
 دلیل استفاده از فالش عکاسی در فضای باز و روز
 

 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  |1

 
 
 
 
 

 ٞسسٙذ رٚ تٝ رٚ آٖ تا ػىاساٖ ٕٞٝ وٝ فالش تا ػىاسی اضسثاٜ ۸

 در وٝ دار٘ذ ٚجٛد اضسثاٞازی ٞٓ تاس أا ا٘ذ، وزدٜ زز راحر خیّی لثُ اس را وار وٙٙذ ٔی زٙظیٓ خٛدوار غٛرذ تٝ را ٘ٛرضاٖ ٔمذار وٝ ٞایی فالش

 چٙذ تٝ دٞٙذ، ٔی ا٘جاْ ػىاسی در ػىاساٖ وٝ اضسثاٞازی تا ارزثاط در خٛد ٔماِٝ آخزیٗ در Angela Nicolson. خٛریٓ ٔی تز آٟ٘ا تٝ ٔؼِٕٛی ضزایظ

 .وٙیٓ ٔی ٔزٚر را آٟ٘ا ٞٓ تا وٝ اسر وزدٜ اضارٜ اضسثاٞاذ ایٗ اس جٌّٛیزی ٘حٜٛ ٚ فالش اس اسسفادٜ در اضسثاٜ

 فالش از نکردن استفاده

 

 یا ٚ آٖ اسسفادٜ ٘حٜٛ اس ٘ذاضسٗ اعالع فالش اس ٘ىزدٖ اسسفادٜ دِیُ ٔٛارد اغّة در .اسر فالش اس ٘ىزدٖ اسسفادٜ ػىاسی اضسثاٞاذ تشرٌسزی اس یىی

 ٚجٛد ٔٙاسثی ٘ٛر وٝ ضزایغی در تّىٝ ٘طذٜ، ساخسٝ ٘ذارد ٚجٛد وافی ٘ٛر وٝ ضزایغی در اسسفادٜ تزای فمظ فالش .اسر آٖ ٔشایای اس ٘ذاضسٗ اعالع

 تٝ زٛا٘ذ ٔی فالش تا ػىاسی .وٙذ جذا سٔیٙٝ خس اس را ضٕا سٛصٜ زٛا٘ذ ٔی ٕٞچٙیٗ ٚ ضٛد اسسفادٜ ٞا سایٝ تزدٖ تیٗ اس تزای زٛا٘ذ ٔی ٞٓ دارد

 .تثخطذ جاٖ خزززٜ ػىسٟای

 دور های سوشه برای فالش از استفاده

 

 خیّی ا٘سظاری وٝ سٔا٘ی یا ٚ دٞذ ٔی رٚی دارد لزار خٛدوار حاِر در دٚرتیٗ ٚلسی وٝ اسر رایجی اضسثاٜ ایٗ فالش، اس ٘ىزدٖ اسسفادٜ اضسثاٜ ادأٝ در

 وٝ وسا٘ی دٚرتیٗ فالش زٛا٘یذ ٔی ضٛد ٔی ا٘جاْ تشري ٞای ساِٗ یا اسسادیْٛ در وٝ ٞایی ٔزاسٓ اس خیّی در ضٕا .تاضیذ داضسٝ فالش لذرذ اس تاالزز

 .وٙٙذ رٚضٗ را سٗ تاالی یا اسسادیْٛ داخُ زٕاضاچیاٖ جایٍاٜ تیٗ اس زا ٘ذار٘ذ را لذرذ ایٗ ٞٓ ٞا فالش ززیٗ لٛی حسی .تثیٙیذ را ٌیز٘ذ ٔی ػىس

 را زٙظیٕاذ دٚرتیٗ خٛاٞیذ ٔی ٚ ٌیزیذ ٔی ػىس ضة در اٌز .دٞیذ افشایص را( ISO) ایشٚ – سٙسٛر حساسیر آٖ جای تٝ ٚ وٙیذ خأٛش را فالش

 در خزززٜ تزداری ػىس حاِر رٚی را دٚرتیٗ ِٚی تٍذاریذ،( Night Scene) ضة در ػىسثزداری حاِر رٚی را دٚرتیٗ دٞذ، ا٘جاْ خٛدوار غٛرذ تٝ

 وٙذ ٔی اسسفادٜ فالش اس ٚ تاضذ ٘شدیه دٚرتیٗ تٝ سٛصٜ دارد ا٘سظار دٚرتیٗ وٝ چزا ٍ٘ذاریذ( Night Portrait) ضة

 چطن ضدن قرهس
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 تزدٖ تیٗ اس تزای لاتّیسی ٞا دٚرتیٗ اوثز .اسر ِٙش داخُ تٝ آٖ تزٌطر ٚ چطٓ ضثىیٝ تا فالش تزخٛرد فالش، اس اسسفادٜ در چطٓ ضذٖ لزٔش دِیُ

 لزٔش سٛصٜ چطٓ اغّی فالش سدٖ تا ٚ ضٛد تسسٝ چطٓ ٔزدٔه ضٛد ٔی تاػث اغّی فالش اس لثُ سزیغ فالش یه سدٖ تا وٝ دار٘ذ چطٓ ضذٖ لزٔش

 ایٗ تزای دیٍز حُ راٜ .وٙذ تزعزف را ٔطىُ وأُ عٛر تٝ زٛا٘ذ ٕ٘ی ٕٞیطٝ أا اسر، ٔطىُ ایٗ اس خیطٍیزی تزای ٔٙاسثی رٚش ایٗ .٘طٛد ثثر

