстерді түзетуге, арнайы эффектілерді қолдануға, 
дыбысты өңдеуге және дайын материалды әртүрлі форматтарға түрлендіруге 
мүмкіндік береді. Final Cut Pro бағдарламасы-кәсіби бейне монтаж 
жүйелерінің арасында нағыз көшбасшы. Голливудта түсірілген фильмдердің 
жетпіс пайызына дейін және әлемнің жетекші телеарналарындағы 
телешоулардың тоқсан пайызға жуығы бүгінде Final Cut Pro 
бағдарламасында жасалады. Ол кәсіби бейне монтаж саласындағы нағыз 
жетістік болып саналады [84]. 

 
Тапсырма 
1. Сіз бұрын жазған сценарийге сәйкес екі немесе одан да көп 

камераның көмегімен бейне материалды алыңыз. Сценарийлік дизайн 
принципі бойынша бір кадрдан екінші кадрға ауысуды қолданыңыз. Әр 
жақтаудың ұзындығы 2 минут болмауы керек. 

2. Орындаңыз бейсызық монтаждау бейне, опираяь базалық 
монтаждау ережесі. Кадр жоспарларының форматы мен тұрғысынан өзгеруін 
қадағалаңыз. Сіздің міндетіңіз-жалпы орналасу жоспарлары бар актерлер мен 
объектілердің ірі жоспарларының кезектілігін құру. 

 
2.2.3. Бейнефильмнің қарқынын сақтай отырып, кадрлардың 

хронометражы 
 

Ритмді басқару-монтаж режиссерінің маңызды құралы. Ритм-бұл 
аудиовизуалды ағынды басқаруға мүмкіндік беретін механизм, қажет болған 
жағдайда гетерогенді бөліктерді біртұтас етіп қалыптастыру немесе 
фрагменттерді мағынасы, көңіл-күйі, ішкі мазмұны бойынша бөлу. 
Орнатудың өте жиі кездесетін қателігі — ырғақты желімдеуден желімдеуге 
дейінгі ресми аралық ретінде түсіну. Мұндай ойланбаған "математикалық" 
тәсіл көбінесе болып жатқан оқиғалардың ішкі сұлулығын бұзады, 
актерлердің, режиссердің, оператордың күш-жігерін жоққа шығарады. 
Дегенмен, бұл мұндай әдісті кейбір жағдайларда қолдануға болмайды дегенді 
білдірмейді. Ырғақтың барлық түсінігін аралық қашықтыққа дейін 
төмендетудің қажеті жоқ [85].  

Бастапқы материал тек бір қарағанда түсініксіз және ретсіз болып 
көрінуі мүмкін, бірақ олай емес. Кез-келген әрекетте барлық материалды 
сақтайтын өзінің "ішкі өзегі" бар. Тағы бір нәрсе, оны "бос тұқым" 
үйіндісімен толтыруға болады. Жаратушының міндеті-құнды тамырға жету. 
Алдымен сіз бүкіл материалды қарауыңыз керек. Мәнді бірден түсінуге 
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тырысуға болады, алайда бірақ көбінесе, әсіресе тиісті тәжірибе болмаған 
кезде, бұл оңай емес. Дереккөзді қарап шыққаннан кейін түсіну керек бірінші 
нәрсе-кадрда жиі не болады?  

Орнату кезінде неден бастайтындығыңызды шешіңіз. Егер сізде күшті 
музыка болса, онда ол шешуші болады. Жақсы музыка монтажды өзі 
жүргізеді, әр үзіндіде кадрдың ұзақтығын ұсынады. Әдетте, олар "күшті 
үлеске" орнатылады, бірақ нұсқалар болуы мүмкін. Ең бастысы, таңдалған 
Орнату түрі кем дегенде соққының соңына дейін сақталады. Онда, егер қажет 
болса, сіз Желімді күштіден әлсіз үлеске ауыстырып, монтаждық синкоп 
жасай аласыз. Әрине, мұндай техниканы қолдануды шешкеннен кейін, 
монтаж режиссері оның қазіргі кездегі дұрыстығын нақты түсінуі керек. 
Мысалы, музыкалық екпін (жаңа музыкалық аспаптың қосылуы немесе 
қарапайым майлау, құлату) әрдайым синкоп үшін жақсы себеп болып 
табылады. Бірақ қысқа барабанның ортасында орнату логикасын өзгерту 
біртүрлі болады [86]. 

Егер музыка фондық немесе әлсіз ырғақты өрнегі болса, онда орнату 
бейне тізбегін жүргізе алады. Мұнда бейнетаспа ішіндегі заңдылықтарды 
анықтау қажет. Жасанды түрде бір нәрсе жасауға бола ма? Болып жатқан іс-
әрекеттің қисыны қандай? Мысалы, допқа жақсы соққы жанкүйерлер 
арасында эмоциялар дауылын тудырады. Керемет аудиовизуалды рифма - 
"допқа соққы, трибунадағы барабанға соққы". 

Ырғақты орнату үш компоненттен тұрады. Математикалық, визуалды, 
дыбыстық. Жоғары сапалы орнату-бұл компоненттердің сауатты үйлесімі. 

Логика бір компоненттен екіншісіне тегіс ағып кетуі мүмкін. Ең 
бастысы, бұл режиссер үшін де, көрермен үшін де табиғи және түсінікті 
болып көрінуі керек. Мысалы, алдымен үш жоспар музыкалық екпін кезінде 
желімделетін ұзақтықпен белгіленеді. 

Содан кейін келесі жоспар (барабанға ырғақты соққы беретін 
жанкүйерлер) трибуналардағы барабанға соққылармен синхрондалған 
осындай үш екпінді қамтиды. Содан кейін бізді футбол алаңына апаратын 
бейне және дыбыс арқылы иллюстрациялық майлау бар. Барабан рифмдері 
қысқа ойыншылардың жылдам жоспарларымен тез кесіледі, мұнда жалпы 
қағида енді жоспарлардың ұзақтығы мен соққылардың ырғағы емес, қысқа 
фрагменттің жалпы көңіл-күйі мен энергиясы болады.  

Бүкіл жұмыстың жалпы ырғағы да үлкен мәнге ие. Шығарма 
динамикалық болуы керек болса да, ырғақты монотонды етіп, тіпті өте 
жылдам болса да, көрерменнің назарын аудару қиын. Бұл жағдайда бүкіл 
өнімнің ұзындығы маңызды емес. Жалпы ұзақтығы отыз секунд немесе 
жиырма минут болуы мүмкін-тек бөліктердің тұтасымен байланысы 
маңызды. Бірақ жұмыс фрагменттерге бөлінбеуі керек. себебі, біз 
көрерменнен біздің жұмысымыздың жалпы әсеріне қол жеткізгіміз келеді, 
бірақ "ішінара қанағаттану"емес. Мұнда көркем шығарманың диалектикалық 
табиғаты күшіне енеді. Бір жағынан, ол монотонды болмауы керек, ал екінші 
жағынан, ол жеке фрагменттерге бөлінбестен қатты әсер етуі керек. 
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Бұндай әсерге қалай қолжеткізуге болады? Бұл үшін әдістердің бірі-
қабылдау ерекшеліктеріне байланысты табиғи, ырғақтың өзгеруі.  

Талантты әдеби шығармалар қаншалықты таңқаларлық "монтажды" 
байқадыңыз ба? Мысалы, Шекспир өзінің пьесаларын жазған кезде сюжеттік 
тақтаны жасаған сияқты. Олар таңқаларлық ырғақты. Олардың циклділігі 
жалпы деңгейде де көрінеді — әйгілі үш актілі құрылым, ол әлі де 
драматургияның шыңы, сонымен қатар жеке деңгейде — диалогтар, 
көріністер деңгейінде [87]. 

Динамикалық, қысқа фразалар (монтаждық "атыс") кенеттен краннан 
немесе арбадан панорамалауға арналған сияқты абзацқа ұзын монологпен 
ауыстырылады. Содан кейін "әрекет" — бұл арнайы әдістермен қаныққан 
жылдам, жылдам Орнатылатын сөзсіз әрекет. Содан кейін "сақина" 
(басталған жерге сілтеме), ол көріністі "орап", оған қажетті тұтастық береді. 
Барлығы үйлесімді болғандқтан  көрермен кқріп отырғанда зерікпейді. 

Барлық жерде "түсірілімде" әзіл-сықақ диалогтары қиылысады. 
Көрерменді бір көңіл-күйден "шығарып", екіншісіне апару үшін арнайы 
"өтпелі" фрагменттер оның жағдайын шоғырланған шиеленістен, 
эмоционалды эмпатиядан босаңсыған ойлауға ауыстырады. Кейде (автор 
қажет болған кезде) бұл жарылыс – көңіл-күйдің күрт өзгеруі. Ритм-бұл 
жұмыстың импульсі.  

Егер сіз әрдайым ырғақты реттеп, жылдамдатып, көрерменді әр сөзді 
тыңдауға, әр кадрға қарауға мәжбүр етсеңіз, онда біз "демімізді үземіз", 
назарымызды сана емес, көру және есту ақпаратты физикалық қабылдаудан 
бас тартады, бұл біздің барлық шығармашылық жұмысымызды бекер етеді. 
Көрермен көп жұмыс уақыты жұмсалған монтаждық шешімдерді көрмейді. 

Ұзақ "созылған" кезде көрерменге қызықсыз болады. Сөздер керек пе? 
Бірақ көрермен сөздерді нашар қабылдайды, ал ұзақ титрлар, тіпті 
мағынасына толы болса да қиынға соғады. Себебі, мұндай сәттерде біз 
көрерменді ақпаратты болжауға, қорытуға мәжбүр етеміз. Барлығы 
қиялдағанды ұнатпайды және бәрі біреудің жұмысын істеуді жек көреді. 
Міне, біз жасаушылар ретінде өз функцияларының бір бөлігін көрерменнің 
санасына ауыстырамыз. Бізде көрсететін ештеңе жоқ-сол жоспарды қараңыз. 
Айтуға ештеңе жоқ-бір нәрсені тыңдаңыз немесе біз мүлдем үндемейміз, 
және сіз не болғанын өзіңіз ойлайсыз. Бұл тәсіл кімге ұнайды? Әрине, біздің 
міндетіміз-көрерменнің қиялын ояту. Бір жерде ол жоқ нәрсені ойлап тауып, 
ойландырсын. Бірақ бұл барлық уақытта жалғасуы мүмкін емес! Жұмбақтар, 
жұмбақтар – драмалық шығарманың классикалық құрамдас бөлігі, бірақ біз 
көрерменге оны тастамайтынымыз туралы әсер қалдыруымыз керек, бірақ 
онымен бірге сюжеттің бұрыштарына барамыз. 

Негізінен, бұл тәжірибемен келеді, бірақ сіз жұмыстың негізгі 
бөліктерін уақыт бойынша өлшеп, пропорцияларды классикалықтармен 
салыстыра отырып, өзіңізді тексере аласыз [88]. 

Әдемі жоспар бар — көрерменге оны қарастыруға мүмкіндік беріңіз. 
Күлкілі әзіл бар-көрерменге оны сезініп, күліңіз. Бірақ бәрін бір үйіндіге 
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Бұндай әсерге қалай қолжеткізуге болады? Бұл үшін әдістердің бірі-
қабылдау ерекшеліктеріне байланысты табиғи, ырғақтың өзгеруі.  

Талантты әдеби шығармалар қаншалықты таңқаларлық "монтажды" 
байқадыңыз ба? Мысалы, Шекспир өзінің пьесаларын жазған кезде сюжеттік 
тақтаны жасаған сияқты. Олар таңқаларлық ырғақты. Олардың циклділігі 
жалпы деңгейде де көрінеді — әйгілі үш актілі құрылым, ол әлі де 
драматургияның шыңы, сонымен қатар жеке деңгейде — диалогтар, 
көріністер деңгейінде [87]. 

Динамикалық, қысқа фразалар (монтаждық "атыс") кенеттен краннан 
немесе арбадан панорамалауға арналған сияқты абзацқа ұзын монологпен 
ауыстырылады. Содан кейін "әрекет" — бұл арнайы әдістермен қаныққан 
жылдам, жылдам Орнатылатын сөзсіз әрекет. Содан кейін "сақина" 
(басталған жерге сілтеме), ол көріністі "орап", оған қажетті тұтастық береді. 
Барлығы үйлесімді болғандқтан  көрермен кқріп отырғанда зерікпейді. 

Барлық жерде "түсірілімде" әзіл-сықақ диалогтары қиылысады. 
Көрерменді бір көңіл-күйден "шығарып", екіншісіне апару үшін арнайы 
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Егер сіз әрдайым ырғақты реттеп, жылдамдатып, көрерменді әр сөзді 
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Ұзақ "созылған" кезде көрерменге қызықсыз болады. Сөздер керек пе? 
Бірақ көрермен сөздерді нашар қабылдайды, ал ұзақ титрлар, тіпті 
мағынасына толы болса да қиынға соғады. Себебі, мұндай сәттерде біз 
көрерменді ақпаратты болжауға, қорытуға мәжбүр етеміз. Барлығы 
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санасына ауыстырамыз. Бізде көрсететін ештеңе жоқ-сол жоспарды қараңыз. 
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және сіз не болғанын өзіңіз ойлайсыз. Бұл тәсіл кімге ұнайды? Әрине, біздің 
міндетіміз-көрерменнің қиялын ояту. Бір жерде ол жоқ нәрсені ойлап тауып, 
ойландырсын. Бірақ бұл барлық уақытта жалғасуы мүмкін емес! Жұмбақтар, 
жұмбақтар – драмалық шығарманың классикалық құрамдас бөлігі, бірақ біз 
көрерменге оны тастамайтынымыз туралы әсер қалдыруымыз керек, бірақ 
онымен бірге сюжеттің бұрыштарына барамыз. 

Негізінен, бұл тәжірибемен келеді, бірақ сіз жұмыстың негізгі 
бөліктерін уақыт бойынша өлшеп, пропорцияларды классикалықтармен 
салыстыра отырып, өзіңізді тексере аласыз [88]. 

Әдемі жоспар бар — көрерменге оны қарастыруға мүмкіндік беріңіз. 
Күлкілі әзіл бар-көрерменге оны сезініп, күліңіз. Бірақ бәрін бір үйіндіге 

  
 

орап, әр фрагментті қарама-қайшы тапсырмалармен жүктеудің қажеті жоқ. 
Біз орнатумен байланысты жоспарлардың әр тізбегінің өзіндік сипаты мен 
өзіндік міндеті болуы керек. Егер біз шешуге дәл туралы әрбір фрагменті тиіс 
айтсақ көрермендерге қандай эмоция және сезім ол ояту – демек, біздің 
жұмысымыз оны  орындау.  

Сахналық өнердегі жылдамдық пен ырғақтың мәні туралы айтпас 
бұрын, әртүрлі мағыналар берілген ұғымдарды нақтылау қажет. Музыкалық 
лексикадан алынған темп және ритм терминдері адам мінез-құлқының белгілі 
бір қасиеттерін көрсету үшін сахналық тәжірибе мен педагогикаға мықтап 
енген. Қарқын - бұл орындалатын әрекеттің жылдамдық дәрежесі. Сіз баяу, 
орташа, жылдам әрекет ете аласыз және т.б., бұл бізден әртүрлі энергия 
шығындарын талап етеді, бірақ әрқашан ішкі күйге айтарлықтай әсер 
етпейді. Сонымен, тәжірибесіз режиссер спектакльдің үнін көтергісі келсе, 
актерлерді сөйлеуге және тезірек әрекет етуге мәжбүр етеді, бірақ мұндай 
сыртқы механикалық үдеу ішкі белсенділікті тудырмайды.   

Өзге де іс — ритм мінез-құлық. Егер, мысалы, "спектакль дұрыс 
ырғақта емес" десе, онда бұл тек жылдамдықты ғана емес, актерлердің іс-
әрекеттері мен тәжірибелерінің қарқындылығын, яғни сахналық оқиғалар 
жүзеге асырылатын ішкі эмоционалды шиеленісті білдіреді. Сонымен қатар, 
"ырғақ" ұғымы ырғақты, яғни әрекеттің белгілі бір өлшемін, оны уақыт пен 
кеңістікте ұйымдастыруды қамтиды. Адам ырғақты қозғалады, сөйлейді, дем 
алады, жұмыс істейді деп айтқан кезде біз шиеленіс пен әлсіреу, күш пен 
тыныштық, қозғалыс пен тоқтау сәттерінің біркелкі, біркелкі ауысуын 
айтамыз. Керісінше, біз ауру жүректің аритмиясы, Ақсақ жүру, шатасқан 
Заика, неритмиялық, нашар ұйымдастырылған жұмыс және т.б. туралы 
айтуға болады.  

Осылайша, "ырғақ" термині жасалған әрекеттің қарқындылығы мен 
өлшемін білдіреді. Бірдей жылдам қарқынмен әрекеттер табиғатта мүлдем 
өзгеше болуы мүмкін, сондықтан әртүрлі ырғақтарға ие болуы мүмкін, 
мысалы, спортшының жүгірісі және қарақшылардан қашатын адам (екі 
жағдайда да қарқын бірдей, ал ырғақтар әртүрлі, екінші жағдайда ол 
шиеленісті және қарқынды). 

Тұжырымдаманың қарқыны мен ырғағы өзара байланысты, сондықтан 
К. С. Станиславский оларды жиі біріктіріп, Ырғақ-ритм терминін қолданады. 
Көптеген жағдайларда олар бір-біріне тікелей тәуелді болады: Белсенді ырғақ 
әрекет ету процесін тездетеді және, керісінше, төмендетілген ырғақ оның 
баяулауына әкеледі. Бірақ бұл әрдайым бола бермейді. Олардың арасындағы 
тікелей қайшылық болуы мүмкін. Мысалы, шахмат турнирінде ойын 
белсенді ырғақпен өте баяу қарқынмен жүреді. Сіз шұлықты тез алып, ең 
тыныш әңгіме жүргізе аласыз. Мейерхольд Гогольдің "Ревизорынан" сахнаға 
шыққан кезде белгілі мысал бар, онда Добчинский мен Бобчинский 
инспекторды тек Тавернада көргендері туралы хабармен мэрияға жүгінеді. 
Әдетте режиссерлер бұл көріністі өте қарқынды, жылдам қарқынмен қояды. 
Мейерхольд Бобчинский мен Добчинскийге қарсы шығып, баяу сөйледі, 
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сондықтан ырғақ, керісінше, өсіп, өте шиеленісті болды, басқаларға 
шыдамсыздық пен үрей тудырды [90]. 

Баяу қарқыны әртүрлі себептермен анықталуы мүмкін: бір жағдайда 
төтенше ішкі шиеленіс, екінші жағдайда-психикалық тыныштық немесе 
толық депрессия. Әр жолы мінез-құлықтың ерекше ырғағы жасалады. 

Әрекеттің қарқыны мен ырғағының өзгеруі ұсынылған жағдайларға 
байланысты. Егер іс-әрекеттің логикасы баяу қарқын мен тыныш ырғақты 
қажет етсе және, керісінше, оны өздігінен бекіту мүмкін емес. (Мысал, әртіс 
спектакльге бір сағат бұрын немесе бірнеше минут бұрын келеді, немесе 
троттингпен жүгіретін империялық жұпты ұсыныңыз). 

Ұсынылған жағдайларды дұрыс есепке алу және олардың негізінде 
жасалған актердің рөлдегі мінез-құлық логикасы оны әрекеттің қарқыны мен 
ырғағындағы қателіктерден қорғайды. 

Дұрыс ырғақтан кез-келген ауытқу сөзсіз актердің мінез-құлқының 
логикасын және пьесаның әрекетін бұзады. Сондықтан қараңғы ырғақ 
көркемдік техниканың маңызды элементтерінің бірі болып табылады. 

Музыкалық театрда қажетті қарқыны мен ырғағын сақтау туралы 
қамқорлық дирижерге түседі, ол спектакль барысында әртіс-әншілердің 
қойылымын түзетіп, бағыттайды. Драма театрында мұндай көмекші жоқ. 
Сондықтан драмалық актер, әсіресе, дирижердің жетіспеушілігін сәтті 
толтыра алатын қарқын мен ырғақ сезімін дамыту мен тәрбиелеу туралы 
қамқорлық жасауы керек. Темпо-ырғақ актердің сезіміне тікелей және 
тікелей әсер етуі мүмкін. 

Бұларды былай айтуға болады: 
1. Кез-келген өмірлік жағдай өзінің қарқынына сәйкес келеді. 
2. Адамның өмір сүру қарқыны жағдайлардың өзгеруіне, олардың 

адамға әсеріне байланысты үнемі өзгеріп отырады. 
3. Пьесаның (қойылымның, фильмнің) темп-ырғағы-бұл аяқталатын 

әрекет пен субтексттің темп-ырғағы. 
4. Пьесаның (сценарийдің) және спектакльдің (қойылымның, 

фильмнің) темпо-ырғағын анықтауда қате болмас үшін, темпо-ырғақ 
ұсынылатын жағдайлардың, оқиғалардың және шамадан тыс 
тапсырмалардың дұрыс бағасына тікелей тәуелді екенін есте ұстаған жөн. 

5. Күрделірек ұсынылған мән-жайлар пьеса (ұсыну, фильм), рөлін, 
темпо-ритм. 

6. Темпо-ырғақ кейіпкердің мінезімен, оның ішкі мәтінімен, екінші 
жоспарымен, ішкі монологымен тығыз байланысты. 

7. Дұрыс қабылданған жылдамдық ырғағы актерге дұрыс сезімді оятуға 
көмектеседі, оны қолдайды және ең толық өрнекке ықпал етеді. 

8. Темпо-ритмді қиялды көмекке шақырмай, ұсынылған жағдайларға 
сәйкес келетін көріністер жасамай, еске түсіруге және сезінуге болмайды 
[91]. 
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сондықтан ырғақ, керісінше, өсіп, өте шиеленісті болды, басқаларға 
шыдамсыздық пен үрей тудырды [90]. 

Баяу қарқыны әртүрлі себептермен анықталуы мүмкін: бір жағдайда 
төтенше ішкі шиеленіс, екінші жағдайда-психикалық тыныштық немесе 
толық депрессия. Әр жолы мінез-құлықтың ерекше ырғағы жасалады. 

Әрекеттің қарқыны мен ырғағының өзгеруі ұсынылған жағдайларға 
байланысты. Егер іс-әрекеттің логикасы баяу қарқын мен тыныш ырғақты 
қажет етсе және, керісінше, оны өздігінен бекіту мүмкін емес. (Мысал, әртіс 
спектакльге бір сағат бұрын немесе бірнеше минут бұрын келеді, немесе 
троттингпен жүгіретін империялық жұпты ұсыныңыз). 

Ұсынылған жағдайларды дұрыс есепке алу және олардың негізінде 
жасалған актердің рөлдегі мінез-құлық логикасы оны әрекеттің қарқыны мен 
ырғағындағы қателіктерден қорғайды. 

Дұрыс ырғақтан кез-келген ауытқу сөзсіз актердің мінез-құлқының 
логикасын және пьесаның әрекетін бұзады. Сондықтан қараңғы ырғақ 
көркемдік техниканың маңызды элементтерінің бірі болып табылады. 

Музыкалық театрда қажетті қарқыны мен ырғағын сақтау туралы 
қамқорлық дирижерге түседі, ол спектакль барысында әртіс-әншілердің 
қойылымын түзетіп, бағыттайды. Драма театрында мұндай көмекші жоқ. 
Сондықтан драмалық актер, әсіресе, дирижердің жетіспеушілігін сәтті 
толтыра алатын қарқын мен ырғақ сезімін дамыту мен тәрбиелеу туралы 
қамқорлық жасауы керек. Темпо-ырғақ актердің сезіміне тікелей және 
тікелей әсер етуі мүмкін. 

Бұларды былай айтуға болады: 
1. Кез-келген өмірлік жағдай өзінің қарқынына сәйкес келеді. 
2. Адамның өмір сүру қарқыны жағдайлардың өзгеруіне, олардың 

адамға әсеріне байланысты үнемі өзгеріп отырады. 
3. Пьесаның (қойылымның, фильмнің) темп-ырғағы-бұл аяқталатын 

әрекет пен субтексттің темп-ырғағы. 
4. Пьесаның (сценарийдің) және спектакльдің (қойылымның, 

фильмнің) темпо-ырғағын анықтауда қате болмас үшін, темпо-ырғақ 
ұсынылатын жағдайлардың, оқиғалардың және шамадан тыс 
тапсырмалардың дұрыс бағасына тікелей тәуелді екенін есте ұстаған жөн. 

5. Күрделірек ұсынылған мән-жайлар пьеса (ұсыну, фильм), рөлін, 
темпо-ритм. 

6. Темпо-ырғақ кейіпкердің мінезімен, оның ішкі мәтінімен, екінші 
жоспарымен, ішкі монологымен тығыз байланысты. 

7. Дұрыс қабылданған жылдамдық ырғағы актерге дұрыс сезімді оятуға 
көмектеседі, оны қолдайды және ең толық өрнекке ықпал етеді. 

8. Темпо-ритмді қиялды көмекке шақырмай, ұсынылған жағдайларға 
сәйкес келетін көріністер жасамай, еске түсіруге және сезінуге болмайды 
[91]. 
  

  
 

Тапсырма 
1. Бейнеңіз үшін фонды таңдаңыз. Фон ешқашан екінші реттік 

болмауы керек. Түсірілімнен кейін кадрларды қалай өңдегіңіз келетіні 
туралы ойланыңыз. Бұл сіздің әңгімеңізді айтуға көмектеседі және 
бейнеңіздің сапасына әсер етеді.  

2. Егер сіздің бейнеңізде басқа адамдар болса, жақтауды орнатқан 
кезде олардың жеткілікті бос орын бар екеніне көз жеткізіңіз. Жақтаудың 
жоғарғы жағы мен объектінің басының арасында жеткілікті орын бар екеніне 
көз жеткізіңіз.  Фаза мен контрастты анықтайтын автофокус жүйесін қолдана 
отырып, 5 минуттық бейнені алыңыз. Содан кейін қолмен камера 
параметрлері бар бейнені қайтадан алыңыз. Осы екі бейнені салыстырыңыз. 

 
2.2.4. Бейнетүсірілімнің сценарийлік-монтаждық жоспары 
 
Қандай да бір роликтің немесе фильмнің идеясы пысықталып, 

тақырыпқа айналған кезде, яғни оның не туралы болатыны түсінікті, жанр 
мен формат анықталған кезде, идеяны сценарий жоспарына айналдыратын 
кез келді. Бұл одан әрі сценарий жазу үшін қажет, егер бұл ойын немесе 
қойылым бейнесі болса немесе репортаждық нұсқа болса, түсіруді жоспарлау 
керек. 

Алдымен, кез-келген туынды драматургия, атап айтқанда экспозиция, 
басталуы, оқыс өзгеріс, кульминация және түйінінен тұратынын есте сақтау 
керек. Бұл құрылымда барлығы бар: анекдоттан екі жүз сериялық серияға 
дейін (237- сурет). 

 
237- сурет. Көркем фильмнің құрылымы 

 
Экрандағы схеманың әрбір белгілі бір драмалық бөлігін әр түрлі 

жолмен білдіруге болады. Ойын емес бейнеде төрт негізгі әдіс қолданылады: 
көрерменге жүгіну немесе жүргізушінің іс-әрекетіне қатысу, стенд деп 
аталатын нәрсе, тиісті кадрлары бар кадр артындағы мәтін немесе музыканы 
(клип) кадрға кесу, түсініктемесіз әрекеттің үзіндісі (өмір) және әрине сұхбат 
(238- сурет). 

Фильм  
немесе бейне 

Экспозиция  

Басталуы 

Оқыс өзгеріс 

Кульминация 

Соңы 



210
  

 

 
238 -сурет. Ойын емес бейне құрылымы 

 
 Болашақ бейненің немесе фильмнің жалпы хабарламасын білдірудің 

тиісті әдісін ойластырып, таңдап, кадрда негізгі сәттерде не болатынын 
суреттеп, сценарий жоспарын аламыз. Яғни, сіз болашақ фильмді немесе 
бейнені ақылмен "көріп", әр драмалық бөлімді қалай тиімді көрсету 
керектігін шешуіңіз керек (239- сурет). 

Фильм  
немесе бейне 

Экспозиция  

Басталу
уы 

Оқыс өзгеріс 

Кульминация  

Түйіні
  

 Завязка  

Көрерменге жүгіну немесе іс-
әрекетке қатысу (стендап) 

Кадр сыртындағы мәтін + тиісті 
кадрлар 

Әрекет фрагменті (өмір) 

Сұхбат (синхрон) 

Көрерменге жүгіну немесе іс-әрекетке 
қатысу (стендап) 

Көрерменге жүгіну немесе іс-
әрекетке қатысу (стендап) 

Көрерменге жүгіну немесе іс-
әрекетке қатысу (стендап) 

Көрерменге жүгіну немесе іс-
әрекетке қатысу (стендап) 

Кадр сыртындағы мәтін + тиісті 
кадрлар 

Кадр сыртындағы мәтін + 
тиісті кадрлар 

Кадр сыртындағы мәтін + 
тиісті кадрлар 

Кадр сыртындағы мәтін + тиісті 
кадрлар 

Әрекет фрагменті (өмір) 

Әрекет фрагменті (өмір) 

Әрекет фрагменті (өмір) 

Әрекет фрагменті (өмір) 

Сұхбат (синхрон) 

Сұхбат (синхрон) 

Сұхбат (синхрон) 

Сұхбат (синхрон) 
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238 -сурет. Ойын емес бейне құрылымы 

 
 Болашақ бейненің немесе фильмнің жалпы хабарламасын білдірудің 

тиісті әдісін ойластырып, таңдап, кадрда негізгі сәттерде не болатынын 
суреттеп, сценарий жоспарын аламыз. Яғни, сіз болашақ фильмді немесе 
бейнені ақылмен "көріп", әр драмалық бөлімді қалай тиімді көрсету 
керектігін шешуіңіз керек (239- сурет). 

Фильм  
немесе бейне 

Экспозиция  

Басталу
уы 

Оқыс өзгеріс 

Кульминация  

Түйіні
  

 Завязка  

Көрерменге жүгіну немесе іс-
әрекетке қатысу (стендап) 

Кадр сыртындағы мәтін + тиісті 
кадрлар 

Әрекет фрагменті (өмір) 

Сұхбат (синхрон) 

Көрерменге жүгіну немесе іс-әрекетке 
қатысу (стендап) 

Көрерменге жүгіну немесе іс-
әрекетке қатысу (стендап) 

Көрерменге жүгіну немесе іс-
әрекетке қатысу (стендап) 

Көрерменге жүгіну немесе іс-
әрекетке қатысу (стендап) 

Кадр сыртындағы мәтін + тиісті 
кадрлар 

Кадр сыртындағы мәтін + 
тиісті кадрлар 

Кадр сыртындағы мәтін + 
тиісті кадрлар 

Кадр сыртындағы мәтін + тиісті 
кадрлар 

Әрекет фрагменті (өмір) 

Әрекет фрагменті (өмір) 

Әрекет фрагменті (өмір) 

Әрекет фрагменті (өмір) 

Сұхбат (синхрон) 

Сұхбат (синхрон) 

Сұхбат (синхрон) 

Сұхбат (синхрон) 

  
 

 
239- сурет. Жалпы хабарламаны білдіру тәсілі 

Фильм  
немесе бейне 

Экспозиция  

Басталу
ы 

Оқыс өзгеріс 

Кульминация  

Түйіні
  

 Завязка  

Көрерменге жүгіну немесе іс-
әрекетке қатысу (стендап) 

Кадр сыртындағы мәтін + тиісті 
кадрлар 

Әрекет фрагменті (өмір) 

Сұхбат (синхрон) 

Көрерменге жүгіну немесе іс-әрекетке 
қатысу (стендап) 

Көрерменге жүгіну немесе іс-
әрекетке қатысу (стендап) 

Көрерменге жүгіну немесе іс-
әрекетке қатысу (стендап) 

+ Көрерменге жүгіну немесе 
іс-әрекетке қатысу (стендап) 

Кадр сыртындағы мәтін + тиісті 
кадрлар 

Кадр сыртындағы мәтін + 
тиісті кадрлар 

Кадр сыртындағы мәтін + 
тиісті кадрлар 

Кадр сыртындағы мәтін + тиісті 
кадрлар 

Әрекет фрагменті (өмір) 

Әрекет фрагменті (өмір) 

Әрекет фрагменті (өмір) 

Әрекет фрагменті (өмір) 

Сұхбат (синхрон) 

Сұхбат (синхрон) 

Сұхбат (синхрон) 

Сұхбат (синхрон) 
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Экспозиция  

Басталу
ы 

Оқыс 
өзгеріс 

Фильм  
немесе бейне 

Кульминаци
я  

Түйіні

  

 Завязка  

Көрерменге жүгіну немесе іс-
әрекетке қатысу (стендап) 

Көрерменге жүгіну немесе іс-
әрекетке қатысу (стендап) 

Көрерменге жүгіну немесе іс-
әрекетке қатысу (стендап) 

Көрерменге жүгіну 
немесе іс-әрекетке 
қатысу (стендап) 

Көрерменге жүгіну немесе іс-
әрекетке қатысу (стендап) 

Кадр сыртындағы мәтін + 
тиісті кадрлар 

Кадр сыртындағы мәтін + тиісті 
кадрлар 

Кадр сыртындағы мәтін + 
тиісті кадрлар 

Кадр сыртындағы мәтін + 
тиісті кадрлар 

Кадр сыртындағы мәтін + 
тиісті кадрлар 

Әрекет фрагменті (өмір) 

Әрекет фрагменті (өмір) 

Әрекет фрагменті (өмір) 

Әрекет фрагменті (өмір) 

Әрекет фрагменті (өмір) 

Сұхбат (синхрон) 

Сұхбат (синхрон) 

Сұхбат (синхрон) 

Сұхбат (синхрон) 

Сұхбат (синхрон) 

Эпизодтан 
эпизодқа дейін 

дамиды 

Шыңға 
жетеді 

Нәтижесі  

Бір нәрсе 
басталады 

Ілмек  

240- сурет. Сценарий жоспары 
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Экспозиция  

Басталу
ы 

Оқыс 
өзгеріс 

Фильм  
немесе бейне 

Кульминаци
я  

Түйіні

  

 Завязка  

Көрерменге жүгіну немесе іс-
әрекетке қатысу (стендап) 

Көрерменге жүгіну немесе іс-
әрекетке қатысу (стендап) 

Көрерменге жүгіну немесе іс-
әрекетке қатысу (стендап) 

Көрерменге жүгіну 
немесе іс-әрекетке 
қатысу (стендап) 

Көрерменге жүгіну немесе іс-
әрекетке қатысу (стендап) 

Кадр сыртындағы мәтін + 
тиісті кадрлар 

Кадр сыртындағы мәтін + тиісті 
кадрлар 

Кадр сыртындағы мәтін + 
тиісті кадрлар 

Кадр сыртындағы мәтін + 
тиісті кадрлар 

Кадр сыртындағы мәтін + 
тиісті кадрлар 

Әрекет фрагменті (өмір) 

Әрекет фрагменті (өмір) 

Әрекет фрагменті (өмір) 

Әрекет фрагменті (өмір) 

Әрекет фрагменті (өмір) 

Сұхбат (синхрон) 

Сұхбат (синхрон) 

Сұхбат (синхрон) 

Сұхбат (синхрон) 

Сұхбат (синхрон) 

Эпизодтан 
эпизодқа дейін 

дамиды 

Шыңға 
жетеді 

Нәтижесі  

Бір нәрсе 
басталады 

Ілмек  

240- сурет. Сценарий жоспары 
 

  
 

Экспозицияның міндеті – көрерменді іс бағытына енгізу, оған қазір 
кіммен бір нәрсе болатынын көрсету, ең бастысы-оны қызықтырып, оған 
қызығушылық таныту және ол әрі қарай қарағысы келетінін есте ұстаған 
жөн. Содан кейін тарих дамып, алға жылжуы керек, белгілі бір шыңға жетіп, 
аяқталуы керек, тек тәуелсіз тұжырымға, семантикалық тыныс белгісіне және 
эмоционалды мәреге (240 сурет). 

Осы сценарий жоспарынан түсінікті: не және қалай жүзеге асырылады, 
сондықтан сіз түсірілім процесін жоспарлай аласыз. Сонымен қатар, 
эпизодтар мүмкіндіктер мен жағдайларға байланысты мүлдем басқа тәртіпте 
түсірілуі мүмкін. Бірақ сценарий жоспары фильмнің болашағы үшін қажет 
нәрсенің бәрін ұмытпауға мүмкіндік береді. Егер репортаждық бейненің 
сценарий жоспары жасалса, түсірілімнен кейін ол өзгеруі және 
толықтырылуы мүмкін, себебі сіз не және қалай болатынын алдын-ала біле 
алмайсыз. Қойылым бейнесінің сценарий жоспарында, керісінше, барлығын 
ұсақ-түйекке дейін жазып алуға болады және түсірілім кезінде оны қатаң 
сақтауға болады [92]. 

 
Тапсырма 
1. Көркем әдебиеттен бір шығарманы таңдаңыз, таңдалған 

тақырыпқа сүйене отырып, режиссерлық-операторлық сценарий жоспарын 
жазыңыз. Жоспар бойынша сюжеттік тақтаның сызбасын сызыңыз. 

2. Бейне түсірудің сценарий жоспарын 3 минутқа жазыңыз. Сізге 
сәйкес келмейтін бөлімдерді өзгертуге, қайта жазуға және жоюға 
қорықпаңыз. Кездейсоқ бейнелер көрермендерді шаршатады, сондықтан 
бейнеңізді мүмкіндігінше қысқа және тығыз ұстауға тырысыңыз.  

 
2.2.5. Компьютерлік монтаждаудың шығармашылық тәсілдері 
 
Қазіргі мәдениеттегі монтажды кинематографиялық техниканы 

ақпараттандыру жағдайында оның мәтіндерін құрудың әмбебап принципін 
білдіретін жаңа құбылысқа айналдыру ретінде қарастырған жөн. Орнатудың 
тасымалдаушылары-әртүрлі кеңістіктік, уақытша, иконографиялық, 
стилистикалық табиғаты бар элементтерден жасалған бейнелеу өнері 
туындылары. Монтаждау әдісінің әмбебаптығы оның әдеби, музыкалық 
шығармаларда, театр қойылымдарында және көркемдік тәжірибенің жаңа 
формаларында, графикалық дизайнда, бұқаралық ақпарат құралдарында 
болуымен дәлелденеді. Қазіргі заманғы адамды қоршап тұрған барлық 
көрнекі орта монтаждық құрылымға ие: іскерлік және білім беру саласында 
— бұл инфографика және сығылған бекітілген түрдегі жоғары 
ақпараттылықты білдіретін баспа ақпаратының әртүрлі түрлері; байланыс 
саласында ол Интернеттің гипермәтіндерінде бейнеленген; жарнама және 
ойын – сауық саласында-клиптерде, бейнелерде-мотиваторларда, 
демотиваторларда, комикстерде. (241 сурет) 
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 Қазіргі заманғы мәдениеттің мәтіндеріндегі монтаждық принциптің 
таралуы визуализация элементтерінің кеңістіктік-уақытша локализациясын 
жеңумен, эстетикада идеяны, мағынаны, ойды бекітудің сызықтық емес 
принципін бекітумен, техникалық диффузиямен, ақпараттандырумен және 
көркемдік әдістермен (туындыларды құру және қабылдау) сипатталатын 
әлемнің жаңа көркем бейнесінің қалыптасуымен байланысты. Ақпараттық 
дәуірде оқу мен жазуға деген көзқараста болған өзгерістерге негізделген 
монтажды қарастыру оның қазіргі мәтіндік мәдениеттегі өзектілігін анықтау 
үшін тиімді болып табылады [93]. 

Егер біз орнатудың ең үлкен анықтамасын алсақ ("белгілі бір тақырып 
немесе жоспар бойынша таңдалған жеке бөліктердің бір бөлігін құрастыру"), 
онда табиғат эволюция барысында күрделі кристалды түзілімдер мен кем 
емес күрделі ағзаларды құра отырып, дәл осы әдісті" қолданды". Осыған 
байланысты, Э. Гомбрих геометриялық элементтердің кіші және үлкен 
топтарының иерархиялық бірлігі принципіне негізделген табиғат пен 
өнердегі кеңістіктің табиғи ұйымдастырылуын түсінетін "геометриялық 
монтаж" терминін қарастырды. 

Сіз органикалық және көркем әлемді құру тәсілі арасында параллель 
жасай аласыз. Қарапайым "кірпіш" - рудименттер болашақ ағзаның құрамын 
алып жүреді. Жалғыз айырмашылығы - "өнер жинайды, табиғат 
ұйымдастырады", яғни.табиғат өнімдері тұтас, ал өнер өнімдері монтаждың 
әртүрлі көріністерін білдіреді. Жартастағы кескіндемеде де 
кинематографияға ұқсас "монтажды" байқауға болады, онда қозғалыстардың 
өзіндік визуализациясы, оқиға туралы әңгіме үшін әрекет кезеңдері болған. 

Монтаждау нәтижесінде құраған таза "бейнесін", талдап көрсету нақты 
әрекет. Демек, дүниетанымдық "бриколаж" (терминология бойынша К. Леви-
Стросса) көрнекі бейнелерден жиналған құрылымдар. Ефремова Т.Ф. 
монтаждаудың екінші мәні "машиналарды, құрылыстарды, құрылымдарды 
және т.б. дайын бөліктерден құрастыру және орнату" болып табылады. 
Сәулет өнерінде монтаждау құрылымдық элементтерді реттейді. Сәулет пен 
табиғаттан монтаждалған бөліктер бейнелеу өнеріне енеді. Ежелгі 
монтаждық бейнелер Помпейдің астындағы жұмбақтар вилласында бар, онда 
олар кинодағы көріністер ретінде салынған. Тұтас құрылыстың осы түрінің 
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мысалы-әр түрлі уақыт сегменттерінде және әртүрлі кеңістіктерде болып 
жатқан оқиғаларды бір уақытта көрсетуге арналған күнделікті белгішелердің 
стигмасы: нақты және мистикалық. Ортағасырлық өнерде сурет пен сурет 
симбиозының мысалдары, сондай-ақ бір кескінді екіншісіне "кесу" әдістері 
байқалады. Осы екі тәсілдің үйлесімінде көркем және ақпараттық 
экспрессивтілік үшін ең жақсы шешім табуға деген ұмтылыс пайда болды. 
Сондай – ақ, бір суреттегі бүкіл сюжеттің "монтаждық" кескіні XVIII-ХІХ ғғ. 
аяғындағы лубалық бейнелерді көрсетеді. Әдебиеттерде поэтикалық 
жолдарды салу кезінде жеке семантикалық "кірпіштерден" мәтінді орнатуға 
ұқсас орнату әдісі қолданылды [94].  

