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 چگونه در نور کن عکاسی کنین؟

ب ػىس ثشداسی دس ٘ٛس وٓ ٕٞیطٝ ثٝ ٔؼٙی ػىبسی دس ضت ٘یست.چطٕبٖ ا٘سبٖ ٔتٙبست ثب ضشایط ٘ٛسی ٔحیط تغییش ٚؾؼیت دادٜ ٚ ثٝ سشػت خٛد سا ث

تب  ٔیذٞیٓ لشاس ضٕب اختیبس دس سا ٔتفبٚتی ٞبی ساٞىبس ٔب پست ایٗ دس.ٕ٘یىٙذ ػُٕ ضٕب چطٕبٖ ٕٞب٘ٙذ ػىبسی ٞبی دٚسثیٗ أب ضشایط ٚفك ٔی دٞٙذ

استفبدٜ اص سشػت ثیطتش ضبتش،ضب٘س ضٕب دس ٌشفتٗ سشػت ضبتش دٚسثیٗ سا وٓ وٙیذ .ثتٛا٘یذ دس ٔٛلؼیت ٞبی وٓ ٘ٛس ػىس ٞبی لبثُ لجِٛی ثجت وٙیذ

 ٘ٛس ضشایط دس أب.است سبص وبس خٛة ٘ٛسی ضشایط دس فمط سٚش ایٗ وٝ داضت تٛجٝ ثبیذ ِٚی ُ ٔالحظٝ ای افضایص ٔی دٞذػىس خٛة سا ثٝ ٔیضاٖ لبث

ٚلتی ضٕب دس ضشایط  .ٚ دس ٘تیجٝ ػىس ضٕب تبسیه خٛاٞذ ضذ سسذ ٕ٘ی ِٙض ثٝ صیبدی ٘ٛس ٔب٘ذ ٕ٘ی ثبص صیبدی صٔبٖ ضٕب دٚسثیٗ ِٙض ایٙىٝ دِیُ ثٝ وٓ

ثشداسی ٔی وٙیذ ثبیذ تٙظیٕبت دٚسثیٗ سا ثٝ ٌٛ٘ٝ ای لشاس دٞیذ وٝ ضبتش دٚسثیٗ ضٕب صٔبٖ ثیطتشی ثبص ثٕب٘ذ. ثب سػبیت دیٍش پبسأتش ٘ٛسی وٓ ػىس 

 .ٞبی ػىبسی ٔیتٛا٘یذ ػىسی ثب ویفیت ثجت وٙیذ

بسی صٔب٘ی وٝ ٕٞٝ ضشایط اص جّٕٝ ٘ٛس ، ٔٙبست ٔطٕئٙب ػىبسی یىی اص ٞیجبٖ اٍ٘یض تشیٗ حشفٝ ٞب ٚ یب حتی ضبیذ تفشیح ٞب دس ٔیبٖ افشاد ثبضذ. ػى

ذ وشد؟ ثب ٌٛیب آی تی ٕٞشاٜ ثبضٙذ ، ثب دس ٘ظش ٍ٘شفتٗ فٛت ٚ فٗ ٞبی آٖ ، وبس چٙذاٖ سختی ٘یست ٔب اٌش ٘ٛس ٔٙبست دس اختیبس ٔب ٘جبضذ آٖ ٌبٜ چٝ ثبی

 وٝ است ػىبسی اص خبغی ٘ٛع وٓ ٘ٛس دس ػىبسی وٙیذ؟ ػُٕ یذثب چطٛس ثٍیشیذ ػىس ٞستیذ ٔٛاجٝ ٘ٛس وٕجٛد ثب  اٌش ثخٛاٞیذ دس صٔب٘ی وٝذ ثبضی

ٓ ٘ٛس لشاس ٌشفتیذ و یب ٚ تبسیه ٔىبٖ یه دس آیٙذٜ دس اٌش ضٕب غٛست ایٗ دس. ٘یبصٔٙذیذ ٞبیی فٗ ٚ فٛت ٚ  ٞب تىٙیه ثٝ آٖ غحیح ٌشفتٗ ثشای

ٞبیی وٝ ثب ٘ٛس وٓ ٔٛاجٝ ثٛدٜ ایذ لشاس ٌشفتٝ ایذ:ٔثال دس  ٔطٕئٙب ضٕب ٕٞیطٝ دس ٔٛلؼیت .چٍٍٛ٘ی ٌشفتٗ یه ػىس ٘سجتب خٛة سا خٛاٞیذ دا٘ست

ٛلؼیت ٞب سا ثشای ٔ چٙیٗ ایٗ وٙتشَ چٍٍٛ٘ی جب ایٗ دس  یه سشی اص سستٛساٖ ٞبی خبظ،ٍٞٙبْ ٌشدش دس ضت ٚیب دس ٞش جبیی دس یه ضت تبسیه.

 .سسیذٖ ثٝ ثٟتشیٗ ٘تبیج ثشای ضٕب آٔٛصش خٛاٞیٓ داد

 

 تنظین ضرایط در نور کن

ٓ حبِی وٝ فی اِجذاٞٝ ػىبسی وشدٖ دس جبیی وٝ ٘ٛس وٓ است غیش ٕٔىٗ ٘یست ِٚی اٌش ضٕب اص لجُ یه سشی تجٟیضات دس اختیبس داضتٝ ثبضیذ ٚ ٞدس 

س ب ٘ٛچٙیٗ داسای یه رٞٙیت اص آٖ ثبضیذ ٔتمبثال ٘تیجٝ ی وبس ثٟتش اص آة دس خٛاٞذ آٔذ. ثشای ػىس ٌشفتٗ ٔجب٘ی ٚ اغَٛ صیبدی پبثشجبست چٝ ضٕ