 .ضذ ٘خٛاٞذ تاسزاب ِٙش داخُ تٝ ضثىیٝ اس فالش ٘ٛر زززیة ایٗ تٝ وٝ اسر دٚرتیٗ اس دار فاغّٝ وٕی ٚ ٔسفاٚذ ای ساٚیٝ تا فالش اس اسسفادٜ ٔطىُ

 ٞای فالش اس اسسفادٜ تزای أا تٛد، ٘خٛاٞذ جٛاتٍٛ ٞسسٙذ ٘ػة دٚرتیٗ خٛد رٚی تز وٝ ٞایی فالش اس اسسفادٜ ٍٞٙاْ در حُ راٜ ایٗ عثیؼساً،

 فالش یه اس اسسفادٜ ٔٛارد تزخی در .اسر ٔٙاسثی حُ راٜ داد، لزار دٚرتیٗ اس فاغّٝ تا سیٕی تی یا ٚ سیٕی ازػاَ تا را آٟ٘ا زٛاٖ ٔی وٝ اوسسٙز٘اَ

 ضثىیٝ اس تاسٌطسی فالش ٘ٛر ٚ تٛدٜ تاالزز دٚرتیٗ اس ٔمذاری وٝ چزا وٙذ، تزعزف را ٔطىُ ایٗ زٛا٘ذ ٔی دٚرتیٗ رٚی تز تٛدٖ ٘ػة ٚجٛد تا اوسسز٘اَ

 .وٙذ ٕ٘ی تزخٛرد ِٙش تٝ

 عکاسی فضای بردن بین از

 

 تٟسز ٌاٞی .وٙذ خزاب را ٘ٛر وٓ غحٙٝ یه( فضا) جٛ زٛا٘ذ ٔی ٕٞچٙیٗ تثزد، تیٗ اس را زاریه خیّی ٞای سایٝ زٛا٘ذ ٔی فالش اس اسسفادٜ وٝ ٕٞا٘غٛر

 را( ایشٚ) دٚرتیٗ حسٍز حساسیر یا ٚ وٙیذ، اسسفادٜ خایٝ سٝ اس ِشْٚ غٛرذ در یا ٚ وٙیذ اسسفادٜ خاییٗ ضازز سزػر اس ٚ وزدٜ خأٛش را فالش اسر

 لذرذ وزدٖ وٓ تزای راٞی تسٛا٘یذ زا وٙیذ چه را دٚرتیٗ رإٞٙای دفسزچٝ یا ٚ اوسسز٘اَ فالش تٙاتزایٗ، .تاضیذ داضسٝ ززی عثیؼی ػىس زا تزٚیذ تاال

 زا( فالش خاییٗ ارزثاط سزػر حاِر اس اسسفادٜ تا) وٙیذ زّفیك ضازز خاییٗ سزػر اس اسسفادٜ تا را رٚش ایٗ زٛا٘یذ ٔی ٕٞچٙیٗ .وٙیذ خیذا فالش ٘ٛر

 .ضذٜ جذا سٔیٙٝ خس اس فالش ٘ٛر تا ضٕا ٘شدیه سٛصٜ وٝ حاَ ػیٗ در تاضیذ داضسٝ رٚضٙی ٘سثساً سٔیٙٝ خس

 عکس در لنس( Lens hood) لنس هود سایه افتادن
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 تٝ ٞٛد سایٝ اسر ٕٔىٗ تاضذ خاییٗ خیّی فالش یا ٚ تاضذ، تّٙذ ِٙش یا تاضذ، تشري خیّی اٌز أا اسر، ٔٙاسة ِٙش ٞٛد اس اسسفادٜ ٔؼَٕٛ عٛر تٝ

 راٜ زٟٙا ضایذ دٞیذ زغییز را آٖ ٘سٛا٘یذ اٌز وٝ اسر، فالش ٔىاٖ زغییز ٔطىُ ایٗ اس خیطٍیزی تزای راٜ تٟسزیٗ .ضٛد ثثر ػىس رٚی ٔطٟٛد غٛرذ

 زٛسظ آٔذٜ ٚجٛد تٝ سایٝ زا وٙیذ سْٚ آ٘مذر وٙیذ، ٔی اسسفادٜ تشرٌی ِٙش اس ٚ وٙیذ جذا دٚرتیٗ اس را فالش زٛا٘یذ ٕ٘ی اٌز .تاضذ ٞٛد وزدٖ جذا ضٕا

 .ٍ٘یزد لزار وادر داخُ ِٙش

 ضدید نورهای ایجاد

 

 راٜ .وٙذ رٚضٗ حذ اس تیص خزززٜ ػىسٟای در را تیٙی ٚ خیطا٘ی اسر ٕٔىٗ وٝ وٙذ، ٔی ایجاد خطٙی ٘ٛر ٔسسمیٓ غٛرذ تٝ فالش اس اسسفادٜ

 وٙٙذٜ زّغیف اس اسسفادٜ ٞا راٜ ایٗ ززیٗ ٔزسْٛ اس یىی .داد ا٘جاْ را آٖ زٛاٖ ٔی عزیك دٚ اس وٝ اسر فالش ٘ٛر وزدٖ زّغیف ٔطىُ ایٗ اس جٌّٛیزی