 Монтаж 1940 жылдары пайда болған электронды музыканың 
техникалық құралына айналады. Магниттелген таспа түріндегі дыбыстық 
тасымалдаушы. Кез-келген дәуірдің өнерінде монтаждың болуын байқауға 
болады, нәтижесінде ол барлық жерде оны қолдану саласына байланысты 
сәулет өнерін, композицияны, әлем бейнесін жасауға қызмет етеді. 
Эйзенштейн с. м. "монтаж" сөзін өзінің алғашқы теориялық манифесті 
"аттракциондарды монтаждау" (1922) тақырыбында қолданды. Тек екі 
жылдан кейін оның монтажы кинематографиялық сипатқа ие болды. 
Негізінде, монтаж "композиция" ұғымына жақын. Бірақ Эйзенштейннің 
пікірінше, "құрастыру" дегенді білдіретін француздық "монтаж" термині 
уақыт пен шығармашылықтың динамикасын толық көрсетеді. Монтаж 
идеясы С. М. Эйзенштейнге объектіні маңызды элементтерге аналитикалық 
бөлу идеясынан және жаңа семантикалық және бейнелі дыбысты беру үшін 
олардың жаңа синтезінен келді. Алдымен оны жаңа техникалық  фотография 
және кино өнерінен алды. Сонымен қатар, сюрреалистердің 
шығармаларындағы монтаж және фотомонтаж монтаж емес шығармалардағы 
өмірдің көшірмесінен гөрі шындықты терең түсіндіруге қабілетті болды. 
Эйзенштейн үшін ол әмбебап "бірлік және жаңа бейнелеу теориясы" болды. 
Сондықтан монтаждау өнердің әмбебап әдісі (тек әдістер жиынтығы ғана 
емес) болып көрінді. Фотомонтаждың дамуы 1920 жылдарға да жатады. 
(Родченко А. М., д. Хартфилд, Р. Хаусман, М. Эрнст). А. М. Родченкода 
фотомонтаж "көркем элементтердің комбинациясы мен композициясының 
орнына фотосуреттердің үйлесімі" ретінде анықталды, бұл ауыстырудың 
мәні іріктеу және монтаждау арқылы нақты сурет шығармашылық жұмыс 
мәртебесіне өтті. А. Родченко инженерлік-техникалық өнертабыстармен 
үйлесімде монтажды қабылдаудың шарттылығын көрді. Өнер туындысы 
Г.Фордтың конвейерлік қағидатының жекелеген дайын элементін ұсына 
отырып, жасалады.  

Монтаж жүйелерін осы уақыттың инновациялық театры қолданады 
және түсіндіреді. Бұл жүйе сол кездегі сәнді Мейерхольд биомеханикасы 
болды, ол актерлерді театрлық әрекеттің бірлігі ретінде қабылдады. Ол 
кадрленген сахналық құрылымдарды қолданады: көпөлшемді, сахналық 
композициялардың көп жақтылығы. "Мистерия-буфф", "Озеро Люль" 
спектакльдері қоғамды әртүрлі конструктивті алаңдарға көшіру арқылы 
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кинематографиялық түрде орнатылды. "137 фильмнің әдістері сюжеттің 
құрамына, қозғалыс монтажына және Мейерхольд шығармаларындағы уақыт 
ұзақтығына қалай терең енгенін" дәлелдейді. Монтажды құбылыс ретінде 
қарастыруда өнердің бір немесе басқа түрінің басымдығы емес, "дәуірдің 
көркемдік ойлау элементі" маңызды. Мысалы, Мейерхольд жаңа өмір 
сипатындағы әрекетті ұйымдастырудың гетерогенді сәттерін байқады. Театр 
мен кинода монтаж кеңістік-уақытша ұйымның заңды принципі ретінде 
қолданылады. Сондықтан, келесі онжылдықта монтаждау әдісі уақытша 
өнерден кеңістіктік өнерге, соның ішінде бейнелеу өнеріне ауысады (ол 
сәулет өнерінен жоғалып кетпеді). Пикассо мен Брак өнердегі жаңа 
техниканы "коллаж" деп атады. Олардың алғашқы коллаждары 1912 жылы 
пайда болды. Коллаж өз тәжірибесінде кескіндеме мен графикалық 
жұмыстардың қосымша элементі болды. Осындай сапада коллажды 
футуристер қолданған.  

Тек 1910 жылдардың аяғында дадаистердің, конструктивистердің және 
сюрреалистердің тәуелсіз коллаждары пайда болды. Н. Пьеге-Гроу ХХ 
ғасырдың басында кубистер енгізген коллажды көркем тәжірибеде табады. 
интертекстуалдылық көзқарастарының тікелей көрінісі. Интертекстің 
сипаттамасында оның фрагментациясы мен гетерогенділігі баса айтылған. 
Бейнелі сипаттама қарыз алу фактісін талап ететін мозаикамен, 
калейдоскоппен және т.б. салыстыруды қамтиды [95].  

Кубистік шығармаларда бір суретте ортағасырлық кескіндемеден 
немесе балалар суретінен алынған тақырыпқа бірнеше түрлі көзқарастарды 
біріктіретін монтаждық принцип бар. С. Даниелдің пікірінше, осындай 
динамикалық қағидаттың арқасында, мысалы, П.Пикассоның "Герника" 
(1937 ж.) қазіргі заманғы кино тіліне жақындайды және деректі әсер ету күші 
бар фильм ретінде қабылдануы мүмкін. С.Далидің "монтаждарында" (С. 
Даниэльдің терминологиясы бойынша) оптикалық-геометриялық 
эффектілерді ойнаумен күрделі құрылыстар, кеңістікте және уақытта 
қосылған ішкі байланыссыз дәйексөздердің конструкторларын еске салды. 
Мүмкін, көркем мәдениеттің элементтерін осындай еркін біріктіру тұтыну 
идеясын білдіреді. Композиция экспозициямен ауыстырылады. ХХ ғасырдың 
құрылымға немесе көркемдік құрылысқа деген қызығушылығының артуы 
құрылыстағы монтажды күшейтеді. Бұл кинетизмде,  поп-өнерде көрінеді 
(бұл өнердегі біртекті геометриялық фигуралардың ырғақты комбинациясы, 
поп-өнердегі материалдық және көркем кірістірулерден "аралас суреттер"). 
Монтаждың мұндай қолданылуы шығарманы дайын элементтердің 
үйлесіміне, өнердің жеке тұлғасына, демократияға, "ойын ережелерін" 
сақтауға қатысты постмодерндік идеяларды білдіреді. Сонымен қатар, поп-
арт жарнама индустриясымен байланысты, онда танымал суреттермен үйлесу 
тұтынушыларға қызықты әсер етті. Өнердегі монтажға қатысты бірыңғай 
теория қалыптаспады және оған деген қажеттілік барған сайын өзекті бола 
түсуде, себебі жеке компьютерлердің, ғаламдық желінің кең таралуымен 
гипермәтін ұғымы ақпаратты орналастырудың жан-жақты принципі ретінде 



217
  

 

кинематографиялық түрде орнатылды. "137 фильмнің әдістері сюжеттің 
құрамына, қозғалыс монтажына және Мейерхольд шығармаларындағы уақыт 
ұзақтығына қалай терең енгенін" дәлелдейді. Монтажды құбылыс ретінде 
қарастыруда өнердің бір немесе басқа түрінің басымдығы емес, "дәуірдің 
көркемдік ойлау элементі" маңызды. Мысалы, Мейерхольд жаңа өмір 
сипатындағы әрекетті ұйымдастырудың гетерогенді сәттерін байқады. Театр 
мен кинода монтаж кеңістік-уақытша ұйымның заңды принципі ретінде 
қолданылады. Сондықтан, келесі онжылдықта монтаждау әдісі уақытша 
өнерден кеңістіктік өнерге, соның ішінде бейнелеу өнеріне ауысады (ол 
сәулет өнерінен жоғалып кетпеді). Пикассо мен Брак өнердегі жаңа 
техниканы "коллаж" деп атады. Олардың алғашқы коллаждары 1912 жылы 
пайда болды. Коллаж өз тәжірибесінде кескіндеме мен графикалық 
жұмыстардың қосымша элементі болды. Осындай сапада коллажды 
футуристер қолданған.  

Тек 1910 жылдардың аяғында дадаистердің, конструктивистердің және 
сюрреалистердің тәуелсіз коллаждары пайда болды. Н. Пьеге-Гроу ХХ 
ғасырдың басында кубистер енгізген коллажды көркем тәжірибеде табады. 
интертекстуалдылық көзқарастарының тікелей көрінісі. Интертекстің 
сипаттамасында оның фрагментациясы мен гетерогенділігі баса айтылған. 
Бейнелі сипаттама қарыз алу фактісін талап ететін мозаикамен, 
калейдоскоппен және т.б. салыстыруды қамтиды [95].  

Кубистік шығармаларда бір суретте ортағасырлық кескіндемеден 
немесе балалар суретінен алынған тақырыпқа бірнеше түрлі көзқарастарды 
біріктіретін монтаждық принцип бар. С. Даниелдің пікірінше, осындай 
динамикалық қағидаттың арқасында, мысалы, П.Пикассоның "Герника" 
(1937 ж.) қазіргі заманғы кино тіліне жақындайды және деректі әсер ету күші 
бар фильм ретінде қабылдануы мүмкін. С.Далидің "монтаждарында" (С. 
Даниэльдің терминологиясы бойынша) оптикалық-геометриялық 
эффектілерді ойнаумен күрделі құрылыстар, кеңістікте және уақытта 
қосылған ішкі байланыссыз дәйексөздердің конструкторларын еске салды. 
Мүмкін, көркем мәдениеттің элементтерін осындай еркін біріктіру тұтыну 
идеясын білдіреді. Композиция экспозициямен ауыстырылады. ХХ ғасырдың 
құрылымға немесе көркемдік құрылысқа деген қызығушылығының артуы 
құрылыстағы монтажды күшейтеді. Бұл кинетизмде,  поп-өнерде көрінеді 
(бұл өнердегі біртекті геометриялық фигуралардың ырғақты комбинациясы, 
поп-өнердегі материалдық және көркем кірістірулерден "аралас суреттер"). 
Монтаждың мұндай қолданылуы шығарманы дайын элементтердің 
үйлесіміне, өнердің жеке тұлғасына, демократияға, "ойын ережелерін" 
сақтауға қатысты постмодерндік идеяларды білдіреді. Сонымен қатар, поп-
арт жарнама индустриясымен байланысты, онда танымал суреттермен үйлесу 
тұтынушыларға қызықты әсер етті. Өнердегі монтажға қатысты бірыңғай 
теория қалыптаспады және оған деген қажеттілік барған сайын өзекті бола 
түсуде, себебі жеке компьютерлердің, ғаламдық желінің кең таралуымен 
гипермәтін ұғымы ақпаратты орналастырудың жан-жақты принципі ретінде 

  
 

адам қызметінің барлық түрлеріне енеді. Қазіргі мәдениетте монтажды 
гипермәтін ретінде де қарастыруға болады, себебі бұл мәтіндердің 
иерархиясы, олардың бірлігі және жиынтығы.  

Монтаж техника ретінде пайда болған кино өнері теориясынан басқа, 
оның кинематографиялық емес көріністерін қарастырған жөн: мәтіндік 
постмодерндік мәдениеттің құбылысы, ақпарат теориясы, коммуникация, 
заманауи эстетика, өнер тану және т. б. Чернявская В.Е. "мәтін түрлерін 
орнату" терминін қолданады, онда монтаж "әр түрлі мәтін құрушы 
модельдерге жататын, бірақ бір функцияны білдіретін бірнеше мәтіндік 
даналардың тіркесімі" деп түсініледі. Монтаж құбылыстары жарнамада, 
жарнамаларда, граффитиде, ұрандарда, афоризмдерде және т.б. мәтіндерде 
мәтіндік Канонның бұзылуымен байланысты. Олар әлеуетті адресаттың 
назарын аудару, ақпараттандыру, ынталандыру, сондай-ақ қызықты өзін-өзі 
көрсету үшін құрылған "жанрлық будандар" ретінде пайда болады.  

Көркем мәдениеттегі монтаждау техникасы, сан, фотомонтаждарда, 
ассамбляждарда көрініс табады, бұл тек классикалық қана емес, сонымен 
қатар классикалық емес, шындықты игеру әдісіне қарама-қайшы келетін 
басқа формацияның нәтижесі [96]. 

Монтаж ХХ ғасырдағы өзгерістердің табиғи көрінісі ретінде әлем 
суреттерін қарастырған жөн. Пост-классикалық мәдениетке көшуіне 
байланысты, оның тарихтың сызықтық бағытын жоққа шығаруымен, көркем 
шығарманың полисцентризм, фрагментация және құрылыс тенденциялары 
байқалды. Бір кездері бүкіл әлем картинасының ыдырауы болды. Әлем 
фрагменттердің үйіндісі ретінде көріне бастады, бұл олардан әлемнің тұтас 
бейнесін емес, мозаиканы бүктеу үшін шеберлік пен шеберлікті қажет етті. 
Бөлшектердің құрамы, гетерогенді материалдың түйісуі, семантикалық 
жоспарлардың ауысуы, сәйкес келмейтін гетерогенді және гетерохронды 
бөліктердің үйлесуі сияқты белгілермен сипатталатын монтаж сияқты 
құбылысты қарастырғанда, әлем суретінің кеңістік-уақыттық компонентін 
талдау ең орынды болады. 

Философияда сызықтық ойлау принциптерін бұзатын симультизм (бір 
мезгілде) принципін байқауға болады. Өмірдің фрагментациясы оның 
тұтастығы мен жүйелілігіне артықшылық береді. Сонымен қатар, 
философиядағы болмыс пен сананың дәстүрлі арақатынасы тіл мен 
шындыққа қарама-қайшылықпен алмастырылады. ХХІ ғасырдағы әлем 
бейнесінің динамикасында.әлеуметтік болмыста БАҚ құбылысының әсерінен 
пайда болатын шындық пен мәтін арасындағы шекараны табу мәселесі 
туындайды. В. Руднев ХХ ғасырдың басындағы мәдениеттің негізгі 
жаңалықтарын – кино, психоанализ және салыстырмалылық теориясын, 
көркем әдебиет әлемінің суретін, елесін баса көрсетеді. Техника мен 
бұқаралық коммуникациялардың таралуына байланысты ХХ ғасырдың 
санасы адамның барлық керемет ортасы шындық екенін түсінуге келді. 
Демек, постмодерндік өнер кеңістігі өзекті болып табылады [97]. 
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Көркем мәдениетте монтаждың жүйелік көзқарас тұрғысынан 
қарастыруға болады: көрермен мен жасаушы . Көрермен тұрғысынан монтаж 
эстетика туралы еңбектерде қарастырылады, ол өнерді адам санасының 
ерекше формасы ретінде ұсынады. Т. Адорно орнатудың диалектикалық 
мәнін баса айтады: ол бір уақытта белсенді емес ұсыныс функциясын және 
белсенді соққы функциясын орындай алады. Ол психоанализ және тауарлық 
фетишизм идеяларының монтажын түсіндіреді, бұл әсіресе тұтыну және 
бұқаралық мәдениет қоғамында маңызды. В. Беньямин өнер туындыларын 
құрылымдық талдау барысында, басқалармен қатар, фотография мен киноға 
әсер ету әдісін, мысалы, монтаж және дизайн ретінде анықтайды. Ю. Лотман 
монтаж кезінде ақпараттың қалыңдатылуын атап өтеді және оны мәдени 
қажеттілік деп түсіндіреді. Монтаждық мәтіннің гетерогенділігі, ақпарат 
теориясының ұстанымына сәйкес, көркемдік мағыналарды (метафоралар, 
стилистикалық мағыналар және т.б.) қалыптастырудың күшті құралы болып 
табылады. Көркем қарым-қатынаста ақпарат тасымалдаушысы тек хабарлама 
ғана емес, сонымен бірге ол жазылған тіл болып табылады. Осылайша, 
монтаждалған жұмыс көрерменге әсер ететін ең үлкен күшке ие, ол үшін 
монтаж ақпарат алудың ыңғайлы тілі бола алады. 

Монтаж жұмысын жасау кезінде қажетті аспект оны қабылдайтын 
көздің қозғалысын ескеру болып табылады. Монтажбен белгіленген 
визуалды модель суреттегі "динамикалық кернеу қоғамының күштерін" бір 
кеңістікте бір уақытта бірнеше түрлі сюжеттер мен көзқарастарды табуға 
жағдай жасау үшін қолданады. Монтаж композицияларының ерекшеліктерін 
Нифах Л.С. және Павлов Н. В. тәжірибелері бақылайды. Л.С. Нейфах әр 
түрлі және әр түрлі кеңістікті біріктіруді білдіретін композициялық 
модельдерді "көп өлшемді кеңістік", ал Н.В. Павлов "кеңістіктің 
бұрылыстары"деп атайды. 

Диахрониядағы өнер туындыларының құрылысында монтаждың 
болуын ескере отырып, келесі үлгіні анықтауға болады: модернистік 
монтаж/коллаж көрерменге үйлесімділік сезімін береді: бірдей нәрсе бір 
уақытта әр түрлі көзқарастардан көрінеді. Постмодерндік коллажда, 
керісінше, кенепте жиналған әртүрлі фрагменттер өздерінің дербестігін 
сақтайды, біртұтас тұтастыққа айналмайды. Сонымен, ақпаратқа дейінгі 
дәуірде монтаждау көмегімен (кубистік, футуристік композицияларда) тұтас 
образ жасалды, процесс сипатталды. Ақпараттық дәуірде монтаж 
гетерогенділікке баса назар аударады, бұл сонымен бірге ақпаратты 
қабылдаудың әмбебаптығын қамтамасыз етеді. Көркем мәтіндер әмбебап 
электронды құрылғылардың бейнесі, Ақпараттық технологиялар мен 
бұқаралық ақпарат құралдарының дамуының нәтижесі болып табылады. 
Бейнелеу өнерінде, сонымен бірге, монтаж қысқа формадағы визуалды 
бейнелермен, көбінесе интертекстуалды, цитаталық құрылыммен баяндау 
ерекшеліктерін алады. Монтаж бүгінде көркем мәдениеттегі трансформация 
факторына, ақпараттық қоғам мәдениетін қалыптастыруға, әлемнің жаңа 
көркем бейнесін қалыптастыруға айналуда, сонымен қатар ақпараттың 
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жылдамдығы, ұтқырлығы, тартымдылығы, сондай-ақ оны таңдау қажеттілігі 
талаптарына жауап беретін әмбебап шығармашылық тілдің логикалық 
көрінісі болып табылады [98]. 

Сіз өзіңіз үшін кинематограф ашатын мүмкіндіктердің айқын көрінісін 
жасау үшін бұрын-соңды қолданылған монтаж әдістерін қорытындылауға 
тырысуға болады.  

1. Жоспардың өзгеруі-жалпы жоспардан үлкен жоспарға және 
керісінше ауысуды қабылдау. Бұл актердің бет-әлпетін көрсету және сол 
арқылы кейіпкердің тәжірибесін бөліп көрсету үшін жиі қолданылатын әдіс. 

2. Өте толық жоспар. Қабылдау өте алыс жоспарды қолдану, әдетте, 
сюжетке тікелей қатысы жоқ және тек драмалық баяндауды байытуға қызмет 
етеді. 

3. Өткенді қайтару әрекеті. Драматургияға толы сахна идеясын 
толық ашу үшін көрерменге олардың ойларын немесе естеліктерін көрсете 
отырып, іс-әрекеттің парағын неғұрлым нақты ажыратуға мүмкіндік беретін 
әдіс. 

4. Түсіру нүктелерінің орындарын өзгерту. Ең қызықты 
нүктелерден іс-әрекеттің дамуының үлкен экспрессивтілігіне қол жеткізуге 
мүмкіндік беретін әдіс. 

5.  Жалпы сахнадан барлық артық заттарды жою.  Сахнада  басынан 
аяғына дейін әрекет көрсетуге ыңғайлы етіп жасау.  

6. Сахна құрылысы толығымен мәнді заттарды қалдыру. Монтаж 
әдісі, онда жеке кадрлар арасындағы қарым-қатынас фильм идеясын 
білдіреді, оның эмоционалды көңіл-күйін ашады, дегенмен ол сюжетке 
кірмейді. 

7. "Уақытты конденсациялау". Экранда әрекетті көрсету уақытын 
қысқартуға мүмкіндік беретін түрлі жоспарларды киноға түсіруді немесе 
монтажда жасау. Мысалы, екі кадрмен спорттық ойындар, басталу және 
аяқтау.  

8. Монтаждау байланысы немесе бірдей кадрларды әртүрлі ретпен 
салыстыру.  

9. Камераның көру бұрышын өзгерту. Кино өнерінің үйлесімді 
көрсетілуіне, оның логикасына әсер етпейтін симметриялы және 
асимметриялық көзқарастарды қолдану әдісі. 

10. Панорамалау. Сахнаның ауқымдылығын, бір уақытта әрекет ету 
және кеңістіктегі шектеулерді көрсетуге мүмкіндік беретін әдіс.  

11. Терең мизансцена. Камераның қозғалысы кезінде жалпы 
жоспарлардағы өзгермелі өлшемділіктің терең мизансценасын құру бір 
бөлікте әртүрлі жоспарларды алуға, жоспардың бір кескінінсіз күрделі 
монтаж фразасын жасауға мүмкіндік береді. 

12. Статикалық кадрларды енгізу. Байқаушыны көрсететін әдіс. 
Динамикалық көріністеріндегі статикалық кадрлар қозғалыс көріністеріне 
монтаждық ауысу ретінде қызмет етеді. 
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13. Параллель орнату. Параллель орнатуды қабылдау-бірінен кейін 
бірі көрсетілген екі оқиға параллель жүреді және сюжеттік тізбекпен 
байланысты. 

14. Жақындату. Ұзын көріністерді түсіру әдісі (мәні бойынша, бұл 
әдіс монтажды жалпыдан үлкен жоспарға ауыстырады). 

15. Алыстату – ұзақ сахналық көріністі түсіру әдісі (Бұл тәсіл жалпы 
көріністен басқа пландарға ауыстыруға көмек береді). 

16. Ырғақты сақтау. Егер олар ырғағы мен қарқынына сәйкес 
келмесе, бөліктерді орнатуға болмайды. Екі ұғымды араластыруға болмайды: 
ырғақ пен қарқын. 

17. Ағын - олардың ұзақтығын қысқарту үшін ұзын көріністерді 
түсіру әдісі. Мысалы, аллеяда жүрген жұп алдымен жалпы жоспармен, содан 
кейін үлкен ағынмен көрсетеді. 

18. Қараңғылықта және қараңғылықтан. Бір көріністің соңы мен 
екінші кезеңнің басы арасында "көп уақыт өтті" дегенді білдіретін 
жағдайларда қолданылатын әдіс. 

19. Бейне эффекттер мен кесектерді қолдану [99]. 
 

Тапсырма 
1. Бейне редакторларына шолу жасаңыз: осы немесе басқа редактор 

қандай жұмыс түрлері мен файлдарды өңдеуге жақсырақ? 
2. Екі немесе одан да көп адамның 7 минуттық бейне сұхбатын 

алыңыз. Актерлердің әңгімесін түсірген кезде түсірілім сызығын нақты 
көрсету керек. Әңгімелесушілердің диалогын барлық мүмкін позицияларға 
түсіру кезінде кадрларды орнату үшін камераларды тұрғызыңыз. Кадрлардың 
монтаждылығы мен монтаждалмағандығын тексеріңіз.  

 

2.2.6. Жалпы, орта және ірі жоспарлардың семантикалық ауысуы  
Камерадан түсіру объектісіне дейінгі қашықтықты белгілеу. Кинода 

алты негізгі планды қолданылады: егжей-тегжейлі, жақын план, бірінші орта 
план, екінші орта план, жалпы план, ұзақ план (242 -сурет). 



221
  

 

13. Параллель орнату. Параллель орнатуды қабылдау-бірінен кейін 
бірі көрсетілген екі оқиға параллель жүреді және сюжеттік тізбекпен 
байланысты. 

14. Жақындату. Ұзын көріністерді түсіру әдісі (мәні бойынша, бұл 
әдіс монтажды жалпыдан үлкен жоспарға ауыстырады). 

15. Алыстату – ұзақ сахналық көріністі түсіру әдісі (Бұл тәсіл жалпы 
көріністен басқа пландарға ауыстыруға көмек береді). 

16. Ырғақты сақтау. Егер олар ырғағы мен қарқынына сәйкес 
келмесе, бөліктерді орнатуға болмайды. Екі ұғымды араластыруға болмайды: 
ырғақ пен қарқын. 

17. Ағын - олардың ұзақтығын қысқарту үшін ұзын көріністерді 
түсіру әдісі. Мысалы, аллеяда жүрген жұп алдымен жалпы жоспармен, содан 
кейін үлкен ағынмен көрсетеді. 

18. Қараңғылықта және қараңғылықтан. Бір көріністің соңы мен 
екінші кезеңнің басы арасында "көп уақыт өтті" дегенді білдіретін 
жағдайларда қолданылатын әдіс. 

19. Бейне эффекттер мен кесектерді қолдану [99]. 
 

Тапсырма 
1. Бейне редакторларына шолу жасаңыз: осы немесе басқа редактор 

қандай жұмыс түрлері мен файлдарды өңдеуге жақсырақ? 
2. Екі немесе одан да көп адамның 7 минуттық бейне сұхбатын 

алыңыз. Актерлердің әңгімесін түсірген кезде түсірілім сызығын нақты 
көрсету керек. Әңгімелесушілердің диалогын барлық мүмкін позицияларға 
түсіру кезінде кадрларды орнату үшін камераларды тұрғызыңыз. Кадрлардың 
монтаждылығы мен монтаждалмағандығын тексеріңіз.  

 

2.2.6. Жалпы, орта және ірі жоспарлардың семантикалық ауысуы  
Камерадан түсіру объектісіне дейінгі қашықтықты белгілеу. Кинода 

алты негізгі планды қолданылады: егжей-тегжейлі, жақын план, бірінші орта 
план, екінші орта план, жалпы план, ұзақ план (242 -сурет). 

  
 

 
 

242- сурет. Кино түсіру пландарының негізгі түрлері 
 
Нысаныңызды суретке түсірудің көптеген жолдары бар, олар алыстан 

көрінетін жалпы планнан бастап, көрермен кейіпкердің көзімен көрген кезде 
бірінші адамның планына дейін. Жалпы, пландардың барлық түрлерін үш 
негізгі өлшемге бөлуге болады: алыс, орта және үлкен. Алыс план (сонымен 
қатар кең экранды план деп те аталады) объектіні қашықтықта көрсетеді, 
объектінің орны мен орналасуын баса көрсетеді, ал жақын орналасу 
тақырыптың егжей-тегжейін көрсетеді және кейіпкердің эмоциясын 
ерекшелейді. Орташа пландар орталарында  жасалады, тақырыпқа назар 
аударады және сонымен бірге қоршаған ортаны көрсетеді. Айтып өтетін 
жайт, пландардың кез келген түрлері тек кадр ішіндегі объектінің көлеміне 
қатысты және берілген көріністі түсіру үшін объективтің қандай түрі 
қолданылатынын тікелей көрсетпейді [100].   

Өте алыс план, сонымен қатар өте кең план деп те аталады, ол 
объектіні қашықтықта немесе сахна өтетін жерде көрсету үшін қолданылады. 
Бұл түрі әсіресе уақыт пен орын тұрғысынан көрініс жасау үшін пайдалы, 
сонымен қатар кейіпкердің қоршаған ортаға және оның ішіндегі 
элементтерге физикалық немесе эмоционалды қатынасын көрсетеді. Бұл 
суретте таңбаны көруге міндетті емес (243 сурет). 

Жалпы план; Жартылай орта 
план 

Орташа план Кеңейтілген план 

Іріленген план Деталь 
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243- сурет. План түрлері 

 
 Ұзақ план немесе кең план. Тақырыпты толығымен көрсетеді, Адам 

үшін бұл бүкіл денесімен басынан аяғына дейін болады. Кейіпкер өте алыс 
жолға қарағанда көбірек назар аударады. Бұл план көбінесе біздің 
кейіпкеріміздің орны мен орнын анықтайды. 

Жалпы план; Кадрда кейіпкер басынан аяғына дейін, ал объект 
жақтауды толтырады. Екпін, әдетте, кейіпкердің эмоционалды күйіне 
қарағанда әрекет пен қозғалысқа көбірек байланысты. 

Орташа план (3/4 план). Жалпы план мен бірінші орта план 
арасындағы аралық қашықтық. Адамды тізеден және одан жоғары көрсетеді. 

Ковбой план, екінші орта план. 1930-1940 жылдардағы Батыс 
фильмдерінен өз атауын алған орта планның нұсқасы, нәтижесінде адам 
белінен бастап кадрға түседі. 

Орташа план, бірінші орта план.  Тақырыптың бір бөлігін толығырақ 
көрсетеді. Орташа план, әдетте, белден жоғары және одан жоғары адамды 
көрсетеді. Бұл фильмдердегі ең көп таралған пландардың бірі, себебі ол 
сахнадағы кейіпкерге (немесе кейіпкерлерге) назар аударады, сонымен бірге 
кейбір ортаны көрсетеді [101]. 

Ортаңғы ірі план-бірінші ортаңғы және жақын аралық, әдетте кеуде 
немесе иықтың үстіндегі нысанды алып тастайды. 

Ірі план. Экранды объектінің бір бөлігімен толтырады, мысалы, 
адамның бет-әлпеті. Сахнада кейіпкердің эмоциясы мен реакциясы басым.  

Алыс (жалпы)  план Жалпы план; Толық план 

Тізеге дейінгі план Орташа план Жартылай ірі план 

Іріленген план Өте іріленген план Толық план 
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үшін бұл бүкіл денесімен басынан аяғына дейін болады. Кейіпкер өте алыс 
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қарағанда әрекет пен қозғалысқа көбірек байланысты. 
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арасындағы аралық қашықтық. Адамды тізеден және одан жоғары көрсетеді. 

Ковбой план, екінші орта план. 1930-1940 жылдардағы Батыс 
фильмдерінен өз атауын алған орта планның нұсқасы, нәтижесінде адам 
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Орташа план, бірінші орта план.  Тақырыптың бір бөлігін толығырақ 
көрсетеді. Орташа план, әдетте, белден жоғары және одан жоғары адамды 
көрсетеді. Бұл фильмдердегі ең көп таралған пландардың бірі, себебі ол 
сахнадағы кейіпкерге (немесе кейіпкерлерге) назар аударады, сонымен бірге 
кейбір ортаны көрсетеді [101]. 

Ортаңғы ірі план-бірінші ортаңғы және жақын аралық, әдетте кеуде 
немесе иықтың үстіндегі нысанды алып тастайды. 

Ірі план. Экранды объектінің бір бөлігімен толтырады, мысалы, 
адамның бет-әлпеті. Сахнада кейіпкердің эмоциясы мен реакциясы басым.  

Алыс (жалпы)  план Жалпы план; Толық план 

Тізеге дейінгі план Орташа план Жартылай ірі план 

Іріленген план Өте іріленген план Толық план 

  
 

Чокер.  Ірі планның нұсқасы,  адам  бетіндегі ерінге және қасқа дейін 
ғана қамтиды. Өте ірі план.  Көз немесе ауыз сияқты заттың кішкене аймағын 
немесе бөлігін баса көрсетеді. Өте жақын көзді кейде итальяндық план деп 
атайды, оны оны танымал еткен Серджио Леоненің итальяндық-Батыс 
фильмдерінен алады.  

Жалпы пландарды жарықтандыру объектілері-актерлердің фигуралары, 
декорацияның формалары мен рельефтері, жиһаздар. Жарықтандыру үшін 
негізгі Жарық эффектісін жасайтын бояу жарығы қолданылады. Фоннан 
фигуралар фондық жарықтың көмегімен" бөлінеді", олар оңай" оқылады " 
немесе контурдың көмегімен. Актерлердің фигуралары контрастты түрде 
жарықтандырылуы мүмкін, көлеңкелер әлсіз жарықтандырылған, себебі 
мұнда бет әлпеті маңызды емес. Ең бастысы-кейіпкерлердің қозғалысы. 
Оператор тіпті толтыру жарығынан мүлдем бас тартуы мүмкін. 

Орташа планда фигуралардың көлемдері мен рельефтері 
жарықтандыру объектісіне айналады. Декорация мен жиһаздар артқы жағына 
"шегінеді". Жарықтандырудың екпіні кейіпкерлерге берілді. Актерлердің 
қимылы бет әлпетімен үйлеседі, бет әлпеті, артикуляция айқын көрінеді. 
Мұнда толықтыру жарығы қажет.  

Жұмыс істеу барысында ірі планмен неізгі актер немесе  деректі 
шығармалар кейіпкерлері ерекшеленеді. Үлкен" актерлік план", портрет ең 
мұқият жеңіл модельдеуді қажет етеді, себебі ол актердің бейнедегі 
психологиялық жағдайының кішкене нюанстарын көрсетуге арналған. Ірі 
планды жарықтандыру әдістемесі. Портретті жасаудағы басты міндет-белгілі 
бір жарық әсерімен беттің пластикалық формаларын көрсету. Фильмде (ойын 
немесе деректі) адам ең ерекше жағдайларға, әр түрлі жағдайға түседі. Бүкіл 
фильм (бағдарлама) бойында жарықтандырудың мәнерлілігі мен кейіпкердің 
бет-әлпетінің біртұтастығын, сондай-ақ кез-келген жағдаймен қоршалған кез-
келген жарық жағдайында кейіпкердің танылуын қамтамасыз ету қажет 
[102]. 

Тапсырма 
1. Жарнамалық бейнені түсіріңіз. Бейнеңізде жалпақ жарықты 
қолданыңыз, екі жарық көзін камераның екі жағына теңестіріңіз. Сіз оларды 
камераның артына немесе оның алдына орналастыра аласыз.  
2. Жалпы, үлкен, орташа және егжей-тегжейлі принцип бойынша 
кадрларды ауыстыру арқылы бейне түсіріңіз. Камераны орнатқаннан кейін 
оны қажетсіз жылжытпауға тырысыңыз. Егер сіз перспективаны өзгерту 
керек болса, камераны жылжытудың орнына, бір кадрдан екіншісіне ауысқан 
дұрыс. 
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2.2.7. Сегіздік ережесі 
Дегенмен, бұл шын мәнінде "сегіздік" деген не? Бұл сұраққа жауап 

беру үшін "сөйлейтін" фильмді қалай түсіретінімізді елестетіп көріңіз.  
Кейіпкерлердің махаббат туралы диалогын немесе нан кімге бару керектігі 
туралы дау-дамайды түсіру үшін Сіз қарапайым ережелерді білуіңіз керек. 
Егер сіз кейіпкерді, содан кейін кейіпкерді үй фотосы сияқты алып 
тастасаңыз – фас – экранда олар екеуі де көрерменге тікелей қарайды, ал 
қосымша түсіндірмелерсіз, жалпы жоспарларсыз және басқа атрибуттарсыз 
олардың кіммен сөйлесетінін түсіну қиын болады. Бұл қабылдау 
ерекшеліктері. Айвор Монтагу өзінің "фильм әлемі" кітабында былай деп 
түсіндіреді: "экранда А және В диалогын қалай көрсетуге болады? Ал 
камерадан В-ға қарайды. Ол не көреді? Әрине, енді біз А-ға камераның 
қасынан қалай қарайтынын көрсетуіміз керек. Бұл, әрине, көрерменді 
жағдайға тікелей эмоционалды қатысуға тартады. Ойластырылған әсер ету 
үшін сізге бірнеше алаяқтық қажет – біз А-ны камераның қасынан бір 
бағытта қарауға мәжбүр етуіміз керек, ал В-камераны (екінші позицияны 
алған, яғни бастапқы позициясынан 180° бұрылған) қарама-қарсы жаққа 
қарауымыз керек". Бұл дегеніміз, егер кейіпкер экранда солға қараса, онда 
кейіпкер оңға қарауы керек, тек осылай ғана олардың арасындағы диалог 
сезімі пайда болуы мүмкін. Бұл қарапайым ережені Жаңалықтар 
бағдарламасына арналған брифингті түсіруге келген ең қарапайым теледидар 
операторы біледі. Тек теледидарда қабылдау "сегіздік" емес, "паркет" деп 
аталады (244 -сурет). 

 
244 -сурет. Сегіздік ереже: сөйлесіп тұрған екі адамды олардың бір 

жағынан ғана орналасып түсіруге болады 
 
Оператор ешқандай жағдайда президиум мен жұртшылық арасындағы 

қиял сызығын кесіп өтпеуі керек, әйтпесе экранда көрермендер де, спикерлер 
де бір бағытта қарайды. Сонымен, егер кинода камера бір кейіпкердің 
иығына-екіншісінің иығына байланысты "сегізді" суреттейтін болса, онда 
теледидарда камера паркет плиткаларын төсейтін сияқты: бір жақтау 
бұрыштан солға, екіншісі сол бұрыштан оңға. Сегіздік диалогты түсірудің 
жалпы ережелері 40-шы жылдары барлық әлемдік киностудияларда 
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қосымша түсіндірмелерсіз, жалпы жоспарларсыз және басқа атрибуттарсыз 
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жағдайға тікелей эмоционалды қатысуға тартады. Ойластырылған әсер ету 
үшін сізге бірнеше алаяқтық қажет – біз А-ны камераның қасынан бір 
бағытта қарауға мәжбүр етуіміз керек, ал В-камераны (екінші позицияны 
алған, яғни бастапқы позициясынан 180° бұрылған) қарама-қарсы жаққа 
қарауымыз керек". Бұл дегеніміз, егер кейіпкер экранда солға қараса, онда 
кейіпкер оңға қарауы керек, тек осылай ғана олардың арасындағы диалог 
сезімі пайда болуы мүмкін. Бұл қарапайым ережені Жаңалықтар 
бағдарламасына арналған брифингті түсіруге келген ең қарапайым теледидар 
операторы біледі. Тек теледидарда қабылдау "сегіздік" емес, "паркет" деп 
аталады (244 -сурет). 
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Оператор ешқандай жағдайда президиум мен жұртшылық арасындағы 

қиял сызығын кесіп өтпеуі керек, әйтпесе экранда көрермендер де, спикерлер 
де бір бағытта қарайды. Сонымен, егер кинода камера бір кейіпкердің 
иығына-екіншісінің иығына байланысты "сегізді" суреттейтін болса, онда 
теледидарда камера паркет плиткаларын төсейтін сияқты: бір жақтау 
бұрыштан солға, екіншісі сол бұрыштан оңға. Сегіздік диалогты түсірудің 
жалпы ережелері 40-шы жылдары барлық әлемдік киностудияларда 

  
 

орнатылды, сондықтан Сидни Люмет өзінің естеліктерінде: "әр көріністі 
өңдеу керек болды" деп сипаттаған. Яғни, келесі түрде түсіріңіз: бүкіл 
декорацияның кең бұрышты "мастер-жоспары", жақсырақ статикалық 
камерадан; актердің иығындағы барлық көрініс – актрисаның бетіне; оның 
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Диалогқа қатысты "сегіздік" - бұл түсірілімнің ең тиімді түрі, бұл Рик 
Олтменге оның механизмін "мен сөйлеймін, сондықтан мен бармын" 
формуласына дейін төмендетуге мүмкіндік берді. Ол былай деп жазды: 
"актерлер, егер олар бұған дейін фонограммада орын алса, суреттегі орынға 
ие болады. Бұл ереженің ең өрескел көрінісі және сонымен бірге классикалық 
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да қамтуы мүмкін, сонымен бірге "бір немесе басқа әңгімелесушіге" ауысуға 
сәйкес келеді. Монтаждық желімдеу нақты синхронды реплика нүктесімен 
Тек Мексикалық сериалдарда біріктіріледі, тіпті жүз пайыз сөйлейтін 
фильмнің тілі сәл өзгереді. 

Әдетте көрерменнің "сегіздік" фильміндегі кезекші көріністері бар 
және кезек-кезек диалогқа қатысушылардың сөйлейтін және тыңдайтын 
бастарын көрсетеді, олар есте сақтамайды, көпшілігі диалогты тыңдағанда не 
көретіндерін де байқамайды – әрине, тұлғаларға. Сонымен қатар, шын 
мәнінде, әңгіме барысында біз әңгімелесушінің бетіне жиі қараймыз ба? 
Театрда да осындай еркіндік бар: көрерменге ең қызықты монологтарды айту 
кезінде де декорация құрылымын зерттеуге ештеңе кедергі келтірмейді. 
Кино-өнердің жалғыз түрі көрерменнің назарын толығымен басқаруға 
мүмкіндік береді: жазушы да, театр драматургі де, суретші де режиссер 
сияқты қабылдаушыға қатысты билікке ие емес. Егер сөйлеушілер мен 
тыңдаушылардың бет-әлпеті негізінен көрермен арасында шындықтың 
объективті көрінісімен анықталса, онда репликаны айту кезінде кадрдың 
басқа мазмұны бірден ерекше мәнге ие болады. Жағдайдың егжей-тегжейі 
кадрға кездейсоқ келді деп болжасақ та, ұстаушының қиялы оны әрдайым 
өзіне тән болмаса да, мағынасымен марапаттайды және сол арқылы 
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контексттің тұңғиығына түседі. Сондықтан, түсірілім кезінде әңгімеден 
"сегіздіктен" бас тарта отырып, режиссер әрдайым көрерменге белгілі бір 
көзқарасты жүктейді, осылайша экранда болып жатқан оқиғалардың 
объективтілігі елесін бұзады [104]. 

Тапсырма 
1. Екі камерадан түсірілген бейне сұхбатты таңдаңыз. Сегіздік 

диаграмманы қолдана отырып, кез-келген бейне редакторына орнатыңыз. 
Кадр жоспарларын құру принципі бойынша пайдалану қажет: Жалпы, үлкен, 
орта және деталь. 

2. Сегіз ереже бойынша әр түрлі бұрыштардан екі адамның 
әңгімесін алыңыз. Камераның немесе жақтаудың бұрышынан екіншісіне 
ауысуға әрқашан себеп болуы керек. Перспективаны өзгерткен кезде кем 
дегенде 45 градусқа ауысыңыз. Әр бейненің көптеген бейнелерін түсіріңіз, 
сондықтан оларды кейінірек пайдалануға мүмкіндік бар. 

 
2.2.8. Дикторлық мәтінді дайындау және сақтау 
 
Қазіргі әлемде дикторлық мәтінді қолдану сәнден шықты. Дикторлық 

мәтінді қолдану экспозиция үшін материалдың жетіспеушілігінен немесе 
фильм барысында түсіндірулер қажет болған кезде пайда болады. Дикторлық 
мәтін әрқашан қол жетімді құрал болып табылады. Түсіру барысында, егер 
кейіпкерлердің аузынан біз қажетті ақпаратты алсақ, онда фильмді орнату 
кезінде оның дикторлық мәтіннің көмегіне мұқтаж емес екеніне көз жеткізе 
аламыз. Әдетте мәселе фильмнің басында пайда болады. Фильмді бастапқы 
фактілерден қарау кезінде көрермендерге түсінуге мүмкіндік беретін 
презентация соншалықты күрделі болмауы керек.  Кейде оны қысқаша 
дикторлық мәтін арқылы ғана беруге болады. Тағы бір мәселе – фильм 
барысында бәрін қалай түсінуге болады. Жақсы көріністер мен жақсы 
сюжеттер болуы мүмкін, бірақ кейде бір сюжеттен екіншісіне өту үшін 
актерлердің көптеген түсіндірмелері қажет болады, оларды жақсы 
ойластырылған сөздермен тезірек дикторлық мәтінмен алмастыруға болады. 
Фильмді жасаушы әрдайым оның көрсетіліміне қатыса алмайды және 
түсініктеме бере алмайды.  

