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 :عکاسی

 

 عخٙزا٘یٟا، ٞا، عایر ٚب تزای ٞایی ػىظ تٝ دائٕا ٔزدْ. تیاٚریذ در خَٛ خٛد ٞای ػىظ فزٚػ تزای زا تاؽیذ ای حزفٝ ػىاط یه وٝ ٘یغر السْ ؽٕا

 د٘ثاَ وّیذی وّٕاذ اعاط تز ػىظ فزٚػ عایسٟای در ٔؼٕٛال افزاد. وٙٙذ خزداخر خَٛ ٔٙاعة زصٛیز تزای حاظز٘ذ ٚ درا٘ذ ٘یاس خٛد غیزٜ ٚ تزٚؽٛرٞا

 ٔزالة فمػ. دار٘ذ خٛد ػىظ فزٚػ تزای ػىاعاٖ دیٍز وٝ داریذ را ؽا٘ظ ٕٞاٖ ؽٕا تٙاتزایٗ ػىاط، ٘اْ اعاط تز ٘ٝ ٚ ٔیٍزد٘ذ خٛد ٘ظز ٔٛرد ػىظ

 ؽٕا ٔذَ ایٙىٝ ٍٔز) ٞغسٙذ ؽٙاعایی لاتُ آعا٘ی تٝ وٝ ٞایی چٟزٜ یا ٚ رایر ودی دارای ٞٙزی آثار زداری، ٞای ٔارن اس ؽٕا ٞای ػىظ وٝ تاؽیذ

 ػىظ یه اٌز. وٙٙذ ٔی اعسمثاَ آٖ اس وٙیذ ٔی فىز ؽٕا آ٘چٝ اس تیؼ ٔزدْ وٝ دیذ خٛاٞیذ ٚ آیذ ٕ٘ی خیؼ ٔؾىّی ٔٛارد عایز در. ٘ثاؽذ( تاؽٙذ

 Fotolia ، ShutterStock ، Dreamstime اس ػثارزٙذ ػىظ فزٚػ ٞا عایر ایٗ اس تزخی. وٙیذ ارعاَ را آٖ داریذ ٔؼمَٛ ٚ ٔٙاعة

ٚiStockphoto. 

 آورد؟ می در پول چقذر عکاس يك

 اس حاصُ درآٔذ وٝ تٍٛیٓ اتسذا در تایذ ِٚی. اعر ٔؾىُ وٕی عٛاِی چٙیٗ تٝ خاعخ خٛب اعر؟ چمذر ػىاط یه درآٔذ ٔسٛعػ تذا٘یذ خٛاٞیذ ٔی آیا

 دٚرتیٗ، خزج آٚر٘ذ ٔی تذعر وٝ خِٛی اس تیؼ آٟ٘ا اس تؼعی حسی. آٚر٘ذ ٔی در وٕی خَٛ ػىاعاٖ اس تؼعی. دارد لزار ارلاْ اس ٚعیؼی ؼیف در ػىاعی

 درآٔذ دالر ٞشار یىصذ عاِیا٘ٝ وٝ ٞغسٙذ ػىاعا٘ی حسی ٚ دار٘ذ ٔزفٟی س٘ذٌی ػىاعاٖ تؼعی حاَ ٕٞیٗ در ٚ. وٙٙذ ٔی خٛد ػىاعی ٚ زدٟیشاذ

 تٙاتزایٗ. اعر عاَ در دالر ٞشار 45 زا دالر ٞشار چٟاردٜ تیٗ ٔؼِٕٛی ػىاعاٖ آٔذ در اعر وزدٜ اػالْ آٔزیىایی ٔٛعغٝ یه وٝ آٔاری ؼثك اِثسٝ. دار٘ذ

 تاؽیذ، داؽسٝ ٔسٛعػ اس تیؼ آٔذی در وٝ تاؽیذ ػىاعی خٛاٞیذ ٔی ؽٕا اٌز .ٌیزد ٔی لزار ػذد دٚ ایٗ تیٗ ٔسٛعػ ٞای ٟٔارذ تا ػىاط یه درآٔذ