 وٝ( تساسیذ را آٟ٘ا زٛا٘یذ ٔی ٞٓ خٛدزاٖ) دار٘ذ ٚجٛد ٔسٙٛػی ٞای ا٘ذاسٜ ٚ ٞا ضىُ در ٞا آٖ. ا٘ذ ضذٜ ساخسٝ ٞا فالش ٕٞیٗ تزای وٝ اسر ٞایی

 داخُ در ػىس ٘ٛر ٌیزی ا٘ذاسٜ ٘ٛار اس اٌز ٌیز٘ذ، ٔی را فالش ٘ٛر اس ٔمذاری جّٛی ٞا وٙٙذٜ زّغیف ایٗ .وٙٙذ ٔی ػُٕ خٛب تسیار ٞٓ ٔؼٕٛالً

 اسسفادٜ دٚرتیٗ رٚی تز ضذٜ ٘ػة فالش اس اٌز .دٞیذ زغاتك ضذٜ زّغیف ٘ٛر تا را آٖ فالش لذرذ ٔمذار دادٖ زغییز تا تایذ وٙیذ ٔی اسسفادٜ دٚرتیٗ

 اس زٛا٘یذ ٔی آٖ ٔماتُ در غذایی ٔٛاد ٔاذ ٞای تٙذی تسسٝ یا ٚ آضدشی ٔخػٛظ ٞای واغذ واغذی، دسسٕاَ یه دادٖ لزار تا ٚ راحسی تٝ ٞٓ وٙیذ ٔی

 را چزخیذٖ لاتّیر فالضٟا اس خیّی .تزداریذ را ایذ دادٜ لزار آٖ رٚی وٝ چیشی دٚرتیٗ رٚی فالش تسسٗ اس لثُ زا تاضذ حٛاسساٖ .تىاٞیذ آٖ ضذذ

 راٜ ٕٞچٙیٗ. وٙیذ ایجاد زز ٚسیغ ٚ زز ٔالیٓ ٘ٛری رفّىسٛر، یه یا ٚ سمف دیٛار، ٔا٘ٙذ سغحی اس ضذٜ ٔٙؼىس ٘ٛر اس زٛا٘یذ ٔی آٖ ٚسیّٝ تٝ وٝ دار٘ذ

 تٟسز دارد، تسسٍی اسر داضسٝ تاسزاب آٖ اس وٝ ای غفحٝ رً٘ تٝ سٛصٜ تٝ ضذٜ زاتا٘ذٜ ٘ٛر ایٙىٝ دِیُ تٝ .اسر چطٓ لزٔشی اس جٌّٛیزی تزای خٛتی

 .وٙیذ اسسفادٜ سفیذ دیٛار ٚ سمف اس اسر

 پایین زاویه از زدن فالش

 

 ٚلسی أا وٙیذ، ٔی ػىاسی ٔٙظزٜ اس ٚلسی اسر غزیشی أز ایٗ .ضٛد زاتیذٜ تاال اس تایذ تٙاتزایٗ تاضیذ خٛرضیذ ٘ٛر جایٍشیٗ تایذ فالش ٔٛارد اوثز در

 ِٙش تا سغح ٞٓ ٔؼٕٛالً اسر ٔٛجٛد دٚرتیٗ رٚی وٝ فالضی DSLR ٚ CSC ٞای دٚرتیٗ در .ٍ٘یزیذ ػىس خاییٗ اس اسر تٟسز وٙیذ ٔی خزززٜ ػىاسی

 در ٘ٝ تٍیزد لزار ِٙش رٚی تز فالش وٝ تٍیزیذ عٛری را دٚرتیٗ ٚ دارد لزار وجا آٖ فالش وٝ تثیٙیذ تایذ( Compact) وأدىر ٞای دٚرتیٗ در .اسر

 تزای ازػاالزی .اسر تیسیٓ یا سیٓ زٛسظ دٚرتیٗ تٝ ٔسػُ اوسسز٘اَ فالضٟای اس اسسفادٜ راٜ تٟسزیٗ CSC یا DSLR ٞای دٚرتیٗ تزای ِٚی .آٖ سیز

 .دٞیذ لزار خٛاٞیذ ٔی وٝ جایی ٞز در دٚرتیٗ تاالی در را فالش وٝ دٞذ ٔی را أىاٖ ایٗ ضٕا تٝ وٝ دارد ٚجٛد اوسسز٘اَ ٞای فالش



 دلیل استفاده از فالش عکاسی در فضای باز و روز
 

 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  |9

 
 
 
 
 

 دوربین جلوی حرکات ضدن هحو

 

 ٌیزیذ ٔی ػىس ٔسحزن سٛصٜ اس اٌز .ضٛد ٔی سدٜ ضازز ضذٖ تاس اتسذای در ٔؼٕٛالً ٚ اسر زز وٛزاٜ خیّی فالش سٔاٖ ٔؼِٕٛی ضازز سزػر تٝ ٘سثر

 ضذٖ وٕزً٘ تاػث ایٗ .ضٛد ٔحٛ ٘ٛر وٕثٛد تا حزور ادأٝ در أا تاضذ ٚاضح فالش ٘ٛر تٝ زٛجٝ تا حزور اتسذای در ضذٜ ثثر ػىس اسر ٕٔىٗ

 در فالش وٝ وٙیٓ زٙظیٓ عٛری را دٚرتیٗ اٌز .ضذ ٘خٛاٞذ داریٓ، ا٘سظار حزور دٞٙذٜ ٘طاٖ ػىس یه اس ٔا وٝ چیشی آٖ ٚ ضٛد ٔی ضذٜ ٔحٛ لسٕر