اغَٛ ٚ ٘حٜٛ ی صیبدی دس اختیبس داضتٝ ثبضیذ)وٝ ٔؼٕٛال ٞٓ ثٝ ٘ٛس صیبد ٘یبصٔٙذیذ( ٚ یب چٝ ٘ٛس وٕی داضتٝ ثبضیذ. تفبٚت دس چٍٍٛ٘ی ثٝ وبس ٌیشی ایٗ 

 .اجشای آٖ ٞب ٔی ثبضذ

 ضیوه ی نوایص و ارائه هخصوظ را یاد بگیریذ

ٔی ثبضذ.  ISO,Aperture ٚShutter Speedشیذ ٔثّث ٕ٘بیص یب اسائٝ است وٝ ضبُٔیىی اص ٘ىتٝ ٞبی ٟٕٔی وٝ ثبیذ ثٝ ػٙٛاٖ یه ػىبس یبد ثٍی

س إٞیت ایٗ سٝ ٔٛسد لبثُ چطٓ پٛضی ٕ٘ی ثبضٙذ. اٌش خٛاٞبٖ ٌشفتٗ ػىس ٞبی خٛة چٝ دس جبیی وٝ ٘ٛس وٓ است ٚ یب چٝ دس جبیی وٝ ٘ٛس ثٝ لذ

سا افضایص دٞیذ. ثٝ ایٗ  ISO خٛاٞیذ اص حشوت ٞب ٚ سخذاد ٞب ػىس ثٍیشیذ ثبیذ ػبُٔاٌش ث .وبفی است ٞستیذ ثبیذ ایٗ ٔثّث سا ثٝ خٛثی فشا ثٍیشیذ



 چگونه در تاریکی و نور کم عکاسی کنیم
 

 No.com-www.Andisheh+      منبع : 59 515 95 25 905گرد آوری : بخش فنی مهندسی و هنری اندیشه نو     ویرایش : سرکار خانم ناصر     تنظیم : مهندس نصیری         صفحه  |2

 
 
 
 

اٌش ثخٛاٞیذ اص یه چیضی وٝ  تشتیت دٚسثیٗ ضٕب ثشای دسیبفت ٘ٛس حسبس تش ٚ دلیك تش ٔی ضٛد. ٞذف ، یبفتٗ ساٞی ثشای ثشلشاسی تؼبدَ است. تٟٙب

ٓ وٙیٓ. دس ایٗ غٛست صٔب٘ی وٝ حسٍش دٚسثیٗ ضٕب ثبص ٔی ٔب٘ذ ثیطتش ٔی ضٛد. ثٙبثشایٗ و Shutter Speed سبوٗ است ػىس ثٍیشیذ ثبیذ اص سشػت

 Shutter ٘ٛس ثیطتشی ٔی تٛا٘ذ ثٍیشد. ٞش حشوتی وٝ غٛست ثٍیشد ثٝ ػٙٛاٖ یه تیشٌی یب یه ِىٝ ی سیبٜ ثجت خٛاٞذ ضذ ثٝ ٕٞیٗ دِیُ استفبدٜ اص

Speed دسثبسٜ ی .ضذ اغال ٔٙبست ٘یستٍٞٙبٔی وٝ جسٓ ٔٛسد ٘ظش ٔب دس حبَ حشوت ثب Aperture  ٖٔیتٛاٖ ٌفت وٝ ثبیذ ٕٞیطٝ تب جبیی وٝ أىب

ػشیؽ تش است(.ٞش چٝ دٞب٘ٝ ی  Apertureا٘ذاصٜ ٌیشی ٔی ضٛد ٚ ٞشچٝ ضٕبسٜ ٔٛسد ٘ظش وٕتش ثبضذ ،  f-stops داسد ٌستشدٜ ثبضذ.)ایٗ ػبُٔ ثب

 ISO ٚ Shutter ثیٗ ػجٛس وٙذ ٚ ثٝ حسٍش آٖ ثشسذ.اٌش ثب استفبدٜ اص تشویت وشدٖ دٚ ٔٛسددٚسثیٗ ثضسي تش ثبضذ ٘ٛس ثیطتشی ٔیتٛا٘ذ اص ِٙض دٚس

Speed ۰۵” ٘تٛا٘ستیذ ٘ٛس وبفی ثٝ دست آٚسیذ،دس فىش خشیذ یه ِٙض ثب دٞب٘ٝ ی ثضسٌتش ثشای دٚسثیٗ خٛد ثبضیذ)ثشای ضشٚع خشیذ یهmm f1/8 

“nifty fifty ذا خٛاٞیذ وشد وٝوبفی است.( دس ایٗ غٛست ضٕب اجبصٜ پیISO ٚ سا پبییٗ ثیبٚسیذ Shutter Speed اٌش ٌیج ضذیذ ٚ  .سا افضایص دٞیذ

 .شیٗ وٙیذ٘تٛا٘ستیذ ثٝ خٛثی ٔطبِت ثبال سا دسن وٙیذ اغال ٍ٘شاٖ ٘جبضیذ. ضٕب ٔیتٛا٘یذ ثٝ لسٕت تٙظیٕبت ٕ٘بیص دٚسثیٗ خٛد ثشٚیذ ٚ دس آٖ جب تٕ

 

 تهیه یک سه پایه هحکن

سا ٔی تٛاٖ تب لجُ اص ایٗ وٝ تػٛیش دا٘ٝ دا٘ٝ ای ضٛد صیبد تش وٙیٓ ٚ دٞب٘ٝ ٞبی دٚسثیٗ ٞب ٞٓ داسای ٔحذٚدیت ٞبی فیضیىی  ISO طاص آٖ جبیی وٝ فم