 ٔؽاِثی داریٓ لصذ واْ داذ تٍیز یاد در ػىاعی ٞای آٔٛسػ اس ٔماِٝ ایٗ در. وٙیذ وار ٚیضٜ ؼٛر تٝ خٛد حزفٝ رٚی ٚ وٙیذ ػُٕ اعسزازضیه تغیار تایذ

 تٝ صٙؼر ایٗ. وٙیذ وار را خٛد ٞای ٟٔارذ ٚ آٔٛسػ رٚی زٛا٘یذ ٔی چٝ ٞز .دٞیذ افشایؼ أىاٖ حذ زا را خٛد آٔذ در آٟ٘ا رػایر تا زا دٞیٓ ارائٝ

 خذٔاذ ٚ آثار فزٚػ تزای تیؾسزی ؽا٘ظ وٙیذ زمٛیر تیؾسز سٔیٙٝ ایٗ در را خٛد دا٘ؼ ٚ ٞا ٟٔارذ چٝ ٞز. اعر ٚاتغسٝ ػىاط ٞای ٟٔارذ تٝ ؽذذ

 ٔی تیؾسز اؼالػاذ وغة تزای. دار٘ذ ػىاعاٖ دیٍز اس تیؾسزی درآٔذ ا٘ذ ٌذرا٘ذٜ تیؾسزی فٙی ٚ ٞٙزی زحصیالذ ٚ ٞا آٔٛسػ وٝ ػىاعا٘ی. داریذ خٛد

 اس ػىاعی. ٘یغر ٞٓ زز إٞیر وٓ ٘ثاؽذ زز خزإٞیر لثّی ٘ىسٝ اس اٌز وٝ دیٍزی ٔٛرد .وٙیذ ػىاعیاعسفادٜ سٔیٙٝ در ٔا آٔٛسؽی ٔماالذ اس زٛا٘یذ

. اعر ٟٔٓ ٞٓ آٟ٘ا زؼذاد تّىٝ اعر ٟٔٓ ٞا ػىظ ایٗ سیثایی ٚ ویفیر زٟٙا ٘ٝ. اعر آٖ ٔا٘ٙذ ٚ زاریخی ٚ دیذ٘ی ٞای ٔىاٖ تشري، ٞای رخذاد ٔؾاٞیز،

 رٚس٘أٝ ٚ ٔدالذ اس یىی در ٔثالً وٝ تاؽذ ٞا ػىظ ایٗ اس یىی سیز در ؽٕا ٘اْ اعر وافی. ٞغسٙذ ؽٕا ٔؼزفی تزای ٕ٘ایؾٍاٜ یا ٚیسزیٗ یه ٔا٘ٙذ آٟ٘ا

 اس ٞا ػىظ ٌٛ٘ٝ ایٗ اس سیادی زؼذاد آٚری خٕغ تا. داریذ خٛد ٞای وار فزٚػ یا داد لزار ػمذ تزای سیادی ؽا٘ظ صٛرذ ایٗ در. ؽٛد چاج ٔؼزٚف ٞای

 یىی ػىاط دٚ تیٗ خٛاٞیذ ٔی ٚ وٙیذ ا٘سخاب خا٘ٛادٌی ػىظ یه خٛاٞیذ ٔی وٙیذ فزض. ؽٛیذ ٔی ٔؼسثز ػىاط یه تٝ زثذیُ ٔؼِٕٛی ػىاط یه

 ؽٕا ٔؾسزی وٝ تذا٘یذ تایذ. اِٚی احسٕاالً وٙیذ؟ ٔی ا٘سخاب را وذاْ. خیز دیٍزی ٚ ٌزفسٝ ٔؼزٚف افزاد اس ػىظ دٚخیٗ یه آٟ٘ا اس یىی. وٙیذ ا٘سخاب را