 حس ٚ داضر خٛاٞذ خی در را ززی عثیؼی ٘سیجٝ ٚ سٔیٙٝ خس ضذٖ ٔحٛ ٟ٘ایر در .ضٛد ٔی تزعزف ٔطىُ ایٗ ضٛد سدٜ ضازز ضذٖ تسسٝ اس لثُ

 .دٞذ ٔی ٘طاٖ تٟسز ٚ تیطسز را سزػر

 باز هحیط در پرتره عکاسی برای اکسترنال فالش از استفاده نکات

 

 ٘ٛر تسٛا٘یذ زا وٙیذ د٘ثاَ را ِٙشن ٌاْ تٝ ٌاْ آٔٛسش. تذٞیذ تاس ٔحیظ در خٛد ٞای خزززٜ تٝ تیطسزی ٞیجاٖ زٛا٘یذ ٔی اوسسز٘اَ فالش اس اسسفادٜ تا

 تاالی فالش ازػاَ ٔحُ – hot shoe) دٚرتیٗ وفطه رٚی تز وٝ ا٘ذ ضذٜ عزاحی ٞا فالش ایٙىٝ دِیُ تٝ فمظ .وٙیذ ززویة ٔحیغی ٘ٛر تا را فالش

 وٙٙذٜ ٘اأیذ ٘سیجٝ دٚرتیٗ رٚی تز فالش اس اسسفادٜ حمیمر در. اسر دٚرتیٗ تاالی آٟ٘ا جای تٟسزیٗ وٝ ٘یسر ٔؼٙی ایٗ تٝ ِشٚٔاً ضٛ٘ذ، ٚغُ( دٚرتیٗ

 تا ساٚیٝ ٞٓ فالش اس اسسفادٜ وٝ اسر ایٗ دٚرتیٗ رٚی تز فالضی ٞز اس اسسفادٜ ٔطىُ. داضر خٛاٞذ دٚرتیٙساٖ آج خاج فالش اس اسسفادٜ ٔا٘ٙذ ای

 اس ٚ دٚرتیٗ رٚی ازػاَ تذٖٚ وٝ ضٛد ٔی ٔطخع سٔا٘ی فالش ٚالؼی زفاٚذ .وٙذ ٔی تؼذی دٚ ٚ زخر را ػىس ٞا، سایٝ وزدٖ خُز دِیُ تٝ دٚرتیٗ،

 تاػث أز ایٗ وٝ وٙذ، ٔی ایجاد را( ٞا ٞایالیر) رٚضٗ ٞای لسٕر ٚ ٞا سایٝ اس جذاتی ززویة فالش، غٛرذ ایٗ تٝ .ضٛد زاتیذٜ سٛصٜ تٝ دیٍز ای ساٚیٝ

 ٞای ٔحیظ در ػىاسی تزای زٟٙا فالش. وٙیذ ٘ٛرخزداسی را زاٖ سٛصٜ خٛاٞیذ ٔی وٝ جٟسی ٞز اس زٛا٘یذ ٔی وار ایٗ تا. ضٛد ٔی ػىس ٌزفسٗ ػٕك

 اس ٔحیظ عثیؼی ٘ٛر زىٕیُ تزای چٝ ٚ زغییز ا٘ذوی تزای چٝ. تاضذ ٔفیذ تسیار زٛا٘ذ ٔی ٘یش تاس ٔحیظ در ػىاسی تزای تّىٝ ٘یسر، ٔفیذ ٘ٛر وٓ تسسٝ

 زػٛیز تٝ فالش تا ٚلسی ِٚی دارد، ٚجٛد درسر ٘ٛردٞی یه فمظ حمیمر در ٌیزیٓ، ٔی ػىس ٔحیغی ٘ٛر اس اسسفادٜ تا زٟٙا ٚلسی .وٙیذ اسسفادٜ آٖ

 .وٙیٓ ایجاد ٔسفاٚزی ٞای حاِر زٛا٘یٓ ٔی وٙیٓ، ٔی اضافٝ ٘ٛر

 دٞیٓ، فیّٕی حاِر ٚ ای سایٝ حاِسی غحٙٝ تٝ ٚ(  underexpose – ٘ٛردٞی واٞص) دٞیٓ واٞص ػىس در را ٔحیغی ٘ٛر زٛا٘یٓ ٔی ایٙجا در ٔثالً

 وٝ غٛرزی تٝ دٚرتیٗ تٝ ٔسػُ غیز فالش وزدٖ فؼاَ تزای اِثسٝ. وٙیٓ ٘ٛردٞی درسسی تٝ را سٛصٜ فالش، اس اسسفادٜ تا سٛصٜ تٝ دادٖ ٘ٛر تا سدس

 ٘سیجٝ ٌزفسٗ تزای .تیسیٓ یا ٚ سیٕی غٛرذ تٝ یا وٙیذ، ٔززثظ ٞٓ تا را فالش ٚ دٚرتیٗ ضىّی تٝ تایذ ضٛد، فؼاَ ٘یش فالش ضازز فطزدٖ تا ٕٞشٔاٖ
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 خٛاٞیٓ آٔٛسش ضٕا تٝ را وار ایٗ ا٘جاْ ٘حٜٛ ادأٝ در. تاضیذ داضسٝ خٛد خزززٜ تزای ززی ٔالیٓ ٚ ٘زْ ٘ٛر زا وٙیذ زؼذیُ را فالش تسٛا٘یذ تایذ تٟسز،

 …داد

 

