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 دوگانه نوردهی افکت برای عکاسی گام به گام آموزش

 ثشای ٍ داسیذ ًیبص خلَت صهیٌِ پس ثب پشتشُ ػکسی ثِ کِ گفتین «فتَضبح دس دٍگبًِ ًَسدّی افکت سبخت» آهَصش دس ثبضیذ، داضتِ خبعش ثِ اگش

 آهَصش ػضیضاى ضوب ثِ سا افکت ایي هٌبست پشتشُ ثشای سبدُ چیذهبًی ثب ػکبسی ًحَُ اهشٍص هغلت دس. کشدین استفبدُ آهبدُ ػکسی اص افکت ایي آهَصش

 داد خَاّین

.  

 :اول گام

 تَاًذ هی ّن سًگ سفیذ پبسچِ یک ًوبییذ، استفبدُ دٍگبًِ ًَسدّی افکت اصلی ػکس ػٌَاى ثِ آى اص ثتَاًیذ تب ثبضذ سفیذ کبهالً ثبیذ ػکس صهیٌِ پس

 .داسد ٍجَد ًظشتبى هَسد ًَس هٌجغ دادى قشاس ثشای کبفی فضبی صهیٌِ پس پطت کِ ضَیذ هغوئي. ثیبًذاصد ساُ سا ضوب کبس

 :دوم گام

 هی ایجبد گشهی سًگی تي عجیؼی ًَس. کٌیذ استفبدُ صهیٌِ پس پطت تبثذ هی قَی ًَسی آى اص کِ ثضسگ ای پٌجشُ اص کٌیذ سؼی داسیذ سا اهکبًص اگش

 ٍ قذستوٌذ ًَس یک ًجَد، پزیشد اهکبى ضوب ثشای خَسضیذ عجیؼی ًَس اص استفبدُ اگش. آٍسد هی ٍجَد ثِ لغیفی ٍ ًشم ًَس سفیذ پبسچِ اص گزضتي ثب ٍ کٌذ

 قشاس صهیٌِ پس اص تش ػقت قذم 3 تب 2 اًذاصُ ثِ ٍ سَطُ استفبع ّن تقشیجبً ای پبیِ سِ سٍی ثش سا خَدم ًَس هٌجغ هي. ثبضذ هٌبست تَاًذ هی ّن پخص

 .دادم

 

 :ثبضیذ داضتِ صیش چَى چیذهبًی ثبیذ کشدیذ، تبسیک سا اتبق دیگش ّبی ثخص کِ صهبًی

 

 :سوم گام
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 ثِ سٍضي صهیٌِ پس. است دضَاسی کبس داسین، قَی( backlit) پطت اص ًَسپشداصی یک کِ ضشایظ ایي دس خَة، ػکسی ثجت ثشای دٍسثیي کشدى هتقبػذ

. ثَد هي ثشای ساُ ثْتشیي( Manual) دستی حبلت دس ػکبسی. ثَد خَاّذ کٌٌذُ گیج دٍسثیي سٌسَس ثشای ضذُ، سیلَئت یب ًَس ضذ سَطُ ّوشاُ

 :است صیش ضکل ثِ کشدم اًتخبة ػکس ایي گفتي ثشای هي کِ تٌظیوبتی

 f/4: دیبفشاگن

 ثبًیِ 1/۰0: ضبتش سشػت

ISO: 400 

 ثبیذ) ضَد ًَس ضذ ٍ سیلَئت کبهال هذل کِ آًقذس ًِ اهب داسد، ضذیذ پطتی اص ًَسپشداصی کِ ػکسی ثشای تٌظیوبت ثْتشیي تب ثگیشیذ اهتحبًی ػکس چٌذ

 .آیذ دست ثِ ،(ثبضذ داضتِ ٍجَد اٍ چْشُ کشدى هطخص ثشای ًَس هقذاسی

 

 :چهارم گام

 ثِ هسخشُ ٍ عجیؼی غیش کوی حبلت ایي. داسد ًگِ ثبال سا خَد چبًِ ٍ سش ثخَاّیذ اٍ اص. ثبیستذ ًَس هٌجغ جلَی دقیقب ٍ پْلَ ثِ تب ثخَاّیذ خَد هذل اص

 .ثبضین داضتِ خَاّین هی کِ است ای پشٍفبیلی ػکس ثشای حبلت ثْتشیي کٌذ هی ایجبد کِ اًحٌبیی ٍ خغَط اهب آیذ، هی ًظش

 

 بگیریم چندگانه نوردهی با پرتره های عکس دوربین با چگونه

 ّبیتبى پشتشُ صهیٌِ دس خالقیت ثبضذ، داضتِ« Multiple Exposure – چٌذگبًِ ًَسدّی» گضیٌِ یک ضوب دٍسثیي اگش! داسد ًیبص فتَضبح ثِ کسی چِ

 ًَسدّی .ثجیٌیذ دٍتبیی چٌذگبًِ، ًَسدّی: جبلت ػکس ّبی جلَُ اص یکی ثب ثگیشیذ یبد ٍ کٌیذ تش جزاة سا خَد ّبی پشتشُ.است تش ساحت ّویطِ اص