 ٍ٘اٜ أا ٘یغر، تٟسزی ػىاط اعر ٌزفسٝ ٔؼزٚف افزاد اس سیادی ٞای ػىظ وٝ ػىاعی ِشٚٔاً اِثسٝ. وزد خٛاٞذ ا٘سخاب احغاعاذ رٚی اس را خٛد ػىاط

 ٔی را خشئیاذ وٝ دلیك چؾٕا٘ی داؽسٗ ػىاعی صٙؼر در. وٙیذ اظافٝ خٛد زدزتیاذ تٝ ٚ تٍیزیذ ػىظ زٛا٘یذ ٔی زا .اعر چٙیٗ ایٗ اٚ تٝ خأؼٝ

 دیٍز ػىاعاٖ ٞای ػىظ. وٙیذ درعر ٔدٕٛػٝ یه خٛد ٞای ػىظ ززیٗ سیثا اس ٚ وٙیذ ٔزٚر را خٛد ٞای ػىظ. تاؽذ عٛدٔٙذ تغیار زٛا٘ذ ٔی تثیٙٙذ

 تاؽذ ای حزفٝ یه ٔا٘ٙذ تایذ ؽٕا تزخٛرد. وٙذ ٔی ٔثٟٛذ را چؾٕٟا وٝ تاؽیذ چیشی آٖ د٘ثاَ تٝ دیٍزاٖ ٚ خٛد ٞای ػىظ تیٗ در ٚ تثیٙیذ را

 ٚ وٙیذ تاسدیذ سٚدزز وٕی را ػىاعی ٔحُ اعر تٟسز ٔٙظٛر ایٗ تزای. تٍذاریذ ٕ٘ایؼ تٝ را خٛد ٞای زٛا٘ایی تاؽیذ آٔادٜ تایذ ٔؾسزی تزاتز در تٙاتزایٗ

 تا را خٛد تارٞا ٚ تارٞا تسٛا٘یذ تایذ ؽٕا ٚ. دارد ٘یاس سیادی خاللیر تٝ ػىاعی حزفٝ .وٙیذ زؼییٗ را... ٚ دٚرتیٗ ٘صة ٔحُ زدٟیشاذ، آٖ تا ٔسٙاعة
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 صٙؼر در چٖٛ. زالػ ٚ رلاتر اُٞ ٞغسیذ فزدی یؼٙی ػىاط یه ػٙٛاٖ تٝ س٘ذٌی! ٘ذاریذ سیادی سٔاٖ چٖٛ ٚ دٞیذ زؽثیك خٛد ٔؾسزی عالیك

 ٞز. ٘ؾٛیذ غافُ ٔذ ٚ ػىاعی ٔدالذ اس. تز٘ذ ٔی ِذذ ؽٕا تا رلاتر ٚ خٛد حزفٝ ٚ وار اس وٝ دار٘ذ ٚخٛد سیادی زالػ خز ٚ ٔثسىز خالق، افزاد ػىاعی

 .تاؽٙذ تخؼ اِٟاْ ؽٕا تزای زٛا٘ٙذ ٔی خذیذ عیٕٙایی ٞای فیّٓ حسی. اعر تیؾسز ػىاعی در ٔٛفمیر تزای ؽٕا ؽا٘ظ تیاٚریذ در عز ٔذ اس تیؾسز چٝ

 وٙٙذ ٔی وار ؽزوسی در یا وٙٙذ ٔی وار خٛد تزای وٝ تاؽیذ ػىاعا٘ی اس یىی ٚ ؽٛیذ خارج ٔؼِٕٛی ػىاعاٖ سٔزٜ اس زٛا٘یذ ٔی ٘ىاذ ایٗ تغسٗ تىار تا

ٞای وغة درآٔذ در ایٙسز٘ر،  یىی اس ؽیٜٛ .تاؽذ ؽٕا ٔٛفمیر داعساٖ آغاسٌز وٝ تٍیزیذ ػىغی وٙیذ ؽزٚع خظ. اعر ٔؼِٕٛی ػىاط یه آرسٚی وٝ