 :است ضده گرفته درستی به عکس این چرا

 ایٗ وٙذ، ِغیف را فالش ٘ٛر زا ضذٜ ٘ػة( ٘ٛر وٙٙذٜ خخص) چسزی دیفیٛس یه آٖ رٚی ٚ ٌزفسٝ لزار آٖ راسر سٕر در ٚ دٚرتیٗ اس جذا اغّی ٘ٛر -۱

 (.ٌٛ٘ٝ ٞای اسسخٛاٖ رٚی زاویذ) دٞذ ٔی ٘طاٖ زز تزجسسٝ را اٚ ٞای ٌٛ٘ٝ ٚ دٞذ ٔی ٘ٛر را سٛصٜ غٛرذ فالش

 .ضٛد جذا سٔیٙٝ خس اس ٚ ضذٜ رٚضٗ سٛصٜ چح سٕر وٝ ضٛد ٔی تاػث فالش ایٗ زاتذ، ٔی سٛصٜ چح سٕر تٝ ٚ سز خطر اس دْٚ فالش -۲

 .تاضذ داضسٝ زضاد اعزاف ٔحیظ تا زا ضذٜ ا٘سخاب عٛری سٛصٜ ِثاس -۳

 .وٙذ ٔی ٞذایر سٛصٜ عزف تٝ را تیٙٙذٜ چطٓ وٝ ا٘ذ وزدٜ ایجاد وادری زػٛیز، داخُ درخساٖ -۴

 :تاس ٔحیظ در خزززٜ ػىاسی تزای فالش وزدٖ آٔادٜ ٌاْ تٝ ٌاْ آٔٛسش

 کنید فعال را خود فالش

 

 فؼاَ را خٛد اوسسز٘اَ فالش دٚرتیٗ، آج خاج فالش وزدٖ فؼاَ تا ٚ تیسیٓ غٛرذ تٝ زٛا٘یذ ٔی ضٕا ٞسسٙذ، ساسٌار ٞٓ تا ضٕا فالش ٚ دٚرتیٗ اٌز

 ٞٓ ازػاِی ٞای سیٓ. تاضذ داضسٝ اوسسز٘اَ فالش تٝ ٔسسمیٓ دیذ تایذ دٚرتیٗ فالش حمیمر در ٚ دٚرتیٗ وٝ چزا دارد ٔحذٚدیر وٕی راٜ ایٗ. وٙیذ

 Radio) رادیٛیی ٞای وٙٙذٜ فؼاَ اس اسسفادٜ راٜ تٟسزیٗ .تٛد خٛاٞذ ساس ٔطىُ ٞٓ آٟ٘ا اس اسسفادٜ عِٛی ٔحذٚدیر دِیُ تٝ وٝ ٞسسٙذ دیٍزی ٌشیٙٝ

triggers )وفطه رٚی تز را رادیٛیی فزسسٙذٜ. سیٕی ٔحذٚدیر ٘ٝ ٚ دار٘ذ ٔسسمیٓ دیذ تٝ ٘یاسی ٘ٝ وٝ اسر – Hotshoe ٗوٙیذ ٚغُ دٚرتی ٚ 

 سایز ٚ وٙیذ ٚغُ اغّی فالش تٝ را ٌیز٘ذٜ ایٗ داریذ، ٌیز٘ذٜ یه زٟٙا ٚ وٙیذ اسسفادٜ فالش چٙذ اس خٛاٞیذ ٔی اٌز. وٙیذ ٚغُ فالش تٝ را ٌیز٘ذٜ

 .ضٛ٘ذ فؼاَ ٞٓ ٞا فالش سایز اغّی فالش ضذٖ فؼاَ تا زا دٞیذ لزار( تزدٜ) Slave حاِر رٚی را ٞا فالش

 فالش نور کردن هالین و تعدیل
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 حساب تٝ خزززٜ ػىاسی تزای ٔٙاسثی ٘ٛر ٘ٛر، ایٗ. اسر خطٙی ٘ٛر وٙذ ٔی زِٛیذ وٝ ٘ٛری دِیُ ٕٞیٗ تٝ اسر، وٛچه تسیار ضٕا فالش ٘ٛری ٔٙثغ

 در زٛا٘ذ ٔی خیّی تاال ضىُ ٔا٘ٙذ سفیذ چسز یه. وزد خٛاٞذ زِٛیذ ززی دِٙطیٗ ٚ زز ٘زْ تسیار ٘ٛر وٙیذ، تشري را ٘ٛری ٔٙثغ تسٛا٘یذ اٌز. آیذ ٕ٘ی

 آساد دسسساٖ خٛدزاٖ یا ٚ وٙذ وٕه ضٕا تٝ زٛا٘ذ ٔی وسی اٌز. ٘ذارد چٙذا٘ی ٔماٚٔر تاد ٔماتُ در ٚسیّٝ ایٗ أا وٙذ، وٕه ضٕا تٝ ضزایغی چٙیٗ

 اس زٛا٘یذ ٔی ٞٓ وار ایٗ تزای. وٙیذ ٘زْ را آٖ ٘ٛر فالش، ٔماتُ در( وٙٙذٜ خخص – Diffuser) دیفیٛسر یه ٌزفسٗ تا راحسی تٝ زٛا٘یذ ٔی اسر،

 .وٙیذ اسسفادٜ ٞا رفّىسٛر زایی خٙج ٞای سر در ٔٛجٛد ضىُ دایزٜ دیفیٛسر

 بگیرید نظر در را فاصله

 