Көрермендер диктордың дауысын фильмнің дауысы ретінде 
қабылдайды (245- сурет). Тек дикторлық мәтіннің мазмұны теріс пікірлер 
тудыруы мүмкін. Осы себепті қиындықтар туындайды-фильмге сәйкес 
дауысты табу. Қосымша материал мен сақталған уақыт көрермендерді қосуға 
мүмкіндік береді, әсіресе егер сіз фильмді қарау кезінде оларды қатаң 
уақытқа қоюыңыз керек болса. 
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245- сурет. Дикторлық мәтінді жазу (дереккөз: ttps: / / soundstudio-msk. 

ru) 
 

 Кадр сыртындағы мәтіннің екі тәсілін құру. Деректі фильмдегі 
дикторлық мәтін немесе фильм актерлерінің диалогы күнделікті тәжірибеде 
әдеттегідей нақты тілде жазылуы керек. Фильм үздіксіз болған кезде 
көрермендер мәтіннің мағынасын түсінуі керек. Әрі қарай, біз дикторлық 
мәтіннің екі әдісін сипаттаймыз:  

1-әдіс. Алдын ала жазылған мәтінді оқу.  Бұл фильмнің негізінде 
қандай да бір мәтін-күнделік немесе хат және т. б. болған кезде жақсы 
қолданылады. Бұл нұсқада оқу ақталған.  Көбінесе диктордың әңгімесі-бұл 
фильмді скучно ететін жалғыз элемент. 

Мұндай қателіктерге мыналар жатады: 
 сөзжұмбақ; 
 ауыр тіл; 
 диктордың дауысында жағымсыз нәрсе (қызықсыз, ашуланшақ, 

өзін-өзі ақтайтын, тым үстем, әдейі көңіл көтеретін, ұнатуға тырысатын 
немесе алаңдаушылық тудыратын бірлестіктер болуы мүмкін). 

2-әдіс. Импровизацияның белгілі бір элементі. Мәтін көрерменмен 
бейресми, жеке қарым-қатынастың тартымды атмосферасын жасай алады. 
Оларды келесі жағдайларда қолдануға болады: 

  Фильмдегі кейіпкерлердің бірі диктор ретінде әрекет еткен кезде. 
 Сіз өзіңіздің дауысыңызды фильм күнделігінде қолданған кезде, 

ол оңай естіліп, жазбаша мәтіннен әсер қалдырмауы керек. 
Сәтсіз мәтін бар:  
 пассивті кепіл;  
 ұзақ сөйлемдер; 
 әсер ету үшін жаргон немесе басқа ерекше өрнектер. 
 Жақсы мәтін сипатталады: 
 қарапайым және айқын тіл; 
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 сөздерді дұрыс таңдау; 
 тілдің тіршілігі; 
 сөздерді минималды қолдану-өлеңдердегідей, бірақ максималды 

мағынасы бар. 
Мәтін кадрдың өзгеруіне сәйкес ырғақта болуы керек. Дикторлық 

мәтінді қосқан кезде кейде сахнаның басы мен соңын өзгерту керек. Егер 
дикторлық мәтін шығарманың бір компоненті ретінде жасалса, кейде ол 
өрнектің негізгі құралдарының бірі ретінде қолданылады, әрине, автордың 
эмоцияларымен боялған. 

Бір сөйлемді парафраздау мен бөлудің себебі қажетті үзілістерді 
алмастыра алады. Кірістіру үшін тән дыбыстар қолданылады, мысалы, 
машинаның есігін қағу немесе қоңырау шалу. Мұндай дыбыстар кейінгі 
мәтінге логика береді және көңіл-күйді қалыптастырудың жақсы құралы 
ретінде қызмет етеді және көбінесе көрермен мәтінде үзіліс қалдырып, 
қабылданған нәрсені түсініп, сезінуі керек. Қазіргі кино мен теледидарда 
қабылдаудың мұндай психологиялық ерекшеліктері еленбейді. Көбінесе 
мәтін экрандағы әрекетке байланысты болады. Нәтижесінде көрермен өзіне 
берілген ақпаратты қабылдау және түсіну қабілетін жоғалтуы мүмкін. 

Диалогтарға қатысты принциптер көркем және деректі фильмдерді 
орнату кезінде қолданылады. Егер Сізге қандай да бір көрініс ұнаса, оны 
бұрын зерттеп, оны орнатудың негізінде қандай идеялар болуы мүмкін екенін 
білу керек. 

Деректі фильмнің алтын ережесі - суретті мазмұнмен толықтыру, оны 
мәтінмен қайталау әрдайым мүмкін бола бермейді.  Мәтін жазу-бұл жоғары 
өнер. 

Диктор үшін басып шығарылған оңай оқылатын мәтінді дайындау 
керек. Және ол тек оқитын материалды қамтиды. Бір мәтіндік блоктың бір 
бөлігін келесі бетке өткізбеуге тырысыңыз. Диктор кезінде оқу беттерді 
айналдырады, бұл жазу кезінде естілуі мүмкін.  

Жазба арнайы акустикалық студияларда жасалуы керек. Жазбаны 
бақылау үшін басқа бөлмедегі жақсы құлаққаптарды немесе динамиктерді 
қолданыңыз. Микрофонның орналасуын таңдау және диктордың жазу 
деңгейін дұрыс реттеу маңызды рөл атқарады [105]. 

Дикторлық мәтінді жазу және сақтау. Бастапқыда дұрыс сценарий 
жазылған кезде, жазу еш қиындықсыз өтеді. Сценарий бір дыбыстық трекке 
сәйкес келетін әр жол көрінетін кесте түрінде жасалған кезде өте ыңғайлы.  

Транскрипциялау кезінде біз уақытты белгілей аламыз-тайминг (бұл 
белгілі бір секундта айтылатын сөз тіркестерінің белгісі). Мәтінді фразаларға 
бөлу керек (жаңа көрініс — кестенің жаңа ұяшығы). Транскрипция-бұл 
бастапқы жазбадан мәтінді "алып тастау" процесі. Яғни, айтылған мәтін 
басылған мәтінге айналады. 

Мәтінді аудару кезінде аудармашы бастапқы бөлімді сақтауы керек 
(бәрі диаграммада немесе кестеде қисынды және түсінікті болуы үшін: міне, 
түпнұсқадағы фрагмент және міне, осы фрагменттің аудармасы);  
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 сөздерді дұрыс таңдау; 
 тілдің тіршілігі; 
 сөздерді минималды қолдану-өлеңдердегідей, бірақ максималды 

мағынасы бар. 
Мәтін кадрдың өзгеруіне сәйкес ырғақта болуы керек. Дикторлық 

мәтінді қосқан кезде кейде сахнаның басы мен соңын өзгерту керек. Егер 
дикторлық мәтін шығарманың бір компоненті ретінде жасалса, кейде ол 
өрнектің негізгі құралдарының бірі ретінде қолданылады, әрине, автордың 
эмоцияларымен боялған. 

Бір сөйлемді парафраздау мен бөлудің себебі қажетті үзілістерді 
алмастыра алады. Кірістіру үшін тән дыбыстар қолданылады, мысалы, 
машинаның есігін қағу немесе қоңырау шалу. Мұндай дыбыстар кейінгі 
мәтінге логика береді және көңіл-күйді қалыптастырудың жақсы құралы 
ретінде қызмет етеді және көбінесе көрермен мәтінде үзіліс қалдырып, 
қабылданған нәрсені түсініп, сезінуі керек. Қазіргі кино мен теледидарда 
қабылдаудың мұндай психологиялық ерекшеліктері еленбейді. Көбінесе 
мәтін экрандағы әрекетке байланысты болады. Нәтижесінде көрермен өзіне 
берілген ақпаратты қабылдау және түсіну қабілетін жоғалтуы мүмкін. 

Диалогтарға қатысты принциптер көркем және деректі фильмдерді 
орнату кезінде қолданылады. Егер Сізге қандай да бір көрініс ұнаса, оны 
бұрын зерттеп, оны орнатудың негізінде қандай идеялар болуы мүмкін екенін 
білу керек. 

Деректі фильмнің алтын ережесі - суретті мазмұнмен толықтыру, оны 
мәтінмен қайталау әрдайым мүмкін бола бермейді.  Мәтін жазу-бұл жоғары 
өнер. 

Диктор үшін басып шығарылған оңай оқылатын мәтінді дайындау 
керек. Және ол тек оқитын материалды қамтиды. Бір мәтіндік блоктың бір 
бөлігін келесі бетке өткізбеуге тырысыңыз. Диктор кезінде оқу беттерді 
айналдырады, бұл жазу кезінде естілуі мүмкін.  

Жазба арнайы акустикалық студияларда жасалуы керек. Жазбаны 
бақылау үшін басқа бөлмедегі жақсы құлаққаптарды немесе динамиктерді 
қолданыңыз. Микрофонның орналасуын таңдау және диктордың жазу 
деңгейін дұрыс реттеу маңызды рөл атқарады [105]. 

Дикторлық мәтінді жазу және сақтау. Бастапқыда дұрыс сценарий 
жазылған кезде, жазу еш қиындықсыз өтеді. Сценарий бір дыбыстық трекке 
сәйкес келетін әр жол көрінетін кесте түрінде жасалған кезде өте ыңғайлы.  

Транскрипциялау кезінде біз уақытты белгілей аламыз-тайминг (бұл 
белгілі бір секундта айтылатын сөз тіркестерінің белгісі). Мәтінді фразаларға 
бөлу керек (жаңа көрініс — кестенің жаңа ұяшығы). Транскрипция-бұл 
бастапқы жазбадан мәтінді "алып тастау" процесі. Яғни, айтылған мәтін 
басылған мәтінге айналады. 

Мәтінді аудару кезінде аудармашы бастапқы бөлімді сақтауы керек 
(бәрі диаграммада немесе кестеде қисынды және түсінікті болуы үшін: міне, 
түпнұсқадағы фрагмент және міне, осы фрагменттің аудармасы);  

  
 

Жазу кезінде диктордан жазбаны көріністерге бөлуді сұрау керек 
(мысалы, әр жаңа көрініс үшін репликалар бөлек жаңа файлға сақталады). 

Егер сізге бірнеше дауыс қажет болса, кейіпкерлердің тізімін жасау 
керек. Олардың жасы, аты, жынысы және басқа да сипаттамалары бар 
қысқаша сипаттамасы. Бұл тәсіл жазу студиясына дикторлардың жақсы 
таңдауын қамтамасыз етуге және оларды әртүрлі тілдерде қажетті мөлшерде 
қамтамасыз етуге көмектеседі. Бұл қателіктерден аулақ болуға көмектеседі, 
мысалы, еркек дауысының орнына әйелдің жазбасы немесе керісінше. 
Айтпақшы, кейіпкердің жынысы диктордың жынысына сәйкес келмеуі керек. 
Кейіпкердің кейіпкерлерін сипаттау өте маңызды, себебі диктор оны жақсы 
елестетіп, жақсы ойнады. Мүмкіндік болған кезде дикторға сол 
кейіпкерлердің кез-келген басқа тілдеріндегі жазбаларды тыңдауға мүмкіндік 
беру керек.  

Бірнеше диктордың жазбалары бар бір аудио файл болған кезде бәрі 
күрделене түседі. Әр дикторды әрқашан бөлек жазу керек. Егер бейне 
тізбегінің ұзақтығын өзгерту мүмкін болмаса, сөйлеуді тездетпестен немесе 
қысқартусыз түпнұсқа мәтіннің бейнесінің астына дыбысты реттеу қиын 
болады. Бұл екі нұсқа да сіздің бейнеңізді қабылдауды нашарлатуы мүмкін. 
Кадрдағы мәтін немесе әрекет дыбыспен сәйкес келмеуі мүмкін. Егер біз 
бірнеше секунд ішінде үзіліс қосуға болатын түпнұсқа бейнемізде "ауа" 
қалдырсақ, ең жақсы нұсқа болады.  

Тағы бір нюанс бар. Шет тілдеріндегі материалдармен жұмыс істеу 
бүкіл аудио жазу процесін қиындатады. Мұндай аудионы локализациялау 
дикторларды таңдауға, олардың үйлесімділігіне, сценарий мен жазу 
әдістеріне ерекше назар аударуды қажет етеді. 

 
Тапсырма 
1. Бейнеге дикторлық мәтін жазыңыз. Жазбас бұрын мәтінді 

бірнеше рет дауыстап оқыңыз. Ыңғайсыз болып көрінуі мүмкін немесе айту 
қиын сөздер мен сөз тіркестерін есте сақтаңыз. Сценарий көбінесе дауыстап 
оқығанда және "өзіңе" оқығанда басқаша естіледі және сезіледі. 

2. Тыныш бөлмені тауып, есікті жауып, сыртқы шу аз екеніне көз 
жеткізіңіз. Жақсы микрофон кондиционерді, көше көлігін және т. б. ұстай 
алады. Жабдықты орнатыңыз және әр уақытта өзіңізді жазып, бірнеше түрлі 
позициялар мен микрофон комбинацияларын қолданып көріңіз. Содан кейін 
бұрын жазылған тестті дауыстап оқып, әр сөзді дұрыс айтатындығыңызға 
және нақты сөйлейтіндігіңізге көз жеткізіңіз. Өзіңізді бірнеше рет жазыңыз, 
ойнатуды тыңдаңыз және тағы не істеу керектігін анықтаңыз. 

 
 2.2.9. Титрлерге мәтін дайындау 
 

Фильмнің ашылу несиелері кітаптың мұқабасымен бірдей. Олар 
фильмнің ажырамас бөлігі және сонымен қатар жеке өнер түрі болып 
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саналады. Фильмдердегі тақырыптар ашу және жабу болып бөлінеді. Қазір 
дәуірінде, сөзсіз кино, титры қалады қажеттілігіне және мәнерлі құралы.  

Субтитрлер-бұл айтылған сөздердің мәтіндік нұсқасы, сонымен қатар 
мазмұнды түсіну үшін маңызды кез-келген дыбыстар, сондықтан ести 
алмайтын адамдар ақпаратты түсіне алады. Қазір титрді нашар еститін 
халыққа және әлеуметтік желілердегі бейнелерге пайда болатындай етіп 
пайдалану қажеттілігі артып келеді. Біз өмір сүріп жатқан тез өзгеретін 
әлемде адамдар жолда мазмұнды тұтынуы табиғи нәрсе. Егер бейне 
әлеуметтік желілерде жарияланса, оны көшеде жүргенде көптеген адамдар 
көре алатын жақсы мүмкіндік бар. Бейне мазмұнын жасау кезінде ол бірнеше 
түрлі ортада қол жетімді болады: пойызда таңертеңгі сапарлар кезінде, түскі 
үзіліс кезінде немесе дәрігердің қабылдауын күту кезінде. Мұндай 
жағдайларда аудиторияның дыбысты немесе, кем дегенде, жоғары көлемде 
тыңдай алмауы екіталай. 

Несиелер үшін әртүрлі технологиялар, "қағаз" анимациялары, монтаж, 
қозғалмалы суреттер мен сөздер, тірі түсірілім, компьютерлік эффектілер 
қолданылады. Көбінесе сурет пен музыканың күтпеген комбинациясы 
таңдалады. Кинода минимализм де қолданылды. Картинаның көптеген 
фильмдері кіріспе тақырыптарсыз жасалады, себебі тақырып фильмнің 
соңына орналастырылуы мүмкін.  Джеки Чан өзінің фильмдерінде 
титрлермен сәтсіз дубльдерге орын қалдырады. Кейде соңғы несиелер артқа, 
тіпті жоғарыдан төменге қарай жіберіледі. 

Сонымен: титрлар тізбегі фильмнің тонын белгілей алады, ал олардың 
өнері әрқашан кино қауымдастығында жеке мамандық ретінде құрметтеледі, 
тіпті мамандандырылған студиялар да бар.  [106].  

Тапсырма 
1. Жұмыс істейтін бейне редакторын таңдаңыз. Оны компьютерге 

орнатыңыз. Интерфейс пен негізгі параметрлерді біліңіз. Қатты қара фонда, 
музыкалық фонмен ақ әріптермен жазулар жасаңыз. 

2. Түсірілген бейнеден бейне таңдаңыз. Кез-келген бейне 
редакторында ол үшін бастапқы және соңғы тақырыптар жасаңыз. Атауын 
ойлап табыңыз, егер бар болса, актерлердің аттарын көрсетіңіз. Соңғы 
несиелерде өндіріске қатысқандардың барлығын олардың жұмысқа қосқан 
үлесінің маңыздылығы бойынша тізімдеңіз. 

 
2.2.10. Қаріптердің эмоционалды әсері 

Визуалды элементтер мен қаріптер фотосуретті немесе бейнені 
безендіру кезінде сөздер сияқты маңызды. Қаріптер көбінесе суреттерде, 
логотиптерде және басқа суреттерде қолданылады. Қаріптер үлкен әсер етуі 
мүмкін, эмоционалды реакция тудыруы мүмкін және адамдардың мәтінге 
деген көзқарасына әсер етуі мүмкін. Олар көңіл-күйді орнатады және адам 
мәтінді оқи бастағанға дейін пікір қалыптастыруға көмектеседі. Қаріптің 
маңыздылығы дизайн, маркетинг, кітаптар және компьютерлік оқуды қоса 
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саналады. Фильмдердегі тақырыптар ашу және жабу болып бөлінеді. Қазір 
дәуірінде, сөзсіз кино, титры қалады қажеттілігіне және мәнерлі құралы.  

Субтитрлер-бұл айтылған сөздердің мәтіндік нұсқасы, сонымен қатар 
мазмұнды түсіну үшін маңызды кез-келген дыбыстар, сондықтан ести 
алмайтын адамдар ақпаратты түсіне алады. Қазір титрді нашар еститін 
халыққа және әлеуметтік желілердегі бейнелерге пайда болатындай етіп 
пайдалану қажеттілігі артып келеді. Біз өмір сүріп жатқан тез өзгеретін 
әлемде адамдар жолда мазмұнды тұтынуы табиғи нәрсе. Егер бейне 
әлеуметтік желілерде жарияланса, оны көшеде жүргенде көптеген адамдар 
көре алатын жақсы мүмкіндік бар. Бейне мазмұнын жасау кезінде ол бірнеше 
түрлі ортада қол жетімді болады: пойызда таңертеңгі сапарлар кезінде, түскі 
үзіліс кезінде немесе дәрігердің қабылдауын күту кезінде. Мұндай 
жағдайларда аудиторияның дыбысты немесе, кем дегенде, жоғары көлемде 
тыңдай алмауы екіталай. 

Несиелер үшін әртүрлі технологиялар, "қағаз" анимациялары, монтаж, 
қозғалмалы суреттер мен сөздер, тірі түсірілім, компьютерлік эффектілер 
қолданылады. Көбінесе сурет пен музыканың күтпеген комбинациясы 
таңдалады. Кинода минимализм де қолданылды. Картинаның көптеген 
фильмдері кіріспе тақырыптарсыз жасалады, себебі тақырып фильмнің 
соңына орналастырылуы мүмкін.  Джеки Чан өзінің фильмдерінде 
титрлермен сәтсіз дубльдерге орын қалдырады. Кейде соңғы несиелер артқа, 
тіпті жоғарыдан төменге қарай жіберіледі. 

Сонымен: титрлар тізбегі фильмнің тонын белгілей алады, ал олардың 
өнері әрқашан кино қауымдастығында жеке мамандық ретінде құрметтеледі, 
тіпті мамандандырылған студиялар да бар.  [106].  

Тапсырма 
1. Жұмыс істейтін бейне редакторын таңдаңыз. Оны компьютерге 

орнатыңыз. Интерфейс пен негізгі параметрлерді біліңіз. Қатты қара фонда, 
музыкалық фонмен ақ әріптермен жазулар жасаңыз. 

2. Түсірілген бейнеден бейне таңдаңыз. Кез-келген бейне 
редакторында ол үшін бастапқы және соңғы тақырыптар жасаңыз. Атауын 
ойлап табыңыз, егер бар болса, актерлердің аттарын көрсетіңіз. Соңғы 
несиелерде өндіріске қатысқандардың барлығын олардың жұмысқа қосқан 
үлесінің маңыздылығы бойынша тізімдеңіз. 

 
2.2.10. Қаріптердің эмоционалды әсері 

Визуалды элементтер мен қаріптер фотосуретті немесе бейнені 
безендіру кезінде сөздер сияқты маңызды. Қаріптер көбінесе суреттерде, 
логотиптерде және басқа суреттерде қолданылады. Қаріптер үлкен әсер етуі 
мүмкін, эмоционалды реакция тудыруы мүмкін және адамдардың мәтінге 
деген көзқарасына әсер етуі мүмкін. Олар көңіл-күйді орнатады және адам 
мәтінді оқи бастағанға дейін пікір қалыптастыруға көмектеседі. Қаріптің 
маңыздылығы дизайн, маркетинг, кітаптар және компьютерлік оқуды қоса 

  
 

алғанда, көптеген салаларда зерттелді. Қаріптің анықтығы тиімді қарым-
қатынас үшін маңызды, сондықтан көптеген жылдар бойы зерттелген. 
Қаріптердің орналасуы, мысалы, кернинг, жоларалық интервал және әріптер 
аралығы мәтіннің семантикалық байланысына әсер ететіндігі дәлелденді. 
Шрифт өлшемі және жоларалық интервал — бұл мәтіннің анықтығы мен 
түсінігіне әсер ететін классикалық мәселелер [107].  

Қаріп психологиясын түсіну аудиторияның белгілі бір қаріп 
отбасыларына қатысты алатын эмоционалды жүктемесін білуден гөрі көп 
нәрсені қажет етеді. Қаріп миға әсер етуі мүмкін басқа да подсознание 
әсерлері бар. Адам миының белгілі бір қаріпті қалай шешетінін және 
қабылдайтынын білу оның шынайы әлеуетін ашуға немесе мәтіннің 
мағынасын қабылдауға кедергі келтіретін жасырын тұзақтардан аулақ болуға 
көмектеседі. Әр қаріптің өзіндік ерекше ерекшелігі мен мақсаты бар. Теру 
кезінде сіз хабарламаның немесе жазбаның болжалды тонына сәйкес келетін 
қаріпті таңдауыңыз керек. Сөздердің күшті екенін бәрі біледі, бірақ бұл 
сөздерді жеткізу үшін таңдалған қаріптер немесе олардың стилі маңызды 
эмоционалды әсер етуі мүмкін. 

Қаріптер серифтер деп аталатын әріптердің жиектеріндегі кішкентай 
сызықтармен танылады, бұл басып шығару кезінде қаріпті оқуды 
жеңілдетеді. Серифтер кез-келген қаріп классификациясындағы ең маңызды 
сипаттама болып табылады. Sans serif формасы шрифт құрылысының жалпы 
логикасына байланысты және бұл логика ежелгі Римнен бүгінгі күнге дейін 
дамыды. Мәтіндік қаріптерде соққылардың ұштарындағы серифтер көздің 
мәтін жолында жылдам қозғалуына көмектеседі. Тіпті төмен айқындық 
жағдайында да серифтер оптикалық бұрмаланулардың тік соққыны азайтуға 
мүмкіндік бермейді, сондықтан әріптің негізі мен биіктігі сақталады. Осы 
себепті сериф шрифттері үлкен әдеби, ғылыми немесе білім беру 
мәтіндерінде жиі қолданылады. Қаріптердің ең көне түрі ретінде серифтік 
қаріптер сенімділік, құрмет және дәстүр сезімін тудырады. Бұл қаріп тобында 
Serif атауы бар. Әсерлі және беделді, оларды көбінесе өздерінің беделін атап 
өткісі келетін заңгерлік фирмалар мен брендтер пайдаланады. Олар сонымен 
қатар жаппай нарыққа арналған қағаз кітаптарында жиі кездеседі және 
Microsoft өнімдерінде қолданылады, бұл оларды тарихтағы ең көп 
қолданылатын қаріптерге айналдырады. Serif тобындағы қаріптерге Times 
New Roman, Джорджия және Book Antiqua кіреді. 

"Қаріп" және "гарнитура" - бұл көбінесе бір-бірімен дұрыс 
қолданылмайтын екі термин. Шрифт-бұл үлкен шрифттің нақты өлшемі мен 
стилі. Гарнитуралар-әртүрлі қаріптерден тұратын санаттар. Мысалы, Serif-
бұл гарнитура, ал Times New Roman-Serif отбасының құрамына кіретін қаріп. 

Sans-serif қаріптер тобы. Sans Serif қаріп әріптерінде бекітілген қаріп 
жоқ, сондықтан олар веб-сайттарда нақты көрсетіледі. "Sans" — бұл 
французша "жоқ" сөзі-және sans serif қаріптері әріптердің соңында зергерлік 
бұйымдар мен сызықтардан айырылған. Таза және заманауи sans-serif 
қаріптері объективтілік пен тұрақтылықты көрсетеді. Бұл іскери қаріптерді 
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пайдаланушыға тиімді интерфейсті ұсына отырып, оқу оңай. Sans Serif 
тобындағы қаріптерге Arial, Verdana және Helvetica кіреді. 246-суретте сериф 
және сериф шрифттері арасындағы айырмашылық диаграммасы көрсетілген. 

 

 
246 -сурет. Serif қаріптері мен sans serif шрифттері арасындағы 

айырмашылық диаграммасы 
 

Диаграммада әртүрлі қаріптермен жазылған мәтін мүлдем басқа 
эмоционалды хабарламалар жасай алатындығы көрсетілген. Оң жақтағы 
мәтін сол жаққа қарағанда сәл түзу (бірақ сәл мейірімді) көрінеді. Сериф 
шрифттері тұрақтылық пен тұрақтылық сезімін тудырады. Олар басылған 
мәтінді құрметті және сенімді етіп көрсетеді, аудиторияны жайлылық сезімін 
оятады, ал авторды беделді және тұрақты адам ретінде көрсетеді. Аудитория 
sans-serif қаріптерін заманауи және қарапайым деп қабылдайды. Олар 
хабарға қасбеттің артына жасырмай-тікелей және объективті түрде сөйлеуге 
мүмкіндік береді. Sans serif қаріптері әдетте электронды мәтіндерде 
қолданылады, себебі оларды қай онжылдықта қолданғаныңызға қарамастан, 
олар қазіргі заманғы және өзекті болып табылады. 

Сценарий/Курсив тобындағы қаріптер адам жазуының тегістігін 
модельдеуге арналған. Slab Serif деп те аталатын бұл талғампаз қаріптер 
мәтінге Достық, әйелдік сезіммен енеді. Бұл топтағы қаріптерге Comic Sans, 
Kristen және Lucida, Segoe Script кіреді. Segoe сценарийінің курсивті шрифті 
247-суретте көрсетілген.  

 

Serif тобындағы қаріптер 

 Фотосурет 
 

Serif тобындағы сериф 
шрифттері-шеттерінен қысқа 

сызықтары бар әріптер. 
Ресми және дәстүрлі ретінде 

қарастырылады. Қағазға басып 
шығару үшін ең қолайлы. 

Sans - Serif Fonts тобындағы 
қаріптер 

 

Фотосурет 
 

Sans-Serif Fonts тобындағы sans 
serif шрифттері — бұл қаріптерде 
sans serif жоқ, сондықтан мұндай 
қаріптердің әріптері көбінесе түзу 
сызықтары мен дұрыс бұрыштары 

бар тұрақты геометриялық 
пішіндерге ие болады.  
 Оқу үшін ең қолайлы  

Интернетте, себебі экранның 
ажыратымдылығы басып 

шығарғанға қарағанда төмен 
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пайдаланушыға тиімді интерфейсті ұсына отырып, оқу оңай. Sans Serif 
тобындағы қаріптерге Arial, Verdana және Helvetica кіреді. 246-суретте сериф 
және сериф шрифттері арасындағы айырмашылық диаграммасы көрсетілген. 

 

 
246 -сурет. Serif қаріптері мен sans serif шрифттері арасындағы 

айырмашылық диаграммасы 
 

Диаграммада әртүрлі қаріптермен жазылған мәтін мүлдем басқа 
эмоционалды хабарламалар жасай алатындығы көрсетілген. Оң жақтағы 
мәтін сол жаққа қарағанда сәл түзу (бірақ сәл мейірімді) көрінеді. Сериф 
шрифттері тұрақтылық пен тұрақтылық сезімін тудырады. Олар басылған 
мәтінді құрметті және сенімді етіп көрсетеді, аудиторияны жайлылық сезімін 
оятады, ал авторды беделді және тұрақты адам ретінде көрсетеді. Аудитория 
sans-serif қаріптерін заманауи және қарапайым деп қабылдайды. Олар 
хабарға қасбеттің артына жасырмай-тікелей және объективті түрде сөйлеуге 
мүмкіндік береді. Sans serif қаріптері әдетте электронды мәтіндерде 
қолданылады, себебі оларды қай онжылдықта қолданғаныңызға қарамастан, 
олар қазіргі заманғы және өзекті болып табылады. 

Сценарий/Курсив тобындағы қаріптер адам жазуының тегістігін 
модельдеуге арналған. Slab Serif деп те аталатын бұл талғампаз қаріптер 
мәтінге Достық, әйелдік сезіммен енеді. Бұл топтағы қаріптерге Comic Sans, 
Kristen және Lucida, Segoe Script кіреді. Segoe сценарийінің курсивті шрифті 
247-суретте көрсетілген.  

 

Serif тобындағы қаріптер 

 Фотосурет 
 

Serif тобындағы сериф 
шрифттері-шеттерінен қысқа 

сызықтары бар әріптер. 
Ресми және дәстүрлі ретінде 

қарастырылады. Қағазға басып 
шығару үшін ең қолайлы. 

Sans - Serif Fonts тобындағы 
қаріптер 

 

Фотосурет 
 

Sans-Serif Fonts тобындағы sans 
serif шрифттері — бұл қаріптерде 
sans serif жоқ, сондықтан мұндай 
қаріптердің әріптері көбінесе түзу 
сызықтары мен дұрыс бұрыштары 

бар тұрақты геометриялық 
пішіндерге ие болады.  
 Оқу үшін ең қолайлы  

Интернетте, себебі экранның 
ажыратымдылығы басып 

шығарғанға қарағанда төмен 

  
 

 
247- сурет. Курсивті қаріп Segoe Script 

 
Курсивті қаріптер (және соның салдарынан көптеген қолжазба 

қаріптері) талғампаздық, рақым және әйелдік сезімін оятады. Қолжазба 
көбінесе тіркеме өрнектерінде қолданылады, сондықтан көрермендер бұл 
қаріптерді жеке, шығармашылық және шынайы деп қабылдайды. Олар 
суретшінің қолжазба жазбасы сияқты шығармашылық әсер қалдырады және 
хабарды күрделі махаббатпен жұмсартады, бірақ оларды аз пайдаланады, 
себебі оларды оқу өте қиын. Оқырман асығыс болмаған кезде курсивті 
қаріптер жақсы жұмыс істейді. Оларды мерекеге шақырудан немесе сәнді 
мейрамханалардың мәзірінен жиі көруге болады.  

Модерн Қазіргі қаріп кесілген қаріптер тобына жатады және жазудағы 
жұқа және қалың қалың сызықтардың айырмашылығымен сипатталады. 
Сыртқы түріне байланысты бұл қаріптер негізінен тақырыптарда 
қолданылады және іс жүзінде оқуға жарамайды, себебі мәтіннің массасында 
олар нашар оқылады. Modern тобының қаріптеріне әсер ету, Роквелл және 
агенттік кіреді. Impact шрифтінің мысалы 248-суретте көрсетілген. 

 
248 -сурет. Impact Қаріпі 

 
Мұндай қаріптер, әдетте, аудиторияны тарту үшін үлкен даралыққа ие. 

Олар сәл қатты болуы керек, сондықтан олар көбінесе достық немесе көңілді 
болуға және адамдардың қызығушылығын оятуға арналған. Сирек 
жағдайларда эмоциялар оқудан гөрі маңызды. Эмоциялар жеке тұлғаны 
қалыптастырады, осылайша қаріп парақтағы қарапайым мәтіннен визуалды 
дизайнның маңызды компонентіне айналады. 

Кез-келген гарнитура функциясының бір бөлігі-көрерменге 
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Сценарий/Курсив тобындағ ы қ аріптер 
 

Фотосурет 
 

Курсивті қ аріптер адамның  қ олжазбасына 
ұ қ сайды жә не кө бінесе ресми шақ ыруларда 

қ олданылады. Оларды ү лкен теру ү шін 
пайдалану ұ сынылмайды. 

Modern тобындағ ы қ аріптер 

Фотосурет 
Сә ндік қ аріптер-тү пнұ сқ а ретінде қ арастырылады. 

Тақ ырыптар ү шін жақ сы, бірақ  негізгі мә тін ү шін 
емес. 



234
  

 

Сондықтан, гарнитураны таңдағанда, оның дизайнға және онымен үйлесетін 
басқа гарнитураларға тигізетін әсері ескеріледі. Ол көрерменге әсер ететін 
психологиялық әсерді ескеру маңызды. 

Хаттың негізгі соққысының ені және оның ішкі кеңістіктер мен хаттың 
биіктігіне қатынасы тар немесе кең, қалың немесе жұқа әріптер жасайды. 
Негізгі соққылардың бағыты және олардың арасындағы байланыс дөңгелек, 
жұмсақ, гүлденген, тар, ұшты немесе қатты әсер қалдырады. 

Олардың барлығын біріктірген кезде сіз тегіс, икемді, қарқынды, 
тербелмелі, қатты, бақыланатын немесе монотонды болуы мүмкін соққы 
ырғағын аласыз. Бұл ырғақ көрерменге күшті, жігерлі, талғампаз, жас, 
формальды, кездейсоқ, ұстамды, депрессияға немесе кедергі болатын сезімді 
жеткізеді. 

Сондай-ақ, ұқсас қаріптердің арасында ені мен инсульт 
пропорцияларымен жасалған керемет контрасттар бар екенін білуге болады. 
Бұл контрасттар мәтінді жеңіл және жеңіл, жұқа және түтіккен, ауыр және 
қараңғы етеді. 

Times New Roman, Georgia және Rockwell-сериф шрифттері. Бірақ 
олардың ені мен ішкі қашықтықтағы айырмашылықтары көрерменге әртүрлі 
әсер қалдырады. Джорджия кең қисық сызықтармен ашық, бұл оған жұмсақ, 
әйелдік сезім береді. Немесе Роквелл-бұл ауыр және қараңғы, өте еркек, өте 
төртбұрышты серифтер (плитка серифтері деп аталады), оған күш береді. 
Times New Roman-бұл екі қаріптің арасындағы орташа нәрсе [108].  

Қаріп стилі көбінесе біз байқайтын бірінші нәрсе. Қаріптің негізгі 
түрлері-қарапайым, қалың және қалың. Кәдімгі қаріп стильдері бейтарап; 
олар оптикалық бұрмалануларға немесе өрістің нашарлығына бейім. 
Олардың ең көп оқылатын графикасы бар, сондықтан әдеттегі стиль оқуға 
өте ыңғайлы. Ашық және батыл шрифт стильдері анағұрлым мәнерлі, себебі 
олар нәзіктіктен бастап, тіпті дөрекілікке дейін эмоциялардың барлық 
спектрін жеткізеді. 

Қалың шрифт стильдері форманың максималды бірегейлігін қамтиды, 
оқылымды сақтайды және мәтінге құндылық қосады. Осының арқасында 
олар мәтінде, сондай-ақ логотиптерде назар аудару үшін қолданылады. 
Қалың шрифт стильдері қысқа фразаларға назар аударуға арналған. Оларды 
оқу оңай емес. 

Қалың қаріптер ауырлық, күш сезімін тудырады және салмағы жоқ 
бейтарап стильдермен берілмейтін қаріптің бар қасиеттерін жақсартады. 
Мұндай шрифт стильдері тез эмоционалды жауап береді, сондықтан олар 
көбінесе ойындарда, жарнамаларда және шоу-бизнесте қолданылады. 

Қаріп таңбаларының ені, сондай-ақ олардың стилі тез танылады және 
мәтін фрагментінің оқылуы мен көрінуіне қатты әсер етеді. Кәдімгі ендік 
шрифт стильдерін оқыған жөн, ал басқа нұсқалар — сығылған және 
кеңейтілген — өте ерекше және айқын эмоционалды бірлестіктерге ие. Аздап 
қысылған қаріп стильдерін де оқуға болады. Мәтіндік қаріптердің ықшам 
нұсқалары көп мәтінді кішкене кеңістікке орналастыру қажет болған кезде 
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қолданылады. Бірақ бұл әдіс біршама қаттылық сезімін тудырады және сіз 
кеңістікті үнемдеуге тырысатын сияқтысыз. Қосымша Сығылған шрифт 
стильдерінің қызықты сипаттамалары бар. Олар мәтінде басым болатын тік 
сызықтардың арқасында оңай байқалады. Тар әріптердің аз оқылатындығына 
байланысты бұл қаріп шынымен маңызды қысқа сөздерді ғана жеткізе алады. 
Сондықтан, жарнамаларда немесе тақырыптарда "тоқтату эффектісі" қажет 
болған кезде Сығылған қаріптер жақсырақ көрінеді. 

Кеңейтілген және қосымша кеңейтілген шрифт стильдері мәтінді 
қабылдауды айтарлықтай өзгертеді. Кеңейтілген қаріптерде таңбаның пішіні 
өзгереді, көбірек горизонталь пайда болады. Тіпті қысқа сөз баяу оқылады; 
ол маңызды және есте қаларлық болады. Мәтіннің айналасындағы барлық 
нәрсе керемет және әсерлі көрінеді. Қаріптің кеңейтілген стильдері бұрышта 
жақсы оқылады-перспектива пропорцияларды өтейді. Сондықтан мұндай 
қаріптерді автомобиль, ұшақ және спорт тауарларын өндірушілер жиі 
қолданады. 

Қаріп контрасты. Негізгі және қосымша соққылардың арасындағы 
айырмашылық қаріп контрасты деп аталады. Контраст қаріптің орналасу / 
көріну масштабындағы орнын анықтайды. Төмен және орташа контраст ұзақ 
оқу кезінде пайдалы және әрқашан ерекше көңіл-күй тудырмайды; өз 
кезегінде экстремалды мәндер - моновес және жоғары контраст — айқын 
бейнелер жасайды. 

Ешқандай контрастсыз мәтін қарапайым және ұқыпты көрінеді, кейде 
тіпті қарабайыр. Қатты қаріптер теру мен қолжазба арасындағы байланысты 
бұзады, өнеркәсіптік және постиндустриалды қалалық эстетикаға оның 
барлық аспектілерінде, таяқ шрифттерінен бастап неон белгілеріне дейін. Бұл 
қасиеттер қарапайым қаріптерді заманауи және көрегенді көрінгісі 
келетіндер үшін тамаша шешім етеді. 

Өте жоғары контраст-бұл романтизм мен классицизм қаріптерінің 
көркемдік сипаттамасы. Қарама-қарсы қаріптер титулдық парақтың, 
мұқабаның немесе плакаттың оқылымдылығы мен сұлулығын құрбан етеді. 
Қалың және жіңішке сызықтардың ауысуы күш пен әлсіздік, мұз бен от 
арасындағы күрт қарама-қайшылықты еске түсіреді; қарама-қарсы 
соққылардың үйлесімі талғампаз силуэт пен музыканы немесе биді еске 
түсіретін ырғақты жасайды. Қарама-қарсы қаріптер театр, сән және гламур 
үшін өте қолайлы екендігі қисынды. 

Әріп. Бас әріптерге қатысты кіші әріптердің биіктігі және олардың өсуі 
немесе кемуі бойынша оның қолданылуын анықтайтын қаріптің негізгі 
қасиеттерінің бірі болып табылады. Хабарламаның көңіл-күйі мен сипаты 
таңдалған әріпке байланысты. Әріптер (3/4-тен көп) қаріпті біркелкі етеді 
(үлкен және кіші әріптер бірдей көрінеді), мұндай қаріпті қолдану жолдарға 
көбірек мәтін орналастыруға мүмкіндік береді. Кішкентай бас әріптердің 
арқасында, әріппен салыстырғанда қысқа, мәтін жолдары мен Бос орындар 
арасындағы түсу аз өзара әрекеттеседі, сондықтан әріп бөлек көрінеді. Бұл 
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тұрақтылық пен қауіпсіздік сезімін беретін, бірақ кейде Достық 
атмосферадан айырылған интроверттелген қаріптер [109]. 

Бұрыштық дөңгелектеу. Кез-келген әріптің өз контуры бар: өткір, 
шаршы немесе дөңгелек. Соққылардың қиылысуы мен қосылыстары сөзсіз 
бұрыштарды құрайды. Шаршы бұрыштар Т, н, Е сияқты немесе А, М, и 
сияқты өткір бұрыштар. Бұрыштар, қиылыстар және жиектер табиғи 
визуалды ынталандыру болып табылады. Әдетте адамдар әр бұрышты 
байқап, назар аударады, бұл шеберліксіз біздің ата-бабаларымыз өткір тастар 
мен бұтақтарды кездестірді. Осылайша, жазудағы бұрыштар неғұрлым өткір 
болса, көрерменнің назарын аудару оңайырақ болады. Жалпы күтілетін 
бұрыштарды дөңгелек бұрыштарға ауыстыру көздің ауырсынуын азайтады 
және тегіс, жағымды жанасатын беттермен байланысты. Бұл жағымды 
эмоциялар мен жайлылық сезімін тудырады. Дөңгелек әріптер біздің негізгі 
инстинкттерімізбен де жұмыс істейді, себебі дөңгелек пішін нәресте 
формасының негізі болып табылады. 

Өткір бұрыштар көбірек назар аударады, шиеленісті және тіпті 
ыңғайсыздықты тудырады. Бірақ егер сіз "толқуды" сатсаңыз және 
аудиторияңызды таңдандырғыңыз немесе шайқағыңыз келсе, олар шынымен 
пайдалы болуы мүмкін. Сондықтан жасөспірімдерге арналған мәтіндерде, 
субмәдениеттердің атрибуттарында" тікенді " қаріптер жиі кездеседі. 

Қаріптің ашықтығы. С сияқты ашық әріптер кең ашық, орташа ашық 
немесе дерлік жабық болуы мүмкін. Ашықтық әріптер (диафрагма) әсер етеді 
нысанын рәміздер: С, А, М, Э. Ашық әріптер жабық әріптерге қарағанда 
ықшам; олардың ені мәтіннің сыйымдылығына айтарлықтай әсер етеді. 
Ашық қаріптер қысқа мәтіндермен жұмыс жасау кезінде даралықты 
көрсетеді. Олар шын мәнінде әлемге ашық, экстраверт сипатқа ие.  Олардың 
ашықтығы жайлылық, жеңілдік және адал қарым-қатынас сезімін тудырады. 
Мұндай қаріптер бостандық пен демократия идеяларын насихаттайтын 
саясаткерлердің сайлау науқандарында, сондай-ақ ыңғайлы, ықшам және 
талғампаз нәрсені (мысалы, ақылды үй немесе жұқа ноутбук) жарнамалауда 
кең таралған. 

Қаріптің әр сипаттамасы адамға оптика, ежелгі инстинкттер және 
мәдени тәжірибе деңгейінде әсер етеді. Бұл жасырын хабарламалар дизайн 
бойынша жұмыс істеуге көмектеседі, бірақ олар сонымен бірге кедергі 
келтіруі мүмкін, сондықтан қаріп хабарланатын мәтінмен, мақсатты 
аудиторияның құндылықтарымен немесе қалауларымен байланысты болуы 
керек. Тым көп параметрлермен мақсатты толығымен өткізіп жіберуден гөрі, 
оларды мүмкіндігінше дәл баптай отырып, минималды қасиеттерді қолданған 
дұрыс. Көңіл-күй мен сезімді қалыптастыру өте қиын және әр адамның 
тәжірибесіне байланысты әр түрлі қабылдануы мүмкін екенін есте ұстаған 
жөн. Нақты эффектілерді жасау үшін қаріптерді бұрыннан жасалған 
сценарийлерден және ерекше қаріптерден сақтаңыз. Оларды тек шектеулі 
мәтін үшін пайдаланыңыз [110].  
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тұрақтылық пен қауіпсіздік сезімін беретін, бірақ кейде Достық 
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пайдалы болуы мүмкін. Сондықтан жасөспірімдерге арналған мәтіндерде, 
субмәдениеттердің атрибуттарында" тікенді " қаріптер жиі кездеседі. 