یب ٕٞبٖ سشػت ضبتش ٟٔٓ تشیٗ ٚ تؼییٗ وٙٙذٜ تشیٗ ٔتغیش یب ػبُٔ ثشای ػىبسی دس ٘ٛس وٓ ٔی ثبضذ. ثشای ججشاٖ  Shutter Speedٔطخع ٞستٙذ،

ٌضیٙٝ ٞب ٚ ا٘تخبة ٞبی ثسیبسی ثشای سٝ پبیٝ ٚجٛد داسد.  .دس صٔبٖ ٞبی ٕ٘بیص طٛال٘ی، ٚجٛد سٝ ػبُٔ ٌفتٝ ضذٜ ٚاجت ٚ اِضأی است تبسی تػٛیش

سثیٗ ذ وٝ اص دٚثٙبثشایٗ اٌش اص خشیذ آٖ ٞب اطٕیٙبٖ ٘ذاسیذ حتٕب سإٞٙبی سٝ ػبُٔ ٚ پبیٝ ی اغّی دٚسثیٗ ٞب سا دس ایٙتش٘ت ثخٛا٘یذ. اٌشضٕب لػذ داسی

ٝ ثبضیذ دس ثیشٖٚ اص ٔٙضَ استفبدٜ وٙیذ حتٕب ثب غشف وشدٖ ٔمذاس وٕی ٞضیٙٝ ی صیبد تش یه سٝ پبیٝ سٍٙیٗ ٚ ٔحىٓ تش خشیذاسی ٕ٘بییذ.)تٛجٝ داضت

 وٝ ثب ِشصش سٝ پبیٝ ، تػٛیش ضٕب تبس خٛاٞیذ ضذ

 

 گرفتن عکس از راه دور با ضاتر و یا با استفاده از تایور

تب چٝ حذ دس ٌشفتٗ ػىس ٟٔبست داسیذ.ٕٞیطٝ ٍٞٙبْ فطبس دادٖ دوٕٝ ی ٔشثٛطٝ سٚی دٚسثیٗ ثشای ٌشفتٗ ػىس یه ِشصضی  فشلی ٕ٘ی وٙذ وٝ ضٕب

٘ٛس وٓ ایجبد ٔی ضٛد حتی ایٗ اتفبق دس صٔب٘ی وٝ اص سٝ پبیٝ ٞٓ استفبدٜ ٔی وٙیذ سخ ٔی دٞذ. ثٝ دِیُ ایٗ وٝ ٔؼٕٛال ػىس ٞبیی وٝ دس جبیی ثب 

 .ٔٙذ ٕ٘بیص طٛال٘ی ٔذت ٞستٙذ ِشصش دس آٖ ٞب ثٝ خٛثی ٔحسٛس ٔی ثبضذٌشفتٝ ٔی ضٛ٘ذ ٘یبص

ای ثیص اص ضٕب ٔیتٛا٘یذ ثب خشیذ یه ضبتش اص ساٜ دٚس)وٙتشَ ضبتش( ٔطىُ ِشصش سا ثٝ طٛس وبُٔ ثشطشف ٕ٘بییذ. ایٗ دس حبِی است وٝ ثشای ضٕب ٞضیٙٝ 

آیب ٔبیُ ثٝ غشف ٞضیٙٝ ٚ وبس سٚی  .شای سفغ ایٗ ٔطىُ اطٕیٙبٖ خبطش خٛاٞذ داددالس ٘خٛاٞذ داضت ِٚی دس ػٛؼ ثٝ ضٕب ثٝ طٛس وبُٔ ث ۰۵یب  ۰۵

٘یستیذ؟ أشٚصٜ تمشیجب اوثش دٚسثیٗ ٞبی دیجیتبَ داسای تبیٕش ٔخػٛظ ٔی ثبضٙذ وٝ ثٝ ضٕب اجبصٜ ی ٌشفتٗ ػىس ثذٖٚ استفبدٜ اص  DIY یه پشٚطٜ ی
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تحُٕ ثیطتشی سا اص جب٘ت ضٕب ٔی طّجٙذ ِٚی اٌش ضبتش ٘ذاسیذ تبیٕش ٞب اسصش ایٗ غجش ٚ تحُٕ سا ضبتش سا خٛاٞٙذ داد. ثب ایٗ وٝ تبیٕشٞب ٔؼٕٛال غجش ٚ 

 .داس٘ذ

 چگونگی گرفتن عکس در ضرایطی که با کوبود نور هواجه هستین

سط ضٕب فشاٞٓ است. چٍٛ٘ٝ ٔی ضٕب تب یٝ ایٗ جب الذأبت ٟٔٓ ٚ الصْ سا ثشای ساٜ ا٘ذاصی دٚسثیٗ فشا ٌشفتٝ ایذ. حبَ ٕٞٝ چیض ثشای ٌشفتٗ ػىس تٛ

 خٛاٞیذ ػىس ثٍیشیذ؟ چٝ ٘ىبتی سا ٔی ثبیست لجُ اص فطشدٖ دوٕٝ ی ضبتش دس ٘ظش ثٍیشیذ؟

 ساعت طالیی

ثذیٗ ٔؼٙی ٘یستٙذ وٝ ثشای ٌشفتٗ ػىس ٞیچ ٘ٛسی ٚجٛد ٘ذاضٙٝ ثبضذ. دس ػىبسی ثٝ صٔبٖ دلیمب ثؼذ اص غشٚة آفتبة ٚ صٔبٖ  Low Lightػىبسی ٞبی

ٌفتٝ ٔی ضٛد. ضٕب حتٕب خٛسضیذ ٚ ٘ٛس آفتبة سا دس افك ٚ دس ٍٞٙبٔی وٝ دس آسٕبٖ پشتٛٞبی غٛستی ٚ ” سبػت طالیی“اص طّٛع آفتبة  دلیمب لجُ