 ضَد، هی ایجبد فتَضبح دس اغلت افکت ایي اگشچِ ٍ ّبست، پشتشُ هٌبست ٍاقؼب کِ است تکٌیکی دیگش، ػکس سٍی ثش ػکس یک هَثش ثٌذی الیِ دٍگبًِ،

 ثشای تَاًیذ هی ضوب کِ هختلفی گضیٌِ دٍ ثِ هب ساٌّوب ایي دس .است تش جبلت ثسیبس ٍ آسبى، اًذاصُ ّوبى ثِ ضوب DSLR ثب دٍسثیي داخل دس آى ایجبد

 افکت ثب ای پشتشُ آٍسدى دست ثِ ثشای افکت ثشدى جلَ گبم یک چگًَگی ًیض ٍ کٌیذ، استفبدُ آى اص خَد دٍسثیي هٌَی دس دٍگبًِ ًَسدّی یک ایجبد

 هٌَی دس چٌذگبًِ ًَسدّی هؼٌی ثِ« Multiple Exposure» ًبم ثب گضیٌِ یک ضوب DSLR آیب کِ کٌیذ چک .اًذاخت خَاّین ًگبّی صیبد، ًَس ٍ ثشش

Shooting (ػکسجشداسی )گضیٌِ یک یب «Image Overlay( »تصبٍیش دادى قشاس ّن سٍی )هٌَی دس Retouch (سٍتَش )ِدس. دّذ هی اسائِ ضوب ث 
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 ػکس سبهشست دس Kliver Court صیجبی ّبی ثبؽ دس سَن خَد هذل اص هب .ّستیذ سفتي پیص آهبدُ ضوب ّستٌذ، هَجَد ّب گضیٌِ ایي کِ صَستی

 اًجبم سا کبس ایي چغَس کِ دّین هی ًطبى ضوب ثِ اداهِ دس. کشدین ایجبد سٍیبیی افکت یک عجیؼی ّبی ثبفت ثب کالسیک پشتشُ یک تشکیت ثب ٍ گشفتین،

 …دادین

 :کنید تنظیم خود دوربین در را چندگانه نوردهی چگونه

 چٌذگبًِ ًَسدّی هذ

 

 دٍ” )shots 2“ سپس ٍ کشدُ اًتخبة Shooting هٌَی دس سا Multiple Exposure دّیذ، قشاس( M) دستی ًَسدّی هُذ سٍی ثش سا خَد دٍسثیي

 کِ عَسی ثِ ثگیشد، هیبًگیي ػکس ّش ًَسدّی اص خَدش تب داد خَاّذ اجبصُ ضوب دٍسثیي ثِ کِ کٌیذ، اًتخبة سا Auto Gain. کٌیذ اًتخبة سا( ػکس

 تب الجتِ کٌیذ، ثٌذی الیِ سا داسیذ دٍست کِ ای سَطُ دٍ ّش تَاًیذ هی ضوب. کٌیذ کلیک ON سٍی. ثبضٌذ سبصگبس ّن ثب ضًَذ هی تشکیت ّن ثب ٍقتی

 .کٌیذ ػکبسی پی دس پی عَس ثِ ٍقتیکِ

Image Overlay 

 

Image Overlay (تصبٍیش دادى قشاس ّن سٍی )ِتصبٍیش ثِ هحذٍد سا ضوب اهب کٌیذ، ایجبد دٍگبًِ ّبی ًَسدّی دٍسثیي ثب تب دّذ هی اجبصُ ضوب ث 

 پیذا Retouch هٌَی دس سا Image Overlay گشفتیذ، ػکس چٌذ کِ ٍقتی. کٌیذ هی ػکبسی RAW فشهت ثب کِ ضَیذ هغوئي. کٌذ ًوی هتَالی

 رخیشُ جذا فبیل یک ػٌَاى ثِ سا خَد جذیذ تصَیش. کٌیذ تٌظین خَد دٍگبًِ ًَسدّی ثشای سا آًْب ًسجی سٍضٌبیی ٍ کٌیذ اًتخبة سا ػکس دٍ کٌیذ،

 .کٌیذ

 Auto Gain گسینه بدون
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 Shooting هٌَی دس سا Multiple Exposure دٍثبسُ. ثگیشین داس ثبفت سخ ًین پشتشُ یک ٍ گزاضتِ فشاتش تکٌیک ایي دس سا پب خَاّین هی حبل

 سٍضي صهیٌِ پس یک آٍسدى دست ثِ ثشای ٍ کٌیذ ًَسدّی لضٍم حذ اص کوتش سا خَد پشتشُ ثبیذ ضوب. ثگزاسیذ خبهَش سا Auto Gain اهب کٌیذ، اًتخبة

 ّن ثب ػکس دٍ ایي ٍقتی. ثگیشیذ است، ضذُ ًَسدّی لضٍم حذ اص کوتش ّن ثبص کِ ثبفت، یک اص دیگشی ػکس سپس،. ثگیشیذ ػکس آسوبى هقبثل دس

 .کشد خَاّذ ایجبد ضوب داس ثبفت ػکس ثشای کبدس یک ضوب هذل ًیوشخ ضًَذ، تشکیت

 

 