Қаріптің ашықтығы. С сияқты ашық әріптер кең ашық, орташа ашық 
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ашықтығы жайлылық, жеңілдік және адал қарым-қатынас сезімін тудырады. 
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талғампаз нәрсені (мысалы, ақылды үй немесе жұқа ноутбук) жарнамалауда 
кең таралған. 

Қаріптің әр сипаттамасы адамға оптика, ежелгі инстинкттер және 
мәдени тәжірибе деңгейінде әсер етеді. Бұл жасырын хабарламалар дизайн 
бойынша жұмыс істеуге көмектеседі, бірақ олар сонымен бірге кедергі 
келтіруі мүмкін, сондықтан қаріп хабарланатын мәтінмен, мақсатты 
аудиторияның құндылықтарымен немесе қалауларымен байланысты болуы 
керек. Тым көп параметрлермен мақсатты толығымен өткізіп жіберуден гөрі, 
оларды мүмкіндігінше дәл баптай отырып, минималды қасиеттерді қолданған 
дұрыс. Көңіл-күй мен сезімді қалыптастыру өте қиын және әр адамның 
тәжірибесіне байланысты әр түрлі қабылдануы мүмкін екенін есте ұстаған 
жөн. Нақты эффектілерді жасау үшін қаріптерді бұрыннан жасалған 
сценарийлерден және ерекше қаріптерден сақтаңыз. Оларды тек шектеулі 
мәтін үшін пайдаланыңыз [110].  

  
 

Басқа дисплей құралдарымен (сурет немесе бейне) салыстырғанда, 
мәтіннің мүмкіндіктері теңдесі жоқ. Ешқашан суреттер немесе бейнелер 
мәтінді алмастыра алмайды. Жазбаша сөз ақпарат беру үшін әрқашан 
маңызды болады. Мәтін әрқашан жағымды пайдаланушы тәжірибесін 
қалыптастырудың маңызды құрамдас бөлігі болады.  

Тапсырма 
1. Әр түрлі қаріптерді қолдана отырып, презентация дайындаңыз. 

Тұсаукесерде драмалық шығармалардың түрлері мен принциптерін тізімдеу 
керек. Драматургиядағы композицияға мысалдар келтіріңіз. Қаріптердің түсі, 
өлшемі мен стилі үйлесімді және таңдалған фонда үйлесімді көрінетініне көз 
жеткізіңіз. 

2. Графикалық редакторлардың кез-келгенінде жеке қаріп кітапханасын 
жасаңыз. "Фотосурет" сөзін сізге ұнайтын әр түрлі қаріптермен теріңіз. Оны 
әр түрлі фонда қолдануға тырысыңыз. Әр қаріптің атауы мен стиліне қол 
қойыңыз. Осы альбомды басып шығарыңыз және кейінгі мәтінді жобалау 
жұмыстары үшін пайдаланыңыз. 

 
2.2.11. Бейне үшін музыкалық қатарды таңдау 
  
Негізгі сандық бағдарламалық жасақтама бейне және аудио 

редакторлар болып табылады. Бейне және аудио редакторлар - бұл әртүрлі 
форматтағы бейне және аудио файлдардан жеке бөліктерді орнатуға немесе 
кесуге болатын бағдарламалық жасақтама. Алынған файлдарды әртүрлі 
ақпарат құралдарына жазыңыз және сақтаңыз. Бейне редакторы оның 
мүмкіндіктеріне байланысты бейне файлдарын өңдей алатын құралдар 
жиынтығын қамтиды. Жобада дыбыстық және бейне жолдарда орналасқан 
бейне тізбегіндегі барлық өзгерістер туралы барлық деректер сақталады. 
Сондай-ақ, қолданылатын сүзгілер мен эффекттер және орнату кезінде 
қолданылатын медиа файлдардың тізімі. Орнату үстелі, яғни уақыт сызығы – 
бұл барлық бейнелер мен дыбыстық жолдар орналасқан клиптер 
Орнатылатын кеңістік. Бейне редакторлар әрқашан алдын-ала қарау терезесін 
пайдаланады және бағдарламаның шығарылым нұсқасына байланысты 
пайдаланылған өтулер мен бейне эффектілерді көрсетуге болады. Ең жиі 
орындалатын:  

1. Түсті түзету;  
2. Шуды басу; 
3. Жарықтық деңгейін түзету;  
4. Ойнату жылдамдығын жеделдету немесе баяулату; 
5. Суреттер немесе фотосуреттер қосу;  
6. Клиптер арасындағы ауысулар; 
7. Мәтінді қабаттастыру; 
8. Айқындықты арттыру;  
9. Деформация;  
10. Бұлдыр.  
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Бейне тізбегінде дыбыстық сүйемелдеу бар. Көптеген бейне 
редакторларында аудио материалды өңдеуге арналған кіріктірілген 
функциялар бар. Дыбыс деңгейін бақылау үшін дыбыс деңгейі қолданылады. 
Аудио тректерде араластыруға, сүзгілерді қолдануға, дыбыс деңгейін 
реттеуге және дыбыстық эффектілерді қолдануға болады. 

Әдетте негізгі кеңістік-уақыт жазықтығынан екіншісіне ауысу 
композициялық шешім арқылы жүреді: бейнелеу, қойылым, сюжет, түс, 
музыкалық Шу және басқа экрандар. Қазіргі музыкалық бейнелер 
мюзиклдерден мұра болды. Шын мәнінде, толық метражды фильмнің 
музыкасы мен клипі, қазіргі монтажда, бейнелерде кадрдың орташа 
ұзындығы бір-үш секундқа дейін өзгереді.  

Музыка уақыттың кейбір белгілерін де жеткізе алады. Белгілі бір 
дәуірдің әуендері мен қарқыны болғандықтан, олар көрерменге әртүрлі 
уақытта ақыл-ой қозғалуына мүмкіндік береді. Бейне сериясында 
кейіпкерлерге музыкалық шешім қажетті сипаттамаларды бере алады. 
Сондай-ақ, музыкалық шешім бейнематериалға өзіндік көзқарас ретінде 
пайдаланылуы мүмкін. Музыкалық шығармалар әрдайым кинорежиссердің 
визуалды құрылымын қозғайды. Теледидар экраны мен кино музыкасын 
қабылдау заңдары бірдей. Ол алдымен кейіпкерге немесе іс-әрекетке қатысты 
пайда болады, содан кейін көрерменге эмоционалды түрде әсер етеді. 
Орнатудың көмегімен сіз баяу музыкамен тыныш бақылау немесе әсер бере 
аласыз және экрандағы кадрларды тегіс, өлшенген түрде аша аласыз. 
Фонограммаға жылдам қарқынмен орнатқан кезде сіз жүйке кернеуін бере 
аласыз, бұл оқиғалардың жылдам ағымын көрсетеді. "Құлдырау" мен 
"көтерілістердің" кезектесуін қолдана отырып, уақыт өте келе әрекетті 
ұйымдастыра отырып, біз кеңістіктегі экрандық бейне тізбегіндегі 
оқиғалардың барысын қалыптастырамыз. Дыбыстық тембр техникасын 
қолданған кезде кескіннің сипатын, эмоционалды көңіл-күй мен 
психологиялық жағдайды жеткізуге болады. Сіз музыкалық фонограмманың 
тембрін бейненің астына алып, оны драмалық немесе күлкілі етіп көрсете 
аласыз [111].  

Тапсырма 
1. Кез-келген бейне редакторында фотосуреттерден бейне тарихын 

жасаңыз. Оған барлық мультимедиа файлдарын импорттаңыз және слайд-
шоу жасаңыз, сіз өзіңіздің дауысыңызды және фондық музыканы қосып, 
оларды сақтай аласыз. Бейне үйлесімді көрінуі үшін белгілі бір тақырыптағы 
фотосуретті таңдаған жөн.  

2. Кез-келген бейне редакторын қолдана отырып, Instagram желісіне 
бейне тарихын дайындаңыз (мысалы: Animoto: Social Video Editor). 
Фотосуреттерді бейне редакторына жүктеп, жаңа бейнені іске қосыңыз. 
Жаңадан бастаушылар үшін сіз дайын шаблонды таңдап, бар суреттерді 
өзіңіздікіне ауыстыру үшін нұқыңыз. Фотосуретіңізді оқиғаның максималды 
ұзақтығына көрсету үшін оны 15 секундқа орнатыңыз. Соңғы кезеңде өз 
тарихыңызға музыка таңдап, қосыңыз. 
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Бейне тізбегінде дыбыстық сүйемелдеу бар. Көптеген бейне 
редакторларында аудио материалды өңдеуге арналған кіріктірілген 
функциялар бар. Дыбыс деңгейін бақылау үшін дыбыс деңгейі қолданылады. 
Аудио тректерде араластыруға, сүзгілерді қолдануға, дыбыс деңгейін 
реттеуге және дыбыстық эффектілерді қолдануға болады. 

Әдетте негізгі кеңістік-уақыт жазықтығынан екіншісіне ауысу 
композициялық шешім арқылы жүреді: бейнелеу, қойылым, сюжет, түс, 
музыкалық Шу және басқа экрандар. Қазіргі музыкалық бейнелер 
мюзиклдерден мұра болды. Шын мәнінде, толық метражды фильмнің 
музыкасы мен клипі, қазіргі монтажда, бейнелерде кадрдың орташа 
ұзындығы бір-үш секундқа дейін өзгереді.  

Музыка уақыттың кейбір белгілерін де жеткізе алады. Белгілі бір 
дәуірдің әуендері мен қарқыны болғандықтан, олар көрерменге әртүрлі 
уақытта ақыл-ой қозғалуына мүмкіндік береді. Бейне сериясында 
кейіпкерлерге музыкалық шешім қажетті сипаттамаларды бере алады. 
Сондай-ақ, музыкалық шешім бейнематериалға өзіндік көзқарас ретінде 
пайдаланылуы мүмкін. Музыкалық шығармалар әрдайым кинорежиссердің 
визуалды құрылымын қозғайды. Теледидар экраны мен кино музыкасын 
қабылдау заңдары бірдей. Ол алдымен кейіпкерге немесе іс-әрекетке қатысты 
пайда болады, содан кейін көрерменге эмоционалды түрде әсер етеді. 
Орнатудың көмегімен сіз баяу музыкамен тыныш бақылау немесе әсер бере 
аласыз және экрандағы кадрларды тегіс, өлшенген түрде аша аласыз. 
Фонограммаға жылдам қарқынмен орнатқан кезде сіз жүйке кернеуін бере 
аласыз, бұл оқиғалардың жылдам ағымын көрсетеді. "Құлдырау" мен 
"көтерілістердің" кезектесуін қолдана отырып, уақыт өте келе әрекетті 
ұйымдастыра отырып, біз кеңістіктегі экрандық бейне тізбегіндегі 
оқиғалардың барысын қалыптастырамыз. Дыбыстық тембр техникасын 
қолданған кезде кескіннің сипатын, эмоционалды көңіл-күй мен 
психологиялық жағдайды жеткізуге болады. Сіз музыкалық фонограмманың 
тембрін бейненің астына алып, оны драмалық немесе күлкілі етіп көрсете 
аласыз [111].  

Тапсырма 
1. Кез-келген бейне редакторында фотосуреттерден бейне тарихын 

жасаңыз. Оған барлық мультимедиа файлдарын импорттаңыз және слайд-
шоу жасаңыз, сіз өзіңіздің дауысыңызды және фондық музыканы қосып, 
оларды сақтай аласыз. Бейне үйлесімді көрінуі үшін белгілі бір тақырыптағы 
фотосуретті таңдаған жөн.  

2. Кез-келген бейне редакторын қолдана отырып, Instagram желісіне 
бейне тарихын дайындаңыз (мысалы: Animoto: Social Video Editor). 
Фотосуреттерді бейне редакторына жүктеп, жаңа бейнені іске қосыңыз. 
Жаңадан бастаушылар үшін сіз дайын шаблонды таңдап, бар суреттерді 
өзіңіздікіне ауыстыру үшін нұқыңыз. Фотосуретіңізді оқиғаның максималды 
ұзақтығына көрсету үшін оны 15 секундқа орнатыңыз. Соңғы кезеңде өз 
тарихыңызға музыка таңдап, қосыңыз. 

  
 

 2.2.12.  Суретті компьютерлік жетілдіру 
 
Компьютерлік графиканың екі негізгі сандық форматы бар: векторлық 

және растрлық.  
Растрлық графика-бұл көптеген нүктелер (пиксельдер) түріндегі кескін 

пішімі. Мұндай суреттерге Сканерленген файлдар мен фотосуреттер жатады. 
Мұндай түсті кескіндер әртүрлі түстердің көптеген нүктелерінен тұрады. 
Әрбір осындай түсті нүкте бірнеше биттермен ұсынылған. Мұндай 
файлдарды өңдеу үшін компьютерлік графикалық растрлық бағдарламалар 
редакторлары бар.  

Кескінді кодтаудың векторлық әдістері геометриялық фигураларға, 
түзу және қисық сызықтарға "бөлінген" суреттен тұрады. Компьютердің 
жадындағы әрбір осындай элемент математикалық формула түрінде 
сақталады. Кескін элементтердің контурларынан тұрады, ал жабық 
контурларды белгілі бір түспен толтыруға болады. Мұндай суреттерді 
масштабтау математикалық операциялардың көмегімен жүзеге асырылады. 
Сондықтан кескінді кез – келген өлшемге айналдыруға болады-визиткадағы 
логотип үшін де, көшедегі үлкен стенд үшін де. Оның сапасы ерекше 
өзгермейді. Дәл осы векторлық пакеттер үш өлшемді объектінің модельдерін 
жасауға мүмкіндік береді. 

Дизайнерлер мен суретшілердің шығармашылық қызметінің әртүрлі 
салаларында қолданылатын көптеген графикалық бағдарламалар бар. 
Полиграфия дизайнерлерге ең кең жұмыс аймағын ұсынады. Мәтіндік беттер, 
жарнамалық иллюстрациялар, әр түрлі дизайн түрлері, визиткалар, 
жапсырмалар және т.б. – мұның бәрі баспа өнімдері. CorelDraw 
бағдарламалық пакеті-бұл растрлық кескіндерді жасау мен өңдеуді 
қамтамасыз ететін дизайнерлер мен жеке пайдаланушылар арасында ең 
танымал классикалық векторлық сурет салу бағдарламасы. Жоғарыда аталған 
бағдарламаның соңғы нұсқаларында мәтінмен жұмыс істеу мүмкіндігі үшін 
құралдар айтарлықтай кеңейтілген. Adobe Illustrator векторлық пакеті 
полиграфистер арасында өте танымал. Ол мәтіні бар беттердің жалпы 
дизайнының суреттерін жасауға және дамытуға арналған.  

Басып шығаруда өте кең таралған растрлық графика Adobe Photoshop 
пакетін алды. Бағдарламада сканерленген суреттерді түзетудің және 
фотосуреттерді ретуштаудың әртүрлі құралдары бар. Сондай-ақ растрлық 
кескіндерді өңдеу үшін арнайы эффектілер мен маскаларды пайдалануға 
мүмкіндік береді, түс бөлудің сапалы операцияларын орындайды. 
Суретшілер үшін Adobe Photoshop шексіз шығармашылық мүмкіндіктер 
ұсынады [112].  
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Тапсырма 
1. Adobe Photoshop графикалық редакторында фотосуреттерді 

өңдеңіз, фотосурет форматын CMYK түс кеңістігінен RGB-ге өзгертіңіз. 
Суреттің түсі қалай өзгеретінін салыстырыңыз. 

2. Сол фотосуретті векторлық форматта өңдеуге тырысыңыз. Содан 
кейін өңделген файлды растрлық кеңістікте ашыңыз. Өңдеу кезінде түстердің 
өзгеруін және кескін сапасын бақылаңыз. Қорытынды жасаңыз: векторда 
қандай суреттерді өңдеу жақсы, ал растрлық форматта қайсысы жақсы? 

 
 Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1. Сандық масштабтау дегеніміз не? 
2. RAW дегеніміз не? 
3. Мегапиксельдер дегеніміз не? 
4. Фотосуретке түсіруге кезде суреттердегі бөгде шуды қалай 

азайтуға болады? 
5. Неліктен кейбір фотосуреттерде таңқаларлық түс реңктері бар? 
6. Неліктен фотодағы кейбір заттар экспозициясы ашылмаған? 
7. Live View дегеніміз не? 
8. План түрлерін атаңыз. 
9. Кино тарихы. Негізгі фактілерді атаңыз. 
10. Фильмді түсіру кезінде монтаж қандай рөл атқарады? 
11. Сценарий Жоспары не үшін қажет? 
12. Сценарийді кім жазады? 
13. Кинодағы экспозицияның негізгі міндеті қандай? 
14. Көркем фильмнің құрылымын сипаттаңыз. 
15. Тампо ырғағы дегеніміз не? 
16. Фильмнің ұзақтығы неге маңызды? 
17. Орнатудың негізгі принципі. Мысалдар келтіріңіз. 
18. Бейне материалдарды орнату түрлері қандай? 
19. Дикторлық мәтін не үшін қажет? 
20. Дикторлық тестті сақтау ережелері. 
21. Сегіздік ережесі. 
22. Музыкалық қатар дегеніміз не? 
23. Қаріптердің эмоционалды әсерінің күші. 
24. Компьютерлік графика форматының түрлері. 
25.    Теледидар экраны мен кино музыкасын қабылдау заңдары. 
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Тапсырма 
1. Adobe Photoshop графикалық редакторында фотосуреттерді 

өңдеңіз, фотосурет форматын CMYK түс кеңістігінен RGB-ге өзгертіңіз. 
Суреттің түсі қалай өзгеретінін салыстырыңыз. 

2. Сол фотосуретті векторлық форматта өңдеуге тырысыңыз. Содан 
кейін өңделген файлды растрлық кеңістікте ашыңыз. Өңдеу кезінде түстердің 
өзгеруін және кескін сапасын бақылаңыз. Қорытынды жасаңыз: векторда 
қандай суреттерді өңдеу жақсы, ал растрлық форматта қайсысы жақсы? 

 
 Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1. Сандық масштабтау дегеніміз не? 
2. RAW дегеніміз не? 
3. Мегапиксельдер дегеніміз не? 
4. Фотосуретке түсіруге кезде суреттердегі бөгде шуды қалай 

азайтуға болады? 
5. Неліктен кейбір фотосуреттерде таңқаларлық түс реңктері бар? 
6. Неліктен фотодағы кейбір заттар экспозициясы ашылмаған? 
7. Live View дегеніміз не? 
8. План түрлерін атаңыз. 
9. Кино тарихы. Негізгі фактілерді атаңыз. 
10. Фильмді түсіру кезінде монтаж қандай рөл атқарады? 
11. Сценарий Жоспары не үшін қажет? 
12. Сценарийді кім жазады? 
13. Кинодағы экспозицияның негізгі міндеті қандай? 
14. Көркем фильмнің құрылымын сипаттаңыз. 
15. Тампо ырғағы дегеніміз не? 
16. Фильмнің ұзақтығы неге маңызды? 
17. Орнатудың негізгі принципі. Мысалдар келтіріңіз. 
18. Бейне материалдарды орнату түрлері қандай? 
19. Дикторлық мәтін не үшін қажет? 
20. Дикторлық тестті сақтау ережелері. 
21. Сегіздік ережесі. 
22. Музыкалық қатар дегеніміз не? 
23. Қаріптердің эмоционалды әсерінің күші. 
24. Компьютерлік графика форматының түрлері. 
25.    Теледидар экраны мен кино музыкасын қабылдау заңдары. 
 

  

  
 

Тест тапсырмалары 
 
1. Кескін файлдарының көлемін азайтуға көмектеседі. 
а)  Деректерді цифрландыру 
б) Жүктеу жылдамдығы 
в) Фотосуреттерді өңдеу 
г) Әлеуметтік желілер 
д Суретті фокустау 
2. Растрлық кескіндерді жасауға және өңдеуге арналған 

мамандандырылған бағдарлама. 
а)  Графикалық редактор 
б)  Векторлық құрал 
в) Геометриялық үлгі 
г)  Техникалық иллюстрация 
д Қосалқы техника  
3. Графикалық редакторлар екі санатқа бөлінеді:  
а)  Кәсіби және әуесқой 
б) Растрлық және векторлық 
в) Қазіргі және ескірген 
г)  Шетелдік және отандық 
д Құрушы және редакциялаушы 
4. Фотосуреттерді өңдеуге және ретуштауға, фотореалистік суреттер, 

коллаждар жасауға және графикалық планшеттің көмегімен қолмен 
суреттер жасауға арналған графикалық редакторлар. 

а)  Растрлық   
б)  Қосымша  
в) Векторлық  
г)  Негізгі  
д Шеткері  
5. Бір терезе графикалық редакторы. 
а)  Lightroom 
б)  Paint 
в) Develop 
г)  Photoshop 
д Essentials 
6. Файлды сақтау пішімі Photoshop құжаттары үшін әдепкі бойынша 

орнатылады, бірақ оны әр сурет үшін пайдалану қажет емес. 
а)  JPEG 
б)  PNG 
в) DVD 
г)  CGI 
д PSD 
7. Кескінді сақтау пішімі кішірек файл өлшемін жасайды, бірақ сапасын 

жоғалтпайды. 
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а)  PNG 
б) JPEG 
в) GIF 
г)  ISO 
д HDR 
-8 Сандық камераның электрлік сигналдары туралы мәліметтерді қамтитын 

сандық кескін файлының пішімі өңделмейді, сондықтан кез-келген 
графикалық редакторларды басып шығаруға немесе оқуға жарамайды. 

а) DOF 
б)  FPS 
в) RAW 
г)  GIF 
д JPEG 
9. Графикалық кескіннің векторлық пішімі объектінің сызық 

сегменттерінің жиынтығы ретінде ұсынылуына негізделген. 
а)  GIF 
б)  EPS 
в) HDR 
г)  JPEG 
д ISO 
10. Суреттерді басып шығаруға арналған тамаша файл пішімі. 
а)  JPEG 
б)  RAW 
в) TIFF 
г)  PSD 
д DSLR 
11. Тиімді жарықтандыру, фон және позалар арқылы объектінің жеке басын 

түсіретін адамның немесе адамдар тобының фотосуреті. 
а)  Лайтбокс 
б)  Пейзаж  
в) Натюрморт  
г)  Портрет  
д Сценарий  
12 Фотокітаптарды оларды жасау мақсатына қарай бөлуге болады. 
а)  Жеке және корпоративтік 
б)  Стильді және портфолио 
в) Өзекті және ретроспективті 
г)  Модельдік және үй 
д Көп мәрте қолданылатын және бір реттік 
13 Кескінді түпкілікті аяқталған көрініс беру үшін өзгерту процесі. 
а)  Маска  
б)  Ретушь 
в) Мұрағат 
г) Жүктеу  
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а)  PNG 
б) JPEG 
в) GIF 
г)  ISO 
д HDR 
-8 Сандық камераның электрлік сигналдары туралы мәліметтерді қамтитын 

сандық кескін файлының пішімі өңделмейді, сондықтан кез-келген 
графикалық редакторларды басып шығаруға немесе оқуға жарамайды. 

а) DOF 
б)  FPS 
в) RAW 
г)  GIF 
д JPEG 
9. Графикалық кескіннің векторлық пішімі объектінің сызық 

сегменттерінің жиынтығы ретінде ұсынылуына негізделген. 
а)  GIF 
б)  EPS 
в) HDR 
г)  JPEG 
д ISO 
10. Суреттерді басып шығаруға арналған тамаша файл пішімі. 
а)  JPEG 
б)  RAW 
в) TIFF 
г)  PSD 
д DSLR 
11. Тиімді жарықтандыру, фон және позалар арқылы объектінің жеке басын 

түсіретін адамның немесе адамдар тобының фотосуреті. 
а)  Лайтбокс 
б)  Пейзаж  
в) Натюрморт  
г)  Портрет  
д Сценарий  
12 Фотокітаптарды оларды жасау мақсатына қарай бөлуге болады. 
а)  Жеке және корпоративтік 
б)  Стильді және портфолио 
в) Өзекті және ретроспективті 
г)  Модельдік және үй 
д Көп мәрте қолданылатын және бір реттік 
13 Кескінді түпкілікті аяқталған көрініс беру үшін өзгерту процесі. 
а)  Маска  
б)  Ретушь 
в) Мұрағат 
г) Жүктеу  

  
 

д Басып шығару  
14 Адам жазуының тегістігін модельдеуге арналған қаріп. 
а)  Авторлық  
б)  Күрделі  
в) Курсив  
г)  Мыс  
д Дизайн  
15 Мәтіннің анықтығы мен түсінігіне әсер ететін классикалық мәселелер. 
а)  Қаріп өлшемі және жоларалық интервал 
б)  Әріптердің жиектеріндегі серифтер мен кішкентай сызықтар 
в) Визуалды элементтер мен қаріптер 
г) Шынайы потенциал және жасырын тұзақтар 
д Хабарлама немесе нота үні 
  

Қысқаша қорытынды 
Бұл бөлімде түсірілімнің ең жақсы нәтижелерін алу үшін техника мен 

технология, оларды ретке келтіру, ең жақсысын таңдау, жақсарту, Басып 
шығару немесе интернетте бөлісу үшін суреттерді компьютерге қалай 
импорттау керектігі сипатталған. Камера технологиясы үлкен жылдамдықпен 
жетілдірілуде: қазіргі заманғы смартфондар бірнеше жыл бұрын камераларға 
қарағанда әлдеқайда күшті, ал кәсіби деңгейдегі камералар 100 
мегапиксельді белгіден өтті.  

Фильмдер редакторлары мен монтажерлері фильмді қолмен кесіп, 
желімдеген күндер аяқталды. Технология өзгергенімен, дұрыс құралдардың 
маңыздылығы өзгерген жоқ. Кәсіби бейне редакторлары бүгінде өндірістен 
соңғы нәтижелерге өту үшін бағдарламалық жасақтамада, жабдықта және 
бейнені өңдеу дағдыларында білім мен дағдыларды қажет етеді. Шеберлер 
немесе жаңадан бастаушылар жаңа бағдарламалар, жабдықтар және 
өндірістен кейінгі жұмыс әдістері туралы көбірек оқуы керек. 

 
 
Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі 
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күні: 10.10.2018 ж.).  
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Ресей Федерациясының Ғылыми және жоғары білім министрлігі, Урал. 
федер. ун-ті. - Екатеринбург: Уральск университетінің баспасы, 2019. 

10. Скотт Келби - 1-3 – 2011 Сандық фотосурет.   
11. И. А. Хахаев Тегін GIMP графикалық редакторы: алғашқы 

қадамдар. - DMK-press, қыркүйек 2009 ж. — 232 б. — 1000 дана — ISBN 978-
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12.  Н.А.Хренов "Ұлы алшақтық" бейнелері. Мәдени циклдердің 
өзгеруі контекстіндегі Кино. - М.: Прогресс-Дәстүр, 2008. 
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3-БӨЛІМ. ФОТОСУРЕТТІ БАСЫП ШЫҒАРУ 
 

Оқу мақсаттары 
Осы бөлімді оқып болған соң білім алушы: 
1.Фотосуреттерді сканерлеу және басып шығару үшін жабдықты 

пайдаланады. 
2.Фотосуреттерді сканерлеу үшін қажетті білім, Дағдылар мен 

дағдыларды игереді. 
3. Басып шығару үшін фотоматериалдардың әр түрлі түрлерімен жұмыс 

жасады. 
4. Фотосуреттерді өңдеудің техникалық құралдарының шығармашылық 

мүмкіндіктерін пайдаланады. 
5.Фотосурет өнерінің әртүрлі жанрларында көркем фотосуреттерді 

басып шығаруға қажетті білім мен дағдыларды игереді. 
 
Алдын ала талаптар: 
Осы бөліммен жұмыс жасамас бұрын білім алушылар мыналарды білуі 

керек: 
1. Тақырыбы: "Информатика" пәні бойынша "Деректерді енгізу және 

шығару". 
2. Тақырыбы: "Информатика" пәні бойынша "Түс модельдері. Монитор 

экранында және принтерде түс реңктерінің сипаттамасы”. 
3.Тақырыбы: "Информатика" пәні бойынша "Перифериялық 

құрылғылар". 
 
Қажетті оқу құралдары: 

 Компьютер; 
 Бағдарламалық қамтамасыз ету (графикалық редакторлар, монтаждауға 

арналған бағдарламалар); 
 Сыртқы қатты дискілер; 
 Планшетті сканер; 
 Ескі басылған фотосуреттер; 
 Принтер; 
 400 мл Баллондағы Сығылған ауа; 
 Плоттер; 
 Фотоқағаз; 
 Фотосуреттерді басып шығаруға арналған кенеп. 

 
Кіріспе 
Қазіргі уақытта тұтынушылық фотосуреттердің барлығы дерлік 

цифрлық түрде өңделеді. Компьютер әлемінде сканер-бұл кескіндерді, баспа 
немесе жазбаша мәтінді, үш өлшемді нысанды және т.б. оптикалық түрде 
сканерлейтін, оны сандық форматта ұсынатын құрылғы. Қазіргі уақытта кең 
таралған құрылғыны кеңселерде жұмыс үстелінің (немесе планшеттің) 
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сканері Ретінде табуға болады, онда құжат сканерлеу үшін әйнек терезесіне 
орналастырылады; инженерлік және шығармашылық зертханаларда 
өнеркәсіптік дизайн, кері инженерия, ойындар мен басқа да қосымшаларды 
тестілеу және өлшеу үшін қолданылатын 3D сканер ретінде; баспаханаларда-
ажыратымдылық, түс градациясы және құндылық құрылымы жағынан өте 
жоғары сапалы барабан сканерлері ретінде. 

Компьютерлік фотосуреттерді өңдеу бағдарламаларының пайда болуы 
кескіндерді бейнелеуде айтарлықтай өзгерістерге әкелді. Өңдеу мерзімі 
бірнеше күннен немесе аптадан бірнеше сағатқа дейін қысқарды. Араға 
ондаған зертханалар сұйық реактивтермен жоғалып; фотоиндустрия болды, 
тез, жақсы және экологичнее. Сонымен қатар, фотосуреттерді өңдеу және 
басып шығару үшін жетілдірілген жүйелерді дамыту арқылы минилабтар 
дамып келеді. 

Бұл бөлімде 5 модульдің мазмұны сипатталған. Бейнематериалдар мен 
ПМ монтажын орындау 13. Фотоөнімнің типтік үлгілерін әзірлеу. 

 
3.1. Сканерлер, принтерлер және плоттерлер 
 
Сканерлер. 1856 жылы флоренциялық Аббот Джованни Каселли 

(итал. Giovanni Caselli) суретті қашықтыққа беруге арналған құралды ойлап 
тапты. Кейіннен пантелеграф деп аталды. Берілген сурет барабанға өткізгіш 
сиямен қолданылды, ал алынған бөлігінде иненің көмегімен оқылды. Ал 1902 
жылы неміс физигі Артур Корн (нем. Arthur Korn) фотоэлектрлік сканерлеу 
технологиясы патенттелген. Кейіннен телефакс деп аталды. Берілетін бейнесі 
закреплялось ашық айналып тұрған барабан. Барабанның осі бойымен 
қозғалатын шамнан шыққан жарық сәулесі түпнұсқа кескіннен өтті.  Осінде 
орналасқан барабан, призма және объектив арқылы селен фотодетекторына 
түсті. Бұл технология әлі де барабан сканерлерінде қолданылады [113]. 

Қазіргі заманғы сканерді 19 ғасырдан бастап ерте факсимильді енгізу 
және телефотография құрылғыларының мұрагері деп санауға болады. 
Алғашқы "факсимильді" құрылғыны 1840 жылдардың басында 
шотландиялық өнертапқыш Александр Бэйн (1811-1877) жасаған, ол ең 
алдымен 1841 жылы алғашқы электр сағаттарын ойлап тапқан. 1843 жылы 27 
Мамырда Бэйн электр тогын өндіруді және реттеуді жақсарту және сағат пен 
электрлік басып шығару мен сигнал телеграфтарын жақсарту үшін 
Британдық патент алды (№ 9745), содан кейін 1845 жылы 25 қыркүйекте 
берілген келесі патентінде (№ 10838) кейбір жақсартулар жасады. 

Суреттер мен фотосуреттер сканері шамамен 50 жыл бұрын Кильде 
доктор Рудольф Ад ойлап тапқан факс аппаратынан бастап жасалған. Ол 
газет индустриясына ақпарат беру үшін жасалған және құжаттарды сызықтар 
мен пикселдерге растерленген кескін түрінде беруге қабілетті болды. Бұл 
құрылғы сезімтал барабанмен жабдықталған және алғаш рет түсті 
түпнұсқаларды оптоэлектронды түрде оқи алады, түс мәндерін электр тогына 
айналдырады. Фото өлшеуіш "Жарық сенсорларын" қолдана отырып, кіріс 
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сканері Ретінде табуға болады, онда құжат сканерлеу үшін әйнек терезесіне 
орналастырылады; инженерлік және шығармашылық зертханаларда 
өнеркәсіптік дизайн, кері инженерия, ойындар мен басқа да қосымшаларды 
тестілеу және өлшеу үшін қолданылатын 3D сканер ретінде; баспаханаларда-
ажыратымдылық, түс градациясы және құндылық құрылымы жағынан өте 
жоғары сапалы барабан сканерлері ретінде. 

Компьютерлік фотосуреттерді өңдеу бағдарламаларының пайда болуы 
кескіндерді бейнелеуде айтарлықтай өзгерістерге әкелді. Өңдеу мерзімі 
бірнеше күннен немесе аптадан бірнеше сағатқа дейін қысқарды. Араға 
ондаған зертханалар сұйық реактивтермен жоғалып; фотоиндустрия болды, 
тез, жақсы және экологичнее. Сонымен қатар, фотосуреттерді өңдеу және 
басып шығару үшін жетілдірілген жүйелерді дамыту арқылы минилабтар 
дамып келеді. 

Бұл бөлімде 5 модульдің мазмұны сипатталған. Бейнематериалдар мен 
ПМ монтажын орындау 13. Фотоөнімнің типтік үлгілерін әзірлеу. 

 
3.1. Сканерлер, принтерлер және плоттерлер 
 
Сканерлер. 1856 жылы флоренциялық Аббот Джованни Каселли 

(итал. Giovanni Caselli) суретті қашықтыққа беруге арналған құралды ойлап 
тапты. Кейіннен пантелеграф деп аталды. Берілген сурет барабанға өткізгіш 
сиямен қолданылды, ал алынған бөлігінде иненің көмегімен оқылды. Ал 1902 
жылы неміс физигі Артур Корн (нем. Arthur Korn) фотоэлектрлік сканерлеу 
технологиясы патенттелген. Кейіннен телефакс деп аталды. Берілетін бейнесі 
закреплялось ашық айналып тұрған барабан. Барабанның осі бойымен 
қозғалатын шамнан шыққан жарық сәулесі түпнұсқа кескіннен өтті.  Осінде 
орналасқан барабан, призма және объектив арқылы селен фотодетекторына 
түсті. Бұл технология әлі де барабан сканерлерінде қолданылады [113]. 
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сәулесін электр тогына айналдырды, оны күшейтті және осылайша жоғары 
тығыздық диапазонына қол жеткізе алды. 

Бұл қымбат, күрделі құрылғы кейінірек "планшеттік сканерге" 
айналды, ол басқа, үнемді технологияны, CCD элементін пайдаланып, 
кескінді оқу және оны түрлі-түсті етіп ойнату үшін түрлі-түсті сезімтал 
фотодиодтарды қолданған "сканерлеу сызығын" құрады. 

Сканердің одан әрі дамуы әртүрлі қажетті тапсырмаларға, әртүрлі 
форматтарға арналған планшеттік сканердің өзгеруіне, үш өлшемді 
нысандарға арналған еркін қозғалатын линзалары бар камера сканерлеріне 
және негативтер мен слайдтарға арналған пленкалы сканерлерге байланысты 
болды. 

Кейінірек CCD желісі CCD чипімен (Байер чипі) ауыстырылды, ол 
RGB-Байер матрицасын оқу арқылы түрлі-түсті құжатты екінші секундта оқи 
алады. 

Алғашқы сканерлер 4094 сұр шкала үшін 8 бит (2 — 8), Содан кейін 12 
бит (2 — 12) рұқсат етсе, қазіргі сканерлер 16 бит (2 — 16) немесе 65000 сұр 
шкаланы ажырата алады. Алайда адамның көзі олардың бәрін қабылдай 
алмайды. 

Уақыт өте келе жартылай өткізгіштердің дамуымен фотодетектор да 
жақсарды, планшетті сканерлеу әдісі ойлап табылды. Бірақ кескінді 
цифрландыру принципі өзгеріссіз қалады. 

Сканер (ағылш. scanner, от scan"мұқият қарау, Қарау")-кез-келген 
нысанды (әдетте сурет, мәтін) талдай отырып, оның сандық кескінін 
жасайтын енгізу құрылғысы. Мұндай көшірмені алу процесі сканерлеу деп 
аталады [114]. 

Сурет сканерлері қолмен, орама (ағылш. Sheet-Feed), планшеттік және 
проекциялық сканерлер. Проекциялық сканерлердің ең көп таралған 
түрлерінің бірі-слайд-сканерлер. Олар пленкаларды сканерлеуге арналған. Ал 
жоғары сапалы полиграфияда барабанды сканерлер қолданылады, онда 
фотоэлектрондық көбейткіш жарыққа сезімтал элемент ретінде 
пайдаланылады. 

Бір реттік планшеттік сканердің жұмыс істеу қағидаты-сканерленген 
кескін бойымен мөлдір бекітілген әйнекте орналасқан жарық көзі бар 
сканерлеу машинасы қозғалады. Сканердің оптикалық жүйесі арқылы 
шағылысқан жарық (объектив пен айнадан немесе призмадан тұратын) CCD 
негізінде бір-біріне параллель орналасқан үш фотосезгіш жартылай өткізгіш 
элементке түседі. Олардың әрқайсысы кескіннің компоненттері туралы 
ақпаратты қабылдайды. 

Кинопленка сканері (249- сурет) - кинопленкадағы бейнені жоғары 
ажыратымдылықтағы цифрлық бейне файлдарға түрлендіруге арналған 
құрылғы. Телекинопроектордан басты айырмашылығы - бейнесигналдың 
орнына киноөндірісте Digital Intermediate цифрлық технологиясын пайдалану 
үшін жарамды деректердің цифрлық массивін алу мүмкіндігі. Сканерлеу 
кезінде түпнұсқа негатив те, фильм көшірмесі де цифрландырылуы мүмкін.  
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Ең көп таралған сканерлер ені 16 мм және 35 мм пленкаға арналған.  Олар 
2K, 3К және 4K сияқты сандық кинотеатрда көрсетілген өте жоғары 
ажыратымдылықты қамтамасыз етеді. Бұл жақтаудың ұзын жағында 
шамамен 2000, 3000 және 4000 пиксельге сәйкес келеді. 8K дейінгі 
ажыратымдылығы бар сканерлер бар, олар 65 мм кең форматты негативтен 
қол жеткізіледі. Көптеген заманауи сканер модельдері бірден бірнеше фильм 
форматтарын цифрландыруға жарамды. Соңғы типтегі технология Arri 
сканерлерінде қолданылады. Бұл сканерлер матрицаны түрлі-түсті 
сүзгілерсіз қолдануға негізделген, бұл сканерлеу сапасын жақсартады, бірақ 
процесті едәуір баяулатады. Кинопленкаға арналған сканерлердің 
өндірушілері Kodak, Arri,  P+S Technik, Lasergraphics, FilmLight 
Limited, Kinoton, Cintel, Spirit DataCine, IMAGICA Corporation және 
басқалары болып табылады [115].  

 

 
249- сурет. Кинопленка сканері (дереккөз: https://proland.ru/) 

 
Фильм-сканер (250- сурет) - суретті фотографиялық негативтен немесе 

слайдтан сандық файлға түрлендіретін құрылғы. Ол кәдімгі планшеттік 
сканерден жоғары физикалық ажыратымдылықпен ерекшеленеді, ол 
пленканың эмульсиялық қабатына әкеледі, себебі сканерлеу өте аз форматты 
негативтің кішкентай аймағынан келеді. Егер мұндай сканерлердің ерте 
модельдері стандартты 2700 нүкте / дюйм ажыратымдылығына ие болса, 
онда қазіргі көрсеткіштер жақсарды және қазіргі уақытта бұл параметр 4000 
dpi құрайды.https://ru.wikipedia.org/wiki/Dots_per_inch Мұндай сканерді 
қолданудың арқасында теріс әсер алғаннан кейін бірден фотосуреттерді 
интернетте жылдам жіберуге болады.  "Nikon 35 mm Direct Transmitter 
NT10.00" алғашқы сканер фильмі Жапонияда 1983 жылы Kyodo News жапон 
Жаңалықтар агенттігі үшін фотосуреттерді жіберуді жеңілдету және 
жеделдету үшін арнайы жасалған. Олар 1990-шы жылдардың басында 
фильмнен сандық фотографияға ауысу ретінде технология құрылғысы 
ретінде кеңінен таралды. Теріс сканерлеу кезінде сандық файлдың сапасы түс 
бөлудің аралық кезеңдерінің бірін алып тастау және фотосуретті басып 
шығару кезінде фотографиялық ендік жоғалту есебінен фотосуретті 
сканерлеуге қарағанда жоғары болады. Жаппай фотобаспа пункттеріндегі 
минифотозертханалар цифрлық сипатқа ие бола бастады: негативтен 
фотоқағазға тікелей оптикалық басып шығарудың орнына кіріктірілген 
фильм-сканермен автоматты сканерлеу жүргізілді, кейін түсірілімдерді 
цифрлық өңдеу жүргізілді [116]. 
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250- сурет. Фильм-сканер (дерек көзі: http://www.foto-video.ru/) 

 
Планшеттік сканер-бұл қағаз парағын, кітапты немесе сканерлеуге 

арналған басқа затты орналастыруға арналған жалпақ әйнек бетін 
қамтамасыз ететін сканер (251- сурет). Сканерлеу басы әйнектің астына 
жылжиды. Планшеттік сканерлердің көпшілігінде журналдарды, кітаптарды 
және басқа да қалың заттарды сканерлеу үшін көтеруге болатын реттелетін 
қақпақ бар. Бұл парақ сканерлерімен немесе көшірме аппараттарымен 
салыстырғанда айтарлықтай артықшылық (кейде оларды тек қағаз 
құжаттарын қабылдай алатын автоматты құжат бергіштер деп атайды). 