دس ثسیبسی اص ٔٛاسد ٔؼٕٛالسبػت طالیی ٞب اص ثٟتشیٗ صٔبٖ ٞب  ٔطبثك ضىُ ثبال  است. Low Light٘بس٘جی سً٘ ایجبد ٔی وٙذ دیذٜ ایذ. دلیمب ایٗ صٔبٖ

. سبػت ب سبػت ٞبی سٚص ٞستٙذ. ضٕب ٔی تٛا٘یذ ثب استفبدٜ اص یه ثش٘بٔٝ سیضی ٔٙبست ٚ خٛة اص اتفبلبتی وٝ دس ایٗ سبػبت سخ ٔی دٞذ ػىس ثٍیشیذی

بٖ پزیش طالیی یه تٛاصٖ ٚ تؼبدَ ثسیبس خٛة ثیٗ سً٘ ٞب ٚ ٘ٛس وٓ ٔی ثبضذ وٝ ثٝ ضٕب فشغت وست تجشثٝ دس ساٜ ٞبیی وٝ ثٝ طٛس ٔؼَٕٛ ػّٕی ٚ أى

 .٘یستٙذ سا ٔی دٞذ. ثٙبثشایٗ ٕ٘بیص ٚ اسائٝ ی خٛد سا ثش ایٗ اسبس تٙظیٓ ٕ٘بییذ

  تعادل برای رنگ سفیذ

چیست؟ ٘ٛس ٕٞیطٝ سفیذ ٘یست. ثشای ٔثبَ الٔپ ٞبی فّٛئٛسسٙت سً٘ یب ٘ٛس آثی تِٛیذ ٔی وٙٙذ دس حبِی وٝ الٔپ  White balance ثٝ ٘ظش ضٕب

ٔٙبست ثشای دٚسثیٗ سً٘ ٘ٛس سا دس ٕٞبٖ ِحظٝ ٔطخع ٔی وٙذ. ثٙبثشایٗ  White balance ٘بس٘جی ایجبد ٔی وٙٙذ. یهٞبی سضتٝ ای ٘ٛس یب سً٘ 

 .سً٘ ٞب دس ػىس ٞبیی وٝ تٛسط دٚسثیٗ ٌشفتٝ ٔی ضٛد وبٔال ٚاؾح ٚ دلیك ٞستٙذ

 استفاده از فوکوس دستی

فٛوس ٔی ضٛد)یؼٙی ثٝ سختی وبٖ٘ٛ ػذسی خٛد سا پیذا ٔی وٙذ(. اٌش ٍٞٙبٔی ٚلتی ٍٞٙبْ ػىس ٌشفتٗ ٘ٛس وٓ ثبضذ ٔؼٕٛال ِٙض دٚسثیٗ ثٝ سختی 

ػجبستی وٝ ضٕب ٔی خٛاٞیذ ػىس ثٍیشیذ وبٖ٘ٛ ِٙض ضٕب ٔذاْ دس حبَ تغییش ثٛد ٕٔىٗ است ٔٛلؼیت ضٕب ٚالؼب خیّی ثیص اص حذ وٓ ٘ٛس ثبضذ ٚ یب ثٝ 

 .جٛدیذ ثبیذ ثٝ غٛست دستی دٚسثیٗ خٛد سا فٛوس ٕ٘بییذاغال تبسیه ثبضذ. اٌش ثٝ ٞیچ ٚجٝ لبدس ثٝ سٚضٗ وشدٖ غحٙٝ ٘

 عذم استفاده از فالش

تبس  ٔؼٕٛال ٘ٛس حبغُ اص فالش دٚسثیٗ ثشای غحٙٝ ٞبیی وٝ وٓ ٘ٛس ٞستٙذ خیّی ثیص اص حذ صیبد است دس٘تیجٝ اجسبْ دس ػىس ثٝ غٛست غیش ػبدی ٚ

الش صدٖ سا غیش فؼبَ ٕ٘بییذ. ثب ایٗ ٚجٛد استفبدٜ اص یه چشاؽ لٜٛ یه تشفٙذ خٛة ثشای ٔی افتٙذ. ثٝ تٙظیٕبت ٕ٘بیص دٚسثیٗ ثشٚیذ ٚ وال ٌضیٙٝ ی ف

 .افىٙذٖ ٘ٛس ٔالیٓ ثٝ غحٙٝ ثٝ ضٕبس ٔی آیذ وٝ دس آٖ اجسبْ ثٝ طٛس وبٔال ػبدی ٚ طجیؼی سٚضٗ ٔی ضٛ٘ذ

 

High Dynamic Range 

HDR ثٝ یه ػىس ٚاحذ تجذیُ وٙیذ یه تىٙیه است وٝ ثٝ وٕه آٖ ضٕب ٔیتٛا٘یذ ػىس ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ سا.HDR  ٗیه ساٜ ٔٙبست ثشای دس ٘ظش ٌشفت

 .ٕٞٝ ی فؿبٞبی ٔختّف یب حذالُ ػىس ٞبی دیٍش است

 هحذوده بنذی قرار گرفنن در هعرض نور
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ٔٙظشٜ یب ٕ٘بی ٔطخع آیب اص ایٗ وٝ وذاْ ٘حٜٛ ی ٕ٘بیص ثشای ٔٛلؼیت ضٕب ثٟتش است اطٕیٙبٖ وبفی ٘ذاسیذ؟ ثشای آٌبٞی ٘سجت ثٝ ایٗ ٔٛؾٛع اص یه 

ثیطتش  چٙذیٗ ػىس ثٍیشیذ أب ثشای ٞش وذاْ یه ٘حٜٛ ی ٕ٘بیص ٔتفبٚت دس ٘ظش ثٍیشیذ یؼٙی ثٝ طٛس ٚاؾح تش ٞش ػىسی سا ثب یه ٘ٛع ٕ٘بیص ثٍیشیذ.