ٔسٗ ٚ تز٘أٝ تاؽذ. تزای فزٚػ اؼالػاذ در ایٙسز٘ر تٝ ٞای ٌٛ٘اٌٖٛ ٕٞچٖٛ فزٚػ ػىظ، فیّٓ،  زٛا٘ذ در لاِة فزٚػ اؼالػاذ اعر. ایٗ اؼالػاذ ٔی

 .٘ٛیغی ٚ خشئیاذ فٙی ٔزتٛغ تٝ رایا٘ٝ ٘یاسی ٘یغر دا٘غسٗ دا٘ؼ تز٘أٝ

ؼٛر وٝ اؽارٜ ؽذ  ای تزای وغة درآٔذ خٛد تذَ وٙیذ. ٕٞاٖ زٛا٘یذ در ایٗ راٜ تٝ ٔٛفمیر رعیذٜ ٚ آٖ را تٝ ؽیٜٛ تا ا٘ذوی خغسدٛ ٚ وٕی خاللیر ٔی

ٞای وغة درآٔذ در ایٙسز٘ر اعر وٝ تزای ٔٛفمیر در ایٗ وار تایذ رٔش ٚ راس رفسار در ٚب را تخٛتی یاد  صٛرذ آ٘الیٗ یىی اس ؽیٜٛ ػىظ تٝفزٚػ 

 .تٍیزیذ

 

 عکاسی ترای همه

ذاْ یه ػىاط تزای تٝ دعر ٞای تاویفیر ٘یاس دار٘ذ. اس آ٘دا وٝ ؽایذ اعسخ ٞا ٚ ٔٛعغاذ تزای أٛر ٔخسّف ٌزافیىی خٛد، تٝ ػىظ تغیاری اس ؽزور

وٙٙذ. اس آ٘دا وٝ  ٞای ٔخسّفی را تزای اعسفادٜ تٝ ٔؾسزیاٖ ارائٝ ٔی ا٘ذ وٝ ػىظ ٞایی ایداد ؽذٜ ای ٘ثاؽذ، ٚتغایر آٚردٖ چٙذ ػىظ چٙذاٖ وار ػالال٘ٝ

ٞایی وٝ تا خغسدٛ  زٛا٘ذ ٔثال اس ػىظ ی ٕ٘یرایر ٚخٛد دارد، وغ در تغیاری اس وؾٛرٞای د٘یا )تدش ایزاٖ ٚ چٙذ وؾٛر دیٍز( لٛا٘یٗ عفر ٚ عخر ودی

خزیذ ٚ فزٚػ اؽسزاوی »چٙیٙی را اصؽالحا تا ػٙٛاٖ  ٞای ایٗ وٙذ، در ٚتغایر، خّذ وساب یا تزٚؽٛرٞای ٔخسّف اعسفادٜ وٙذ. ٚتغایر در ٌٌُٛ خیذا ٔی

را خغسدٛ وٙیذ. ٕٞچٙیٗ تزای خیذا وزدٖ  stock imagesیا  stock photosٞا وافی اعر ػثارذ  ؽٙاعٙذ. تزای خیذا وزدٖ ایٗ ٚتغایر ٔی« ػىظ

را در ٔٛزٛر خغسدٛی ٔزٚرٌز خٛد زایح وٙیذ. در ٞز « خزیذ ٚ فزٚػ اؽسزاوی ػىظ»زٛا٘یذ ػثارذ  ٞای ایزا٘ی ٔزتٛغ تٝ ایٗ حٛسٜ ٘یش ٔی عایر

 ٘اْ وٙیذ. ٞا ثثر عایر صٛرذ، تزای تزداؽسٗ ٘خغسیٗ ٌاْ در راٜ وغة درآٔذ اس ؼزیك فزٚػ آ٘الیٗ ػىظ، تایذ در ایٗ