 ٌٛیذ ٔی لاٖ٘ٛ ایٗ. تٛد خٛاٞذ ٔؤثز ٔؼىٛس ٔزتغ لاٖ٘ٛ ایٙجا در. ٌذارد ٔی زأثیز ٘ٛر لذرذ رٚی تز ٔسأِٝ ایٗ وٝ چزا اسر، ٟٔٓ سٛصٜ زا فالش فاغّٝ

 اٌز(. سٛصٜ زا فالش فاغّٝ زغییز تزاتز دٚ یؼٙی) ضذ خٛاٞذ وٓ تزاتز چٟار ا٘ذاسٜ تٝ ضٕا ٘ٛر لذرذ تزٚد، ػمة سٛصٜ زا فاغّٝ تزاتز دٚ ا٘ذاسٜ تٝ ضٕا ٘ٛر اٌز

 دادٖ زغییز اس سزیؼسز سٛصٜ تٝ ٘سثر زز ػمة یا جّٛزز تٝ آٖ دادٖ حزور ٔؼٕٛالً اسر، لٛی خیّی یا ٚ ضؼیف خیّی ضٕا فالش وٙیذ ٔی احساس

 .اسر آٖ زٙظیٕاذ

 :باز هحیط در دراهاتیک پرتره عکاسی برای اکسترنال فالش از استفاده گام به گام آهوزش

 Underexpose – دهید کاهص را نوردهی
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 را ٔحیظ ٘ٛر اس اسسفادٜ تا ػىاسی تزای ٔٙاسة زٙظیٕاذ سدس دٞیذ، لزار( Manual) دسسی حاِر رٚی را دٚرتیٗ وٙیذ، رٚضٗ را فالش ایٙىٝ اس لثُ

 ٘ٛردٞی زٙظیٕاذ وٝ سٔا٘ی. ٘طٛد دٚرتیٗ فالش( sync speed) سیٙه سزػر ٔاوسیٕٓ اس سزیؼسز ضازز سزػر وٝ تاضذ حٛاسساٖ آٚریذ، تذسر

 وٓ را ٘ٛردٞی ،ISO وزدٖ وٓ یا ضازز سزػر تزدٖ تاال یا دیافزآٌ وزدٖ زز تسسٝ تا آٚردیذ، تذسر را ٔحیظ ٘ٛر تا ػىاسی تزای ٔٙاسة

(Underexpose )وٙیذ 

 دهید نور سوشه به

 

 رٚی را فالش. وٙیذ زز ٘زْ را آٖ ٘ٛر چسز یا دیفیٛسر یه دادٖ لزار تا ٚ دٞیذ لزار( راسر سٕر ایٙجا در) سٛصٜ عزف یه در ای خایٝ رٚی را خٛد فالش

 فالش لذرذ اس ٟ٘ایر در ٔا. وٙیذ خیذا را ٔٙاسة ٘ٛر آٚردٖ تذسر تزای فالش ٔٙاسة لذرذ آسٔایطی ػىس چٙذ ٌزفسٗ تا ٚ وزدٜ زٙظیٓ دسسی حاِر

 .وزدیٓ اسسفادٜ ¼

 کنید اضافه ای حاضیه نور

 

 اسسفادٜ اٚ چح سٕر تٝ رٚ سٛصٜ خطر در دیٍزی فالش اس ٔا. تذٞیذ ػىس تٝ سیثایی جّٜٛ تاس، ٔحیظ در خزززٜ ػىاسی در خطر اس سٛصٜ تٝ دادٖ ٘ٛر تا

 ایٗ تا. دادیٓ لزار ۱/۸ رٚی را آٖ لذرذ ٚ وزدٜ زٙظیٓ دسسی حاِر رٚی ٘یش را فالش ایٗ ،(تاضیٓ داضسٝ خطٙی ٘ٛر زا دیفیٛسر اس اسسفادٜ تذٖٚ) وزدیٓ

 .ضذ خٛاٞٙذ جذا سٔیٙٝ خس اس وأالً ٘سیجٝ در ٚ ٌزفسٝ رٚضٗ ٞای حاضیٝ سٛصٜ ٞای ٔٛ ٚ چح سٕر وار

 : فالش با عکاسی هورد در نکاتی

 دٞٙذٜ آسار آٟ٘ا ا٘ؼىاس. تساتذ آٟ٘ا تٝ ٔسسمیٓ فالش ٘ٛر وٝ ٔٛالؼی در( ػىس سٔیٙٝ خس در حسی ) وٙیذ زٛجٝ تزاق سغٛح تٝ فالش اس اسسفادٜ ٍٞٙاْ در

 سٕر یه اس ٔایُ عٛر تٝ ؛ سغٛح ٘ٛع ایٗ تزاتز در زٛاٖ ٔی اِثسٝ...  ٚ فّشی اضیا ٚ تزاق ضذٜ خِٛیص چٛتٟای زاتّٛٞا؛ ضیطٝ ؛ آیٙٝ : ٔثُ سغٛحی. اسر

 لزٔش اس رٍ٘ی خزززٜ ػىاسی ٔٛلغ در ضٛد ٔی تاػث وار ایٗ. تٍذاریذ رٚضٗ وأال را ازاق یا ساِٗ ٘ٛرٞای فالش تا ػىاسی ٔٛلغ در .وزد ػىاسی فالش تا