طح ثب فضایص دٚسثیٗ ٞبی ٔذسٖ أشٚصی داسای یه ٌضیٙٝ ی تؼییٗ ٘ٛع ٕ٘بیص اتٛٔبتیه ثشای ػىس ٌشفتٗ است وٝ یه سشی ػىس دس یه س

 .ثٍیشیذ ٘بدیذٜ سا ثمیٝ ٚ وٙیذ رخیشٜ ٘ظش ٔٛسد ٞبی ػىس ضذٜ ٌشفتٝ ٞبی ػىس ٔیبٖ دس تٛا٘یذ ٔی ضٕب غٛست ایٗ دس ثٙبثشایٗ. ٌیشد ٔی. …تذسیجی

 با فرهت خام عکاسی کنیذ

ٔی وٙٙذ ِٚی ٕٔىٗ است اطالػبت ٟٔٓ ٌشفتٝ ٔی ضٛ٘ذ فؿبی وٕی سا ثش سٚی وبست حبفظٝ اضغبَ  JPG ثب ٚجٛد ایٗ وٝ ػىس ٞبیی وٝ ثب فشٔت

داسای حجٓ ثسیبس ثبالیی ٞستٙذ ٚ ثٝ ٞیچ ٚجٝ فطشدٜ ٕ٘ی ثبضٙذ ٚ  RAW ػىس وٝ ٔی تٛا٘ذ ثشای پس پشداصش ٔفیذ ثبضذ اص ثیٗ ثجش٘ذ. فبیُ ٞبی

ٞذ. ثیطتش ػىس ٞبیی وٝ دس ٘ٛس وٓ دست ضٕب سا ٍٞٙبْ ٚیشایص ػىس ثبص تش ٔی وٙذ ٚ فشغت ثیطتشی ثشای اغالح وشدٖ دس اختیبس ضٕب لشاس ٔی د

 .٘سجت ثٝ فشٔت ٞبی دیٍش سجحبٖ داسد RAW ٌشفتٝ ٔی ضٛ٘ذ ٘یبص ثٝ یه پس پشداصش )ٚیشایص( ثٝ سٚش ٔطبثٝ داس٘ذ. ثٙبثشایٗ ػىبسی دس فشٔت

 استفاده از اینفرارد

دٚسثیٗ ٞبی دیجیتبَ أشٚصی ثٝ طٛس وّی اص آٖ چطٓ پٛضی ٔی ثٝ دِیُ ایٗ وٝ ثب چطٓ غیش ٔػّح اضؼٝ ی ٔبدٖٚ لشٔض غیش لبثُ ٔطبٞذٜ است، ثیطتش 

بدٜ ی وٙٙذ. ثب ایٗ حبَ ایٗ أىبٖ ثشای دٚسثیٗ ٞبی دیجیتبَ ٚجٛد داسد وٝ ثتٛا٘ٙذ اضؼٝ ی ٔبدٖٚ لشٔض سا ٞٓ دس ٘ظش ثٍیش٘ذ وٝ دس غٛست استف

وبسثش حشفٝ ای ثسیبس ثب اسصش ٔی ثبضذ. ضٕب ٞٓ اٌش ٔبیُ ثبضیذ  ایٗ سإٞٙبیی ٞب ثشای یه.سا ٞٓ داس٘ذ Stunningٔٙبست لبثّیت تِٛیذ ػىس ٞبی

ٕبس ٔی آیذ. ثٝ لبدس ثٝ استفبدٜ اص ایٗ ٔمبِٝ خٛاٞیذ ثٛد ِٚی اٌش آضٙبیی وبّٔی ثب دٚسثیٗ خٛد ٘ذاضتٝ ثبضیذ استفبدٜ اص ایٗ سٚیٝ یه سیسه ثضسي ثٝ ض

یٗ ٞبی دیجیتبَ اغّی خٛد اص یه دٚسثیٗ دیجیتبَ لذیٕی استفبدٜ وٙیذػىس ثشداسی ٕٞیٗ دِیُ است وٝ ٔب تأویذ ٔی وٙیٓ ثٝ جبی استفبدٜ اص دٚسث

 دس ٘ٛس وٓ ٕٞیطٝ ثٝ ٔؼٙی ػىبسی دس ضت ٘یست.چطٕبٖ ا٘سبٖ ٔتٙبست ثب ضشایط ٘ٛسی ٔحیط تغییش ٚؾؼیت دادٜ ٚ ثٝ سشػت خٛد سا ثب ضشایط ٚفك

 دس ثتٛا٘یذ تب ٔیذٞیٓ لشاس ضٕب اختیبس دس سا ٔتفبٚتی ٞبی ساٞىبس ٔب پست ایٗ دس.ٕ٘یىٙذ ػُٕ ضٕب چطٕبٖ ٕٞب٘ٙذ ػىبسی ٞبی دٚسثیٗ أب ٔی دٞٙذ

 .وٙیذ ثجت لجِٛی لبثُ ٞبی ػىس ٘ٛس وٓ ٞبی ٔٛلؼیت

 سرعت ضاتر را کن کنیذ

 

 

 فمط سٚش ایٗ وٝ داضت تٛجٝ ثبیذ ِٚی استفبدٜ اص سشػت ثیطتش ضبتش،ضب٘س ضٕب دس ٌشفتٗ ػىس خٛة سا ثٝ ٔیضاٖ لبثُ ٔالحظٝ ای افضایص ٔی دٞذ