 های فروش عکس نام در سايت ثثت

ٞایی را  زٛا٘یذ عایر ٞا خِٛی ٞغسٙذ. تا ایٗ حاَ تا وٕی خغسدٛ ٔی ٞا ٕٔىٗ اعر وٕی خیچیذٜ تاؽذ. تزخی اس ایٗ ٚتغایر ٘اْ در ایٗ ٚتغایر ثثر

درصذ( را تٝ حغاب ػىاط آٖ  45درآٔذ فزٚػ ػىظ )ٔؼٕٛال  ٞای خزیذ ٚ فزٚػ ػىظ، درصذی اس تیاتیذ وٝ ػعٛیر در آٟ٘ا رایٍاٖ اعر. ٚتغایر

ِٚیٗ وٙٙذ. تزای ٕٞیٗ تایذ ؽٕارٜ حغاتی را در اخسیار آٟ٘ا لزار دٞیذ زا درآٔذزاٖ تٝ آٖ ٚاریش ؽٛد. اِثسٝ ایٗ ؼٛر ٘یغر وٝ تٝ ٔحط فزٚػ ا ٚاریش ٔی

زٛا٘یذ ایٗ ٔثّغ را تزداؽر  ٌاٜ ٔی تٝ عمف ٔؾخصی )ٔثال صذ دالر( تزعذ، آٖ ػىظ، أىاٖ تزداؽر آٖ تزایساٖ ٕٔىٗ تاؽذ، تّىٝ تایذ ٔیشاٖ درآٔذ ؽٕا

زٛاٖ تا یه  ٞای داخّی ٔی تزای ایٗ وار در عایرٞای دیٍزاٖ ٞٓ اعسفادٜ وٙیذ. زٛا٘یذ تزای خزیذ ػىظ وٙیذ. ٌفسٙی اعر اس ایٗ اػسثار حغاب خٛد ٔی

ٞای ٘مُ ٚ ا٘سماَ خَٛ ٔثُ  ٞای خارخی السْ اعر حغاتی در یىی اس ٚتغایر ٔا در عایرؽٕارٜ حغاب ٔؼِٕٛی یا ؽٕارٜ وارذ ؽساب الذاْ وزد. ا

PayPal ٞای تاس وزدٖ چٙیٗ حغاتی را تٝ دعر آٚریذ. یىی اس ٘ىاذ ٟٔٓ  زٛا٘یذ اؼالػازی در ٔٛرد ؽیٜٛ داؽسٝ تاؽیذ. تا وٕی خغسدٛ در ٌٌُٛ ٔی

 ٔخسّف اعر، أا چزا؟ٞای  تزای فؼاِیر در ایٗ سٔیٙٝ، ثثر ٘اْ در ٚتغایر
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 نام تیطتر، ضانس تیطتر ثثت

ٞای خزیذ ٚ فزٚػ اؽسزاوی ػىظ، ا٘ثٛٞی اس زصاٚیز ٔخسّف در ٔٛرد ٔٛظٛػاذ ٌٛ٘اٌٖٛ ٚخٛد دارد. عؼی وٙیذ زا خایی وٝ  در ٞز یه اس ٚتغایر

ٞای ٔخسّفی تٝ ٕ٘ایؼ درآیذ،  لذر آثار ؽٕا در ٚتغایرٞای ٔخسّف خزیذ ٚ فزٚػ اؽسزاوی ػىظ ػعٛ ؽٛیذ. ٞز  زٛا٘یذ در زؼذاد تیؾسزی اس ٚتغایر ٔی

رٚد. اِثسٝ ویفیر تاال ٞٓ اس دیٍز ٔٛاردی اعر وٝ ٘مؼ ٟٕٔی در فزٚػ زصاٚیززاٖ دارد.  ٞایساٖ ٚ در ٘سیدٝ فزٚػ آٟ٘ا تاال ٔی احسٕاَ دیذٜ ؽذٖ ػىظ