 
251- сурет. Планшетті сканер 

 
Планшеттік сканерлер мен көшіру аппараттарының мөлшері әріптердің 

стандартты өлшемінен (8,5 x 11 дюйм) заңды өлшемге дейін және одан 
жоғары. Мысалы, архитектуралық сызбаларды сканерлеу үшін 
қолданылатын сканер бірнеше әріптердің өлшемді сканерлерінің өлшеміне 
ие болуы мүмкін. Үлкен сыйымдылығы мен қалың заттарды сканерлеу 
қабілетінің арқасында планшеттік сканерлер Парақ сканерлеріне қарағанда 
жан-жақты. Алайда, олар беттерді сканерге автоматты түрде жібере алмайды, 
яғни бірнеше бетті қарап шығуға көп уақыт кетуі мүмкін. Осы себепті, кейбір 
сканерлер мен көшіргіштерде бір уақытта бірнеше парақты беру үшін үлкен 
немесе қалың нысандар мен APD (Автоматты құжат бергіш) үшін тегіс 
сканерлеу беті бар. 
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Принтерлер. Принтер (ағылш. print-басып шығару) - мәтінді немесе 
графиканы немесе бейнені электрондық түрден физикалық тасымалдағышқа 
аударуға арналған компьютерге арналған перифериялық құрылғы. 

 Принтерлердің үш негізгі түрі бар, олар мәтінді немесе суретті бояу 
ретінде пайдаланатын материалға қолдану әдісімен ерекшеленеді. Олардың 
ең алғашқысы-матрицалық тип (252- сурет). 

 
252 -сурет. Матрицалық принтер 

 
Мұндай принтерлер іс жүзінде қолданылмайды, олар көлемді, қатты, 

баяу және ең бастысы бір түсті басып шығарады. Олар тек мәтіндік 
құжаттарды басып шығару үшін пайдаланылды. Алайда, олардағы шығын 
материалдары арзан, бұл сізге осы құрылғыларды кеңселерде формалар мен 
анықтамаларды толтыру үшін, нөмірлеуді қою үшін пайдалануға мүмкіндік 
береді. Матрицалық принтерлер кішкентай түйреуіштердің комбинациясын 
қолданады. Бұл түйреуіштер бояу таспасына соғылады, соның арқасында 
қағазда таңба ізі қалады (253 сурет). Принтерде басылған әр таңба тік баған 
түрінде құрылған 9, 18 немесе 24 инелер жиынтығынан тұрады. 
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картонға, өздігінен жабысатын және мөлдір пленкаға басып шығара алады. 
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Принтерлер. Принтер (ағылш. print-басып шығару) - мәтінді немесе 
графиканы немесе бейнені электрондық түрден физикалық тасымалдағышқа 
аударуға арналған компьютерге арналған перифериялық құрылғы. 

 Принтерлердің үш негізгі түрі бар, олар мәтінді немесе суретті бояу 
ретінде пайдаланатын материалға қолдану әдісімен ерекшеленеді. Олардың 
ең алғашқысы-матрицалық тип (252- сурет). 
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тонерлердің айырмашылығы: күн сөнбейді және сумен жуылмайды. Сондай-
ақ, мұндай принтерлер кішкентай мәтін мен жұқа сызықтарды басып 
шығаруға өте ыңғайлы, бірақ фотосуреттер табиғи емес және "тегіс". Мұндай 
принтерлердің тағы бір жағымды жағы бар-бұл басып шығару жылдамдығы 
[117]. 

 
254- сурет. Лазерлік түсті принтер 

 
Құрғақ сия мен статикалық электр қуатын қолданатын алғашқы суретті 

1938 жылы Честер Карлсон алған. Тек 8 жылдан кейін Xerox деп аталатын 
компания өзі ойлап тапқан құрылғыларды шығара бастады. 1946 жылы 
нарыққа алғашқы көшіру құрылғысы келді. Содан кейін бұл қолмен жұмыс 
жасауды қажет ететін үлкен және күрделі машина болды. Ал 1950 
жылдардың ортасында заманауи лазерлік принтердің прототипі болып 
табылатын алғашқы толық автоматтандырылған механизм жасалды. 1969 
жылдан бастап Xerox сол кездегі үлгілерге лазер сәулесін қосу арқылы 
лазерлік принтерлерді жасау жұмыстарын бастайды.  

Барлық лазерлік принтерлер үш негізгі функционалды блоктан тұрады: 
ПХД, кескін беру блогы (картридж) және баспа блогы. Қағазды басып 
шығару үшін қағазды беру түйіні беріледі.  

 Құрылымы өте қарапайым (255- сурет): 
• қағазды түсіруге арналған ролик; 
• парақты беру блогы; 
• статикалық зарядты қағазға жеткізетін ролик. 
Лазерлік принтер картриджі екі бөліктен тұрады – тонер және барабан 

немесе цилиндр. 
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255- сурет. Лазерлік принтер құрылғысы 

 
1833 жылы француз Феликс Саварт құбылысты ашты – өте тар 

саңылаудан шығатын сұйықтық тамшылары бірдей мөлшерде және 
химиялық құрамға ие. 1951 жылы SIEMENS компаниясының зертханадағы 
қызметкерлері кернеуді өлшеу үшін құрылғыда сұйық тамшылардың бірдей 
консистенциясын қолдана бастады және тамшыларды бір-бірінен бірдей 
және тең қашықтықта бөлу әдісін ойлап тапты, электр разрядын қағазға беру 
мүмкіндігі бар (256 сурет). Кескін бетіне түсетін, белгілі бір түске ие сия 
тамшыларын құрады. Зарядталған сұйықтық бөлшектері коллекторға қайта 
оралды. Сондықтан бұл жұмыс істеу қағидаты сиялы басып шығару деп 
аталды. Сиялы принтер картриджі саптамалармен жабдықталған. Картриджге 
байланысты саптамалардың саны бірнеше мыңға жетуі мүмкін. Оларда сия 
деп аталатын сұйықтық қызады, содан кейін ол үлкен қысыммен 
тасымалдаушыға дәл итеріледі. Сия-бұл судың, арнайы химиялық заттардың 
және бояу элементінің қоспасы. Оларды екі топқа бөлуге болады: пигментті 
және суда еритін. Пигменттер қағазға қолданылады, ал суда еритін заттар 
оны сіңдіреді, осылайша сыртқы ортаның әсерінен қорғайды [118]. 
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Сиялы принтерлер (257 сурет) шағын көлемді түсті басып шығару үшін 
қолданылады. Олар түрлі-түсті фотосуреттерді немесе иллюстрацияланған 
мәтіндік құжаттарды басып шығаруға жарамды, бірақ үлкен көлемде басып 
шығару кезінде оларды пайдалану тиімсіз болады. Арнайы қабаттармен 
қапталған арнайы қағазда сиялы принтерлер өте жоғары сапалы суреттерді 
басып шығаруға мүмкіндік береді. Түрлі-түсті суреттермен кәсіби жұмыс 
істеуге арналған принтерлер фотопринтер деп аталады. Кейбір өндірушілер 
суреттерді тікелей сандық камерадан басып шығара алатын принтерлер 
шығарады, ал кейбір модельдерде принтерге басып шығарар алдында 
кескінді көруге мүмкіндік беретін түрлі-түсті сұйық кристалды экран бар 
[119]. 

 
257- сурет. Сиялы принтер 

 
Плоттерлер. Графа құрушы (грек. γράφω — мен жазамын, сурет 

саламын), плоттер — A0 немесе калькаға дейінгі қағаздағы суреттерді, 
схемаларды, күрделі сызбаларды, карталарды және басқа да графикалық 
ақпаратты үлкен дәлдікпен автоматты түрде сызуға арналған құрылғы (258 -
сурет).  

 
258- сурет. Плоттерлер, әртүрлі модельдер 

 
Графикалық құрылысшылар, әдетте, сериялық порт, параллель порт, 

SCSI интерфейсі және Ethernet арқылы компьютермен байланысады. 
Графикалық құрылысшылардың кейбір модельдері кіріктірілген буфермен 
жабдықталған (өлшемі 1 Мб және одан көп). 

Алғашқы плоттерлер (мысалы, 1959 жылдан бастап шығарылған 
Calcomp 565) қағазды роликтің көмегімен жылжыту принципінде жұмыс 
істеді, осылайша x координатасын қамтамасыз етті, ал Y қаламның 
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қозғалысымен қамтамасыз етілді. Computervision's Interact i-де (бірінші CAD 
жүйесі) енгізілген тағы бір тәсіл-бұл компьютерлік машинамен 
басқарылатын және сурет салу элементі ретінде шарлы қаламы бар 
жетілдірілген пантограф. Бұл әдістің кемшілігі-сызылған аймаққа сәйкес 
келетін кеңістік қажет болды. Бірақ оның жетіспеушілігінен туындайтын бұл 
әдістің артықшылығы-қаламның орналасу дәлдігі және сәйкесінше қағазға 
қолданылатын үлгінің дәлдігі. Кейінірек бұл құрылғы әртүрлі қалыңдықтар 
мен түстердің қауырсындарын жинай алатын арнайы кассета ұстағышымен 
толықтырылды. 

Hewlett Packard және Tektronix фирмалары 1970 жылдардың аяғында 
планшеттік плоттерлерді ұсынды, олардың мөлшері стандартты жұмыс 
үстелінің көлеміне сәйкес келді. 1980 жылдары қағазды жылжыту үшін 
инновациялық "түйіршікті доңғалақ" технологиясын қолдана отырып, 
кішірек және жеңіл HP 7470 моделі шығарылды. Бұл шағын тұрмыстық 
плоттерлер іскери қосымшаларда танымал болды, бірақ төмен өнімділікке 
байланысты жалпы мақсаттағы басып шығару үшін іс жүзінде пайдасыз 
болды. Жоғары ажыратымдылықтағы сиялы және лазерлік принтерлердің кең 
таралуымен, компьютерлік жадтың арзандауымен және растрлық түсті 
кескіндерді өңдеу жылдамдығының артуымен қаламмен графопостроители іс 
жүзінде жоғалып кетті [120]. 

Графа құрушы түрлері: 
 орама және планшет; 
 қауырсын, сиялы және электростатикалық; 
 векторлық және растрлық. 
Графикалық құрылысшылардың мақсаты-графикалық ақпаратты 

жоғары сапалы құжаттау. 
Графикалық құрылысшыларды келесідей жіктеуге болады: 
 сызбаны қалыптастыру әдісіне сәйкес-кездейсоқ сканерлеумен 

және растрлық; 
 тасымалдағышты жылжыту әдісі бойынша-планшет, барабан 

және аралас (үйкеліс, абразивті басы бар); 
 қолданылатын құрал бойынша (сурет басының түрі) — 

скрайбирлеу басы бар, фрезерлік басы бар қауырсын фотопостроители. 
Сонымен қатар плоттерлер кең форматты принтерлер мен каттерлер 

(ағылш. cutter).  Бұл дұрыс емес, дегенмен де-факто, бұл атау қазірдің өзінде 
стандарт болып табылады [121]. 

Планшеттік графа құрушы. Планшеттік графикалық 
құрылысшыларда тасымалдаушы тегіс үстелге бекітілген. Бекіту 
электростатикалық немесе вакуумдық немесе механикалық, қағазды басу 
тақталарын үстелдің бетіне орнатылған электромагниттерге тарту арқылы. 
Арнайы қағаз қажет емес. Басы екі перпендикуляр бағытта қозғалады. Медиа 
өлшемі планшеттің өлшемімен шектеледі. Шағын өлшемді кейбір 
құрылғыларда басы қозғалыссыз бекітілген, ал үстел сандық  бағдарламалық 
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басқарумен фрезерлік станоктарда жасалғандай, оған бекітілген 
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Электростатикалық графа құрушылар қауырсынды графа құрушыларға 
қарағанда жылдам, бірақ баяу лазерлік басып шығару құрылғылары. 
Олардың жылдамдығы 1 минут ішінде қағазға қолданылатын 500-ден 1000-ға 
дейін. Олар 200 — 400 нүкте / дюйм ажыратымдылығымен жұмыс істейді. 
Электростатикалық графа құрушылар қажет болса, жоғары сапалы түсті 
шығару үшін CAD-жүйесі. Мұндай графа құрушылар қауырсынға қарағанда 
10-20 есе жылдам. Осы құрылғылар нарығындағы көшбасшылар арасында 
Versatec, Calcomp және Benson фирмалары бар [123].  
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Тапсырма 
1. Фото қағазды принтерге жүктеңіз. Бояу деңгейін тексеріңіз. 

Принтердің саңылауларына сеніңіз (басып шығару бастарының жұмысын 
тексеру). Түсті кескіннің сынақ нұсқасын басып шығарыңыз. Нәтижені 
бағалағаннан кейін файлды компьютер арқылы басып шығаруға жіберіңіз. Әр 
түрлі ажыратымдылықпен бір фотосуреттің бірнеше нұсқасын басып 
шығарыңыз. 

2.Қағаз бен кенептің бірнеше түрін таңдаңыз (ағаш ұстасына басып 
шығаруға арналған арнайы кенеп). Кем дегенде 10 Мб сапалы фотосуретті 
таңдаңыз.  Бірдей файлды әртүрлі қағаз түрлеріне Плоттер параметрлерін 
өзгертпестен басып шығарыңыз. 

 
3.2. Суреттерді сканерлеу және басып шығару 
 
Ескі қағаз суреттері бар аяқ киім қораптарында Сіздің отбасыңыздың 

тарихы мен естеліктері болуы мүмкін, бірақ оларды сақтау, бөлісу және 
ұйымдастыру қиын. Барлық осы мәселелерді шешудің бір әдісі-
фотосуреттерді сканерлеу. Қағаз фотосуреттерін сканерлеу оларды іздеуге 
және қоршаған орта әсеріне төзімді етеді. Басып шығарылған фотосуреттерді 
сандық файлдарға айналдырған кезде, олар сізге қажет кезде әрқашан қол 
жетімді болады. Келесі жолы сіз туған күннің немесе үйлену тойының 
суреттерінен коллаж жасауыңыз керек болса, бірнеше минут ішінде 
фотосуреттерді тауып, басып шығара аласыз.  

Фотосуреттерді сканерлеу және цифрландыру өте күрделі процесс 
емес, бірақ уақытты, күш пен шыдамдылықты қажет етеді. Мәселені 
шешудің ең жақсы тәсілі-оны кезеңдерге бөлу. 

Барлық қажетті жабдықтар үш элементтен және екі қосымша 
элементтен тұрады: 

 планшетті сканер; 
 таза микрофибра матасы көзілдірікпен немесе жаңа шарфпен 

бірге келеді; 
 сканермен бірге жеткізілетін бағдарламалық жасақтама; 
 қосымша: шаңды тазарту үшін Konoos KAD-405-N Сығылған ауа, 

қысым 4 атм, 405 мл; 
 қосымша: фотосуреттерді өңдеуге арналған бағдарламалық 

жасақтама. 
Бұл үшін сканер жақсы жұмыс істейді, ол сандық кескінді түзету және 

жақсарту бағдарламалық жасақтамасымен (Digital ICE) бірге келеді. Digital 
ICE сканерленген суреттердегі шаңды, сызаттар мен қатпарларды жояды. 
Тіпті Digital ICE жоқ көптеген сканерлерде сканерлеу сапасын жақсарту үшін 
драйверде түсті қалпына келтіру және басқа да мүмкіндіктер бар. Бұл 
мүмкіндіктерді сканер драйверінен табуға болады. 

Жоғары сапалы фотосуреттерді алудың кілті-бірінші рет ең жақсы 
сканерлеу. Әрине, сіз кейінірек редакциялау бағдарламасындағы суреттерді 
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түзете аласыз, бірақ бұл қосымша уақыт пен күш-жігерді қажет етеді. Ең 
жақсы сканерлеу үшін сканер әйнегі таза және құрғақ болуы керек. 

Жұмысты бастамас бұрын сканердің әйнегін таза, құрғақ шүберекпен 
сүрту керек. Микрофибра матасы жақсы жұмыс істейді, бірақ сіз таза, құрғақ 
орамалды қолдануға болады. Қағаз сүлгіні немесе майлықты пайдаланбаңыз: 
олар қоқысты қалдырады және тіпті бетіне сызат түсіруі мүмкін. Егер 
сканердің әйнегінде дақтар болса, оны құрғақ шүберекпен сүртіп көріңіз. 
Егер бұл көмектеспесе, матаның кішкене бөлігін сулаңыз және әйнекті 
қайтадан тазалап көріңіз. Беріңіз, толық кептіруге киер алдында, фотосурет. 

Суреттерді сканерлеуді бастағаннан кейін, шаң мен басқа бөлшектер 
болмас үшін сканерді мезгіл-мезгіл құрғақ шүберекпен сүртіңіз. 
Фотосуреттерді шайқаңыз. Сканердің әйнегі таза және шаңсыз болуы керек, 
сканерлеуді жақсарту үшін фотосуреттер де таза болуы керек. 
Фотосуреттерден шаңды кетіру үшін сығылған ауаны қолданыңыз. Қағаз 
сүлгілерді немесе майлықтарды пайдаланбаңыз және фотосуреттерде 
ешқашан су немесе тазалағыш сұйықтықтарды пайдаланбаңыз. Егер 
фотосуреттерде физикалық қатпарлар болса, оларды тегістеуге тырыспаңыз, 
себебі бұл тек көп зиян келтіреді. Суретті абайлап салыңыз және оны 
мүмкіндігінше сканерлеңіз. Кейінірек бағдарламада қатпарларды өңдеуге 
болады (259- сурет). 

 

 
259 -сурет. Сканерлеуден кейін фотосуреттегі түзетілген қатпардың 

мысалы 
 

 Суреттерді сканерлеу. Бір уақытта бір суретті сканерлеуге болады, 
бірақ уақытты үнемдейтін кеңес — бірнеше суретті барлық жағынан бөліп, 
шамамен 1 сантиметр кеңістікпен бүктеу (260 -сурет). Оларды кейінірек 
бөлек файлдарға кесуге болады. 

 



258
  

 

 
260-сурет. Сканерлеу кезінде фотосуреттерді орналастыру мысалы 

 
Фотосуреттерді сканерлеудің ең қиын бөлігі-сканермен бірге келетін 

бағдарламалық жасақтаманы игеру. Бұл бағдарламалық жасақтама 
жабдықтың түріне, сондай-ақ компьютер жұмыс істейтін операциялық 
жүйеге байланысты. 

Егер сіз сканердің сипаттамаларын қарасаңыз, сканердің жұмысына 
әсер етуі мүмкін келесі атрибуттар туралы толық ақпаратты таба аласыз: 

1. Dmax. Бұл көлеңке бөлшектерін ажыратуға болатын максималды 
тығыздық және сканер жұмыс істей алатын динамикалық диапазон бойынша 
жақсы нұсқаулық береді. Тіпті төмен сапалы сканерлер кем дегенде 2,5 Dmax 
ұсынады, бұл шағылыстыратын түпнұсқалар үшін жақсы (құжаттар мен 
басып шығарулар). Фильмді сканерлеу үшін сізге шамамен 4 Dmax қажет. 

2. Түс тереңдігі бір пиксельге түсірілген биттердің санын анықтайды, 
бұл сканер жаза алатын түстердің санына байланысты. Типтік бит тереңдігі-
24, 32, 36, 42 және 48 бит. Егер сізде сканерлеу үшін түрлі-түсті түпнұсқалар 
болса, үлкен бит тереңдігін іздеңіз. 

3. Оптикалық ажыратымдылық. Бұл сканер бере алатын пиксельдердің 
нақты саны. Сканерлер әдетте оптикалық ажыратымдылық үшін екі санды 
көрсетеді: біріншісі — сканерлеу массивіндегі сенсорлардың санын, 
екіншісі-массив роликтен өткен кезде қозғалатын қадамдардың санын 
білдіреді. Екі Сан да бір дюймге пиксельмен (ppi). Егер сканердің 
ажыратымдылығы 4800 x 9600 болса, сканер массивінде дюймге 4800 
пиксель бар және массив дюймге 9600 жолдан өтеді. 

4. Интерполяцияланған ажыратымдылық "оңтайландырылған 
ажыратымдылық" деп те аталады, сканердің бағдарламалық жасақтамасының 
сканерленген нүктелер арасындағы бос жерлерді "толтыру" қабілетін 
көрсетеді. Егер сіз басып шығару үшін суреттерді үлкейтуді жоспарласаңыз 
немесе мұрағаттау үшін фильм кадрларын сканерлесеңіз, бұл өте маңызды. 
Көптеген сканерлер шамамен 9600 x 9600 нүкте / дюйм интерполяцияланған 
ажыратымдылықты ұсынуы керек. 

5. Сканерлеу жылдамдығы. Сканерлеу жылдамдығы әдетте минутына 
беттерде бағаланады (ағылш. pages per minute-ppm) және кеңсе құжаттарын 
сканерлеуге негізделген. Әдетте, жоғары ажыратымдылықтағы 
фотосуреттерді сканерлеуге көп уақыт кетеді, сондықтан жылдамдық 
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260-сурет. Сканерлеу кезінде фотосуреттерді орналастыру мысалы 

 
Фотосуреттерді сканерлеудің ең қиын бөлігі-сканермен бірге келетін 

бағдарламалық жасақтаманы игеру. Бұл бағдарламалық жасақтама 
жабдықтың түріне, сондай-ақ компьютер жұмыс істейтін операциялық 
жүйеге байланысты. 

Егер сіз сканердің сипаттамаларын қарасаңыз, сканердің жұмысына 
әсер етуі мүмкін келесі атрибуттар туралы толық ақпаратты таба аласыз: 

1. Dmax. Бұл көлеңке бөлшектерін ажыратуға болатын максималды 
тығыздық және сканер жұмыс істей алатын динамикалық диапазон бойынша 
жақсы нұсқаулық береді. Тіпті төмен сапалы сканерлер кем дегенде 2,5 Dmax 
ұсынады, бұл шағылыстыратын түпнұсқалар үшін жақсы (құжаттар мен 
басып шығарулар). Фильмді сканерлеу үшін сізге шамамен 4 Dmax қажет. 

2. Түс тереңдігі бір пиксельге түсірілген биттердің санын анықтайды, 
бұл сканер жаза алатын түстердің санына байланысты. Типтік бит тереңдігі-
24, 32, 36, 42 және 48 бит. Егер сізде сканерлеу үшін түрлі-түсті түпнұсқалар 
болса, үлкен бит тереңдігін іздеңіз. 

3. Оптикалық ажыратымдылық. Бұл сканер бере алатын пиксельдердің 
нақты саны. Сканерлер әдетте оптикалық ажыратымдылық үшін екі санды 
көрсетеді: біріншісі — сканерлеу массивіндегі сенсорлардың санын, 
екіншісі-массив роликтен өткен кезде қозғалатын қадамдардың санын 
білдіреді. Екі Сан да бір дюймге пиксельмен (ppi). Егер сканердің 
ажыратымдылығы 4800 x 9600 болса, сканер массивінде дюймге 4800 
пиксель бар және массив дюймге 9600 жолдан өтеді. 

4. Интерполяцияланған ажыратымдылық "оңтайландырылған 
ажыратымдылық" деп те аталады, сканердің бағдарламалық жасақтамасының 
сканерленген нүктелер арасындағы бос жерлерді "толтыру" қабілетін 
көрсетеді. Егер сіз басып шығару үшін суреттерді үлкейтуді жоспарласаңыз 
немесе мұрағаттау үшін фильм кадрларын сканерлесеңіз, бұл өте маңызды. 
Көптеген сканерлер шамамен 9600 x 9600 нүкте / дюйм интерполяцияланған 
ажыратымдылықты ұсынуы керек. 

5. Сканерлеу жылдамдығы. Сканерлеу жылдамдығы әдетте минутына 
беттерде бағаланады (ағылш. pages per minute-ppm) және кеңсе құжаттарын 
сканерлеуге негізделген. Әдетте, жоғары ажыратымдылықтағы 
фотосуреттерді сканерлеуге көп уақыт кетеді, сондықтан жылдамдық 

  
 

қажеттілігін (үлкен көлемді сканерлеу үшін) және сапаға деген ұмтылысты 
теңестіру қажет [125].  

Автоматты параметрлер жаңадан бастаушылар үшін пайдалы болуы 
мүмкін және ыңғайлы тіркесімді ұсынады. Бірақ олар сізге қажет 
ажыратымдылықпен сканерлемеуі мүмкін. Сканерленген көшірмелер қалай 
қолданылатынын шешіңіз. Әр түрлі пайдалану жағдайларында әртүрлі 
сканерлеу талаптары бар. 

Фотосуреттерді сканерлеу кезінде сканерлеу бағдарламасында толық 
түсті параметрлер болуы керек. Ақ-қара суреттер сиямен немесе таспаның 
іздерімен немесе басқа ұқсас заттармен зақымдалмаған болса, түстерді 
реттеуге де жарайды. Мұндай жағдайларда сұр реңктерді қолдану суреттерді 
өңдеуді және белгілерді кейінірек жоюды жеңілдетеді. 

Сіз таңдаған файлдың ажыратымдылығы мен пішімі олар 
цифрланғаннан кейін фотосуреттермен не істегіңіз келетініне байланысты 
болады. Басқарушы фактор - бұл пиксели на дюйм (ағылш. pixels per inch-
ppi) суретте сіз көрсетуді немесе басып шығаруды жоспарлаған өлшемде. 
Электрондық дисплей үшін, мысалы, компьютер экраны немесе проектор, сіз 
суреттегі пиксельдер мен дисплейдегі пиксельдер арасында бір-біріне сәйкес 
келетін ең жақсы сапаға ие боласыз. Егер сіз оны SVGA — да (800 x 600) 
толық экран режимінде көрсеткіңіз келсе, сурет үшін ең жақсы 
ажыратымдылық-800 x 600 пиксель [126]. 

TIFF-те 600 нүкте / дюймді сканерлеу архивтерді құру үшін өте 
қолайлы. Дискідегі орынды 300 дюймге дейін азайту арқылы үнемдеуге 
болады, ал суреттер өте айқын көрінеді, бірақ егер сіз оларды кейінірек 
көбейтетін болсаңыз, мысалы, Фото қабырғаға күнтізбе жасасаңыз немесе 
үлкен кенепке басып шығарсаңыз, бұл жеткіліксіз болуы мүмкін. 

Фотосуреттерді Интернетте орналастыру үшін оларды кез-келген 
жоғары сапалы сурет сияқты сканерлеңіз, содан кейін оларды 200 нүкте / 
дюймге JPG-ге экспорттаңыз. Егер сіз кейінірек суреттермен тағы бір нәрсе 
жасауды шешсеңіз, сізде ең жақсы нұсқа бар. 

Суретті өңдеу. Сканерленген фотосуреттерді кесіп, түзету керек. Кесу 
және түзету сканерленген фотосуреттердің көптеген мәселелерін шешеді. 
Тағы бір типтік редакциялауға түстерді баптау, қызыл көздің әсерін жою 
және қатпарларды сандық түрде алып тастау кіреді (261- сурет). Бұл 
түзетулерді енгізу үшін фотосуреттерді өңдеу бағдарламалық жасақтамасы 
қажет, мысалы: Photoshop. Фотосуреттердегі қатпарларды өңдеу белгілі бір 
дағдыларды қажет етеді. Егер сіз Photoshop-пен таныс болсаңыз, мазмұнды 
ескере отырып, Fill, Patch, Clone және spot емдеу щеткаларын қолданып 
көріңіз. 
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261 -сурет. Фотосуретті сканерлегеннен кейін түзету 

 
Процесс аяқталғаннан кейін сіз DVD-де немесе онлайн галереяларда 

сандық файлдар пакетін аласыз. Цифрланған фотосуреттердің физикалық 
фотосуреттерге қарағанда бірнеше артықшылығы бар: оларды қайта құруға, 
сақтық көшірмелеуге, бірнеше көшірме жасауға және оңай бөлісуге болады. 
Сондай-ақ, олардың жаңа көшірмелерін әртүрлі мөлшерде басып шығаруға 
болады. 

Фотосуреттерді басып шығару. Фотографтар үшін басып шығарудың 
көптеген нұсқалары бар. Опцияны таңдау бірнеше факторларға, соның 
ішінде басып шығарудың қалай қолданылатынына және сатылатынына, 
бюджетке, қажетті сапаға және түпкілікті нәтижеге байланысты болады. 
Әрбір басып шығару опциясы кішкентай, бірақ өте айқын нәтижеге әкеледі, 
ол фотографтардың қажеттіліктеріне, сондай-ақ нүктелік кескіннің 
болжамды әсеріне сәйкес келуі керек. 

Жикле Мөрі. Джикле басып шығару галереяларда сатылатын немесе 
мұражайларда көрсетілетін кенепке суреттерді басып шығару үшін әсіресе 
оңтайлы. Өмір сүру үшін өз өнеріне сүйенетін кәсіби фотографтар джикле өз 
жұмыстарын ең жақсы жағынан көрсетуге жарамды екенін біледі. Бұл 
кенептің түпнұсқа туындыларымен бәсекелес болатын тереңдіктері бар 
жоғары түсті басып шығаруға әкеледі. Кенепке гикле басып шығару арқылы 
кәсіби фотографтар суреттерінің өзіндік сұлулығы мен мәнін түсіріп, оларды 
уақыт сынақтарына төтеп бере алатын кенептерге өткізе алады. 

Металлды басып шығару-бұл металл эффектілерін қолдана отырып 
басып шығарудың ерекше тәсілі. Металдандырылған қағазға басып шығару. 
Заманауи көрінісі бар кәсіби фотографтар металл басып шығару 
параметрлерін жиі қолданады. Металл баспалар кескінді тегістейтін және 
көрерменді қызықтыратын күңгірт әрлеуі бар үш өлшемді көрініс береді. Бұл 
әсерге заманауи технологияларды қолдану арқылы ғана мүмкін болатын 
бояғыш сублимация процесі арқылы қол жеткізіледі. 

Сандық басып шығару. Қазіргі заманғы компьютерлік принтерлердің 
көпшілігінде фотоқағазды пайдалану мүмкіндігі бар. Фото қағаз-бұл сияның 
таралуын болдырмас үшін кристалды ақтыққа ағартылған және арнайы 
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261 -сурет. Фотосуретті сканерлегеннен кейін түзету 

 
Процесс аяқталғаннан кейін сіз DVD-де немесе онлайн галереяларда 

сандық файлдар пакетін аласыз. Цифрланған фотосуреттердің физикалық 
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әсерге заманауи технологияларды қолдану арқылы ғана мүмкін болатын 
бояғыш сублимация процесі арқылы қол жеткізіледі. 

Сандық басып шығару. Қазіргі заманғы компьютерлік принтерлердің 
көпшілігінде фотоқағазды пайдалану мүмкіндігі бар. Фото қағаз-бұл сияның 
таралуын болдырмас үшін кристалды ақтыққа ағартылған және арнайы 

  
 

балауызбен қапталған жоғары сапалы қағаз. Қағаздың бұл түрі жеке 
принтерден жоғары сапалы фотосуреттерді басып шығаруға арналған [127]. 

 
Тапсырма 
1. Ескі фотосуреттерді сканерлеңіз. Оларды қалпына келтіріңіз. 

Мұны кез-келген графикалық редактордың көмегімен жасауға болады, 
мысалы: Luminar, ол шуды жоюға, қара-ақ суреттерді түсіруге және тонды, 
айқындық пен контрастты реттеуге қажет нәрсенің бәрін ұсынады 

2. Photoshop-та сканерленген суретті ашыңыз. Түстерді түзетіңіз, 
себебі ескі фотосуреттердің басты мәселесі-түсіп кету. Файлды 
бағдарламалық жасақтама параметрлеріндегі әртүрлі форматта сақтаңыз. 
Кейін файлдардың сапасын өлшеммен салыстырыңыз (tiff, jpeg, png, 
photoshop, BMP). 

 
3.3. Басып шығаруға арналған фотоматериалдар 
 
Фотосуреттер мен құжаттарды сиямен басып шығаруға арналған 

фотоматериалдар принтер моделінің түрінен бөлінеді. Басып шығаруға 
арналған фотоматериалдардың түрлері: 

1. фотоқағаздар; 
2. картридждер; 
3. Қара 
4. кенептер және басқа материалдар; 
5. басып шығару бастары. 
Фотоқағаздардың түрлері – жылтыр, күңгірт, сублимациялық, рулонды, 

термотрансферлік, өздігінен жабысатын, екі жақты, магнитті. 
Жылтыр фотоқағаз (Glossy) (262 сурет). Жылтыр фотоқағазды 

арнайы полимермен қапталған жылтыр тегіс бетке байланысты оңай 
ажыратуға болады. Мұндай қағаз барлық қағаздарға қарағанда жақсы, 
бірнеше реңктері бар жарқын қанық түстерді және фотосуреттің түс 
градациясын береді. Жылтыр қағаздарға басып шығару үшін суда еритін сия 
жақсы. Мұндай сия тез кебеді және сіңіп, тұрақты және қаныққан суреттер 
жасайды. Мұндай құжаттарды қолдану саласы: Кәсіби фотосуреттерді басып 
шығару, портфолио, интерьер графикасы, плакаттар, плакаттар, фото 
күнтізбелер және фотокамераның жарнамалық өнімдері. 
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262 -сурет. Жылтыр фотоқағаз (Glossy) 

 
Күңгірт фотоқағаз (Matte) (263 сурет) басып шығарылған кескіннің 

жоғары ақтығымен және контрастымен ерекшеленеді. Әдетте күңгірт 
фотоқағаз басып шығарылған кескін ламинатталған жерде қолданылады. 
Мұндай қағаздарда пигментті және суда еритін сия өте жақсы. Күңгірт 
фотоқағаз жоғары фотосезімталдыққа ие. Қағаздың бұл түрінің 
салыстырмалы құны арзан. Қолданудың әмбебаптығы оны кең таралған және 
сұранысқа ие етеді. Сату оның кездестіруге болады әр түрлі мөлшерлерін 
белгілеудің және орамдардағы басып шығару үшін фотообоев және 
плакаттар. Күңгірт фотоқағаздардың қолданылу саласы: шыны астында 
фотобаспа, пленка астында фотобаспа, ламинация астында фотобаспа, 
жоғары сапалы жарнамалық өнімдер, үлкен форматты күнтізбелер және т.б. 
[128].  

 
263- сурет. Күңгірт фотоқағаз (Matte) 

 
Атласты қағаз (Satin) (264 сурет) фотолабораториялардағы күңгірт 

фотоқағаздарға ұқсас фактурасы бар. Бұл фото қағаздың арнайы жабыны 
басып шығарудың керемет сапасын қамтамасыз етеді. Құны іздерінің төмен 
реңк бар қағаздар. Ол әуесқой суреттерді басып шығару үшін, шағын 
фотостудияларда сандық басып шығару және құжаттарға арналған 
фотосуреттер үшін қолданылады. 
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262 -сурет. Жылтыр фотоқағаз (Glossy) 

 
Күңгірт фотоқағаз (Matte) (263 сурет) басып шығарылған кескіннің 
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фотоқағаз жоғары фотосезімталдыққа ие. Қағаздың бұл түрінің 
салыстырмалы құны арзан. Қолданудың әмбебаптығы оны кең таралған және 
сұранысқа ие етеді. Сату оның кездестіруге болады әр түрлі мөлшерлерін 
белгілеудің және орамдардағы басып шығару үшін фотообоев және 
плакаттар. Күңгірт фотоқағаздардың қолданылу саласы: шыны астында 
фотобаспа, пленка астында фотобаспа, ламинация астында фотобаспа, 
жоғары сапалы жарнамалық өнімдер, үлкен форматты күнтізбелер және т.б. 
[128].  

 
263- сурет. Күңгірт фотоқағаз (Matte) 

 
Атласты қағаз (Satin) (264 сурет) фотолабораториялардағы күңгірт 

фотоқағаздарға ұқсас фактурасы бар. Бұл фото қағаздың арнайы жабыны 
басып шығарудың керемет сапасын қамтамасыз етеді. Құны іздерінің төмен 
реңк бар қағаздар. Ол әуесқой суреттерді басып шығару үшін, шағын 
фотостудияларда сандық басып шығару және құжаттарға арналған 
фотосуреттер үшін қолданылады. 

  
 

 
264 -сурет. Атласты қағаз (Satin) 

 
Жартылай жылтыр (Semi-Glossy) (265 сурет). Мұндай қағаз 

жарқылсыз, механикалық кернеуге төзімді. Жартылай жылтыр қағаз 
күнделікті қолдануға және жартылай кәсіби фотосуреттерді басып шығаруға 
жақсы сәйкес келеді. Бірақ бұл ортада түс ауысулары сәл шектеулі екенін 
ұмытпаңыз. Минифотостудияларда басып шығару үшін жиі қолданылады. 

 
265- сурет. Жартылай Жылтыр (Semi-Glossy) 

 
Fine Art сериясының фотоқағаздары (266 сурет). Бұл фотоқағаздарда 

әртүрлі текстуралардың арнайы жабыны бар: "былғары", "зығыр", "мата", 
"інжу", "маржан" және т. б. Мұндай сериялардың қағаздары эксклюзивті 
ашықхаттарға, әртүрлі дизайн жұмыстарына, визит карточкаларына және 
фотосуреттерге арналған. Пигментті және суда еритін сиямен басып шығару 
кезінде керемет нәтиже береді. Қағаздың фактуралық жабыны болғандықтан, 
оның тығыздығы 190 г/ш.м-ден 240 г/ш. м-ге дейін [129]. 
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266- сурет. Fine Art сериясының фотоқағаздары 

 
Термотрансферлік қағаздар (267 сурет) сапалы кескінді ашық немесе 

қара маталарға беруге арналған. Осылайша сіз жарнамалық футболкалар, 
қалпақшалар мен ыдыс-аяқтарды оңай жасай аласыз. Кескінді тасымалдауға 
арналған жабдық-сиялы немесе лазерлік принтер және арнайы термопресс. 

 
267- сурет. Термотрансферлік қағаздар 

 
Магниттік негіздегі қағаздар (268 сурет). Қағаздың жылтыр немесе 

күңгірт жабыны магниттік қасиеттері бар субстратқа қолданылады, бұл 
металл беттерде оңай сақталатын суреттерді, жапсырмаларды, пазлдарды 
басып шығаруға мүмкіндік береді.  Олар пластикалық және оңай кесіледі. 
Қағаз пигментті және суда еритін сиямен басып шығару кезінде барлық 
басып шығару құрылғыларына ұсынылады. 

 
268- сурет. Магнитті негіздегі қағаздар 
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266- сурет. Fine Art сериясының фотоқағаздары 
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268- сурет. Магнитті негіздегі қағаздар 

 

  
 

Мөлдір үлдірлер мен өздігінен жабысатын үлдірлер (269 сурет).  
Полиэфирлі пленкалар жапсырмалар мен жапсырмалар жасауға арналған. 
Пленкалардың артқы жағында жабысқақ жабын бар. Алдыңғы жағының 
арнайы жабыны суреттердің, айқын мәтіндердің фотографиялық сапасын 
және түстердің дәл берілуін қамтамасыз етеді. Басып шығару кезінде 
пленкалар майланбайды, тез кебеді және түсіп кетпейді. Пигментті және суда 
еритін сиямен үйлесімді.  Фильмдерде басылған сурет сыртқы әсерлерге 
төзімді және берік. 

 
269- сурет. Мөлдір үлдірлер және өздігінен жабысатын үлдірлер 

 
Кенептер (270 сурет) басып шығару үшін екі түрге бөлінеді: табиғи 

және синтетикалық. Синтетикалық винилді кенеп матаға қарағанда майлы 
шүберекке ұқсас. Табиғи кенепке сыртқы келбетінен төмен. Мұндай кенеп 
берік және температура мен ылғалдың өзгеруінен қорықпайды, сондықтан ол 
көбінесе сыртқы жарнамада қолданылады. Бұл тегіс, суретті басып шығару 
кезінде жақсы көрінеді. 

 
270 -сурет. Кенеп 

 
 Табиғи сиялы кенепте зығыр немесе мақта негізі бар, оның алдыңғы 

жағында басып шығаруға арналған праймердің жұқа қабаты қолданылады. 
Сиялы басып шығаруға арналған табиғи зығырдан жасалған кенеп 
суретшілерге арналған кенепке ұқсайды, онда майлы бояулармен суреттер 
салынған. Табиғи кенептің негізін және оған басып шығарылған фотосуретті 
қорғау үшін әдетте лакпен жабылған. Лак механикалық әсерлерден қорғайды 
және шаң мен ылғалдан қорғайды. Сонымен қатар, лак жылтыр жасайды. 
Мұндай кенептерде басылған суреттер кескіндеме сияқты. Зығыр кенеп 
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мақтаға қарағанда қымбат. Басып шығаруға арналған кенептер 
тығыздығымен ерекшеленеді.   Кенептің тығыздығы неғұрлым жоғары болса, 
соғұрлым ол зембілге созылған кезде деформацияланады. Тығыздығы 400 
г/м2 зығыр кенеп әсіресе танымал [130]. 

Бэклит (Backlit) (271 сурет) - өте жақсы жарық шашырататын 
қасиеттері бар арнайы материал (полимерлі мата немесе баннерлік пленка).  
Жабысқақ және желімсіз негізі бар мөлдір пленка. Матадан влагостойкого 
материал. Негізінен сыртқы жарнама саласында қолданылады. Тиімді нұсқа-
оны ішкі жарықтандыруы бар арнайы құрылымдарда (Жарық қораптарында) 
пайдалану. Артқы жарықтың арқасында басып шығарылған суреттер немесе 
мәтін бай және жарқын көрінеді. 

 
271 -сурет. Бэклит (Backlit) 

 
Принтер картридждерін келесі көрсеткіштер бойынша жіктеуге 

болады: 
• үлгісіндегі конструкцияларға; 
• Толтыру материалы; 
• Түстер саны; 
• Ішкі құрылымы. 
Картридждер олардың ерекшеліктері мен принтерлерге басып шығару 

әдісі бойынша әртүрлі: 
 Сиялы картридждер сұйық сиямен толтырылады; 
 Лазерлік картридждері бар принтерлер ұнтақты басып шығару процесін 

жүзеге асырады; 
 Тонер картридждері-бұл бір рет қолданылатын құрылғылар, олар чипті 

тонерлер болып табылады; 
 Матрицалық картридж-мөрленген корпуста сиямен сіңдірілген 

таспалар. 
Сия түрлері-жеңіл төзімді сия, ультрахромды сия, пигментті сия, 

еріткіш негізіндегі сия, УК-бекітілген сия, су негізіндегі сия, латекс сия және 
т. б.  
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Суда еритін сия. Су негізіндегі сия (272 сурет) күнделікті сиялы басып 
шығару үшін қолайлы. Олар әмбебаптығы мен төмен құны арқасында 
сұранысқа ие. Мұндай сия суреттерді басып шығару үшін де, мәтіндерді 
басып шығару үшін де өте жақсы. Бірақ қолайлы фотоқағазды қолданған 
жөн. Оның кемшіліктері ультракүлгін сәулеге әлсіз қарсылықты қамтуы 
керек. 

 
272- сурет. Суда еритін сия 

 
Пигментті сия (273- сурет) құрылымы бойынша олар суда еритін 

заттарға ұқсайды, бірақ басып шығару кезінде бояу бөлшектері бір-біріне 
жабысып, қанық және айқын басып шығаруды қамтамасыз етеді. Басып 
шығарылған фотосуреттер мен мәтіндік материалдар ультракүлгін және 
ылғалға төзімді, оттегінің әсерінен фотоқағазға бекітілген композицияға 
байланысты. Мұндай сияның кемшілігі-мәжбүрлі түрде жиі басып шығару, 
себебі сия басып шығару механизмінде кебуі мүмкін. 