 ٘تیجٝ دس ٚ سسذ ٕ٘ی ِٙض ثٝ صیبدی ٘ٛس ٔب٘ذ ٕ٘ی ثبص صیبدی صٔبٖ ضٕب دٚسثیٗ ِٙض ایٙىٝ دِیُ ثٝ وٓ ٘ٛس ضشایط دس أب.است سبص وبس خٛة ٘ٛسی ضشایط دس
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ٌٛ٘ٝ ای لشاس دٞیذ وٝ ضبتش دٚسثیٗ ٚلتی ضٕب دس ضشایط ٘ٛسی وٓ ػىس ثشداسی ٔی وٙیذ ثبیذ تٙظیٕبت دٚسثیٗ سا ثٝ .ضذ خٛاٞذ تبسیه ضٕب ػىس

 .ضٕب صٔبٖ ثیطتشی ثبص ثٕب٘ذ. ثب سػبیت دیٍش پبسأتش ٞبی ػىبسی ٔیتٛا٘یذ ػىسی ثب ویفیت ثجت وٙیذ

 از لنس با گطادی باالتر استفاده کنیذ

ی ٌشفتٗ ػىس ٞبیی ثٟتش ٚ ثب جضئیبت پبسأتش دیٍشی وٝ ٘مص ٟٕٔی سا دس ػىبسی دس ٘ٛس وٓ ایفب ٔی وٙذ ٔیضاٖ ٌطبدٌی ِٙض دٚسثیٗ ٔی ثبضذ.ثشا

استفبدٜ ٔی وٙیذ الصْ است   DSLR اٌش ضٕب اص دٚسثیٗ ٞبی ٔٛسْٛ .ثیطتش دس ضشایط ٘ٛسی وٓ ثبیذ ٌطبدٌی ِٙض دٚسثیٗ خٛد سا ثٝ حذاوثش آٖ ثشسب٘یذ

ٕٞیٗ حذٚد ٔیشسذ.اٌش ضٕب خیّی دس ٔىبٖ ٞبیی  یب f ۳٫۰ ثذا٘یذ وٝ ثیطتش آٟ٘ب اص ویت ٞبیی استفبدٜ ٔی وٙٙذ وٝ وٛچتشیٗ ٔیضاٖ ٌطبدٌی ضبٖ ثٝ

 داس٘ذ سا لبثّیت ایٗ وٝ ٞبیی ِٙض جّٕٝ اص.ثشسذ ۰٫۸ اف  یب ۰٫۸ اف ثٝ آٟ٘ب ٌطبدٌی وٝ وٙیذ خشیذاسی سا ٞبیی ِٙض ٕٞٛاسٜ ثب ٘ٛس وٓ ػىبسی ٔیه ٘یذ

شِی وٙت ٌٛ٘ٝ ٞیچ ٔیىٙیذ استفبدٜ ػىبسی ثشای ٞٛضٕٙذ ٞبی ٌٛضی اص ضٕب اٌش ثبضیذ داضتٝ تٛجٝ ثبیذ.وشد اضبسٜ ٔتشی ٔیّی ۰۵ ٞبی ِٙض ثٝ تٛاٖ ٔی

 .است تغییش لبثُ غیش ٚ ثبثت ٞٛضٕٙذ ٞبی تّفٗ تٕبٔی دس آٖ ثٝ ضذٜ ٚاسد ٘ٛس ٚ ِٙض ٌطبدٌی ٔیضاٖ.داضت ٘خٛاٞیذ ِٙض  ٌطبدٌی تٙظیٕبت ثش سٚی 

 

 

 تثبیت کننذه

 

دسیبفت ٘ٛس استفبدٜ ٔی وٙیذ ثبیذ دس ٘ظش داضتٝ ثبضیذ وٝ دٚسثیٗ ضٕب دس ایٗ حبِت ثسیبس ٘سجت  ٌش ضٕب اص تشفٙذ ثبص ٔب٘ذٖ ثیطتش ضبتش دٚسثیٗ ثشایا

یه ػذد سٝ پبیٝ یب ته پبیٝ ثشای دٚسثیٗ،وٕه ضبیب٘ی ثٝ صیجبیی ٚ تثجیت ػىس ٔی وٙذ.دس ػىبسی ثشای ٔذت .ثٝ ِشصش ٚ حشوت حسبس خٛاٞذ ثٛد

دس ضشایطی وٝ ثٝ سٝ پبیٝ دستشسی ٘ذاسیذ ثشای جٌّٛیشی اص ِشصش،اص سٚضٗ ثٛدٖ ِشصش ٌیش خٛدوبس دٚسثیٗ طٛال٘ی ٘یض ایٗ پبیٝ ٞب وبسآٔذ خٛاٞٙذ ثٛد.

 .یب ٌٛضی خٛد اطٕیٙبٖ حبغُ ٕ٘بییذ.ٞٓ چٙیٗ دس غٛست ثٝ ٕٞشاٜ ٘ذاضتٗ پبیٝ ٔی تٛا٘یذ اص یه سطح غبف ثشای تثجیت دٚسثیٗ استفبدٜ وٙیذ

ٛا٘ذ اص ِشصش ٘بضی اص فطبس دوٕٝ ضبتش جٌّٛیشی وٙذ ثٙبثشایٗ ٕٞشاٜ داضتٗ سیٕٛت حیٗ ػىبسی ٔی تٛا٘ذ وٕه استفبدٜ اص تبیٕش ٚ یب سیٕٛت ٘یض ٔی ت

 .ضبیب٘ی ثٝ ویفیت ػىس ضٕب ٕ٘بیذ

 عکس خام بگیریذ

ٚیشی ثب ػىسی وٝ ٞیٍٛ٘ٝ پشداصش ٚ تغییشی ثش سٚی آٖ ا٘جبْ ٘طذٜ است ػىس خبْ ٔی ٘بٔیٓ.دس تػبٚیش خبْ جضئیبت ثیطتشی ٘سجت ثٝ تػب