 ٞا را تٟثٛد داد. زٛاٖ ا٘ذوی ویفیر ػىظ ٚیضٜ ٔی افشارٞای ؽٛد، تا تزخی ٘زْ ویفیر فمػ تٝ دٚرتیٗ یا ٟٔارذ ػىاعی خالصٝ ٕ٘ی

 ها پیص از ارسال اصالح عکس

ٞا ا٘داْ دٞیذ، دعسىاری آٟ٘ا تزای تاالتزدٖ ویفیر اعر. تزای ٕ٘ٛ٘ٝ تا اعسفادٜ اس اتشار  زٛا٘یذ خیؼ اس ارعاَ ػىظ تٝ ایٗ ٚتغایر یىی اس وارٞایی وٝ ٔی

cropٞای ٌزفسٝ ؽذٜ تا  ٞا تٛیضٜ ػىظ ٞای تغیاری اس ػىظ در حاؽیٝ ػىظ را حذف وٙیذ. یىی اس ایزاد ٞای سایذ ٚ ٔشاحٓ ٔٛخٛد زٛا٘یذ تخؼ ٔی

وٝ ٔسٛخٝ ٚخٛد ایٗ ٘ٛیشٞا  ٞای ػىظ اعر. تزای ایٗ ٞای ریش در تزخی لغٕر ای دیدیساَ، ٚخٛد ٘ٛیش ٚ دا٘ٝ زز ٚ غیزحزفٝ لیٕر ٞای ارساٖ دٚرتیٗ

 Noise Ninjaزٛاٖ تٝ ٘زْ افشار  تشري وٙیذ. اتشارٞای ٔخسّفی تزای حذف ٘ٛیش اس زصاٚیز ٚخٛد دار٘ذ وٝ ٔی زٛا٘یذ ػىظ خٛد را چٙذ تزاتز ؽٛیذ، ٔی

ٞا تدزداسیذ. ؽایذ تٟسزیٗ  زٛا٘یذ تٝ اصالح رً٘، ٚظٛح یا خشئیاذ عایٝ افشارٞای ٚیزایؼ ػىظ ٔی ٕٞچٙیٗ تا اعسفادٜ اس اتشارٞای ٚیضٜ ٘زْ اؽارٜ وزد.

ٞای اصالح ویفیر ػىظ تٝ دعر  زٛا٘یذ اؼالػاذ خٛتی درتارٜ ؽیٜٛ وار فسٛؽاج تاؽذ. تا خٛا٘ذٖ یه وساب آٔٛسؽی در ایٗ سٔیٙٝ ٔی افشار تزای ایٗ ٘زْ

 آٚریذ.

 های مناسة اهمیت انتخاب کلیذ واژه

ذی را تزای آٖ زؼزیف وٙیذ. ایٗ ؽٛد چٙذ وّٕٝ وّی ٞا رٚی عزٚر ٚتغایر خزیذ ٚ فزٚػ اؽسزاوی ػىظ، اس ؽٕا خٛاعسٝ ٔی ٍٞٙاْ آخّٛد وزدٖ ػىظ

زٛا٘یذ ؽا٘ظ خٛد را تزای فزٚػ زصاٚیززاٖ  ٞا در فزآیٙذ فزٚػ آ٘الیٗ ػىظ اعر، سیزا تا ا٘سخاب وّٕاذ وّیذی درعر ٔی ززیٗ ٌاْ تخؼ یىی اس ٟٔٓ

ٞا،  ٙذ. تٟسز اعر خیؼ اس آغاس آخّٛد ػىظدٞ ٚاصٜ ٚ حسی ٌاٞی زؼذاد تیؾسزی اس ایٗ وّٕاذ را ٔی وّیذ 45ٞا أىاٖ درج  تزخی عایر افشایؼ دٞیذ.