 
273- сурет. Пигментті сия 

 
Ультрахромды сия (274- сурет). Өте төзімді материалдар бар — 

ультра хромды сия, олар параметрлер бойынша пигментке ұқсайды, бірақ кең 
палитрасы бар (14 түс). Canon және HP брендтері басып шығару 
құрылғыларына ұқсас бояулар шығарады, бұл жоғары сапалы және түрлі-
түсті басып шығаруға кепілдік береді. Мұндай сия ультрафиолет пен ылғалға 
жақсы төзеді. 
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274- сурет. Ультрахромды сия 

 Сублимациялық сия (275 сурет). Сублимациялық сияны қолдана 
отырып, суреттерді әртүрлі тасымалдаушыларға беруге болады: фотоқағаз, 
ағаш, фарфор, пластик, тоқыма, шыны және т.б. жылу қабықшасының 
көмегімен. Мұндай сия әртүрлі қатты беттерге өте жақсы қолданылады, 
сондықтан олар кәдесый өнімдерін жасау үшін қолданылады. Палитра 12 
түстен тұрады [131]. 

 
275- сурет. Сублимациялық сия 

 
 Сольвентті және экосольвентті сиялар (276 сурет).  Бұл сияның 

құрамында химиялық тұрғыдан өте агрессивті еріткіш бар. Олар 
материалдың бетін тегістейді және оның жоғарғы қабатына мықтап 
бекітілген. Олар керамикалық картридждерде сатылады. Пайдалану мерзімі: 
сыртқы қолдану кезінде де ұзақ сақтау мерзімі бар.  

 
276 -сурет. Сольвентті және экосольвентті сиялар 

 
 Латекс сия құрамында жасанды латекс бар. Олар жоғары сапалы 

сыртқы жарнама жасау үшін қолданылады. Композицияның арқасында 
латекс сия күнде жоғалмайды, ауа-райынан қорықпайды. Әр түрлі беттерге 
жақсы жағылады: қағаз, винил, табиғи кенеп және тоқыма. Латекс сия-
пигменттің жасанды латекс қоспасы 70% судан және 30% еріткіштен және 
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тұрақтандырғыш қоспалардың аз бөлігінен тұрады. Сияны негізге 
қолданғаннан кейін олар 60 С-тан  110 С-қа дейінгі температура әсерінен 
басып шығару кезінде буланады. Латекс сияның артықшылықтары: 
фотосуретті басып шығарудағы табиғи түс, иіс болмауы және сыртқы 
әсерлерге жоғары төзімділік [132].   

Тапсырма 
1. Суретті Paint-тен басып шығарыңыз. Paint бағдарламасында басып 

шығарғыңыз келетін суретті ашыңыз. Таңдаңыз: мәзір Басып шығару > Бет 
Параметрлері (Vista) немесе Файл > Бет Параметрлері (XP-де). Масштабтау 
бөлімінде кадр өлшемі бойынша таңдаңыз және параметрді 2-ден 2 бетке 
өзгертіңіз.   

2. Фотосуретті кенепке басып шығаруға тырысыңыз. Сол файлды 
жылтыр және күңгірт фото қағазға басып шығарыңыз. Нәтижелерді 
салыстырыңыз. Кенептегі фотосурет пастелді, ал жылтыр қағазда-қанық 
көрінеді. Бұл әдісті жұмысыңызға ежелгі әсер беру үшін қолданыңыз. 

 
   3.4. Минилабтарда фотосуреттерді басып шығарудың 

технологиялық процестері 
 
Минилаб - шағын зертхана, фотографиялық өңдеу жабдығының 

ықшам жиынтығы, фотопленканы өңдеуге және қысқа уақыт ішінде 
суреттерді басып шығаруға арналған.  

Фотозертханалар дагеротипті ойлап тапқаннан кейін пайда болды (277 
сурет). Олар күміс тақтайшаларды сенсибилизациялауға арналған. XIX 
ғасырда жылжымалы вагоншаларда фотозертханалар пайда болды [133]. 

 

 
 

277 -сурет. Алғашқы дагерротиптердің бірі 
 

Сол дәуірде фотосуреттерді басып шығару "күндізгі" фотоқағаздарда 
жасалды, олар тек бекіту ерітіндісінде бекітуді қажет етті. Бірте-бірте 



270
  

 

фотозертхананың мақсаты фотосуретті басып шығару және фотоқағазды 
өңдеу болды. Заманауи түсті технологиялар пайда болғанға дейін (278- 
сурет), әр түрлі кәсіби және әуесқой фотозертханалар таратылды (279- сурет). 

 
278 -сурет. Қазіргі заманғы шағын фотозертхана 

 
279- сурет. ХХ ғасыр кәсіби фотозертханасы 

 
Мұндай фотозертханаларда жарық сезгіш материалдармен жұмыс істеу 

қауіпсіздігі үшін күндізгі жарықтан толық оқшаулау міндетті болып 
саналады. Фотозертхана фотопленкаларға арналған айқындағыш жабдықпен 
жарақтандырылуы және ағынды суда жууды қамтамасыз етуі тиіс.  

Орамдағы фотоқағазға жаппай фотобаспа жасау үшін қазіргі уақытта 
шағын зертхана – құрылғылар кешені қолданылады. Минилабораториялар 
сандық суреттерді лазердің көмегімен фотоқағазға басып шығарады, содан 
кейін ол кескінді жасау және бекіту үшін бірқатар химиялық заттармен 
өңделеді. Бұл процесс негативтердің қалай басылатынына өте ұқсас. Барлық 
кезеңдер: түсті түзету, дұрыс экспозиция және химиялық-фотографиялық 
өңдеу фотосуретті басып шығару, автоматтандырылған.  Түсті басып 
шығаруға арналған алғашқы шағын зертханалардың бірі 1942 жылы АҚШ-та 
шығарылды. Фотоқағазда заманауи фотоаппараттардан немесе сканерден 
алынған пленкалы негативтер мен цифрлық файлдарды лазерлік басып 
шығаратын кешен цифрлық минилаборатория деп аталады [134]. 

Қазіргі уақытта барлық дерлік фотосуреттер сандық түрде өңделеді. 
Fujifilm Frontier 390 және басқа да ұқсас минилабораториялар күміс 
галогендерін өңдеу технологиясын қолдана отырып, 21 ғасырдың бірінші 
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шағын зертхана – құрылғылар кешені қолданылады. Минилабораториялар 
сандық суреттерді лазердің көмегімен фотоқағазға басып шығарады, содан 
кейін ол кескінді жасау және бекіту үшін бірқатар химиялық заттармен 
өңделеді. Бұл процесс негативтердің қалай басылатынына өте ұқсас. Барлық 
кезеңдер: түсті түзету, дұрыс экспозиция және химиялық-фотографиялық
өңдеу фотосуретті басып шығару, автоматтандырылған. Түсті басып 
шығаруға арналған алғашқы шағын зертханалардың бірі 1942 жылы АҚШ-та
шығарылды. Фотоқағазда заманауи фотоаппараттардан немесе сканерден 
алынған пленкалы негативтер мен цифрлық файлдарды лазерлік басып 
шығаратын кешен цифрлық минилаборатория деп аталады [134].

Қазіргі уақытта барлық дерлік фотосуреттер сандық түрде өңделеді. 
Fujifilm Frontier 390 және басқа да ұқсас минилабораториялар күміс 
галогендерін өңдеу технологиясын қолдана отырып, 21 ғасырдың бірінші

онжылдығында фотофинишинг технологиясының маңызды белгісі болып 
табылады. Олар 2003 жылы көпшілікке қол жетімді болды. Сандық 
камералардың сатылымы тұтынушылар жоғары сапалы фотосуреттерді 
басып шығарудың ыңғайлы және таныс әдісіне ие болған кезде күрт өсті. 

Frontier 390 сияқты сандық "дымқыл" минилабтар (280- сурет), күміс 
галогені, қызыл, жасыл және көк лазерлік фотодиодтары немесе басқа 
модуляцияланған жарық көздері бар дәстүрлі фотогальваникалық 
материалдарда жасырын бейнені көрсетеді. Күміс галогенидінің ашық 
кристалдарын күміс бөлшектеріне түрлендіру келесідей жүреді: сұйық 
өндіруші қызыл, жасыл және көк түсті фотосезімтал эмульсиялық қағаз 
қабаттарында (RC) көрсетілген күміс мөлшеріне пропорционалды түрде 
тотығады. Тотыққан айқындаушы агенттер, өз кезегінде, көк, күлгін және 
сары бояғыштарды қалыптастыру үшін арнайы түсті байланыстырғыштармен 
әрекеттеседі. Содан кейін күміс бөлшектері мен күміс галогенидінің қалған 
қосылыстары ағартқышпен бекітіліп, басып шығарудан жуылады, осылайша 
түрлі-түсті фотографиялық із пайда болады. 

280- сурет. Minilab Frontier 390

Түрлі-түсті кескін желатинді байланыстырғыш қабатпен қорғалған 
оқшауланған көк, күлгін және сары бояғыштардан тұрады. Бұл RC түсті қағаз 
технологиясы химиялық тұрғыдан өте күрделі, бірақ адамдар 30 жылдан 
астам уақыт бойы сатып алуға дағдыланған. Технология дамыған сайын түс 
дәлдігі мен кескіннің тұрақтылығы біртіндеп жақсарды. 

Жаңа Fujifilm DL 400 құрғақ зертхана (281- сурет) 2008 жылдың ақпан 
айында PMA 2008 (Photo Marketing Association) көрмесінде жарияланды. "DL 
400" атауы "құрғақ зертхана" дегенді білдіреді және машина Noritsu мен 
Fujifilm арасындағы бірлескен Даму болып табылады.  
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281- сурет. Fujifilm DL 400 Dry Lab 

 
Онда Epson жасаған сия технологиясы қолданылады. Негізінен, бұл өте 

жылдам сиялы принтер, ажыратымдылығы 720 × 720 нүкте / дюйм (CMYK), 
шағын және орта фотофиништік өңдеу нарықтарына қызмет ете алады. 
Оператор бір минут ішінде машинаны күңгірт қағаздан жылтыр қағазға 
қолмен ауыстыра алады. DL 400 4 × 6 фотосуреттерді сағатына 650 басып 
шығару жылдамдығымен шығара алады. Сондай-ақ, ол ені 10 дюймге дейінгі 
орамдарда басып шығарып, суреттерді 10 x 36 дюймге дейін үлкейте алады. 

 
Тапсырма 
1. Фотосуретті минилабта басып шығарыңыз. Файлды 

бағдарламалық жасақтамада өзгертусіз немесе түзетусіз басып шығарыңыз. 
Содан кейін параметрлерді өзгертіңіз және сол файлды контрастты, 
қанықтылықты өзгертіп, түсін өзгертіңіз. Нәтижелерді салыстырыңыз. 

2. Мұрағаттан таңдалған кез-келген фотосуретті 30×40 см Өлшем 
параметрлерін орнату арқылы басып шығарыңыз. Сол файлды 9×12 см басып 
шығаруға жіберіңіз. Салыстырыңыз. Енді Фото редакторында айқындықты 
арттырыңыз, осы өлшемдермен тағы бір рет басып шығарыңыз. Фотосуреттің 
өлшемі неғұрлым аз болса, соғұрлым айқындықты арттыру қажет болады. 
Жұмысты басып шығару үшін бұлыңғыр эффект жасау үшін осы әдісті 
қолданыңыз. 

 
 Өзіндік бақылау сұрақтары: 

1. Түрлі-түсті жарықтың экспрессивтілігі және оны статикалық және 
динамикалық композицияларды жарықтандыруда қолдану 
фотосуреттің жалпы әсеріне қалай ықпал етеді? 

2. Мизансцена мен жарықтың байланысын көрсетіңіз. 
3. Кескін сканерлерінің қандай түрлері бар. 
4. Бір реттік планшеттік сканердің жұмыс істеу қағидатын сипаттаңыз. 
5. Принтердің үш негізгі түрін атаңыз. 
6. Матрицалық принтердің жұмыс істеу қағидаты қандай? 
7. Лазерлік принтер қалай жұмыс істейді? 
8. Қозғалмалы тасымалдаушысы бар графа құрушы қалай жұмыс 

істейді? 
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281- сурет. Fujifilm DL 400 Dry Lab

Онда Epson жасаған сия технологиясы қолданылады. Негізінен, бұл өте 
жылдам сиялы принтер, ажыратымдылығы 720 × 720 нүкте / дюйм (CMYK),
шағын және орта фотофиништік өңдеу нарықтарына қызмет ете алады. 
Оператор бір минут ішінде машинаны күңгірт қағаздан жылтыр қағазға 
қолмен ауыстыра алады. DL 400 4 × 6 фотосуреттерді сағатына 650 басып
шығару жылдамдығымен шығара алады. Сондай-ақ, ол ені 10 дюймге дейінгі 
орамдарда басып шығарып, суреттерді 10 x 36 дюймге дейін үлкейте алады.

Тапсырма
1. Фотосуретті минилабта басып шығарыңыз. Файлды 

бағдарламалық жасақтамада өзгертусіз немесе түзетусіз басып шығарыңыз.
Содан кейін параметрлерді өзгертіңіз және сол файлды контрастты, 
қанықтылықты өзгертіп, түсін өзгертіңіз. Нәтижелерді салыстырыңыз.

2. Мұрағаттан таңдалған кез-келген фотосуретті 30×40 см Өлшем 
параметрлерін орнату арқылы басып шығарыңыз. Сол файлды 9×12 см басып
шығаруға жіберіңіз. Салыстырыңыз. Енді Фото редакторында айқындықты
арттырыңыз, осы өлшемдермен тағы бір рет басып шығарыңыз. Фотосуреттің
өлшемі неғұрлым аз болса, соғұрлым айқындықты арттыру қажет болады.
Жұмысты басып шығару үшін бұлыңғыр эффект жасау үшін осы әдісті
қолданыңыз.

Өзіндік бақылау сұрақтары:
1. Түрлі-түсті жарықтың экспрессивтілігі және оны статикалық және 

динамикалық композицияларды жарықтандыруда қолдану
фотосуреттің жалпы әсеріне қалай ықпал етеді?

2. Мизансцена мен жарықтың байланысын көрсетіңіз.
3. Кескін сканерлерінің қандай түрлері бар.
4. Бір реттік планшеттік сканердің жұмыс істеу қағидатын сипаттаңыз.
5. Принтердің үш негізгі түрін атаңыз.
6. Матрицалық принтердің жұмыс істеу қағидаты қандай?
7. Лазерлік принтер қалай жұмыс істейді?
8. Қозғалмалы тасымалдаушысы бар графа құрушы қалай жұмыс 

істейді?

9. Фотосуреттерді сканерлеу үшін қандай жабдық қажет?
10. Графикалық редактордың негізгі функцияларын тізімдеңіз.

Тест тапсырмалары 

1. Суретті фотографиялық негативтен немесе слайдтан сандық файлға
түрлендіретін құрылғы

а) Минилаб. 
б) Рұқсат сканері. 
в) Фильм-сканер. 
г) Тонер картриджі. 
д Баспа платасы. 
2. Мәтінді немесе графиканы немесе кескінді физикалық медиаға

электронды түрде аударуға арналған компьютерге арналған 
перифериялық құрылғы

а) Сканер. 
б) Принтер. 
в) Плоттер. 
г) Минилаб. 
д Ксерокс. 
3. Тек мәтіндік құжаттарды басып шығару үшін пайдаланылған

принтерлер
а) Матрицалық. 
б) Сиялы. 
в) Капиллярлық. 
г) Лазерлік. 
д Кеңсе. 
4. Түрлі-түсті фотосуреттерді немесе иллюстрацияланған мәтіндік

құжаттарды басып шығаруға жарамды принтерлер
а) Капиллярлық. 
б) Сиялы. 
в) Кеңсе. 
г) Лазерлік. 
д Матрицалық. 
5. Мұндай сканерді қолданудың арқасында теріс әсер алғаннан кейін

бірден фотосуреттерді интернетте жылдам жіберуге болады
а) Тонер картриджі. 
б) Баспа платасы. 
в) Минилаб. 
г) Рұқсат сканері. 
д Фильм-сканер. 
6. Мұндай принтерлер жасаған басып шығару жоғары сапалы және берік.
а) Матрицалық. 
б) Сиялы. 
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в) Капиллярлық. 
г) Лазерлік. 
д Кеңсе. 
7.      Графикалық ақпаратты жоғары сапалы құжаттау
а) Сканердің ерекшелігі. 
б) Принтер технологиясы. 
в) Түрдің таралуы. 
г) Графикалық құрылысшының мақсаты. 
д Стандартталған рәсім. 
8.      Мұндай графикалық құрылысшыларда тасымалдаушы тегіс үстелге

бекітілген 
а) Планшеттік. 
б) Кеңсе. 
в) Сиялы.  
г) Барабанды. 
д Фрикциялық. 
9.      Оның мақсаты-фотосуретті басып шығару және фотоқағазды өңдеу
а) Фотосурет. 
б) Фототехника. 
в) Фотожабдық. 
г) Фотозертхана. 
д Фотостудия. 
10. Суреттерді галереяларда сатылатын немесе мұражайларда көрсетілетін

кенептерге басып шығарудың ең жақсы тәсілі
а) Офсеттік. 
б) Жикле.  
в) Сублимация. 
г) Терең. 
д Жоғары. 
11.   Сканер бере алатын пиксельдердің нақты саны
а) Сканерлеу жылдамдығы. 
б) Бағдарламалық қамтамасыз ету. 
в) Оптикалық ажыратымдылық. 
г) Теңгерімді қажеттілік. 
д Суреттерді сканерлеу. 
12. Бұл сияның құрамында химиялық тұрғыдан өте агрессивті еріткіш бар.
а)    Сольвент
б) Сублимациялық. 
в) Ультрахромды. 
г) Пигментті. 
д Суда еритін. 
13. Керемет жарық шашырататын қасиеттері бар арнайы материал

(полимерлі мата немесе баннер пленкасы).
а) Кенеп. 
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в) Капиллярлық
г) Лазерлік 
д Кеңсе
7. Графикалық ақпаратты жоғары сапалы құжаттау.
а) Сканердің ерекшелігі
б) Принтер технологиясы
в) Түрдің таралуы
г) Графикалық құрылысшының мақсаты
д Стандартталған рәсім 
-8 Мұндай графикалық құрылысшыларда тасымалдаушы тегіс үстелге

бекітілген.
а) Планшеттік 
б) Кеңсе 
в) Сиялы  
г) Барабанды 
д Фрикциялық 
9. Оның мақсаты-фотосуретті басып шығару және фотоқағазды өңдеу.
а) Фотосурет 
б) Фототехника 
в) Фотожабдық 
г) Фотозертхана
д Фотостудия
10. Суреттерді галереяларда сатылатын немесе мұражайларда көрсетілетін 

кенептерге басып шығарудың ең жақсы тәсілі.
а) Офсеттік 
б) Жикле  
в) Сублимация 
г) Терең
д Жоғары
11. Сканер бере алатын пиксельдердің нақты саны.
а) Сканерлеу жылдамдығы
б) Бағдарламалық қамтамасыз ету
в) Оптикалық ажыратымдылық
г) Теңгерімді қажеттілік
д Суреттерді сканерлеу
12. Бұл сияның құрамында химиялық тұрғыдан өте агрессивті еріткіш бар.
а) Сольвент
б) Сублимациялық
в) Ультрахромды
г) Пигментті
д Суда еритін
13. Керемет жарық шашырататын қасиеттері бар арнайы материал

(полимерлі мата немесе баннер пленкасы).
а) Кенеп 

б) Картридж. 
в) Satin. 
г) Glossy. 
д Бэклит. 
14.    Фотографиялық өңдеу жабдықтарының ықшам жиынтығы қысқа уақыт 

ішінде пленканы өңдеуге және суреттерді басып шығаруға арналған 
а) Баспахана. 
б) Фотостудия. 
в) Минилаб. 
г) Графопресс. 
д Дагеротипия. 
15.    Фотозертханада жұмыс істеу кезіндегі ерекше талаптар
а) Күндізгі жарықтан толық оқшаулау. 
б) Лазерлік басып шығару құрылғыларының болуы. 
в) Арнайы диэлектрлік қағаз. 
г) Оң зарядталған тонер. 
д Қадамдық қозғалтқыштарды жылжыту. 

Қысқаша қорытынды 
Басып шығарлатын фотографияының түпткі үлгісі маңызды материал 

болаиындығын есте сақтаңыз. Сонымен қатар, ол кейбір фотосуреттерді 
шынымен жарқын көрінеді, әсіресе жарықпен шағылысқанда, бірақ басып 
шығару кезінде кейбір айқын бөлшектердің жоғалуына әкеледі. Эстетика 
тұрғысынан материалдарды таңдауда және суреттерді басып шығару әдісінде 
маңызды айырмашылықтар бар. 
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4-БӨЛІМ. СЮЖЕТТІК КОМПОЗИЦИЯ ТЕХНИКАСЫ 
 

Оқу мақсаттары 
Осы бөлімді оқып болған соң, білім алушы: 
1.  Әлемдік фото өнерінің әртүрлі стильдері мен бағыттарының 

мүмкіндіктерін пайдаланады; 
2. Фотографияның мәнерлі құралдарының шығармашылық 

мүмкіндіктерін пайдаланады; 
3.  Фотоөнердің түрлі жанрларында жұмыс істеу дағдыларын 

меңгереді;  
4.  Фотоөнердің әртүрлі жанрларындағы көркем фотосуреттерді 

орындау үшін қажетті дағдыларды игереді; 
5.  Түрлі графикалық редакторлармен жұмыс істеу үшін қажетті 

дағдыларды меңгереді; 
6. Фотосуреттерді қалпына келтіру және қалпына келтіру үшін қажетті 

дағдыларды игереді; 
7. Бейне кескінге музыкалық қатарды таңдау және кескінді 

компьютерлік жетілдіру үшін қажетті дағдыларды игереді. 
 
Алдын ала талаптар: 
Осы бөліммен жұмыс жасамас бұрын білім алушылар мыналарды білуі 

керек: 
1-бөлім. Осы оқу құралының "Фото түсіру технологиясы". 
2-бөлім. Осы оқу құралының "Фото және бейне материалдарын өңдеу". 
3-бөлім. Осы оқу құралының "фотосуретті басып шығару". 

 
Қажетті оқу құралдары: 

 
 “Жалғыз өзінде бес қасиеті бар" шағылыстырғыш; 
 Камера және жад картасы; 
 Қосымша батареялар мен камера сөмкесі; 
 Негізгі объектив және фокустық ұзындығы 50 мм болатын объектив; 
 Шамдар мен камераларға арналған штативтер; 
 Сыртқы жарқыл немесе сымсыз жарқыл; 
 Жарық сүзгілері; 
 Софт-бокс; 
 Рефлекторлардың әртүрлі түрлері. 
 Түсірілген фото-және бейнематериалдар; 
 Компьютер; 
  Бағдарламалық қамтамасыз ету (графикалық редакторлар, 

монтаждауға арналған бағдарламалар); 
 Сыртқы қатты дискілер; 
 Планшетті сканер; 
 Ескі басылған фотосуреттер; 
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 Басып шығару бастары.

Кіріспе

Бұл бөлімде 5 модульдің мазмұны сипатталған. Фототехниканың
біліктілік жұмыстарын орындау. Білім беру философиясы ақпаратты сығу 
емес, шығармашылықты ашу болып табылады. Бұған тәжірибе арқылы қол 
жеткізіледі. Бөлім цифрлық, жарнамалық, үйлену тойының, сәнді 
фотографияны қоса алғанда, фототехник-білім алушыларға арналған 
практикалық жұмыстарды, сондай-ақ киноөндіріс, фотожурналистика, 
пейзаждық және сәулеттік фотография, азық-түлік фототүсірілімі, 
жарнамалық техника, графика және көркем фотография бойынша 
жұмыстарды қамтиды. Өңдеушілер фотографиялық суреттерді жоспарлауды, 
түсіруді және бағалауды, дизайн теориясын қолдануды және тиісті ақпаратты 
сыни тұрғыдан талдау және синтездеу қабілетін дамытуды, сонымен қатар 
бірқатар жобалардан, соның ішінде коммерциялық, иллюстрациялық, 
институционалды және көркем фотолардан өз портфолиосын құруды 
үйренеді. Бөлім жаңадан келген фотографтарға техникалық және 
шығармашылық дағдыларды дамыту үшін динамикалық тәжірибені ұсынады. 
Олар қала орталығында болуға, эксперименттік және сыни жағдайда жұмыс 
істеуге, адамдармен жұмыс істеуге үйренуге, сондай-ақ фотографиялық 
әдістер мен технологиялардың кең спектрімен танысуға мәжбүр болады.   

5.1. Сюжеттік композиция техникасы 

"Сюжеттік композиция" термині бейнелеу өнеріне ғана емес, сонымен 
қатар музыка, би, әдебиет және кез-келген басқа өнер түрлеріне де 
қолданылады. Жазу сияқты белгілі бір контексте бұл термин кеңінен 
қолданылмауы мүмкін, бірақ соған қарамастан тиімді.  

Біріншіден, "сюжеттік композиция" өнер туындысында салыстырмалы 
нысандар мен элементтердің орналасуын сипаттайды. Демек, композиция - 
жақсы өнер туындысының негізгі аспектісі. Композицияның маңыздылығын 
асыра бағалау мүмкін емес. Кез-келген бастаушы фотограф өз жұмысының 
композициясына көп көңіл бөлуі керек. Жақсы композиция — бұл бөлшектер 
жеткілікті. Тым аз элементтер жаман, себебі олар өнер туындысын дұрыс 
түсіндіруге мүмкіндік беретін қажетті бөлшектерден айырады. Бұл сонымен 
қатар кескіннің тепе-теңдігін бұзады. Тым көп элементтер өте алаңдатуы 
мүмкін. Композиция тепе-теңдікті қажет етеді. Ең жақсы нәрсе-сіз жеткізгіңіз 



278
  

 

келетін идея немесе оқиға үшін барлық элементтер қажет екеніне көз 
жеткізу. 

Қарапайым сөзбен айтқанда, сурет салу дегеніміз-ондағы элементтерді 
сіздің жұмысыңыздың негізгі идеясына немесе мақсатына сәйкес болатындай 
етіп орналастыру. Элементтердің орналасуы объектілерді немесе заттарды 
нақты жылжыту арқылы жасалуы мүмкін. Бұл жағдайда жақсы мысал-
портреттік немесе натюрморт фотосуреті. Көшедегі фотография күтуді 
білдіреді, себебі фотограф әдетте өз нысандарын өздігінен жылжытуға 
мүмкіндігі жоқ және олар кадрдағы ең қолайлы позицияны алуды күтуі 
керек. Элементтерді ұйымдастырудың тағы бір тәсілі — өз позицияңызды 
өзгерту. Бұл әдіс фотографқа ландшафтық немесе архитектуралық 
фотография сияқты кез-келген нәрсені физикалық түрде жылжытуға 
мүмкіндік бермейтін жағдайларда орынды. 

Сюжеттік композиция — бұл көрерменнің көзқарасын сіздің 
жұмысыңыздың маңызды элементтеріне, кейде өте нақты тәртіпте бағыттау 
тәсілі. Жақсы композиция қарапайым жағдайларда тіпті ең скучно заттар мен 
заттардың шедеврін жасауға көмектеседі. Екінші жағынан, нашар 
композиция фотосуреттің қаншалықты қызықты болғанына қарамастан, оны 
толығымен бұзуы мүмкін. Композицияның нашар бағасы, сонымен қатар, 
қарапайым және жалпы экспозициялық қателіктерден немесе ақ баланстан 
айырмашылығы, өңдеуден кейін түзетуге болатын нәрсе емес. Кесу кейде 
кескінді сақтай алады, бірақ кескіннің белгілі бір бөліктерін дәл кесу және 
жою дұрыс шешім болған кезде ғана. Сондықтан суретті түсірмес бұрын 
композицияны таңдау туралы мұқият ойлану өте маңызды. 

Фокустық ұзындық, диафрагма, камераны объектіге қатысты 
орнататын бұрыш композицияға да қатты әсер етеді. Мысалы, кең 
диафрагманы таңдау фонды және алдыңғы жағын бұлдыратады, бұл 
орталықта орналасқан объектілердің маңыздылығын тиімді көрсетеді. 
Сондай-ақ, бұл көбінесе бұрыштардың айқын көлеңкесіне әкеледі (виньет), 
бұл көрерменнің көзқарасын кадр ішінде ұзақ ұстауға көмектеседі. Екінші 
жағынан, диафрагманы жабу көбірек нысандарды фокустауға әкеледі, бұл өз 
кезегінде кескіннің тепе-теңдігін жақсартуға әкелуі мүмкін. Бұл қалай? 
Мысалы — "өткір" - фокустағы көп заттар бұлыңғыр формаларға қарағанда 
көбірек назар аударуы мүмкін, бірақ әрдайым бола бермейді. Фотограф 
қалаған нәтижеге жету үшін барлық қол жетімді құралдарды қолдануы керек. 
Алдыңғы немесе фондағы нысандарды бөлу олардың жалпы кескін құрамына 
қосқан үлесін жоймайтынын атап өткен жөн. Қарапайым пішіндер, реңктер, 
көлеңкелер, жарқырау, түстер — бұл сюжеттік композицияның күшті 
элементтері. 

Сондықтан сюжеттік композицияның мақсаты фотографтың идеясын 
қажетті құралдармен білдіруге көмектесу керек. Мысалы, егер фотограф 
көрерменге ыңғайсыз немесе психологиялық әсер сезіндіргісі келсе, ол ең аз 
"табиғи" композицияны таңдайды және күтпеген және таңқаларлық нәрсе 
жасайды. Мұндай жұмыстың жақсы мысалы — әскери фотография, онда 
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өзгерту. Бұл әдіс фотографқа ландшафтық немесе архитектуралық 
фотография сияқты кез-келген нәрсені физикалық түрде жылжытуға 
мүмкіндік бермейтін жағдайларда орынды. 

Сюжеттік композиция — бұл көрерменнің көзқарасын сіздің 
жұмысыңыздың маңызды элементтеріне, кейде өте нақты тәртіпте бағыттау 
тәсілі. Жақсы композиция қарапайым жағдайларда тіпті ең скучно заттар мен 
заттардың шедеврін жасауға көмектеседі. Екінші жағынан, нашар 
композиция фотосуреттің қаншалықты қызықты болғанына қарамастан, оны 
толығымен бұзуы мүмкін. Композицияның нашар бағасы, сонымен қатар, 
қарапайым және жалпы экспозициялық қателіктерден немесе ақ баланстан 
айырмашылығы, өңдеуден кейін түзетуге болатын нәрсе емес. Кесу кейде 
кескінді сақтай алады, бірақ кескіннің белгілі бір бөліктерін дәл кесу және 
жою дұрыс шешім болған кезде ғана. Сондықтан суретті түсірмес бұрын 
композицияны таңдау туралы мұқият ойлану өте маңызды. 

Фокустық ұзындық, диафрагма, камераны объектіге қатысты 
орнататын бұрыш композицияға да қатты әсер етеді. Мысалы, кең 
диафрагманы таңдау фонды және алдыңғы жағын бұлдыратады, бұл 
орталықта орналасқан объектілердің маңыздылығын тиімді көрсетеді. 
Сондай-ақ, бұл көбінесе бұрыштардың айқын көлеңкесіне әкеледі (виньет), 
бұл көрерменнің көзқарасын кадр ішінде ұзақ ұстауға көмектеседі. Екінші 
жағынан, диафрагманы жабу көбірек нысандарды фокустауға әкеледі, бұл өз 
кезегінде кескіннің тепе-теңдігін жақсартуға әкелуі мүмкін. Бұл қалай? 
Мысалы — "өткір" - фокустағы көп заттар бұлыңғыр формаларға қарағанда 
көбірек назар аударуы мүмкін, бірақ әрдайым бола бермейді. Фотограф 
қалаған нәтижеге жету үшін барлық қол жетімді құралдарды қолдануы керек. 
Алдыңғы немесе фондағы нысандарды бөлу олардың жалпы кескін құрамына 
қосқан үлесін жоймайтынын атап өткен жөн. Қарапайым пішіндер, реңктер, 
көлеңкелер, жарқырау, түстер — бұл сюжеттік композицияның күшті 
элементтері. 

Сондықтан сюжеттік композицияның мақсаты фотографтың идеясын 
қажетті құралдармен білдіруге көмектесу керек. Мысалы, егер фотограф 
көрерменге ыңғайсыз немесе психологиялық әсер сезіндіргісі келсе, ол ең аз 
"табиғи" композицияны таңдайды және күтпеген және таңқаларлық нәрсе 
жасайды. Мұндай жұмыстың жақсы мысалы — әскери фотография, онда 

  
 

фотографтар көбінесе көрерменге соғыстың қаншалықты қорқынышты және 
жойқын екенін сезінуге көмектеседі. Екінші жағынан, суретші соғыс 
құрбандарын өте жағымды және алаңдатарлық түрде суреттей алады. Мұны 
істей отырып, ол соғыстың жағымсыз табиғатын гротеск пен саркастикалық 
түрде көрсетеді.   

 
4.2. Тәжірибелік жұмыстар 

№ 10 практикалық жұмыс Өз жабдығын үйрену 
Мақсаты: фотоаппаратпен және объективпен, олардың жұмыс істеу 

принциптерімен танысу. 
Теориялық бөлім: алдымен камераның нұсқаулығын оқып шығу керек. 

Бұл сіз таңдаған модельді игеруге тырысқанда өте жақсы құрал. Әрине, сіз 
өзіңіз білетін жерлерді қарап шығуға немесе белгілі бір бөлімдерді кейінірек 
қалдыруға болады, бірақ қарапайым камера нұсқаулығы сіз ойлағаннан да 
маңызды. Көптеген параметрлер бар, олар сіз оқып, нұсқаулықты оқып 
шықсаңыз өте пайдалы болады. Жинақты зерттеуге уақыт бөлу бірнеше 
себептерге байланысты маңызды: 

 Сіз камераның әр аспектісі туралы білуіңіз керек. 
 Камераны  жасаған адамдардан жақсы ешкім білмейді. 

 
Жұмыс барысы: 

Төмендегі параметрлер үшін минималды, орташа және максималды 
мәндерді жазып, камераның барлық өлшемдері үшін кесте жасаңыз: 

ISO-бұл экспозицияға қалай әсер ететінін және қолайлы ISO деңгейі 
қандай екенін түсіну үшін әртүрлі ISO параметрлерімен тәжірибе жасаңыз 
(сіз үшін). Бұл сізге жарық аз жағдайда фотографиялық шешімдер 
қабылдауға көмектеседі. Осы ISO шешімдерінің кейбіреулері камера түрімен 
шектелуі мүмкін. Қалай болғанда да, сіз өзіңіздің редукторыңыздың жоғарғы 
және төменгі шектерін білуіңіз керек.  

Sweet spot.  Линзаның ең жақсы параметрлерін табыңыз. Әр линзада 
диафрагма параметрі бар, онда кескін басқаларға қарағанда өткір болады. Бұл 
сізге түсіруге болатын максималды диафрагманы (және ең кіші 
диафрагманы) талдауға және әлі де кескінді фокустауға көмектеседі. Бұл 
өрістің тереңдігінен (яғни, көріністің қай бөлігі назар аударатындығынан) 
ерекшеленеді, себебі кескіннің нақты ажыратымдылығы тек бір жерде 
айқынырақ болады. 

Минималды экспозиция. Қолыңызда ұстауға болатын ең аз ысырма 
жылдамдығы қандай екенін біліп, нақты сурет алыңыз. Бұл аз жарық 
жағдайда, сондай-ақ штатив болмаған кезде шығармашылық кадрларда 
бұлыңғыр болады. Жалпы ереже-линзаның бір фокустық ұзындығына түсіру. 

Жарық. Кейбір фотографтар тек табиғи жарықта түсіреді, ал басқалары 
тек жасанды жарықтандыруды қолданады. Жарықтандырудың кез-келген 
түрін түсіріп, фантастикалық жұмыс жасайтын фотографтар бар. 
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Артықшылық тұрғысынан дұрыс немесе бұрыс жауап жоқ, бірақ жарықтың 
кез-келген түрінде қалай түсіру керектігін білу керек. Есіңізде болсын, 
барлық жарық таза техникалық тұрғыдан бірдей емес (вольфрам немесе 
флуоресцентті жарық және ақ). Жарықтың кейбір түрлері жақсы, ал 
басқалары онша жақсы емес. Жарықты қалай оқуды білу үшін жарықтың 
көптеген түрлерімен тәжірибе жасаңыз, содан кейін олардың әрқайсысында 
жұмыс істеуді үйреніңіз. 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Қолайсыз шу сіздің камераңызда қандай ISO диапазонында 

басталады? 
2. Камерада жарқылды қалай орнатуға болады? 
3. Камерадағы экспозицияны қалай калибрлеу керек? 
 
№ 2 тәжірибелік жұмыс Линзалардың минималды және 

максималды диафрагмасы 
 
Мақсаты: камераның әртүрлі фокустау режимдерін зерттеу. 
Теориялық бөлім: Диафрагма сіздің фотосуреттеріңізге бірнеше әсер 

етеді. Ең маңыздыларының бірі-суреттердің жарықтығы немесе 
экспозициясы. Диафрагманың өлшемі өзгерген кезде камераның сенсорына 
түсетін жарықтың жалпы мөлшері өзгереді, сондықтан кескіннің жарықтығы 
өзгереді. Үлкен диафрагма (кең тесік) көп жарық береді, бұл фотосуретті 
жарқын етеді. Кішкентай диафрагма керісінше жасайды, бұл фотосуретті 
күңгірт етеді. 

Диафрагманың тағы бір маңызды әсері-өрістің тереңдігі. Өрістің 
тереңдігі-бұл фотосурет сапасының негізгі көрсеткіші, кескінге қолайлы 
фокуста орналасқан ең жақын және ең алыс нысандар арасындағы қашықтық. 
Кейбір суреттерде өрістің "жұқа" немесе "таяз" тереңдігі бар, онда фон 
толығымен фокусталмаған. Басқа суреттерде өрістің" үлкен "немесе" терең " 
тереңдігі бар, мұнда алдыңғы және фон айқын болады. Мұны арақатынас 
ретінде есте сақтаудың әдісі бар: үлкен диафрагма алдыңғы және фонның 
бұлыңғырлығына әкеледі. Бұл көбінесе объектіні бөлектегіңіз келетін 
нысандардың портреттері немесе жалпы фотосуреттері үшін қажет. Кейде сіз 
алдыңғы нысанды орналастыра аласыз, ол объектіге қатысты бұлыңғыр 
болып көрінеді. 

 
Жұмыс барысы: 

Сіздің міндетіңіз — алдыңғы және фондық элементтерді бір уақытта 
фокустау кезінде табиғаттың немесе адамдардың суреттерін түсіру. Өрістің 
тереңдігі туралы түсінікпен танысыңыз және шығармашылық 
идеяларыңызды жүзеге асыру үшін әртүрлі параметрлерді қолдануды 
үйреніңіз. 

Әр линзада диафрагманың қаншалықты үлкен немесе кіші болуының 
шегі бар. Егер сіз объективтің сипаттамаларына қарасаңыз, диафрагманың 
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Артықшылық тұрғысынан дұрыс немесе бұрыс жауап жоқ, бірақ жарықтың 
кез-келген түрінде қалай түсіру керектігін білу керек. Есіңізде болсын,
барлық жарық таза техникалық тұрғыдан бірдей емес (вольфрам немесе
флуоресцентті жарық және ақ). Жарықтың кейбір түрлері жақсы, ал 
басқалары онша жақсы емес. Жарықты қалай оқуды білу үшін жарықтың
көптеген түрлерімен тәжірибе жасаңыз, содан кейін олардың әрқайсысында
жұмыс істеуді үйреніңіз.

Өзін-өзі бақылау сұрақтары
1. Қолайсыз шу сіздің камераңызда қандай ISO диапазонында

басталады?
2. Камерада жарқылды қалай орнатуға болады?
3. Камерадағы экспозицияны қалай калибрлеу керек?

№ 2 тәжірибелік жұмыс Линзалардың минималды және 
максималды диафрагмасы

Мақсаты: камераның әртүрлі фокустау режимдерін зерттеу.
Теориялық бөлім: Диафрагма сіздің фотосуреттеріңізге бірнеше әсер

етеді. Ең маңыздыларының бірі-суреттердің жарықтығы немесе
экспозициясы. Диафрагманың өлшемі өзгерген кезде камераның сенсорына 
түсетін жарықтың жалпы мөлшері өзгереді, сондықтан кескіннің жарықтығы
өзгереді. Үлкен диафрагма (кең тесік) көп жарық береді, бұл фотосуретті
жарқын етеді. Кішкентай диафрагма керісінше жасайды, бұл фотосуретті 
күңгірт етеді.

Диафрагманың тағы бір маңызды әсері-өрістің тереңдігі. Өрістің
тереңдігі-бұл фотосурет сапасының негізгі көрсеткіші, кескінге қолайлы 
фокуста орналасқан ең жақын және ең алыс нысандар арасындағы қашықтық.
Кейбір суреттерде өрістің "жұқа" немесе "таяз" тереңдігі бар, онда фон
толығымен фокусталмаған. Басқа суреттерде өрістің" үлкен "немесе" терең " 
тереңдігі бар, мұнда алдыңғы және фон айқын болады. Мұны арақатынас 
ретінде есте сақтаудың әдісі бар: үлкен диафрагма алдыңғы және фонның 
бұлыңғырлығына әкеледі. Бұл көбінесе объектіні бөлектегіңіз келетін
нысандардың портреттері немесе жалпы фотосуреттері үшін қажет. Кейде сіз
алдыңғы нысанды орналастыра аласыз, ол объектіге қатысты бұлыңғыр
болып көрінеді.

Жұмыс барысы:
Сіздің міндетіңіз — алдыңғы және фондық элементтерді бір уақытта 

фокустау кезінде табиғаттың немесе адамдардың суреттерін түсіру. Өрістің
тереңдігі туралы түсінікпен танысыңыз және шығармашылық
идеяларыңызды жүзеге асыру үшін әртүрлі параметрлерді қолдануды
үйреніңіз.

Әр линзада диафрагманың қаншалықты үлкен немесе кіші болуының 
шегі бар. Егер сіз объективтің сипаттамаларына қарасаңыз, диафрагманың 

максималды және минималды мәндерін көресіз. Барлық дерлік үшін 
максималды диафрагма маңызды болады, себебі ол сізге линзаны 
максималды түрде қанша жарық жинай алатындығын айтады (негізінен 
фотосуреттегі қоршаған ортаны қаншалықты қараңғы ете аласыз). 

F / 1.4 немесе f / 1.8 максималды диафрагмасы бар Линза "жылдам" 
линза болып саналады, себебі ол f / 4.0 "баяу" максималды диафрагмасы бар 
линзаға қарағанда көбірек жарық бере алады.. Сондықтан үлкен тесіктері бар 
линзалар әдетте қымбатырақ. Керісінше, минималды диафрагма соншалықты 
маңызды емес, себебі қазіргі заманғы линзалардың барлығы дерлік f / 16 
минимумын қамтамасыз ете алады. Күнделікті фотографияда сізге аз нәрсе 
қажет болады. 

Кейбір масштабтау линзаларын қолданған кезде максималды 
диафрагма үлкейту және кішірейту кезінде өзгереді. Мысалы, Nikon 18-55 
ММ f / 3.5-5.6 AF-P объективімен ең үлкен диафрагма f / 3.5-тен үлкен 
фокустық ұзындықта жай f / 5.6-ға дейін біртіндеп ауысады. Қымбат зумдар 
Nikon 24-70mm f / 2.8 сияқты барлық масштабтау диапазонында тұрақты 
максималды диафрагманы сақтайды. Негізгі линзаларда масштабтау 
линзаларына қарағанда үлкен максималды диафрагма бар, бұл олардың 
басты артықшылықтарының бірі. 