ضٕب ٞیچٍٛ٘ٝ دستشسی ثٝ اطالػبتی ٘ظیش ثبال٘س سفیذی ٚ ٚؾح تػٛیش ٘ذاسیذ.ثٝ طٛس وّی تػبٚیش  JPEG ٌٙجب٘ذٜ ضذٜ است.دس تػبٚیش JPEG پسٛ٘ذ

 .خبْ ثٝ خػٛظ دس ضشایط ٘ٛسی وٓ آصادی ػُٕ ثیطتشی سا ثشای اػٕبَ تغییش دس تػٛیش ثٝ ضٕب ٔیذٞذ

 فاده کنیذاز لنس هایی با گطادگی بیطتر است
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یبت پبسأتش دیٍشی وٝ ٘مص ٟٕٔی سا دس ػىبسی دس ٘ٛس وٓ ایفب ٔی وٙذ ٔیضاٖ ٌطبدٌی ِٙض دٚسثیٗ ٔی ثبضذ.ثشای ٌشفتٗ ػىس ٞبیی ثٟتش ٚ ثب جضئ

ی وٙیذ الصْ است استفبدٜ ٔ  DSLR اٌش ضٕب اص دٚسثیٗ ٞبی ٔٛسْٛ.ثیطتش دس ضشایط ٘ٛسی وٓ ثبیذ ٌطبدٌی ِٙض دٚسثیٗ خٛد سا ثٝ حذاوثش آٖ ثشسب٘یذ

یب ٕٞیٗ حذٚد ٔیشسذ.اٌش ضٕب خیّی دس ٔىبٖ ٞبیی  f ۳٫۰ ثذا٘یذ وٝ ثیطتش آٟ٘ب اص ویت ٞبیی استفبدٜ ٔی وٙٙذ وٝ وٛچتشیٗ ٔیضاٖ ٌطبدٌی ضبٖ ثٝ

 داس٘ذ سا لبثّیت ایٗ وٝ ٞبیی ِٙض جّٕٝ اص.ثشسذ ۰٫۸ اف  یب ۰٫۸ اف ثٝ آٟ٘ب ٌطبدٌی وٝ وٙیذ خشیذاسی سا ٞبیی ِٙض ٕٞٛاسٜ ثب ٘ٛس وٓ ػىبسی ٔیه ٘یذ

 وٙتشِی ٌٛ٘ٝ ٞیچ ٔیىٙیذ استفبدٜ ػىبسی ثشای ٞٛضٕٙذ ٞبی ٌٛضی اص ضٕب اٌش د.ثبیذ تٛجٝ داضتٝ ثبضیذوش اضبسٜ ٔتشی ٔیّی ۰۵ ٞبی ِٙض ثٝ تٛاٖ ٔی

 .است تغییش لبثُ غیش ٚ ثبثت ٞٛضٕٙذ ٞبی تّفٗ تٕبٔی دس آٖ ثٝ ضذٜ ٚاسد ٘ٛس ٚ ِٙض ٌطبدٌی ٔیضاٖ.داضت ٘خٛاٞیذ ِٙض  ٌطبدٌی تٙظیٕبت  سٚی ثش

 ISO افسایص

ٔیجبضذ وٝ دس ایٗ حبِت سٙسٛس دٚسثیٗ چٙذاٖ ثٝ ٘ٛس حسبس  ۰۵۵ایضٚ ٔیضاٖ حسبسیت دٚسثیٗ ضٕب ثٝ ٘ٛس ٔی ثبضذ. پبییٗ تشیٗ ٔمذاس ایضٚ 

ػىبسی دس سٚص ٚ ضشایط پش ٘ٛس تٛغیٝ ٔی ضٛد.دس ضشایط ٘ٛسی وٓ ٔی تٛا٘یذ ثشای افضایص ویفیت تػٛیش حسبسیت سٙسٛس  ثشای حبِت ایٗ.ثٛد ٘خٛاٞذ

ٔیضاٖ ٘ٛیض ػىس ٞٓ افضایص خٛاٞذ یبفت.اِجتٝ دٚسثیٗ  ISO ٘بٌفتٝ ٕ٘ب٘ذ وٝ ثب افضایص ٔمذاس.ثشسب٘یذ ۰۰۵۵یب حتی  ۸۵۵سا ثٝ  ISO دٚسثیٗ یب ٕٞبٖ

ثبال،وٕتش دچبس ٘ٛیض ٔی ضٛ٘ذ.خٛدتبٖ سا صیبد ٍ٘شاٖ ٘ٛیض تػبٚیش ٘ىٙیذ چشاوٝ  ISOیب دٚسثیٗ ٞبیی ثب سٙسٛس ٞبی ثضسٌتش،دس ٔمبدیشجذیذ ٚ  DSLR ٞبی

 .٘شْ افضاس وبٞص دٞٙذٜ ٘ٛیض ثسیبس خٛة ٚ وبسآٔذی ٚجٛد داس٘ذ وٝ ٔی تٛا٘ٙذ ٔطىُ ٘ٛیض تػبٚیش ضٕب سا حُ وٙٙذ

 تثبیت کننذه ها

ثبص ٔب٘ذٖ ثیطتش ضبتش دٚسثیٗ ثشای دسیبفت ٘ٛس استفبدٜ ٔی وٙیذ ثبیذ دس ٘ظش داضتٝ ثبضیذ وٝ دٚسثیٗ ضٕب دس ایٗ حبِت ثسیبس ٘سجت اٌش ضٕب اص تشفٙذ 

یه ػذد سٝ پبیٝ یب ته پبیٝ ثشای دٚسثیٗ،وٕه ضبیب٘ی ثٝ صیجبیی ٚ تثجیت ػىس ٔی وٙذ.دس ػىبسی ثشای ٔذت .ثٝ ِشصش ٚ حشوت حسبس خٛاٞذ ثٛد