زٛا٘یذ خٛدزاٖ را خای وغی وٝ  زاٖ تاؽذ اخسصاؿ دٞیذ. تزای ایٗ وار ٔی وٙٙذٜ ػىظ زٛا٘ذ زٛصیف فزصسی را تٝ زأُ ٚ تزرعی وّٕاذ ٔخسّفی وٝ ٔی

 زد؟ٌزدد، تٍذاریذ. تٝ ٘ظززاٖ اٚ چٝ وّٕازی را خغسدٛ خٛاٞذ و تٝ د٘ثاَ ػىغی ٔؾاتٝ ػىظ ؽٕا ٔی

 

 دلسرد نطويذ

ٞای خذیزفسٝ ؽذٜ دار٘ذ ٚ تٝ ٕٞیٗ دِیُ  ای خزیذ ٚ فزٚػ اؽسزاوی ػىظ، ٔؼیارٞا ٚ اعسا٘ذاردٞای تاالیی تزای ػىظ ٞای حزفٝ تغیاری اس ٚتغایر

ٞای  ثیٙیذ ػىظٞایساٖ اس عٛی ٚتغایر رد ؽٛد. ایٗ ٚظؼیر ٘ثایذ ؽٕا را ٔایٛط وٙذ. تایذ ت ؼثیؼی اعر وٝ ٌاٞی درصذ لاتُ زٛخٟی اس ػىظ

 ٞای رد ؽذٜ دار٘ذ ٚ تؼذٞا ٍٞٙاْ ػىاعی یا ٚیزایؼ ػىظ، تٝ آٖ زٛخٝ وٙیذ. خذیزفسٝ ؽذٜ چٝ زفاٚزی اس ٘ظز ویفیر تا ػىظ
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 های پرفروش عکس

ذ. حسٕا عزی تٝ دار٘« ٞا ززیٗ ػىظ خزتیٙٙذٜ»یا « ٞا تزززیٗ ػىظ»ٞای خزیذ ٚ فزٚػ اؽسزاوی ػىظ ٔؼٕٛال در صفحٝ اَٚ خٛد تخؾی تٝ ٘اْ  ٚتغایر

ٞای  ٞایی دارد. ؽایذ تا ػىاعی اس عٛصٜ ٞای عایر در ٔٛرد چٝ ٔٛظٛػازی اعر ٚ چٝ ٚیضٌی ززیٗ ػىظ ایٗ تخؼ تش٘یذ. تثیٙیذ وٝ تزززیٗ ٚ خزفزٚػ

 ٞای تیؾسزی تفزٚؽیذ ٚ درآٔذ تیؾسزی تٝ دعر آٚریذ. ٔحثٛب، تسٛا٘یذ ػىظ

 رايت تاضیذ مراقة کپی

رایر اعر.  إِّّی خزیذ ٚ فزٚػ اؽسزاوی ػىظ در ٘ظز داؽسٝ تاؽیذ، تحث ودی ٞای تیٗ ٍٞٙاْ زٟیٝ ػىظ تزای ٚتغایریىی اس ٔغائّی وٝ تایذ 

رایر لزار دار٘ذ. تٙاتزایٗ ٍٞٙاْ  ٞا ٚ تغیاری اس ٔحصٛالذ فزٍٞٙی دیٍز زحر لاٖ٘ٛ ودی ٞا ٚ عزیاَ ٞا ٚ ٘ؾزیاذ، فیّٓ ٞای زداری، ٔسٗ وساب آرْ

اؽیذ وٝ اس ایٗ ٔٛارد ػىاعی ٘ىٙیذ یا آٟ٘ا را اس ػىظ ٟ٘ایی خٛد حذف وٙیذ. یىی دیٍز اس ٔٛاردی وٝ تایذ در ٘ظز تٍیزیذ، اخاسٜ اس ػىاعی تایذ ٔزالة ت