Фотосуреттегі маңызды нәрсеге назар аудару үшін фокус пен өрістің 
тереңдігін қолданыңыз, біз композициядан алып тастауға болмайтын 
алаңдаушылықты азайту үшін фокустың болмауын қолданамыз. Бұл сізге № 
1 практикалық жұмысты орындау кезінде жасалған кестеге көмектеседі. 
Камера үшін диафрагманың басымдылығын қалай орнату керектігін білу 
үшін нұсқаулықпен танысыңыз, содан кейін диафрагманы өзгертуге және әр 
түрлі диафрагмалардың соңғы кескінге тигізетін әсерін тануға ыңғайлы болу 
үшін тәжірибе жасап көріңіз. 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Өрістің тереңдігі өзгерген кезде алдыңғы және артқы көрініс қалай

өзгереді? 
2. Өрістің тереңдігін қалай басқаруға болады?
3. Диафрагманы таңдау кезінде жасалатын таңдауды не анықтайды?

№ 3 практикалық жұмыс Фотографиядағы жарықтандыруды
зерттеу 

Мақсаты: студияда жұмыс істеу әдістерін, заттарды қою және әртүрлі 
заттарды, жеке тұлғалардың немесе топтардың портреттерін түсіру үшін 
жарықтандырудың әртүрлі формаларын қолдану. 

Теориялық бөлім: жарықтандыру өте маңызды және композицияны 
жақсарта немесе бұзуы мүмкін. Жақсырақ бүйірден келетін жалғыз жарық 
көзі жарық пен қараңғылықтың нақты құрылымын жасайды, бұл нысандар 
арасындағы формалар мен қатынастарды анықтауға көмектеседі. Құйылған 
көлеңкелер орналасуда да өте маңызды, себебі олар тереңдік пен үш өлшемді 
кеңістік сезімін қалыптастыруға көмектеседі. Сіз кез-келген затты терезенің 
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жанына орнатып, табиғи жарықтандыруды қолдана аласыз, бірақ бұл сіз 
жұмыс істеген кезде өзгереді. Жасанды жарық бұрыш пен жұмсақтық 
тұрғысынан көбірек басқарылады және оның өзгермеуінің үлкен 
артықшылығы бар. 

Жұмыс барысы: 
Суретке түсіру кезінде бірнеше жарық схемаларын қолданып көріңіз. 

Студияның жарқылына арналған жарық модификаторларымен және әртүрлі 
қосымша жабдықтармен тәжірибе жасаңыз. Орнату кезінде әр түрлі жарық 
шешімдерін қолданып көріңіз және әр түрлі жарық бірдей композицияның 
сезімін қаншалықты өзгерте алатындығына таң қаласыз: 

Жарық шағылыстырғыштар-жақсы суретке түсудің ең қол жетімді және 
қарапайым әдістерінің бірі. Қарапайым жарық шағылыстырғыш сізге 
қосымша жарықтандыру жабдықтарын қажет етпестен сахнадағы табиғи 
жарықты басқаруға мүмкіндік береді. Егер сіз кейбір көлеңкелерді 
жұмсартуға тырыссаңыз, затты жарықтандырған дұрыс немесе 
композициядағы текстураларды бөлектеген дұрыс, жарық 
шағылыстырғыштар көмектесе алады. 

Флэш немесе стробоскоп-бұл сіз үйренгіңіз келетін келесі жабдық. 
Көріністі жарықтандыру үшін камерадан тыс жарық немесе жарқылдың 
болуы терезеден табиғи жарықты пайдалануды қажет етпейді. Оның орнына, 
сіз өзіңіздің объектіңізді кез-келген бұрышта жарықтандыруға көбірек 
еркіндік аласыз. Сондай-ақ, жарқыл немесе стробоскоп сияқты қуатты жарық 
көзі сіздің фотосуреттеріңізге кәсіби көрініс береді және төмен кілт фотосы 
сияқты қызықты эффекттер жасауға мүмкіндік береді. 

Жарқыл (кейде ыстық аяқ киім деп аталады) — бұл бастау үшін тамаша 
шешім. Олар стробоскоптарға қарағанда қол жетімді және көптеген 
фотографтардың қажеттіліктері үшін жеткілікті болады. 

Стробоскоптар қымбатырақ, бірақ одан да көп мүмкіндіктерді 
ұсынады. Олар сізге жарықтың қарқындылығын олардың параметрлерін 
өзгерту арқылы реттеуге мүмкіндік береді, әдетте олар қалаған әсерге жету 
үшін стробоскопты қайда қою керектігін анықтауға көмектесетін 
кіріктірілген модельдеу жарығына ие. 

Софтбокс-жарықтандыру жабдықтарының тағы бір маңызды элементі. 
Сіз жарқылды немесе стробоскопты таңдайсыз ба, өткір көлеңкеден аулақ 
болғыңыз келетін суреттер үшін софтбоксты таңдау туралы ойлануыңыз 
керек. Софтбокс жарықты жарықтан немесе стробоскоптан жұмсақ және тіпті 
жарыққа таратуы мүмкін. Олар сонымен қатар шашыраңқы жарықты едәуір 
азайтады және жарықты қалағаныңызша бағыттауға көмектеседі. 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Сіз қандай жарықтандыру жабдықтарын жиі қолданасыз ба? 
2. Үш нүктелі жарықтандыру дегеніміз не? 
3. Үйде селфи жасау үшін жақсы жарықтандыруды қалай жасауға 

болады? 
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жанына орнатып, табиғи жарықтандыруды қолдана аласыз, бірақ бұл сіз 
жұмыс істеген кезде өзгереді. Жасанды жарық бұрыш пен жұмсақтық 
тұрғысынан көбірек басқарылады және оның өзгермеуінің үлкен 
артықшылығы бар. 

Жұмыс барысы: 
Суретке түсіру кезінде бірнеше жарық схемаларын қолданып көріңіз. 

Студияның жарқылына арналған жарық модификаторларымен және әртүрлі 
қосымша жабдықтармен тәжірибе жасаңыз. Орнату кезінде әр түрлі жарық 
шешімдерін қолданып көріңіз және әр түрлі жарық бірдей композицияның 
сезімін қаншалықты өзгерте алатындығына таң қаласыз: 

Жарық шағылыстырғыштар-жақсы суретке түсудің ең қол жетімді және 
қарапайым әдістерінің бірі. Қарапайым жарық шағылыстырғыш сізге 
қосымша жарықтандыру жабдықтарын қажет етпестен сахнадағы табиғи 
жарықты басқаруға мүмкіндік береді. Егер сіз кейбір көлеңкелерді 
жұмсартуға тырыссаңыз, затты жарықтандырған дұрыс немесе 
композициядағы текстураларды бөлектеген дұрыс, жарық 
шағылыстырғыштар көмектесе алады. 

Флэш немесе стробоскоп-бұл сіз үйренгіңіз келетін келесі жабдық. 
Көріністі жарықтандыру үшін камерадан тыс жарық немесе жарқылдың 
болуы терезеден табиғи жарықты пайдалануды қажет етпейді. Оның орнына, 
сіз өзіңіздің объектіңізді кез-келген бұрышта жарықтандыруға көбірек 
еркіндік аласыз. Сондай-ақ, жарқыл немесе стробоскоп сияқты қуатты жарық 
көзі сіздің фотосуреттеріңізге кәсіби көрініс береді және төмен кілт фотосы 
сияқты қызықты эффекттер жасауға мүмкіндік береді. 

Жарқыл (кейде ыстық аяқ киім деп аталады) — бұл бастау үшін тамаша 
шешім. Олар стробоскоптарға қарағанда қол жетімді және көптеген 
фотографтардың қажеттіліктері үшін жеткілікті болады. 

Стробоскоптар қымбатырақ, бірақ одан да көп мүмкіндіктерді 
ұсынады. Олар сізге жарықтың қарқындылығын олардың параметрлерін 
өзгерту арқылы реттеуге мүмкіндік береді, әдетте олар қалаған әсерге жету 
үшін стробоскопты қайда қою керектігін анықтауға көмектесетін 
кіріктірілген модельдеу жарығына ие. 

Софтбокс-жарықтандыру жабдықтарының тағы бір маңызды элементі. 
Сіз жарқылды немесе стробоскопты таңдайсыз ба, өткір көлеңкеден аулақ 
болғыңыз келетін суреттер үшін софтбоксты таңдау туралы ойлануыңыз 
керек. Софтбокс жарықты жарықтан немесе стробоскоптан жұмсақ және тіпті 
жарыққа таратуы мүмкін. Олар сонымен қатар шашыраңқы жарықты едәуір 
азайтады және жарықты қалағаныңызша бағыттауға көмектеседі. 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Сіз қандай жарықтандыру жабдықтарын жиі қолданасыз ба? 
2. Үш нүктелі жарықтандыру дегеніміз не? 
3. Үйде селфи жасау үшін жақсы жарықтандыруды қалай жасауға 

болады? 
 

  
 

№4 практикалық жұмыс Модельдермен жұмыс 
 

Мақсаты: модельдермен жұмыс жасау дағдыларын алу. 
Теориялық бөлім: модельдермен жұмыс істеу фотографияның 

қызықты бөлігі болуы мүмкін, себебі әр модель сіздің жобаңызға ерекше 
көрініс пен ерекше перспектива бере алады. Әр жоба үшін үлгіні таңдау 
фотографтың жұмысының маңызды бөлігі болып табылады, себебі бұл 
олардың идеяларын басқара алатындығын және оларды жүзеге асыра 
алатындығын көрсетеді. Кастинг директоры тиісті рөлдер үшін ең жақсы 
актерлерді Мұқият таңдағаны сияқты, фотосессия үшін дұрыс модельді 
таңдау туралы да айтуға болады.  

Фотография-бұл өнердің бір түрі және ол автор мен көрерменнің 
пікіріне негізделген. Өнер ретінде кейбір ережелерді бұзу керек. Тәжірибе 
жасаңыз, сәттерді түсіруге тырысыңыз немесе басқалар көре алмайтын 
нәрсені көріңіз. 

Жұмыс барысы: 
Модельді таңдау. Қолайлы модельді табу үшін көп жұмыс істеу керек. 

Әлеуметтік медиа-бұл модельдер мен макияж суретшілерімен танысуға және 
басқа фотографтардан шабыт алуға тамаша орын. Сіз түсіретін модельдердің 
көпшілігінде интернетте бет бар және бұл сіз үшін керемет жарнама бола 
алады. Сондай-ақ, "өнеркәсіптегі әйелдер" және "көркемдік ынтымақтастық" 
сияқты топтар бар, онда сіз ынтымақтастық туралы келісе аласыз. 

Егер сіз модельмен байланыс орнатқан болсаңыз, қалай жалғастыру 
керектігін білу үшін жоспар құруыңыз керек. Адаммен кездесу керек. Бұл 
сізге оның жеке басы, өзіне деген сенімділігі, сыртқы келбеті туралы жақсы 
түсінік береді және байланыс орнатуға көмектеседі. Түсірілім басында 
модельмен кездескенде, камераны сөмкеде қалдырыңыз және оны әңгімеге 
қатыстырыңыз. Өзіңіз қалаған нәрсені айтыңыз және оған позаның бірнеше 
нұсқасын ұсыныңыз.  

Орын мен жабдықты таңдау. Әр түрлі жарықтандыру, камералар мен 
жабдықтар адамның сыртқы түріне әсер етуі мүмкін. Өзіңіздің 
редукторыңызды кімнің суретке түсетініне және сіз айтып отырған оқиғаға 
байланысты қолмен конфигурациялау арқылы пайдаланыңыз.  

Енді сіз барлық дайындық жұмыстарын жасадыңыз, қайда түсіресіз? 
Модель қандай киім кию керек? Жоспарлауды киімнен немесе орыннан 
бастаған дұрыс (егер сіз студияда болмасаңыз). Егер сіз көйлектен 
бастасаңыз, айталық, қыздың жазғы көйлегі болса, онда орналасуы киімге 
сәйкес келуі керек. Мүмкін далада немесе жағажайда немесе орманда 
түсірілім туралы ойланыңыз.  

Фотосессия өткізу. Модельмен жұмыс істеудің келесі қадамы-түсіруді 
бастау. Егер сізде тәжірибелі модель болса, оған позалар туралы көп айтудың 
қажеті жоқ, себебі ол не істеу керектігін біледі. Егер сізде тәжірибесіз модель 
болса, Pinterest, сән журналдары және әлеуметтік медиа сияқты сайттардан 
суретке түсіру идеясын алуға болады. Көптеген фотоларды қараңыз, осы 
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позаларды орындаңыз, осылайша сіз өзіңіздің моделіңізден не 
қалайтыныңызды тұжырымдай аласыз.  

Түсірілім кезінде мақтау оң нәтиже береді. Модельдің "вакуумда" 
жұмыс істеуіне жол бермеңіз. Егер сіз түсірілім кезінде модельді әңгімеге 
тартсаңыз, сіз камарадия атмосферасын жасайсыз. Командада жақсы жұмыс 
істегенде, жұмыс істеу әлдеқайда оңай екенін түсінесіз. 

Жаңа және тәжірибесіз модельдерге түсіру бағыты қажет болады. 
Оларға камераға қараудың қажеті жоқ екенін көрсетіңіз, және ол жаққа 
қараған кезде көптеген тартымды фотосуреттер болады. Өз моделіңіздің 
айналасында жүріңіз және жүріңіз, оның позициясын өз қалауыңыз бойынша 
Өзгертуді сұраңыз. Жаңа бастаған модельдер өте кішкентай қадамдармен 
позицияларды қалай жылжыту және нақтылау керектігін көрсетуі керек.  

Эмоцияны білдірудегі өзгеріс маңызды. Сізге Бір бет әлпеті бар 
кадрларға толы камера қажет емес. Сіздің моделіңізден оны бақытты, 
қайғылы, меланхолиялық немесе кез-келген басқа көңіл-күйді есте сақтауды 
сұраңыз. Егер сіз өзіңіздің қарым-қатынасыңызға сенімді болсаңыз, оған 
белгілі бір сценарийлерді ойнауды сұраңыз. Ашық ауыз, жартылай ашық 
немесе жабық көздер сияқты нұсқаларды сынап көру керек. Егер сіз 
модельден көзіңізді жұмып, бір нәрсені елестетуді сұрасаңыз, содан кейін 
түсірілім алдында көзіңізді ашсаңыз, бұл жақсы нәтиже беруі мүмкін.  

Модельдің қолдары мен аяқтарына назар аударыңыз. Қолдар әрқашан 
босаңсып, еркін болуы керек. Бұл кеңістік фотосуреттерде дененің табиғи 
пішінін көрсетуге көмектеседі. Модельдің көздері қайда бағытталғанына 
назар аударуға тырысыңыз. Табиғи қозғалысты түсіру фотосуреттің ең 
қолайлы стилі болып табылатын тегістікті қамтамасыз етеді.   

Нəтижелерді бағалау.  Түсірілім аяқталғаннан кейін жедел және кәсіби 
болыңыз. Сіздің модельіңіз нәтижелерге өте қызығушылық танытады. Оны 
қажет болғаннан ұзақ күтпеуге тырысыңыз.  

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Модельге оның жеке басын суретке түсіру және оны фотосуреттерде 
көрсету үшін жеткілікті білу үшін қандай сұрақтар қою керек? 
2. Модельдің өз кескініне қандай құқықтары бар? 
3. Модельдермен жұмыс жасау кезінде үш нүктелі жарықтандыру қалай 
қолданылады? 

 
№ 5 практикалық жұмыс Белгілі бір тақырып бойынша суреттер 

сериясын жасаңыз 
 

Мақсаты: әртүрлі режимдерде жұмыс істеу дағдыларын 
қалыптастыру. 

Теориялық бөлім: фотосуреттердің көмегімен біз өмірді көреміз, ал 
әрқайсысы өз жолымен. Суреттер әңгімелеу процесінде көмектеседі, өмірді 
қызықты етеді. Суреттер бізге үйренуге көмектеседі, суреттер назар 
аударады, суреттер күрделі ұғымдарды түсіндіреді және шабыттандырады. 
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позаларды орындаңыз, осылайша сіз өзіңіздің моделіңізден не 
қалайтыныңызды тұжырымдай аласыз.  

Түсірілім кезінде мақтау оң нәтиже береді. Модельдің "вакуумда" 
жұмыс істеуіне жол бермеңіз. Егер сіз түсірілім кезінде модельді әңгімеге 
тартсаңыз, сіз камарадия атмосферасын жасайсыз. Командада жақсы жұмыс 
істегенде, жұмыс істеу әлдеқайда оңай екенін түсінесіз. 

Жаңа және тәжірибесіз модельдерге түсіру бағыты қажет болады. 
Оларға камераға қараудың қажеті жоқ екенін көрсетіңіз, және ол жаққа 
қараған кезде көптеген тартымды фотосуреттер болады. Өз моделіңіздің 
айналасында жүріңіз және жүріңіз, оның позициясын өз қалауыңыз бойынша 
Өзгертуді сұраңыз. Жаңа бастаған модельдер өте кішкентай қадамдармен 
позицияларды қалай жылжыту және нақтылау керектігін көрсетуі керек.  

Эмоцияны білдірудегі өзгеріс маңызды. Сізге Бір бет әлпеті бар 
кадрларға толы камера қажет емес. Сіздің моделіңізден оны бақытты, 
қайғылы, меланхолиялық немесе кез-келген басқа көңіл-күйді есте сақтауды 
сұраңыз. Егер сіз өзіңіздің қарым-қатынасыңызға сенімді болсаңыз, оған 
белгілі бір сценарийлерді ойнауды сұраңыз. Ашық ауыз, жартылай ашық 
немесе жабық көздер сияқты нұсқаларды сынап көру керек. Егер сіз 
модельден көзіңізді жұмып, бір нәрсені елестетуді сұрасаңыз, содан кейін 
түсірілім алдында көзіңізді ашсаңыз, бұл жақсы нәтиже беруі мүмкін.  

Модельдің қолдары мен аяқтарына назар аударыңыз. Қолдар әрқашан 
босаңсып, еркін болуы керек. Бұл кеңістік фотосуреттерде дененің табиғи 
пішінін көрсетуге көмектеседі. Модельдің көздері қайда бағытталғанына 
назар аударуға тырысыңыз. Табиғи қозғалысты түсіру фотосуреттің ең 
қолайлы стилі болып табылатын тегістікті қамтамасыз етеді.   

Нəтижелерді бағалау.  Түсірілім аяқталғаннан кейін жедел және кәсіби 
болыңыз. Сіздің модельіңіз нәтижелерге өте қызығушылық танытады. Оны 
қажет болғаннан ұзақ күтпеуге тырысыңыз.  

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Модельге оның жеке басын суретке түсіру және оны фотосуреттерде 
көрсету үшін жеткілікті білу үшін қандай сұрақтар қою керек? 
2. Модельдің өз кескініне қандай құқықтары бар? 
3. Модельдермен жұмыс жасау кезінде үш нүктелі жарықтандыру қалай 
қолданылады? 

 
№ 5 практикалық жұмыс Белгілі бір тақырып бойынша суреттер 

сериясын жасаңыз 
 

Мақсаты: әртүрлі режимдерде жұмыс істеу дағдыларын 
қалыптастыру. 

Теориялық бөлім: фотосуреттердің көмегімен біз өмірді көреміз, ал 
әрқайсысы өз жолымен. Суреттер әңгімелеу процесінде көмектеседі, өмірді 
қызықты етеді. Суреттер бізге үйренуге көмектеседі, суреттер назар 
аударады, суреттер күрделі ұғымдарды түсіндіреді және шабыттандырады. 

  
 

Адам миының көп бөлігі кескіндерді өңдеуге арналған. Суреттер біздің 
назарымызды оңай аударады, біз оларға бірден жүгінеміз. 

Жұмыс барысы: 
Макро суретке түсіріңіз-егер сіздің аулаңыз немесе бақшаңыз болса, 

суретке түсіру үшін қызықты заттар мен жәндіктерді табу үшін серуендеңіз. 
Су тамшыларын суретке түсіруді үйреніңіз. Мұнай мен су тамшылары бар 
фотосуретті қолданып көріңіз. Натюрмортты салу және суретке түсіру үшін 
үйдегі заттарды табыңыз. Кері макро линза техникасын қолданып көріңіз. 
Егер сізде үйде портреттер үшін дайын зат болса, жарықтандырудың әртүрлі 
әдістерін қолданып, жылтыр портреттер жасаңыз.  

Өз стиліңізді табыңыз. Суретке түсіруді үйрену кезінде есте сақтау 
керек: шабыт алыңыз, бірақ көшірмеңіз. Әрине, сіз біреудің жұмысына қарап, 
Мен дәл осындай фотосурет жасағым келеді деп ойлауыңыз мүмкін, бірақ екі 
фотосурет ешқашан бірдей болмайды, сондықтан басқа заттар мен суреттерді 
соңғы егжей-тегжейлі көрсетуге тырыспаңыз. Сіздің стиліңізді дамытудың ең 
жақсы тәсілі — суретке түсіруді жалғастыру-мүмкін болғанша мүмкіндігінше 
көп суретке түсіру. 

Достарыңызға фото сыйлаңыз. Кез-келген жаңа шеберлікті өз бетіңізше 
игеруге тырысқанда кері байланыс өте маңызды.  Есіңізде болсын, олар 
фотографияның әдістері мен стильдері туралы білмеуі мүмкін, бірақ 
қайсысын ұнататынын және қайсысын ұнатпайтынын айтуын сұраңыз. Сірә, 
сіз олардың пікірлеріне сүйене отырып, тақырыпты аласыз. 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Суреттің жақсы ажыратымдылығын алу үшін камера параметрлерін 

қалай реттеуге болады? 
2. Микросхемадағы линзаның сандық саңылауы кескіннің 

ажыратымдылығына қалай әсер етеді? 
3. "Жеке фотосурет стилі" ұғымына не кіреді? 

 
№ 6 практикалық жұмыс Фотосуреттерді өңдеу 

 
Мақсаты: графикалық редактордың мүмкіндіктерін зерттеу, 

фотосуреттерді өңдеу дағдыларын дамыту. 
Теориялық бөлім: өңдеу-бұл суретті жақсарту үшін суретке түсіру 

кезінде камера түсірген деректерді өңдеу процесі. Өңдеу кезінде көптеген 
өзгерістер болуы мүмкін. Бұл кескінді түрлендірудің үлкен әлеуетін ашады. 
Алғашқы фотозертхана пайда болғаннан бері фотосуреттерді редакциялау 
өнері фотографияның маңызды қадамдарының бірі болды. Жақсы өңдеуден 
кейін сіз көрген көріністің сипаты мен эмоциясын анықтап, жақсы бейнені 
керемет бейнеге айналдыра аласыз. Дегенмен, ең маңызды қадам — 
суреттерді қалай дұрыс өңдеу керектігін білу, бұл әрқашан оңай емес. Нақты 
фотосуреттерді өңдеуге арналған нұсқаулықтарды табу өте жақсы, бірақ 
фотосуреттерді өңдеуден кейінгі әдістерді түсіну тіпті жаңадан 



286
  

 

бастаушыларға кез-келген кескінге қолдануға болатын ұғымдарды білуге 
мүмкіндік береді. 

 
Жұмыс барысы: 

Фотосуретті кез-келген графикалық редакторда өңдеңіз және әртүрлі 
форматта сақтаңыз. Сіз тізімді өзіңіз жасай аласыз немесе оны интернеттен 
жүктеу үшін таба аласыз. Өңделген фотосуретті интернетке немесе 
әлеуметтік желілерге жүктеу үшін дайындаңыз. Әлеуметтік медиа-бұл 
фотографтар үшін керемет құрал, әсіресе Instagram, себебі ол әдемі 
көріністерді жақсы көреді. 

Фотосуреттеріңіздің онлайн портфолиосын жасаңыз. Жұмыс каталогын 
құруды бастағаннан кейін сіз бірнеше маңызды ойларды ескеруіңіз керек: 

• Оны түйіндеме ретінде қолданыңыз: өз тәжірибеңізді және 
клиенттердің фотосуреттерін адамдарды қызықтырудың тәсілі ретінде 
көрсетіңіз; 

• Оны маркетинг құралы ретінде пайдаланыңыз: әлеуметтік 
желілердегі әрекеттерге жүгіну арқылы өзіңіз туралы айтып беріңіз; 

• Мұны жұмысыңызға қайта қарау үшін қолданыңыз: бұл әр 
фотопроектпен қаншалықты алысқа барғаныңызды көрудің тамаша тәсілі; 

• Өз жұмысыңызды тақырыптар бойынша ұйымдастырыңыз: бұл 
әлеуетті клиенттерге сіздің веб-сайтыңызды жылдам әрі оңай басқаруға 
мүмкіндік береді, олар сіз жұмыс істегіңіз келетін фотограф екеніңізді біледі; 

• Өзіңіздің веб-сайтыңызды емес, веб-сайт жасаушыны қолданыңыз: 
WordPress және Squarespace сияқты Веб-сайт жасаушылар орналасуды 
жеңілдетеді. 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Суреттерді өңдеу кезінде қандай проблемалар туындайды? 
2. Фотосуреттерді өңдеу кезінде қателерді қалай түзетуге болады? 

 
№ 7 практикалық жұмыс  Фотосуреттерді сканерлеу 

 
Мақсаты: аналогтық фотосуреттерді цифрландыру дағдыларын 

дамыту. 
Теориялық бөлім: ескі фотосуреттер ерекше және алмастырылмайтын, 

бірақ олар көп сақтау орнын алады және қоршаған ортаға әсер етеді. Ескі 
фотосуреттерді Цифрландыру - бұл керемет нұсқа. Бұл сіздің үйіңізде бос 
орын босатады және сұрыптауды, санаттауды және қажетті суретті табуды 
жеңілдетеді. Сондай-ақ, бұл сіздің жақын адамдарыңызға болашақ 
естеліктеріңізді көруге және түсінуге көмектеседі. Фильм камерасынан ескі 
фотосуреттерді сканерлеу естеліктерді сақтап қана қоймайды, сонымен қатар 
көптеген жағымды эмоциялар бере алады. Фотосуреттерді сандық түрде 
сақтау суреттердің жоғалуын болдырмауға ғана емес, сонымен бірге 
басқалармен естеліктерді іздеуді, жіберуді және бөлісуді жеңілдетеді. 
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бастаушыларға кез-келген кескінге қолдануға болатын ұғымдарды білуге 
мүмкіндік береді. 

 
Жұмыс барысы: 

Фотосуретті кез-келген графикалық редакторда өңдеңіз және әртүрлі 
форматта сақтаңыз. Сіз тізімді өзіңіз жасай аласыз немесе оны интернеттен 
жүктеу үшін таба аласыз. Өңделген фотосуретті интернетке немесе 
әлеуметтік желілерге жүктеу үшін дайындаңыз. Әлеуметтік медиа-бұл 
фотографтар үшін керемет құрал, әсіресе Instagram, себебі ол әдемі 
көріністерді жақсы көреді. 

Фотосуреттеріңіздің онлайн портфолиосын жасаңыз. Жұмыс каталогын 
құруды бастағаннан кейін сіз бірнеше маңызды ойларды ескеруіңіз керек: 

• Оны түйіндеме ретінде қолданыңыз: өз тәжірибеңізді және 
клиенттердің фотосуреттерін адамдарды қызықтырудың тәсілі ретінде 
көрсетіңіз; 

• Оны маркетинг құралы ретінде пайдаланыңыз: әлеуметтік 
желілердегі әрекеттерге жүгіну арқылы өзіңіз туралы айтып беріңіз; 

• Мұны жұмысыңызға қайта қарау үшін қолданыңыз: бұл әр 
фотопроектпен қаншалықты алысқа барғаныңызды көрудің тамаша тәсілі; 

• Өз жұмысыңызды тақырыптар бойынша ұйымдастырыңыз: бұл 
әлеуетті клиенттерге сіздің веб-сайтыңызды жылдам әрі оңай басқаруға 
мүмкіндік береді, олар сіз жұмыс істегіңіз келетін фотограф екеніңізді біледі; 

• Өзіңіздің веб-сайтыңызды емес, веб-сайт жасаушыны қолданыңыз: 
WordPress және Squarespace сияқты Веб-сайт жасаушылар орналасуды 
жеңілдетеді. 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Суреттерді өңдеу кезінде қандай проблемалар туындайды? 
2. Фотосуреттерді өңдеу кезінде қателерді қалай түзетуге болады? 

 
№ 7 практикалық жұмыс  Фотосуреттерді сканерлеу 

 
Мақсаты: аналогтық фотосуреттерді цифрландыру дағдыларын 

дамыту. 
Теориялық бөлім: ескі фотосуреттер ерекше және алмастырылмайтын, 

бірақ олар көп сақтау орнын алады және қоршаған ортаға әсер етеді. Ескі 
фотосуреттерді Цифрландыру - бұл керемет нұсқа. Бұл сіздің үйіңізде бос 
орын босатады және сұрыптауды, санаттауды және қажетті суретті табуды 
жеңілдетеді. Сондай-ақ, бұл сіздің жақын адамдарыңызға болашақ 
естеліктеріңізді көруге және түсінуге көмектеседі. Фильм камерасынан ескі 
фотосуреттерді сканерлеу естеліктерді сақтап қана қоймайды, сонымен қатар 
көптеген жағымды эмоциялар бере алады. Фотосуреттерді сандық түрде 
сақтау суреттердің жоғалуын болдырмауға ғана емес, сонымен бірге 
басқалармен естеліктерді іздеуді, жіберуді және бөлісуді жеңілдетеді. 

 

  
 

Жұмыс барысы: 
Фотосуреттерді сканерлемес бұрын, оларды қалай ұйымдастырғаныңыз 

туралы ойланыңыз. Күні бойынша? Оқиға бойынша? Файлдар қалай 
аталады? Опциялар шексіз, бірақ қай әдісті таңдамасаңыз да, сканерлеуден 
бұрын жүйені таңдап, басып шығарылған фотосуреттерді қадаларға 
сәйкесінше реттеңіз. 

Фотосуреттер мен сканерді мұқият тазарту өте маңызды, себебі 
сезімтал сканер сенсоры әйнекке немесе фотосуретке шаң жинайды. Осыдан 
кейін сіз фотосуреттерді сканерлеуді бастай аласыз.  

Бір уақытта бірнеше фотосуретті сканерлеңіз. Орташа өлшемді 
сканерде сіз 9x12 см төрт фотосуретті сканерлеп, кейінірек кесіп тастай 
аласыз. Кейбір сканерлер тіпті оны автоматты түрде жасайтын 
бағдарламалық жасақтамамен бірге келеді. Сканерлеу уақытын қысқарту 
үшін осы әдісті қолданыңыз. Егер сіз фотосуретті үлкейтуді жоспарласаңыз, 
300-ден 600 дюймге дейінгі ажыратымдылықты таңдаңыз. 

Өңдеу мүмкіндіктерін пайдаланыңыз. Сканерлеу бағдарламаларының 
көпшілігі қызыл көзді кесуге, түсін өзгертуге, жарықтығын реттеуге және 
жоюға мүмкіндік береді.Сканерленген және өңделген фотосуреттерді 
мұрағаттау және сақтау әдісін таңдаңыз.  

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Ескі басып шығарылған фотосуреттерді қалай сканерлеуге және 

мұрағаттауға болады? 
2. Басып шығарылған фотосуреттерді ұялы телефон камерасымен 

сканерлеуге және сақтауға бола ма?  
 

№ 8 практикалық жұмыс Фотосуреттерді басып шығару 
 

Мақсаты: шығын материалдарының түрлерін зерттеу және 
фотосуреттерді басып шығару дағдыларын дамыту. 

Теориялық бөлім: Басып шығару-кез-келген материалда түпкілікті 
кескін алу процесі. Егер фотография-бұл суретке түсіру өнері болса, онда 
басып шығару — бұл фотосурет жасау туралы ғылым.  Фотосуреттің ұзақ 
сақталуын қамтамасыз ету үшін сия мен қағаз ең маңызды болып табылады: 
екеуі де мұрағаттық қасиеттерге ие болуы керек, ал фотосуреттерді ашық 
және төзімді түстермен басып шығару үшін пигментті сияны қолдану қажет.  

Жұмыс барысы: 
Қағазды таңдау. Қандай сия түрін таңдағаныңызды шешу қағазды 

таңдаудан гөрі оңай. Фотоқағаз-бұл қымбат ресурс емес. Сия қағазға түспеуі 
үшін және кептіруден кейін оны қорғау үшін фото қағазда тоғызға дейін 
жабын бар.  

Қағазды таңдауға қарамастан, тағы бір маңызды параметр бар — басып 
шығару әдісін таңдау. Егер сіз өзіңіздің фото суреттеріңізді гикле әдісімен 
басып шығаруды шешсеңіз, сізге осы саладағы мамандарды табу керек. 
Жаңадан бастаушы үшін басып шығаруды сандық түрде жасау жеткілікті 
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болады. Көптеген тұтынушылық сиялы фотопринтер пигменттерге емес, 
бояғыштарға арналған түрлі-түсті сияны пайдаланады, ал бояғыш негізіндегі 
сия пигмент негізіндегі бояуларға қарағанда түс пен тонның нәзік 
айырмашылықтарын жақсырақ шығарады. 

Бір фотосуретті әр түрлі қағазға басып шығарыңыз. Айырмашылықты 
сезініп, қағаз құрылымы тасымалдаушыда басып шығарылған кескінге қалай 
визуалды әсер ететінін түсіну керек. 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Қай файл пішімі ең сапалы басып шығаруды қамтамасыз етеді? 
2. Басып шығаруды сандық форматта қалай жасауға болады? 

 
№ 9 практикалық жұмыс Портреттік түсіру 

 
Мақсаты: композицияның негіздерін және әр түрлі жарықтандыруды 

пайдалану мүмкіндігін зерттеу. 
Теориялық бөлім: портреттік фотография-бұл адамның мәнін 

көрсететін, сыртқы келбетін ерекшелейтін, физикалық қасиеттерін тұтастай 
көрсететін, көңіл-күйді немесе басқа сезімдерді жеткізетін фотографиялық 
режим. Сондай-ақ, ол белгілі бір сценарийде біреуді контекстке келтіру 
немесе оқиғаны оған әсер ететін адамдар арқылы түсіндіру үшін 
қолданылады. Біз әдетте портреттік фотографияны бет әлпетіне жақындатсақ 
та, бұл әдіс бүкіл денені немесе тіпті артқы жағын камераға бұруға мүмкіндік 
береді. 

 
Жұмыс барысы: 

Негіз ретінде кез-келген суретшінің портретін алыңыз.  Әр түрлі 
жарықтандыру түрлерін қолдана отырып, суретшінің жұмысында фон мен 
жарықтандыруды қайталауға тырысыңыз. Алдымен суретшілердің түпнұсқа 
суретін зерттеу керек.  Ол композицияда қалай салынған? Костюмдерге және 
фонға назар аударыңыз. Модель бейнесін жасау кезінде бөлшектер мен 
керек-жарақтар маңызды рөл атқарады. Олар суретті жасау уақытының 
уақыты мен мәдени ерекшелігін анықтай алады. Сіз таңдаған модельде 
суретші түпнұсқада жазған адамға сыртқы ұқсастық болуы керек. Модельдің 
жасы кескінді қалпына келтіруде үлкен рөл атқарады. Жарықтандырудың 
көптеген әдістері бар, олар сіз қайталағыңыз келетін суретті терең 
зерттегенде өте пайдалы болады. Сіз қандай техникалық құралдарды 
қолданатындығыңызды білуіңіз керек. Қанша жарық көздері және олардың 
түс температурасы қажет.  

Осы тапсырманы жеңе алатын суретке түсіру үшін линзаның ең жақсы 
нұсқасын табыңыз. Портреттің беті қалай жарықтандырылғанын зерттеңіз, 
себебі адамның портреті ең қызықты және қиын бөлігі болып табылады. 
Кескіннің эмоциясын қайталау үшін сізге модельмен жұмыс істеу ғана емес, 
сонымен қатар дұрыс жарықтандырылған тұлға қажет. Фон суретшілердің 
суреттеріндегі портреттің мәнін толықтырады. Сондықтан сіз жасаған 
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болады. Көптеген тұтынушылық сиялы фотопринтер пигменттерге емес, 
бояғыштарға арналған түрлі-түсті сияны пайдаланады, ал бояғыш негізіндегі 
сия пигмент негізіндегі бояуларға қарағанда түс пен тонның нәзік 
айырмашылықтарын жақсырақ шығарады. 

Бір фотосуретті әр түрлі қағазға басып шығарыңыз. Айырмашылықты 
сезініп, қағаз құрылымы тасымалдаушыда басып шығарылған кескінге қалай 
визуалды әсер ететінін түсіну керек. 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Қай файл пішімі ең сапалы басып шығаруды қамтамасыз етеді? 
2. Басып шығаруды сандық форматта қалай жасауға болады? 

 
№ 9 практикалық жұмыс Портреттік түсіру 

 
Мақсаты: композицияның негіздерін және әр түрлі жарықтандыруды 

пайдалану мүмкіндігін зерттеу. 
Теориялық бөлім: портреттік фотография-бұл адамның мәнін 

көрсететін, сыртқы келбетін ерекшелейтін, физикалық қасиеттерін тұтастай 
көрсететін, көңіл-күйді немесе басқа сезімдерді жеткізетін фотографиялық 
режим. Сондай-ақ, ол белгілі бір сценарийде біреуді контекстке келтіру 
немесе оқиғаны оған әсер ететін адамдар арқылы түсіндіру үшін 
қолданылады. Біз әдетте портреттік фотографияны бет әлпетіне жақындатсақ 
та, бұл әдіс бүкіл денені немесе тіпті артқы жағын камераға бұруға мүмкіндік 
береді. 

 
Жұмыс барысы: 

Негіз ретінде кез-келген суретшінің портретін алыңыз.  Әр түрлі 
жарықтандыру түрлерін қолдана отырып, суретшінің жұмысында фон мен 
жарықтандыруды қайталауға тырысыңыз. Алдымен суретшілердің түпнұсқа 
суретін зерттеу керек.  Ол композицияда қалай салынған? Костюмдерге және 
фонға назар аударыңыз. Модель бейнесін жасау кезінде бөлшектер мен 
керек-жарақтар маңызды рөл атқарады. Олар суретті жасау уақытының 
уақыты мен мәдени ерекшелігін анықтай алады. Сіз таңдаған модельде 
суретші түпнұсқада жазған адамға сыртқы ұқсастық болуы керек. Модельдің 
жасы кескінді қалпына келтіруде үлкен рөл атқарады. Жарықтандырудың 
көптеген әдістері бар, олар сіз қайталағыңыз келетін суретті терең 
зерттегенде өте пайдалы болады. Сіз қандай техникалық құралдарды 
қолданатындығыңызды білуіңіз керек. Қанша жарық көздері және олардың 
түс температурасы қажет.  

Осы тапсырманы жеңе алатын суретке түсіру үшін линзаның ең жақсы 
нұсқасын табыңыз. Портреттің беті қалай жарықтандырылғанын зерттеңіз, 
себебі адамның портреті ең қызықты және қиын бөлігі болып табылады. 
Кескіннің эмоциясын қайталау үшін сізге модельмен жұмыс істеу ғана емес, 
сонымен қатар дұрыс жарықтандырылған тұлға қажет. Фон суретшілердің 
суреттеріндегі портреттің мәнін толықтырады. Сондықтан сіз жасаған 

  
 

фотосуреттердің барлық жағынан таңдалған суреттерге ұқсастығын 
қамтамасыз етуге тырысуыңыз керек. 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Портреттерді бір жағынан жасау кезінде нені есте сақтау керек? 
2. Табиғи жарықта портреттік фотосуреттер үшін күннің қай уақыты 

жақсы? 
 

№ 10 практикалық жұмыс Натюрморт 
 

Мақсаты: композиция негіздерін, әр түрлі жарықтандыру мен 
жақтауды қолдану мүмкіндіктерін зерттеу. 

Теориялық бөлім: Натюрморт-фотографияның ерекше жанры. Оны 
ерекше ететін бір нәрсе, көбінесе заттар өте қызықты емес. Бұл жай ғана 
қарапайым Нысандар, олар сіз әдетте ерекше назар аудармайсыз. Бұл 
натюрмортты сәтті суретке түсіру үшін фотосуреттерді қызықты ету 
жолдарын табу керек дегенді білдіреді. Натюрморттың фотосуреті тәжірибе 
жасауды жеңілдетеді. Портреттік және пейзаждық фотосуреттерден 
айырмашылығы, тірі модельдермен айналысудың қажеті жоқ және қызықты 
орын немесе суретке түсіру мүмкіндігін іздеудің қажеті жоқ. Оның орнына, 
сізде бар немесе жақын орналасқан ортақ нысандарды қолдана отырып, 
өзіңіздің қызықты композицияңызды жасай аласыз. 

 
Жұмыс барысы: 

Натюрморт пен портретті әр түрлі жарықтандыру түрлерімен (тұрақты 
және импульсті), сондай-ақ іргелес техникамен суретке түсіруді 
ұйымдастырыңыз. Суретке түсіру үшін үш түрлі жалпы схеманы пайдалану 
керек. 

Әр түрлі аранжировкалармен, жарықтандырумен және 
композициялармен тәжірибе жасай отырып, натюрморттық фотографтар 
түсірілім нысандарына өмір сыйлай алады. Натюрморттың басты 
артықшылығы-нысандарды сізге ыңғайлы түрде орналастыру еркіндігі. 

Пластинадағы жемістер сияқты дәстүрлі заттарға жабысудың қажеті 
жоқ. Интернетте натюрморттардың көптеген керемет мысалдары бар, олар 
сіз тіпті ойламаған нысандарды пайдаланады. Мысалы: жапырақтары, 
құралдары, көгерген тамақ, попсикуланы ерітіп, май мен судың беті. 
Сондықтан пайдалану үшін объектілерді таңдағанда шығармашылықпен 
айналысуға тырысыңыз. 

Сіз өзіңіздің нысандарыңызды таңдағаннан кейін, келесі қадам-оларды 
жағымды және үйлесімді түрде ұйымдастыру. Уақытыңызды бөліп, 
көзқарасыңызды өзгертетін композиция құруға тырысыңыз. Көбінесе басқа 
бұрыш композицияны күрт өзгертеді. Нысандарды бір-біріне сәйкес келетін 
етіп орналастыруға тырысыңыз, бұл не алдында екенін нақты көрсетіңіз. 
Композицияның айналасына қарайтын қосылыстар жасаңыз. Натюрморттың 
ең жағымды түрін іздеу үшін объектілердің орналасуын өзгертіңіз. Жүріңіз 
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айналасында іздеңіз әр түрлі бұрыштар, әзірге таба алмайды сол, ол сізді 
қанағаттандырады. Әр түрлі жарық параметрлерін қолданыңыз. 

Бірнеше тегіс композициялар жасауға тырысыңыз. Композицияның бұл 
түрі процесті жеңілдетуге көмектеседі, себебі барлық нысандар бірдей 
жазықтықта болады және Сіз ауырлық күші туралы алаңдамай, бәрін дәл 
орналастыра аласыз. 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Фотосуретке өткір фокустауға қалай қол жеткізуге болады? 
2. Ақ баланс дегеніміз не? 
3. JPG мен RAW арасындағы айырмашылық неде? 