ٗ ض ایٗ پبیٝ ٞب وبسآٔذ خٛاٞٙذ ثٛد.دس ضشایطی وٝ ثٝ سٝ پبیٝ دستشسی ٘ذاسیذ ثشای جٌّٛیشی اص ِشصش،اص سٚضٗ ثٛدٖ ِشصش ٌیش خٛدوبس دٚسثیطٛال٘ی ٘ی

 .یب ٌٛضی خٛد اطٕیٙبٖ حبغُ ٕ٘بییذ.ٞٓ چٙیٗ دس غٛست ثٝ ٕٞشاٜ ٘ذاضتٗ پبیٝ ٔی تٛا٘یذ اص یه سطح غبف ثشای تثجیت دٚسثیٗ استفبدٜ وٙیذ

وٕه  بدٜ اص تبیٕش ٚ یب سیٕٛت ٘یض ٔی تٛا٘ذ اص ِشصش ٘بضی اص فطبس دوٕٝ ضبتش جٌّٛیشی وٙذ ثٙبثشایٗ ٕٞشاٜ داضتٗ سیٕٛت حیٗ ػىبسی ٔی تٛا٘ذاستف

 .ضبیب٘ی ثٝ ویفیت ػىس ضٕب ٕ٘بیذ

 عکس خام بگیریذ

یش خبْ جضئیبت ثیطتشی ٘سجت ثٝ تػبٚیشی ثب ػىسی وٝ ٞیٍٛ٘ٝ پشداصش ٚ تغییشی ثش سٚی آٖ ا٘جبْ ٘طذٜ است ػىس خبْ ٔی ٘بٔیٓ.دس تػبٚ

ضٕب ٞیچٍٛ٘ٝ دستشسی ثٝ اطالػبتی ٘ظیش ثبال٘س سفیذی ٚ ٚؾح تػٛیش ٘ذاسیذ.ثٝ طٛس وّی تػبٚیش  JPEG ٌٙجب٘ذٜ ضذٜ است.دس تػبٚیش JPEG پسٛ٘ذ

 .خبْ ثٝ خػٛظ دس ضشایط ٘ٛسی وٓ آصادی ػُٕ ثیطتشی سا ثشای اػٕبَ تغییش دس تػٛیش ثٝ ضٕب ٔیذٞذ

  عول فوکوس را درست انجام دهیذ

 

 تثجیت وٙٙذٜ ی اتٛٔبتیه)اتٛ فٛوٛس( ثٝ ضٕب وٕه ٔیىٙذ تب دس ضشایط ٘ٛسی وٓ سٛطٜ ٔٙبست سا پیذا وشدٜ ٚ ػىس ثٍیشیذ.ثشای یبدٌیشی ٘حٜٛ

ٞب ٚ دٚسثیٗ DSLR سا خٛاٞیذ یبفتغحیح فٛوٛس، اص فٛوٛس دستی استفبدٜ وٙیذ ٚ دس ضشایط ٔختّف ػىس ثٍیشیذ. ثؼذ اص ٔذتی ثٟتشیٗ ٘ٛع فٛوٛس 

ٍٞٙبْ ػىس ثشداسی ثٟشٜ ٔی ثش٘ذ وٝ ػُٕ فٛوٛس سا دلیك تش ٔی وٙذ.)ایٗ ٘ٛس سا اص ثخص تٙظٕبت  AF ٞبی وبٔپىت غبِجب اص یه ٘ٛس وٕىی ٔٛسْٛ ثٝ

وشدٜ ٚ ثبػث فٛوٛس ٞشچٝ ثٟتش ٔی پیص اص آ٘ىٝ ِٙض ثش سٚی سٛطٜ ٔتٕشوض ضٛد،یه ا٘فجبس ٘ٛسی وٛچه ایجبد  AF چشاؽ ٔی تٛا٘یذ فؼبَ وٙیذ(

 .ثی ثٟشٜ است ٔی تٛا٘یذ اص فالش ٌٛضی خٛد ثشای وٕه ثٝ فٛوٛس دٚسثیٗ استفبدٜ وٙیذ AF ضٛد.اٌش دٚسثیٗ ضٕب اص چشاؽ
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  فلص

دٚسثیٗ احتیبجی ٘یست.اِجتٝ فّص یه ا٘فجبس ٘ٛسی وٛچه ایجبد وشدٜ ٚ سٛطٜ ٔٛسد ٘ظش ضٕب سا سٚضٗ ٔی وٙذ. ثب ایٙىبس دیٍش ثٝ ثبص ٔب٘ذٖ ثیطتش ضبتش 

استفبدٜ اص فّص دٚسثیٗ یب ٔٛثبیُ دس ٔٙبطك وٛچه تبسیه ضبیذ ٘ٛس  .استفبدٜ اص فّص ٕٞیطٝ سٚش ٔٙبسجی ثشای ػىس ثشداسی دس ٘ٛس وٓ ٕ٘ی ثبضذ

سیذ.استفبدٜ اص یه فالضش اؾبفی ٚ وبفی سا ثٝ ِٙض ثشسب٘ذ ِٚی اٌش ثخٛاٞیذ دس یه ٔٙطمٝ ثبص ٚ تبسیه ػىس ثٍیشیذ ٘یبص ثٝ ٔٙجغ ٘ٛسی لٛی تشی دا

 .اوستش٘بَ ٔی تٛا٘ذ ٘ٛس ٔٛسد ٘یبص ضٕب سا دس ضشایط ٘ٛسی وٓ تبٔیٗ وشدٜ ٚ ویفیت ػىس تبٖ ثٝ طشص لبثُ تٛجٟی ثٟجٛد ثجخطذ

 

 

 

 

 

 

 