 غٛرذ فالش ضذٖ رٚضٗ ی ِحظٝ در چطٓ ٔزدٔه ضذٖ تاس ٚ ٔحیظ تٛدٖ زاریه ی ٘سیجٝ در ا٘ؼىاس ایٗ..ضٛد جٌّٛیزی افزاد اس تزخی چطٓ ضذٖ

 . ضٛد ٔی لزٔش ی ِىٝ تزٚس ٔا٘غ ٘یش وار ایٗ.  ٘ىٙٙذ ٍ٘اٜ دٚرتیٗ تٝ ٔسسمیٕاْ وٝ تخٛاٞیذ افزاد ایٗ اس ایٙىٝ دیٍز راٜ. ٌیزد ٔی

 کند؟ هی افت فالش نور چطور
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 اسر ضذٜ رٚضٗ سٛصٜ رٚی تز ضذٜ زاتیذٜ ٘ٛر تا دیٛار.  ٔسز ۱ اس وٕسز دیٛار زا سٛصٜ فاغّٝ

 

  اسر ضذٜ سیاٜ دیٛار ٚ اسر ٘اچیش تسیار دیٛار رٚی تز ضذٜ زاتیذٜ ٘ٛر.  ٔسز ۴ حذٚد دیٛار زا سٛصٜ فاغّٝ

 فالش تا ٞٙزی اثز یه یا سیثا ٔٙظزٜ یه ٔماتُ در وٙٙذ ٔی سؼی وٝ ضذیذ ٔٛاجٝ دٚسسا٘ی تا ػىاسی، زٛرٞای یا جٕؼی دسسٝ سفزٞای در ٘یش ضٕا حسٕا

 ٔماتُ در خز٘ٛر ٞای سٛصٜ اٚلاذ اغّة در ٚ آیذ درٕ٘ی آب اس تیٙٙذ ٔی چطٓ تا وٝ آ٘چٝ دٚسساٖ ایٗ ٞای ػىس اس تسیاری ٔساسفا٘ٝ. وٙٙذ ػىاسی

 را فالش تا ػىاسی تحث وٝ داد لزار ٘ظز ٔذ تایذ را ریشتیٙا٘ٝ ٘ىاذ اس تسیاری فالش، تا ػىاسی ٍٞٙاْ در. ٌیز٘ذ ٔی لزار سیاٜ ٚ زاریه تسیار ٞای سٔیٙٝ

 Flash Fall" اٍّ٘یسی ستاٖ در را آٖ وٝ ٞاسر فالش ٘ٛر ضذذ افر ٔیشاٖ ٘ىاذ ایٗ اس یىی. وٙذ ٔی ٔجشا فالش تذٖٚ ػىاسی اس وأال ٚ زز خیچیذٜ

off" ای فاغّٝ اس ػثٛر اس خس ٚ تدیٕایٙذ را ٘أحذٚدی فاغّٝ زٛا٘ٙذ ٕ٘ی فالش ٘ٛرا٘ی ٞای اضؼٝ وٝ افسذ ٔی ازفاق ػّر ایٗ تٝ دلیما فالش افر .٘أٙذ ٔی 

. ضٛ٘ذ ٔی سیاٜ زمزیثا ٚ رسذ ٔی آٖ تٝ ضؼیفی ٘ٛر احسٕاال دارد، لزار دٚر ای فاغّٝ در ضٕا سٛصٜ ٚلسی تٙاتزایٗ. رٚ٘ذ ٔی تیٗ اس ٚ ضذٜ افر دچار ٔطخع

 حاِر در اغٛال ٚ) وٙذ رٚضٗ را سٛصٜ زٛا٘ذ ٔی فالش ٘ٛر وٙیذ، ٔی ػىاسی سٔیٙٝ خس اس سیاد ٘سثسا ای فاغّٝ در را ای سٛصٜ ضٕا ٚلسی ػّر، ٕٞیٗ تٝ

 زاریه سٔیٙٝ خس دِیُ ٕٞیٗ تٝ ٚ رٚد ٔی تیٗ اس سٔیٙٝ خس تٝ رسیذٖ اس خیص أا ،(ضٛد ٔی ایجاد ٚ ٔحاسثٝ سٛصٜ تزای زٟٙا رٚضٙایی ایٗ خٛدوار

 فالش الٔح تٝ ٘شدیه ٚ ٔخزٚط ایٗ ا٘سٟایی ٔزوش در ٘ٛر ضذذ تیطسزیٗ. ضٛ٘ذ ٔی زاتیذٜ ٔخزٚعی ضىُ تٝ فالش یه اس حاغُ ٞای اضؼٝ .ضٛد ٔی

 وٙیذ، ٍ٘اٜ ٔخزٚط ایٗ درٖٚ تٝ سٛصٜ ػٙٛاٖ تٝ ضٕا اٌز حاَ. یاتذ ٔی واٞص ٔمذار ایٗ ضٛیذ، ٔی زز ٘شدیه ٔخزٚط ایٗ دٞا٘ٝ سٕر تٝ ٞزچمذر ٚ اسر

 ٘اخذیذ وأال ٘ٛر ایٗ دٚر ٘سثسا ای فاغّٝ در ٚ رسذ ٔی( دٚرتیٗ حسٍز تٝ وٕسزی تاسزاتص ٕٞچٙیٗ ٚ) ضٕا چطٓ تٝ وٕسزی ٘ٛر ضذذ فاغّٝ، افشایص تا

 را ضٕا اعزاف اس ای فاغّٝ زٟٙا آب لغزاذ دٞیذ، ٔی آب ٞا ٌُ تٝ تاغثا٘ی آتداش یه تا ضٕا ٚلسی وٝ اسر ایٗ سد ضٛد ٔی تارٜ ایٗ در وٝ ٔثاِی. ضٛد ٔی