 خٛاٞیذ اس تزادرزاٖ در حاَ وساب خٛا٘ذٖ ػىظ تٍیزیذ ٚ تٝ ػٙٛاٖ ٞای ؽٕا حعٛر دار٘ذ. تزای ٕ٘ٛ٘ٝ ٔی افزادی اعر وٝ تٝ ػٙٛاٖ ٔذَ ا٘غا٘ی در ػىظ

خٛاٞٙذ زصٛیز رظایسٙأٝ وسثی فزدی را وٝ در  إِّّی اس ؽٕا ٔی ٞای تیٗ ػىغی ٔززثػ تا ٔؽاِؼٝ تٝ فزٚػ تزعا٘یذ. در ایٗ صٛرذ، تغیاری اس عایر

وزدٖ ٚ ارعاَ  زٛا٘یذ تا خز ٚخٛد دارد وٝ ٔی model releaseٞا ٔؼٕٛال لزاردادی تا ٘اْ  ػىظ حعٛر دارد ٘یش تزای آٟ٘ا ارعاَ وٙیذ. در ایٗ ٚتغایر

 آٖ، أىاٖ خذیزػ ػىظ خٛد را افشایؼ دٞیذ.

 الزم نیست حتما عکاس تاضیذ

ٞای  ٞا، أىاٖ فزٚػ ا٘ٛاع ؼزح تزای فزٚػ زصاٚیز تٝ صٛرذ آ٘الیٗ ٚ وغة درآٔذ اس آٖ، السْ ٘یغر حسٕا ػىاط تاؽیذ. تغیاری اس ایٗ ٚتغایر

افشارٞای  زٛا٘یذ اس ٘زْ دٞٙذ. اٌز اس لٜٛ زخیُ خٛتی تزخٛرداریذ یا دعسی در ٞٙز داریذ، ٔی ر ٔیٌزافیىی ٚ ٘ماؽی را ٘یش در اخسیار وارتزاٖ خٛد لزا

ٞایی را  زٛاٖ چٙیٗ ؼزح افشارٞای رایح ٌزافیىی ٔا٘ٙذ فسٛؽاج ٘یش ٔی ٔخسّف ٚیزایؾٍز ٌزافیىی تُزداری )٘ظیز وٛرَ دراٚ( اعسفادٜ وٙیذ. ٕٞچٙیٗ تا ٘زْ

ٞای ٔخسّف خزفزٚػ آٖ آؽٙا ؽٛیذ. تٝ ایٗ زززیة  ٞای خزیذ ٚ فزٚػ اؽسزاوی ػىظ عز تش٘یذ ٚ تا ؼزح اعر اتسذا تٝ عایرخّك وزد. تا ایٗ حاَ تٟسز 

 ٞای خٛد افشایؼ دٞیذ. زٛا٘یذ ؽا٘ظ خٛد را تزای فزٚػ ؼزح ٔی

 :روش کار

 ؽٕا ٔی زٛا٘یذ ػىغٟایی وٝ داریذ تصٛرذ زىی یا دعسٝ ای آٔادٜ وٙیذ.

ٔی وٙیذ. ػىغٟا در لغٕر فزٚؽٍاٜ عایر  زؼییٗ آ٘زا لیٕر, اعر ٔؾسزی را در عایر لزار ٔی دٞیٓ ایٗ ػىظ تزای ٕ٘ایؼ تٝیه ٕ٘ٛ٘ٝ وٓ ویفیر 

 لزار ٔی ٌیز٘ذ.

 درصذ فزٚػ عٟٓ ؽٕاعر ٚ تیغر در صذ عٟٓ عایر اعر. ۰5در صٛرذ عفارػ آٖ خىیح, 

 .ٌیزد ٔی لزار ٔؾسزی اخسیار در داّ٘ٛدی تصٛرذ اٚرخیٙاَ خظ اس خزداخر ٚخٝ, ػىغٟا 

 ٞشار زٛٔاٖ رعیذ , عایر تا ؽٕا زصٛیٝ حغاب ٔی وٙذ. 45ٞز سٔاٖ وٝ ٔثّغ فزٚػ تٝ 
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