 
Практикалық жұмыс 5.1. Портретті жарықтандыруды орнату 

 
Мақсаты: камерамен және жарықпен жұмыс істеудің негізгі әдістерін 

зерттеу. 
Теориялық бөлім: портреттік фотография жарықтандыруды қажет 

етеді. Модельдің позициясы мен жарық көзінің орнын бір уақытта 
өзгертпеңіз — бір өзгерістен бастаңыз және басқа нәрсені өзгертпес бұрын 
сынақ суретін алыңыз. Әр түрлі жарық схемаларын неғұрлым көп 
қолдансаңыз, соғұрлым керемет және ерекше портреттер жасауды үйренесіз. 

Көбелекті жарықтандыруы (сонымен қатар аталады) бастапқы 
жарықтандыру) мұрын астында пайда болатын көбелек тәрізді көлеңке деп 
аталады. Негізгі жарық көзін камераның артына және артына қойыңыз, оны 
суретке түсіру объектісіне сәл бағыттаңыз. Көбелектер түрінде 
жарықтандыру үшін жарықты объектінің алдына қойып, жоғарыдан төменге 
бағыттаңыз. Бұрыш неғұрлым тік болса, көлеңкелер соғұрлым терең болады. 
Көбелектің жарығы иек, мұрын және бет айналасында көлеңке жасайды. 
Нысан бұрышқа бұрылған кезде, ол щек сүйектерінің астында драмалық 
көлеңкелер жасай алады. Жарықтың артында және заттың үстінде неғұрлым 
жоғары орналассаңыз, мұрын мен иектің астына көлеңкелер соғұрлым ұзақ 
түседі. Бұл көптеген адамдарға жағымды. 

Ілмекті жарықтандыру объектінің көз деңгейінен сәл жоғары және 
осьтен 45º бұрышта жарық қою арқылы жасалады. Бұл мұрынның көлеңкесін 
беттің бір жағына жылжытады. Көбелек көлеңкесінің орнына сіз кішкене 
цикл аласыз.  

 
Жұмыс барысы: 

Жарықтандыруды айналдырудың ең жылдам әдісі-көбелекті 
жарықтандырудан бастау, содан кейін жарық көзінің орнын сәл жағына 
жылжыту. Сіздің жарығыңыз қай жағында болса да, қарама-қарсы жағында 
мұрынға көлеңке пайда болады. 

Ілмекті жарықтандыру кейде бетке ұзартатын әсер етеді. Бұл көптеген 
адамдарға жағымды, көбінесе портрет үшін қолданылады және оны кез-
келген жағынан реттеуге болады. Көлеңке жарық орналасқан жердің қарама-
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айналасында іздеңіз әр түрлі бұрыштар, әзірге таба алмайды сол, ол сізді 
қанағаттандырады. Әр түрлі жарық параметрлерін қолданыңыз. 

Бірнеше тегіс композициялар жасауға тырысыңыз. Композицияның бұл 
түрі процесті жеңілдетуге көмектеседі, себебі барлық нысандар бірдей 
жазықтықта болады және Сіз ауырлық күші туралы алаңдамай, бәрін дәл 
орналастыра аласыз. 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Фотосуретке өткір фокустауға қалай қол жеткізуге болады? 
2. Ақ баланс дегеніміз не? 
3. JPG мен RAW арасындағы айырмашылық неде? 

 
Практикалық жұмыс 5.1. Портретті жарықтандыруды орнату 

 
Мақсаты: камерамен және жарықпен жұмыс істеудің негізгі әдістерін 

зерттеу. 
Теориялық бөлім: портреттік фотография жарықтандыруды қажет 

етеді. Модельдің позициясы мен жарық көзінің орнын бір уақытта 
өзгертпеңіз — бір өзгерістен бастаңыз және басқа нәрсені өзгертпес бұрын 
сынақ суретін алыңыз. Әр түрлі жарық схемаларын неғұрлым көп 
қолдансаңыз, соғұрлым керемет және ерекше портреттер жасауды үйренесіз. 

Көбелекті жарықтандыруы (сонымен қатар аталады) бастапқы 
жарықтандыру) мұрын астында пайда болатын көбелек тәрізді көлеңке деп 
аталады. Негізгі жарық көзін камераның артына және артына қойыңыз, оны 
суретке түсіру объектісіне сәл бағыттаңыз. Көбелектер түрінде 
жарықтандыру үшін жарықты объектінің алдына қойып, жоғарыдан төменге 
бағыттаңыз. Бұрыш неғұрлым тік болса, көлеңкелер соғұрлым терең болады. 
Көбелектің жарығы иек, мұрын және бет айналасында көлеңке жасайды. 
Нысан бұрышқа бұрылған кезде, ол щек сүйектерінің астында драмалық 
көлеңкелер жасай алады. Жарықтың артында және заттың үстінде неғұрлым 
жоғары орналассаңыз, мұрын мен иектің астына көлеңкелер соғұрлым ұзақ 
түседі. Бұл көптеген адамдарға жағымды. 

Ілмекті жарықтандыру объектінің көз деңгейінен сәл жоғары және 
осьтен 45º бұрышта жарық қою арқылы жасалады. Бұл мұрынның көлеңкесін 
беттің бір жағына жылжытады. Көбелек көлеңкесінің орнына сіз кішкене 
цикл аласыз.  

 
Жұмыс барысы: 

Жарықтандыруды айналдырудың ең жылдам әдісі-көбелекті 
жарықтандырудан бастау, содан кейін жарық көзінің орнын сәл жағына 
жылжыту. Сіздің жарығыңыз қай жағында болса да, қарама-қарсы жағында 
мұрынға көлеңке пайда болады. 

Ілмекті жарықтандыру кейде бетке ұзартатын әсер етеді. Бұл көптеген 
адамдарға жағымды, көбінесе портрет үшін қолданылады және оны кез-
келген жағынан реттеуге болады. Көлеңке жарық орналасқан жердің қарама-

  
 

қарсы жағында пайда болады. Көлеңке мөлшері жарықтың орналасуына және 
мұрынның бұл жарықты қаншалықты бұғаттайтынына байланысты. 
Мұрынның соңы цикл көлеңкесін түсіреді. Сондай-ақ, сіз жарықтың қарама-
қарсы жағында көлеңке көресіз. Циклді жарықтандыру көбелектің 
жарықтандыруына ұқсас-ол тек бүйірге қарай созылады. 

Өз жұмысында осы стильді қолданған голландиялық суретшінің 
есімімен аталған Рембрандттың жарықтандыруы циклді жарықтандыруға өте 
ұқсас. Алайда, Рембрандтты жарықтандыру кезінде мұрынға көлеңке ілмегі 
сіздің бетіңіздегі көлеңкеге қосылу үшін жеткілікті ұзақ. Ол щекке Жарық 
үшбұрышын ұстайды. Рембрандт үшін жарық позициясы цикл үшін жарық 
жағдайына өте ұқсас. Циклді жарықтандырудан бастаңыз, бірақ содан кейін 
мұрын мен щек көлеңкелері жанасқанша жарықты жоғары және бүйірге 
қойыңыз. Жарықтандырудың бұл стилі көңілсіз, өткір және көркем. Жұмсақ 
көрініс үшін рефлекторды қолданыңыз. 

Бөлінген жарықтандыру (сонымен қатар бүйірлік жарықтандыру деп те 
аталады) — бұл жарықтың бір түрі, онда объектінің бетінің жартысы жанып, 
екінші жартысы көлеңкеде қалады. Бұл драмалық, ерекше сезім тудырады. 
Бөлінген жарықтандыруға қол жеткізу өте оңай: жарықты модельге қойыңыз. 
Егер сіз бетіңіздің жартысын қараңғыда қалдырсаңыз, ол өте әсерлі болады, 
рефлектор қосыңыз. Негізгі жарық көзін модельдің бүйіріне 90º бұрышпен 
орналастырыңыз. Сіз алыс жағын көлеңкеде қалдыра аласыз немесе қосымша 
мәліметтерді көрсету үшін шағылысқан жарықты қолдана аласыз. Егер сіз 
бетіңіздің қарама-қарсы жағында қандай-да бір бөлшектерді көрсеткіңіз 
келмесе де, көзге жарқырау жасау үшін толтыруды қолдануды 
қарастырыңыз. Есіңізде болсын, жарықтандырудың бұл түрі сіздің 
модельіңіздің бетіне құрылым береді. Сплитті жарықтандыру өте қызықты 
портреттер үшін өте жақсы, бірақ әрқашан жағымды емес. 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Үйде жарқылды қалай пайдалануға болады? 
2. Дұрыс ISO-ны қалай таңдауға болады? 
3. Жұмсақ жарықты қалай жасауға болады? 

 
Практикалық жұмыс 5.1. Бейнетүсірілім  

 
Мақсаты: бейнетүсірілім дағдылары мен білім алу. 
Теориялық бөлім: бейнетүсірілім ең заманауи жабдықтары бар 

оқытылған мамандармен шектелген уақыт болды. Бірақ тұтынушылық 
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Жұмыс барысы: 
Сіз "сегіздік" ережелеріне сәйкес тұрақты жарықты қолдана отырып, 

әңгімелесетін актерлердің бейне материалын түсіруіңіз керек. Екі адам 
сөйлесіп жатыр делік. Сөйлесу кезінде экран кейіпкерлердің бет-әлпеті 
арасында ауысады. Алдын ала, сценарий бойынша, сызықты емес орнату 
үшін материал дайындаңыз. Жарықтың өзгеруі, жарық орнату және 
жақтаудың ауысуы сияқты маңызды құралдарға назар аударыңыз. 

Алдымен сіз бүкіл бөлменің монтаждық жақтауын алып тастайсыз, 
себебі кез-келген жағдайда орнату кезінде осы жақтаудың диалогын 
қолданасыз. Содан кейін диалогты түсіруді бастаңыз. Ол барлық сахнаны 
ойнаған кезде бүйірден (немесе тіпті жоғарыдан) түсірілген екі актерді де 
қамтуы керек. 

Екі камераны қолданыңыз: екі камерамен түсіру-динамикалық бейнені 
құрудың алғашқы қадамы. Сонымен қатар, екінші қалқымалы камераны 
пайдалану сізге шығармашылық киноны біріктіруге мүмкіндік береді. 

Өрістің тереңдігін өзгертіңіз: адамдармен сөйлесетін көптеген 
бейнелерде камера мен объект арасындағы қашықтық ешқашан өзгермейді. 
Бұл статикалық сезімді тудырады және скучно тудырады. Тар жақтаулардан 
кеңірек өрістің тереңдігімен өту сіздің бейнеңіздің ырғағын жақсартады және 
қажетті мәлімдемелерді ерекше атап өтуге мүмкіндік береді. 

Көлбеу және панорамалау: көлбеу — бұл камераны тігінен 
жылжытқанда, ал панорамалау — оны көлденең жылжытқанда. Түсірілім 
кезінде осы қарапайым әдістерді қосу ауысуларға баса назар аударуға 
мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бұл статикалық көріністерге қозғалыс 
қосады. 

Кино, теледидар және театр сияқты көрнекі ортада кімнің сөйлейтінін 
көру оңай. Театрда актерлер аудиторияның алдында орналасады және олар 
әрдайым көрінетін етіп қозғалады. Сахнаның параметрін орнатқан кезде, әр 
таңбаның параметрге және бір-біріне қатысты қай жерде екендігі туралы 
көрнекі көрініс жасаңыз. Бұл көрерменге әңгімені бақылауға көмектеседі. 

Бірнеше кейіпкерлердің бейнелерін түсіруді үйренгеннен кейін, сіз 
шиеленіске, экспозицияға және кейіпкерлердің дамуына бай көріністі 
жасайтын керемет диалог жасай аласыз. 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Сандық кескіндерді өңдеу кезінде жазу алгоритмі дегеніміз не? 
2. Сегіз ереже қандай жағдайларда қолданылады? 
3. Сапалы дыбысты қалай жазуға болады? 
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4.3. Дипломдық жұмыстардың тақырыптары 

Әдістемелік мақсат: күрделі визуалды білдіру үшін формальды-
композициялық және көркем-бейнелі құралдарды қолдана отырып, бірқатар 
жұмыстар жасауды үйрену. 

Оқу міндеті және жұмыстың мазмұны: графикалық және түрлі-түсті 
композицияларға негізделген дерексіз фотосуреттер сериясы.  

Жалпы талаптар: тапсырманы композициялық іске асыру жолдарын 
іздеудегі максималды шығармашылық тапқырлық пен өзіндік ерекшелік. 

Ұсынылған тақырыптар тізімі: 
1. Сән мен жарнамадағы фотосурет 
2. Әлеуметтік фотографияның қоғамдағы рөлі 
3. Пәндік фотография технологиясы 
4. Репродукциялық фототүсірілім технологиясының негізгі 

принциптері 
5. Этнографиялық фотографияның эстетикасы 
6. Әскери фотографтың ерекшеліктері 
7. Фотошоп бағдарламасында фотоматериалдарды компьютерлік 

өңдеу әдістері. 
8. Макрофотографияның мазмұны мен ерекшеліктері 
9. Салыстырмалы талдау: фильм және сандық фотография  
10.  Экстремалды спорт түрлерін түсірудің ерекшеліктері 
11.  Фототүсірілімнің арнайы түрлерінің негізгі принциптері 
12.  Панорамалық фототүсірілім технологиясының әдістері мен 

формалары 
13.  Шағын заттарды немесе олардың бөлшектерін үлкен масштабта 

түсірудің негізгі принциптері 
14.  Табиғи құбылыстар кезіндегі фототүсірілімнің ерекшеліктері 
15.  Композицияның негізгі және екінші элементтері және олардың 

өзара байланысы 
16.   Портреттік фотографияның дамуының негізгі кезеңдері 
17.  Портреттік түсірілімдегі Жарық эффектілері 
18.  Портреттік кескіндердің жіктелуін талдау 
19.  Табиғатта және интерьерде суретке түсірудің негізгі принциптері 
20.  Ғылымдағы макро және көркем фотография 
21.  Павильоннан тыс түсірудің арнайы түрлері 
22.  Фотографияның алтын ғасыры "кезеңінің даму тенденциялары” 
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Глоссарий 
 

Bokeh (Боке) — суретте фокус болмаған кезде жасалған сфералар. Бұл 
кең тесіктер арқылы жасалған фотосуреттің фонына керемет әсер етеді. 
Көбінесе "bow-kay" немесе "bow-kuh" дұрыс айтылмаған, ол "bo-ke" деп 
дұрыс айтылады. 

 Hot Shoe (горячий башмак) — аксессуарларды қосуға арналған 
камераның жоғарғы жағындағы ұяшық, мысалы, ыстық жыпылықтайтын 
затбелгі. 

Prime Lens-масштабтау мүмкін емес кез-келген объектив негізгі 
объектив деп аталады. Әрбір дерлік линза өндірушісі шығарған танымал 
линзаның мысалы - 50mm f / 1.8. 

Альбуминді фотоқағаз-фотосезімтал қабаты жұмыртқаның ақтығында 
ерітілген күміс галогенидтері бар фотоқағаз. Альбумин фотоқағазының 
қаныққан сепия түсі және (үнсіз) жылтыр беті бар, 1850 жылы ойлап 
табылған. 

Апертуралық сандар-линзаның жарық беру қабілеті. 
Аппроксимация- (лат. proxima-ең жақын) немесе жуықтау-бұл кейбір 

объектілерді басқаларымен алмастырудан тұратын, белгілі бір мағынада 
бастапқы, бірақ қарапайымға жақын ғылыми әдіс. 

Ассимиляция- (лат. assimilation-қолдану, біріктіру, ассимиляция) - Ж. 
Пиагет-бұл бұрын алынған білік пен дағдыларды оларды айтарлықтай 
өзгертпестен жаңа жағдайларда қолдануды қамтамасыз ететін механизм: ол 
арқылы жаңа объект немесе жағдай объектілер жиынтығымен немесе схема 
бұрыннан бар басқа жағдаймен біріктіріледі. 

Ақ Баланс-көріністі жарықтандыратын жарық температурасын өтеу 
үшін суретті реттеу. Камералар жарықтандырудың ең көп таралған түрлеріне 
негізделген бірнеше алдын-ала орнатылған мәндерді ұсынады, бірақ оларды 
түсіру кезінде немесе одан кейін қолмен орнатуға болады.  

Брекетинг - әр түрлі экспозиция немесе EV бар суреттер сериясын 
түсіру. Сіздің камераңызда AEB параметрі (автоэкспозиция брекетингі) 
көрсетілуі мүмкін. Бұл көбінесе HDR кескіндерін жасау кезінде немесе 
жарықтың қиын жағдайларында қолданылады, мұнда сізге жарықтан 
қараңғыға дейін ысыру жылдамдығы қажет болуы мүмкін. 

Көрініс іздегіш-камерадағы "терезе", ол арқылы сіз жасағыңыз келетін 
суретті көре аласыз. 

Виньетинг-бұрыштардың қараңғылануы; көптеген линзаларда сіз 
қарапайым градиентті суретке түсірмесеңіз де байқамайсыз (мысалы, көк 
аспан). 

Гелиография-бұл 1822 жылы Нисефор Ньепс ойлап тапқан және 
дагеротиптің дамуына теориялық негіз болған ерте фотографиялық процесс. 
Суреттерді байланыс арқылы да, камера арқылы да алуға болады. 
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немесе одан үлкен нысанды ойнауға мүмкіндік береді. 
Мегапиксельдер-бұл камера сенсорын шешуге арналған термин. 

Мысалы, бүгінде көптеген сенсорлардың ажыратымдылығы 6000 пиксель 
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және биіктігі 4000 пиксель. Егер сіз оны көбейтсеңіз, сіз 24 миллион пиксель 
аласыз, яғни 24 мегапиксель. 

Метадеректер-EXIF деп те аталады, кескін туралы маңызды ақпарат. 
Бұған өлшемдер, ажыратымдылық, кілт сөздер, камера параметрлері, 
фокустық ұзындық, авторлық құқық иесі және т. б. Бұл ақпараттың көп бөлігі 
фотосуреттерге автоматты түрде қосылады, бірақ кейінгі өңдеуде кейбір 
өрістерді қосуға немесе өзгертуге болады. 

Жұмсақ жарық-диффузиялық жарық, мысалы, бұлтты аспаннан, 
тікелей жарығы жоқ солтүстікке қарайтын терезе немесе үлкен студиялық 
софтбокс. Жарықтың бұл түрі жұмсақ жиектері, контрасты төмен және 
құрылымы аз жұмсақ көлеңкелер жасайды. Әдетте үйлену және портреттік 
фотографтардың көпшілігі пайдаланады. 

Опсиндер-торқабықтың фотосезгіш жасушаларында табылған 
ретинолидті ақуыздар тұқымдасының салмағы шамамен 35-55 кДа болатын 
G-ақуыздармен байланысқан жарыққа сезімтал рецепторлар тобы. 
Опсиндердің бес тобы көруге, жарықтың электрохимиялық сигналға 
берілуіне қатысады және визуалды Трансдукция каскадындағы алғашқы 
қадам болып табылады. Меланопсин-бұл сүтқоректілердің сетчаткасында 
кездесетін тағы бір опсин, ол циркадиандық ырғақтар мен оқушы 
рефлекстеріне қатысады, бірақ кескін қалыптастыруда емес. 

Шағылыстырғыш —жарықты обьектіке шағылыстыру үшін 
пайдаланатын құрылғы. Бұл мамандандырылған  шағылыстырғыш болуы 
мүмкін (1-де 5 келкі шағылыстыратынын  алуға кеңес беремін) немесе ақ 
картонның бір бөлігі сияқты қарапайым зат. 

Параллакс қатесі-бұл диапазонды және екі линзалы айналы 
камералардың винтовкасын пайдалану кезінде пайда болатын мәселе, себебі 
винтовкалық жүйе мен түсірілім бір-бірінен бөлек орналасқан. Көрініс 
іздегіште көргендеріңіз объектив "көретін" нәрсе емес. Бұл әсіресе жақын 
фокустау қашықтықтарында байқалады, бірақ қазіргі заманғы ықшам 
құрылғыларда бұл түзетіледі. 

Пантелеграф - (грек. pan-барлығы және телеграф). Флоренцияда 
итальяндық Козелли ойлап тапқан қолжазбаны, сызбаларды және т.б. 
жеткізетін электрлік көшірме телеграф. 

Параллакс- (ежелгі грек тілінен παράλλαξις (Parallaxis), "ауысу" дегенді 
білдіреді) - объектінің көрінетін позициясындағы ығысу немесе 
айырмашылық екі түрлі көру сызығында қарастырылады және осы екі сызық 
арасындағы көлбеу бұрышпен немесе жартылай тіркемелермен өлшенеді. 
Бұрышқа байланысты, жақын жерде объектілер әртүрлі позициялардан 
бақыланған кезде алыс нысандарға қарағанда үлкен параллаксты көрсетеді, 
сондықтан қашықтықты анықтау үшін параллаксты қолдануға болады. 

Шамадан тыс ұстау— шамадан тыс экспозиция. Шамадан тыс әсер ету 
сіздің фотосуретіңіз "тым ашық көрінеді" дегенді білдірмейді. Егер сіз 
өңдеуден кейін суретті қараңғылап, барлық жарқын бөлшектерді сақтай 
алсаңыз, онда фотосурет шынымен артық болмайды. Оның орнына, бұлттың 
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жарқын бөліктері сияқты жарқын бөлшектерді "үрлеген" кезде фотосурет 
шамадан тыс ашылады. Шамадан тыс ұстау елеулі проблема болып 
табылады; қайтару Мүмкін емес бөлшектер, бөлінген ақ түспен. 

 Ажыратымдылық-камера сенсоры түсіре алатын мегапиксельдегі 
Өлшем. 

Тығыздап салу-баспа элементінің ауданын түпнұсқа макетпен 
қарастырылған оның ауданына қатысты өзгерту. Кейде тегістеу ақаулық 
болып саналады, бұл дұрыс емес — бұл машинаның, қағаздың және бояудың 
ерекшелігі. 

Бір линзалы рефлекс-бір линзалы айна камерасында көрініс іздегіште 
көрінетін кескінді құрайтын бір линза бар. Бір линзалы сандық DSLR немесе 
DSLR камералары-ең әмбебап сандық камералар. 

Ритм-композицияның айқындылығы мен экспрессивтілігіне, оны 
қабылдаудың айқындығына қол жеткізуге ықпал ететін кескіннің өлшенетін 
элементтерінің тұрақты ауысуы 

Қол режимі-бұл ысырма жылдамдығы мен диафрагманы толық 
бақылауды ұсынатын жалғыз камера режимі, бұл қол режимі. Сондай-ақ, сіз 
ISO-ны қолмен түсіре аласыз, дегенмен көптеген камералар сізге қаласаңыз, 
авто ISO-ны қолмен орнатуға мүмкіндік береді. 

Ысырманың жылдамдығы-ысырманың ашық тұрған уақыты 
секундтарда немесе секундтың фракцияларында жазылады, мысалы, 1/200 
с.немесе 1, көбінесе секундты белгілеу үшін қолданылады. Ысырма 
неғұрлым ұзақ ашық тұрса, соғұрлым жарық түседі. Бірақ ашық ысырмада 
қозғалатын барлық нәрсе бұлыңғыр болады, ал егер бүкіл камера ашық 
ысырмада қозғалса, онда бүкіл кескін бұлыңғыр болады - сондықтан 
штативтер ұзақ әсер ету үшін қажет. 

Субтрактивті жарықтандыру-қалаған әсерді жасау үшін жарық. Бұл 
әдетте шағылыстырғышты немесе мөлдір емес панельді жоғарыдан жарықты 
жауып, үстіңгі жарықтан туындаған терең қабақтарды ашуды қамтиды. Бұл 
сонымен қатар терең көлеңке жасау үшін негізгі жарық көзіне қарама-қарсы 
қара шағылыстырғышты өткізуді білдіруі мүмкін, бұл жарықтың орнына қара 
түсті көрсетеді. 

Жарықтандыру схемасы- жарық объектіге түсіру үлгілерінің жобасы.  
Жарық пен көлеңкенің белгілі бір үлгісі. 

Сюжеттік режимдер-әр түрлі жағдайлар мен объектілерге негізделген 
алдын-ала орнатылған экспозиция мәндері бар автоматты камера режимдері. 
Бұл режимдер әуесқой фотографтарға кез-келген параметрлерді бақыламай-
ақ оңтайлы экспозиция мен DOF-ке қол жеткізуге көмектесуге бағытталған. 

Тоналды диапазон-бұл кескіннің ең қараңғыдан жарқын аймаққа 
дейінгі жалпы саны. Тонның кең ауқымы әр түрлі реңктерді қолдануға 
мүмкіндік береді, бұл егжей-тегжейлі көрінеді. Ақ-қара фотосуретте бұл сұр 
реңктерге аударылады. Сандық фотографияда тоналды диапазон 
динамикалық диапазонға тікелей байланысты. 
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Фенакистоскоп-қозғалмалы кескіннің елесін жасайтын бірнеше 
айналмалы дискілерден тұратын құрылғы.    

Пішім-тараптардың қатынасы, биіктіктің енге қатынасы. 
Фотография — грек тілінен аударылған (фото - жарық, графо – сурет 

салу, сызба) "жарық пен сурет салу" дегенді білдіреді. Бұл терминді 1839 
жылы 14 наурызда ағылшын астрономы Д. Гершель ұсынған. 

Холст - жарықты шашырату және жұмсарту кейпі бар, кейде күннің 
жарығын сүзгіден өткізетіндей етіп обьектке жарықтың күшін реттеу үшін 
қолданылатын құрылғы.  

Хроматикалық аберрация-фотосуреттегі ақау. Линзаның оптикасы 
тұрғысынан бұл объективтің барлық түстерді (RGB) бір нүктеге бағыттай 
алмауы. Бұл қараңғылық жарыққа сәйкес келетін кескін аймақтарында түрлі-
түсті жолақтар түрінде көрінеді. Бұл кең бұрышты линзаларда, сондай-ақ 
төменгі оптика линзаларында (линзалар жиынтығы) жиі кездеседі. Мұны 
белгілі бір дәрежеде Photoshop, Lightroom немесе өзіңіз таңдаған 
бағдарламалық жасақтама арқылы түзетуге болады. 

Түс беру-түпнұсқа түстерін кескіндемеде, фотосуретте, кино 
экранында, теледидар экранында және графикалық ақпаратты шығаратын 
басқа құрылғыларда ойнату. 

ГРИП шкаласы - (күрт бейнеленген кеңістіктің тереңдігі) - бұл 
кадрдағы нысандар өте өткір болып көрінетін аймақ. Өрістің тереңдігін 
диафрагма көмегімен реттеуге болады. Диафрагманың мәні неғұрлым аз 
болса, өрістің тереңдігі соғұрлым аз болады. 

Шу-суреттегі кішкентай дақтар, оларды кейде дәндер деп те атайды. 
Жоғары ISO мәндерінде түсірілген суреттерде шу көп, сондықтан сахнадағы 
жарық мөлшері үшін қолдануға болатын ең төменгі ISO мәнін қолданған 
дұрыс. 

Эклектика - (басқа грек тілінен. ἐκλεκτός — "таңдаушы"," таңдаушы") - 
архитектурадағы көркемдік бағыт, кез-келген үйлесімде өткен өнердің 
әртүрлі формаларын бір құрылыста қолдануға бағытталған; әдетте үлкен 
көркемдік жүйелердің өзгеру кезеңінде көрінеді. Кеңестік тарихнамада 
"эклектика" термині ұзақ уақыт бойы "тарихизм"терминінің синонимі ретінде 
қолданылған. 
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Белгіленулер мен қысқартулар 
ГРИП — (күрт бейнеленген кеңістіктің тереңдігі, содан кейін өрістің 

тереңдігі) — бұл кадрдағы нысандар өте өткір болып көрінетін аймақ. 
VHS - (ағылш. Video Home System немесе Vertical Helical Scan) - 

бейнесигналды пленкамен кассеталарға жазу стандарты. 
CD - (ағылш. Compact Disc, CD) - ақпаратты жазу және оқу процесі 

лазердің көмегімен жүзеге асырылатын, ортасында саңылауы бар 
пластикалық диск түріндегі ақпаратты оптикалық жеткізгіш. 

CCD - (ағылш. Continuity of Care Document) - ПЗС-пен бірдей. 
ПЗС-матрица - (сокр. "зарядты байланысы бар аспап") — зарядты 

байланысы бар ПЗС-аспаптар технологиясын пайдаланатын кремний 
негізінде орындалған жарық сезгіш фотодиодтардан тұратын 
мамандандырылған Аналогты интегралдық микросхема. 

DVD - (ағылш. Digital Versatile Disc) - сандық көп мақсатты диск. 
Жолдың қадамы-0,74 мкм, бұл ықшам дискіден екі есе аз. 

Blu-ray дискісі - (ағылш. blue ray-көк сәуле) диск (BD) тығыздығы 
жоғары жазу, қайта жазу және ойнату үшін қолданылатын оптикалық диск 
пішімі. 

CGI - (ағылш. компьютер-generated imagery, әріптер. "компьютер 
жасаған бейнелер") — үш өлшемді компьютерлік графиканың көмегімен 
жасалған және бейнелеу өнерінде, баспасөзде, кинематографиялық арнайы 
эффектілерде, теледидарда және симуляторларда қолданылатын 
қозғалмайтын және қозғалатын бейнелер. 

ISO - (ағылш. International Organization for Standardization, ISO; фр. 
Organisation internationale de normalisation, ISO) - стандарттар шығарумен 
айналысатын халықаралық ұйым. 

ФА-камера. 
ISO-бұл камераның жарыққа сезімталдығы. ISO неғұрлым жоғары 

болса, фотосезімталдық соғұрлым жоғары болады және фотосуретте шу көп 
болады. 

Nd grad-бейтарап тығыздықтағы сүзгі. 
DPI - "Dots Per Inch", сурет ажыратымдылығы бір дюймдегі нүктелер 

санын білдіреді. DPI = 1ppi (дюймге пиксельдер). Дюйм-ұзындығы 2,541 см. 
RAID - (ағылш. Redundant Array of Independent Disks-тәуелсіз (дербес) 

дискілердің артық массиві) - ақауларға төзімділік пен өнімділікті арттыру 
үшін бірнеше физикалық диск құрылғыларын логикалық модульге 
біріктіруге арналған деректерді виртуализациялау технологиясы. 

DSLR-сандық бір линзалы айна камерасы. Ауыстырылатын линзалары 
бар кез-келген сандық камера, онда кескін айна мен призмамен көрінеді және 
кескін тікелей сол линза арқылы алынады. Көрініс іздегіште не көресіз-бұл 
объектив көреді. 

EV экспозиция мәні-бірдей экспозиция әсерін жасай алатын диафрагма 
мен Ысырма жылдамдығының әртүрлі комбинацияларын білдіретін сан. 
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RGB — (ағылшын сөздерінің аббревиатурасы қызыл, жасыл, көк — 
қызыл, жасыл, көк) немесе KZS-бұл көбінесе негізгі деп аталатын үш түсті 
қолдана отырып, түстерді көбейту үшін түстерді кодтау әдісін сипаттайтын 
қосымша түс моделі. 

LAB МКО-L (Lightness) — Жарық (100) және көлеңке (0) 
координаттарын белгілейді; a — жасыл (-128) — күлгінге (127) дейінгі 
спектр; b-көк (-128) - сарыға (127) дейінгі спектр. жарықтандыру жөніндегі 
халықаралық комиссияның түс координаттарын пайдалануға негізделген 
түсті ұсыну моделі. 

F-стоп -линзаның фокустық ұзындығын диафрагманың диаметріне 
бөлу арқылы анықталған линзадағы диафрагманың ашылу өлшемі. F-стоп 
тізбегі - квадрат түбірдің көбейтіндісі 2 (1,414...): 1, 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 
22 және т. Д. егер бұл сандар өте жұмбақ болса да, әр қадам жарық мөлшерін 
екі есе арттыратынын ұмытпаңыз. 

AF-P-бұл жетілдірілген үнсіз автофокус қозғалтқышы бар келесі буын 
линзалары. 

CDR - (ағылш. CorelDRAW Image File) - векторлық кескін, мүмкін 
сурет немесе сурет. 

WMF - (ағылш. Windows MetaFile) - векторлық графикалық 
файлдардың әмбебап форматы. 

SVG — (ағылш. Scalable Vector Graphics-масштабталатын векторлық 
графика) - масштабталатын векторлық графиканы белгілеу тілі. 

TTL және ETTL-линза арқылы өтеді, жарқылмен түсіру кезінде 
экспозицияға қатысты өлшеу жүйесін білдіреді. Жарқыл камера сенсоры 
өшірілгенге дейін жарық шығарады. ETTL объективті өлшеу арқылы 
бағаланады және жоғалған жарықты бағалау және есептеу үшін "алдын-ала 
жарқылды" іске қосады, содан кейін негізгі жарқылдың орнын толтырады 
және іске қосады. Бұл өте тез жүреді, сіз екі жарқылды көрмейсіз. 

SOOC-тікелей камерадан, кейінгі өңдеусіз немесе өңдеусіз. 
ACR — Adobe Camera Raw. 
HDR камера сенсорлары жоғары контрастты бөлшектерді біздің көзіміз 

сияқты көре алмайды. Егер ашық аспан астында терең көлеңкелер болса, 
суретті дұрыс түсіру үшін біреуін немесе екіншісін таңдау керек; екіншісі 
нашар ашылады. 

DOF - "өрістің тереңдігі" - бұл кескіннің фокусталған аймағындағы ең 
жақын және ең алыс объект арасындағы қашықтық. Бұл фокустық 
ұзындықпен, диафрагмамен және объектіге дейінгі қашықтықпен 
анықталады. Бұл сандар неғұрлым жоғары болса, DOF соғұрлым терең 
болады. 

FPS-секундына кадрлар саны және камераның суретке түсіру 
жылдамдығын анықтайды. Бұл әсіресе спортпен шұғылданатын және жабайы 
табиғат фотографтары үшін өте маңызды, олар тез суретке түсе алады, 
сондықтан олар керемет синхрондалған суретке түседі. 
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RGB — (ағылшын сөздерінің аббревиатурасы қызыл, жасыл, көк — 
қызыл, жасыл, көк) немесе KZS-бұл көбінесе негізгі деп аталатын үш түсті 
қолдана отырып, түстерді көбейту үшін түстерді кодтау әдісін сипаттайтын 
қосымша түс моделі. 

LAB МКО-L (Lightness) — Жарық (100) және көлеңке (0) 
координаттарын белгілейді; a — жасыл (-128) — күлгінге (127) дейінгі 
спектр; b-көк (-128) - сарыға (127) дейінгі спектр. жарықтандыру жөніндегі 
халықаралық комиссияның түс координаттарын пайдалануға негізделген 
түсті ұсыну моделі. 

F-стоп -линзаның фокустық ұзындығын диафрагманың диаметріне 
бөлу арқылы анықталған линзадағы диафрагманың ашылу өлшемі. F-стоп 
тізбегі - квадрат түбірдің көбейтіндісі 2 (1,414...): 1, 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 
22 және т. Д. егер бұл сандар өте жұмбақ болса да, әр қадам жарық мөлшерін 
екі есе арттыратынын ұмытпаңыз. 

AF-P-бұл жетілдірілген үнсіз автофокус қозғалтқышы бар келесі буын 
линзалары. 

CDR - (ағылш. CorelDRAW Image File) - векторлық кескін, мүмкін 
сурет немесе сурет. 

WMF - (ағылш. Windows MetaFile) - векторлық графикалық 
файлдардың әмбебап форматы. 

SVG — (ағылш. Scalable Vector Graphics-масштабталатын векторлық 
графика) - масштабталатын векторлық графиканы белгілеу тілі. 

TTL және ETTL-линза арқылы өтеді, жарқылмен түсіру кезінде 
экспозицияға қатысты өлшеу жүйесін білдіреді. Жарқыл камера сенсоры 
өшірілгенге дейін жарық шығарады. ETTL объективті өлшеу арқылы 
бағаланады және жоғалған жарықты бағалау және есептеу үшін "алдын-ала 
жарқылды" іске қосады, содан кейін негізгі жарқылдың орнын толтырады 
және іске қосады. Бұл өте тез жүреді, сіз екі жарқылды көрмейсіз. 

SOOC-тікелей камерадан, кейінгі өңдеусіз немесе өңдеусіз. 
ACR — Adobe Camera Raw. 
HDR камера сенсорлары жоғары контрастты бөлшектерді біздің көзіміз 

сияқты көре алмайды. Егер ашық аспан астында терең көлеңкелер болса, 
суретті дұрыс түсіру үшін біреуін немесе екіншісін таңдау керек; екіншісі 
нашар ашылады. 

DOF - "өрістің тереңдігі" - бұл кескіннің фокусталған аймағындағы ең 
жақын және ең алыс объект арасындағы қашықтық. Бұл фокустық 
ұзындықпен, диафрагмамен және объектіге дейінгі қашықтықпен 
анықталады. Бұл сандар неғұрлым жоғары болса, DOF соғұрлым терең 
болады. 

FPS-секундына кадрлар саны және камераның суретке түсіру 
жылдамдығын анықтайды. Бұл әсіресе спортпен шұғылданатын және жабайы 
табиғат фотографтары үшін өте маңызды, олар тез суретке түсе алады, 
сондықтан олар керемет синхрондалған суретке түседі. 

  
 

HDR-жоғары динамикалық диапазон-бұл камера түсіргеннен гөрі 
суреттерге кеңірек динамикалық диапазон беретін әдіс. Мақсаты осы техника 
ұсынуға сахнаға қалай жақын болса, оны көрген адам көз. HDR суреттері 
бірнеше фотосуреттерді әртүрлі экспозиция мәндерімен біріктіру арқылы 
жасалады. 

HDRI-бұл панорамалық фотосурет, ол барлық бұрыштарды бір 
нүктеден қамтиды және көріністі жарықтандыру үшін қолдануға болатын 
көптеген деректерді (әдетте бір арнаға пиксельде 32 бит) қамтиды. 

IS-суретті тұрақтандыру, дірілдің кескінге әсерін төмендететін 
технология. 

P-камераның жартылай автоматты режимі. Танымал нанымға қайшы, 
бұл "кәсіби" емес,"бағдарламаланған Автоматты" дегенді білдіреді. Бұл 
режим фотографтарға флэш, ISO, EV және WB пайдалану сияқты бірнеше 
параметрлерді басқаруға мүмкіндік береді. Қалған параметрлерді камера 
автоматты түрде таңдайды. 

Ppi — «Pixels Per Inch». Орыс тіліне аударылған - "бір дюймге 
пиксельдер". Тиісінше, PPI-бұл нүктелердегі суреттердің салыстырмалы 
ажыратымдылығын анықтайтын өлшем. 

AF-автофокус. 
RC - (ағылш. резин-coated) полимерлі көп қабатты жабыны бар 

фотоқағаз. 
CAD-жүйелер – (computer aided design) - жобалауға арналған жүйелік 

кешендер, олардың көмегімен өнеркәсіптік өнімді (жобалау, өндіріс 
алдындағы) дайындаудың әртүрлі кезеңдеріндегі міндеттерді 
автоматтандырады. Орыс тіліндегі аббревиатурада-CAD 
(автоматтандырылған жобалау жүйесі). 

SCSI-интерфейс - (ағылш. Small Computer System Interface) - бұл 
компьютерлер мен перифериялық құрылғылар арасында физикалық қосылу 
және деректерді беру стандарттарының жиынтығы. 

ПТВ-қарақшылық теледидар. 
Digital ICE - (ағылш. Interactive Connectivity Establishment) - әртүрлі 

жиілік спектрлерінде өзгертілген кескін жасауға байланысты технологиялар 
жиынтығы. 

АПД-құжаттардың Автоматты бергіші. Ағылшын нұсқасында ADF 
(ағыл. Automatic document feeder-құжаттарды автоматты түрде беретін 
құрылғы) - сканерленетін материалды қолмен беруді ауыстыруға арналған 
офистік сканерлеу техникасында (сканерлерде, факстарда және т.б.) 
пайдаланылатын құрылғы.  

SVGA - (ағылш. Super Video Graphics Array) - бейне адаптерлердің 
жалпы атауы. 

УФ - көрінетін және рентген сәулелері арасындағы спектрлік 
диапазонды алатын электромагниттік сәуле. 

ГБ-гигабайт. 
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HP-Hewlett-Packard аббревиатурасы-Ақпараттық технологиялар 
саласында жұмыс істейтін компанияның атауы. 

DL — (Dry lab) - құрғақ зертхана. 
PPM (ағылш. pages per minute) - принтерлер мен сканерлердің жұмыс 

жылдамдығының өлшем бірлігі. 
CMYK — (Cyan, Magenta, Yellow, Key немесе Black), төрт түсті 

автотип-бұл стандартты үштікті басып шығару үшін басып шығаруда 
қолданылатын субтрактивті түсті схема. 

PMA — (Photo Marketing Association) - жарнамалық, маркетингтік 
технологиялардың халықаралық конференциясы және мамандандырылған 
көрмесі.  
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HP-Hewlett-Packard аббревиатурасы-Ақпараттық технологиялар 
саласында жұмыс істейтін компанияның атауы. 
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автотип-бұл стандартты үштікті басып шығару үшін басып шығаруда 
қолданылатын субтрактивті түсті схема. 

PMA — (Photo Marketing Association) - жарнамалық, маркетингтік 
технологиялардың халықаралық конференциясы және мамандандырылған 
көрмесі.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 

Қорытынды 
 
Оқу құралын авторлар ұжымы 0505000 "Фото ісі" мамандығы бойынша 

өзектендірілген үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламаларының талаптары 
негізінде әзірледі.  

Оқу құралында модульдер бойынша оқыту бағдарламасына сәйкес 
теориялық және практикалық мәліметтер бар: 

ПМ 10. Технологиялық тәртіптің сақталуын бақылау және 
фотографияның жаңа технологиялық процестерін енгізу. 

ПМ 11.Фотоөнердің түрлі жанрларындағы көркем суреттерді орындау 
ПМ 12.Бейнематериалдарды монтаждауды орындау 
ПМ 13.Фотоөнімнің үлгілік үлгілерін әзірлеу 
ПМ 14.Фототехниканың біліктілік жұмыстарын орындау.  
Жақсы меңгеру үшін оқу материалы практикалық сабақтардың 

тақырыбына сәйкес бөлінеді. Жұмыстың тақырыбы фотосуретті алу және 
кескінді сандық өңдеу техникасының технологиялық реттілігіне сәйкес 
келеді. Оқу құралының мазмұны білім алушылардың келесі дағдыларды 
меңгеруіне бағытталған:  

 қауіпсіздік техникасы ережелерін, тәртіптік нормалар мен 
ережелерді орындау, күрделі жабдықты дұрыс өңдей білу; 

 бейнелеу өнерінің тарихын, атақты фотографтар мен 
суретшілердің шығармашылығын білу; 

 суретті құрастырудың композициялық және психологиялық 
тәсілдерін қолдану дағдылары; 

 суретті, картинаны талдау, жіктеу және құрастыру тәсілдерін білу 
және жұмыс істеу дағдысы; 

 бейнелеу шығармаларының сипатын талдай білу; 
 суретке түсіру техникасын меңгеру; 
 суретті құрудың негізгі композициялық ережелерін жұмыста 

қолдана білу; 
 фотографияның негізгі жанрларын: пейзаж, натюрморт, портрет 

түсіру дағдылары мен технологияларын меңгеру; 
 графикалық редакторда жұмыс істей білу және білу; 
 графикалық редактор бағдарламасындағы кескіндерді сандық 

өңдеудің негізгі операцияларын меңгеру. 
Оқыту соңында әрбір білім алушы бейнені цифрлық өңдеу тәсілдері 

мен әсерлерін қолдана отырып орындалған фотосуреттер топтамасын 
жинақтайды. 
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