 آتیاری ضٕا اس دٚر درخساٖ تاسٞٓ تزیشد، تیزٖٚ آتداش اس ٘یش آب ِیسز غذٞا اٌز حاَ. ضٕاسر اس دٚرزز ٔسز چٙذ زٟٙا فاغّٝ ایٗ. دٞٙذ ٔی خٛضص

 .دار٘ذ لزار دٚرزز آب خاضیذٖ تزد اس آٟ٘ا فاغّٝ چٖٛ ضٛد، ٕ٘ی

 یه وسز زٟٙا تّىٝ. ضٛد ٕ٘ی ٘ػف فاغّٝ، ضذٖ دٚتزاتز تا فالش ٘ٛر وٝ اسر ایٗ اسر تذزز ایٗ اس وٝ ای ٘ىسٝ أا اسر، فالش تا ػىاسی ٔٙفی ٘ىسٝ ایٗ

 ضذذ تطٛد، وٝ تزاتز چٙذ ٞز دٚرتیٗ زا سٛصٜ فاغّٝ یؼٙی. ضٛد ٔی زىزار دٚرزز فٛاغُ تزای رٚ٘ذ ایٗ ٚ رسذ ٔی دٚتزاتز فاغّٝ تا ای سٛصٜ تٝ آٖ اس چٟارْ

 ۲ زٛاٖ تٝ ۳ رٚی تز یه تٝ ٘ٛر ضذذ ضٛد، ٔی تزاتز ۳ سٛصٜ فاغّٝ ٚلسی تٙاتزایٗ. ضٛد ٔی( فاغّٝ) ػذد ٕٞاٖ دٚی زٛاٖ رٚی تز یه وسز ٔمذار تٝ ٘ٛر

 .رسذ ٔی ۱/۱1 یا ۲ زٛاٖ تٝ ۴ رٚی تز یه ٔیشاٖ تٝ تزاتز ۴ فاغّٝ در ٚ ضٛد ٔی ۱/9 یؼٙی
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 جا٘ثی زجٟیشاذ دارای ٞا فالش اس تزخی. ضٛد خخص وٕسز ٚ تساتذ ززی تاریه ٔحذٚدٜ تٝ ٘ٛر یؼٙی. وٙیذ زز تاریه را ٘ٛر ٔخزٚط چیسر؟ وار چارٜ حاَ

 حاِسی چٙیٗ در اِثسٝ. ضٛد ٔی ٌفسٝ "Zoom Head" ٞذ سْٚ زجٟیشاذ ایٗ تٝ. وٙیذ اسسفادٜ آٟ٘ا اس زٛا٘یذ ٔی وٝ ٞسسٙذ ٘ٛر وزدٖ ٔسٕزوش تزای

 تٝ را دٚرتیٗ فالش زٛا٘یذ ٔی ٕٞچٙیٗ .ضٛ٘ذ ٔی زاریه تاس، وادرٞای در زػٛیز ٞای وٙارٜ سیزا وٙیذ، ػىاسی ٘یش ِٙشزاٖ زّٝ ٚضؼیر تا وٝ ٔجثٛریذ

 را ػىس زاٖ دٚرتیٗ ٚلسی تٙاتزایٗ. وٙیذ سیٙه زاٖ دٚرتیٗ تا را آٖ دٚر، راٜ اس ٞای وٙٙذٜ وٙسزَ یا ٞا ززیٍز اس اسسفادٜ تا ٚ وزدٜ  ٘شدیه زاٖ سٛصٜ

 غٛرذ تٝ را خٛدضاٖ ٞای فالش زٛا٘ٙذ ٔی ٘یىٖٛ ٚ وا٘ٗ ٘یىٖٛ ٞای دٚرتیٗ اس تسیاری. زاتذ ٔی سٛصٜ تٝ زز ٘شدیه ای فاغّٝ اس دٚرتیٗ فالش ٌیزد، ٔی

 زػٛیز اس وٛچه تخطی تٝ را ضٕا ٘ٛر ٚ ٘ذارد وارتزد تاس تسیار ٞای ساٚیٝ اس ػىاسی تزای وار ایٗ اِثسٝ. دار٘ذ سیٓ تی داخّی ززیٍز ٚ وٙٙذ ٞذایر سیٓ تی

 در ٕٞچٙیٗ. وٙیذ ػىاسی ٔٛجٛد ٘ٛر ٕٞاٖ تا وٙیذ سؼی ٚ تثزیذ تاال تیطسز را دٚرتیٗ حساسیر وٝ اسر تٟسز حاِسی چٙیٗ در. وٙذ ٔی ٔحذٚد

 ایٗ وٝ ایٗ ایٙىٝ آخز ٘ىسٝ .وٙیذ أسحاٖ را آٟ٘ا زٛا٘یذ ٔی ٞسر ٘یش HDR ػىاسی یا ضة در ػىاسی تزای ی ٚضؼیر دارای زاٖ دٚرتیٗ غٛرزیىٝ

 .ضٛ٘ذ ٔی ٘ٛر افر دچار ضىُ ٕٞیٗ تٝ ٘یش رٚضٙایی ٞای چزاؽ اس حاغُ ٘ٛرٞای یؼٙی. وٙذ ٔی غذق ٘یش خیٛسسٝ ٘ٛرٞای تزای ٔحاسثاذ

 


