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 دلیل ّویي تِ. کزد اعسفادُ زَاى هی  رٍػ ًْایر تی تِ اتشار یک اس دیگز طزف اس. اعر هسفاٍذ کارّای اًجام تزای هخسلفی ّای زکٌیک حاٍی فسَؽاج

 ػٌَاى تِ. ؽَد هی اًجام هخسلفی ّای رٍػ تِ فسَؽاج در زصَیز کزدى هحَ. دارد اداهِ ّوچٌاى آى در خیؾزفر ٍ ًیغر ؽذًی زوام فسَؽاج گزفسي یاد

 تا فسَؽاج در زصَیز دٍ کزدى هحَ آهَسػ تا اداهِ در. داد اًجام را کار ایي هاعک اس اعسفادُ تا ّن کزد، اعسفادُ کي خاک اتشار اس زَاى هی ّن هثال

 دٍ ّز. کٌیذ هؾخص را ؽًَذ ززکیة ّن در ؽذُ هحَ صَرذ تِ اعر قزار کِ زصَیزی زا دٍ. تاؽیذ فسَؽاج آهَسػ عایر تا ّوزاُ ّا هاعک اس اعسفادُ

 قزار هجشا الیۀ دٍ در اها تاؽٌذ، عٌذ یک در تایذ ػکظ زا دٍ ّز. تچغثاًیذ دیگزی عٌذ داخل تِ ٍ کٌیذ کدی را یکی ٍ کٌیذ تاس فسَؽاج در را عٌذ

 :کٌیذ هی هؾاّذُ سیز در کِ صَرذ ایي تِ. گیزًذ

 

 هاعک یک تاالیی الیۀ رٍی عدظ. دّیذ فؾار را کلیذ صفحِ D دکوۀ زَاًیذ هی کار ایي تزای. کٌیذ اًسخاب عفیذ را فسَؽاج سهیٌۀ خظ رًگ حاال

 ّا الیِ جؼثۀ خاییي اس Add layer mask دکوۀ رٍی حاال ٍ ًواییذ اًسخاب را آى تاالیی، الیۀ رٍی کلیک تار یک تا کِ صَرذ تذیي. ًواییذ اػوال

 .گزدد هی ایجاد هاعک. ًواییذ کلیک

 

 رًگ ؽیة اتشار کار ایي تزای. کٌیذ اػوال آى رٍی را( Gradient) رًگ ؽیة یک ٍ ًواییذ اًسخاب کلیک تار یک تا را کزدیذ ایجاد کِ ای الیِ هاعک

 اتشار راعر تِ چح اس عٌذ رٍی حاال. کٌیذ اًسخاب را عفیذ تِ عیاُ ًَع فسَؽاج افشار ًزم تاالی زٌظیواذ ًَار اس کزدُ، اًسخاب فسَؽاج اتشار اسجؼثِ را

 .اعر ؽذُ ًوایاى سیزیي ػکظ ٍ اعر آهذ در ؽذُ هحَ صَرذ تِ تَد عیاُ رًگ کِ طزف آى در زصَیز کِ تیٌیذ هی. تکؾیذ را رًگ ؽیة
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 :آیذ هی در آب اس گًَِ ایي ؽوا کار دادیذ، تاالیی الیۀ هاعک رٍی را رًگ ؽیة ایٌکِ اس خظ

 

 خیلی در زکٌیک ایي دلیل ّویي تِ. دّیذ اًجام زَاًیذ هی الیِ ًَع ّز تا را کار ایي. اعر سیز صَرذ تِ فسَؽاج در زصَیز کزدى هحَ کار ًْایی ًسیجۀ

 .آیذ هی کارهاى تِ هَاقغ اس

 

 :فوکوس فلو در

 کزدُ فَکَط ٍ آذ را زصَیز فَکَط فلَ چٌیي ّن. کٌین فَکَط را دیگزی زصَیزی  ٍ دّین زغییز را فَکَط صَرذ یؼٌی فَکَط اس کٌین هی زاکیذ

 زصَیز در ؽخصی یک کِ هیگیزین فزض ها  تؾیي هسَجِ تیؾسز زا تشًن هثال یِ حاال .هیگزدین تز ؽخص آى فَکَط تِ تؼذ ٍ ضثط هیکٌین تِ ؽزٍع ٍ

 ؽذى هاذ اس جلَگیزی .کٌین هی اعسفادُ فلَفَکَط اس ٍ رٍین هی گذؽسِ تِ تک فالػ اس اعسفادُ تا تزگزدد خَدػ گذؽسِ تِ خَاّذ هی کِ دارین

 دٍرتیي لزسػ کٌسزل تزای ّایی راّکار ٍ دٍرتیي زٌظیواذ تْسزیي: ػکظ

 

 تاؽیذ داؽسِ دٍرتیي لزسػ کٌسزل چگًَگی اس اتسذایی درکی زَاًیذ هی زٌظیواذ ایي یادگیزی تا

 تر سریع شاتر سرعت
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 یا( Shutter Priority) ؽازز الَیر هذ تز را دٍرتیي دّیذ هی اًجام ًَر کن فضایی در را ػکغثزداری ایٌکِ یا ٍ کٌیذ هی اعسفادُ تلٌذ لٌشی اس اگز

 لٌش یک تزای ثاًیِ 1۶0/1عزػر هثال عزیؼسزی ؽازز عزػر اس تَد خَاّیذ قادر ؽوا ًَردّی هذّای ایي در. دّیذ قزار( Manual) دعسی

 .ًواییذ اعسفادُ هیلیوسزی100

 بازتر دیافراگن

 

 ٍجَدی تا. دّذ هی قزار اخسیارزاى در تیؾسزی ؽازز عزػر f/22 یا f/16 ّوچَى ای تغسِ دیافزاگن ًغثر تِ f/2.8 ٍ f/4 ّوچَى تاس دیافزاگن یک

 .ارسد هی آى تِ دٍرتیي لزسػ حذف ٍلی دارًذ کوسزی هیذاى ػوق تاس ّای دیافزاگن کِ

 باالتر ایسوی

 

 کیفیر اس کوی هیشاى تِ 1۶00 یا ۰00 ایشٍی در. دّیذ افشایؼ را ایشٍ ًواییذ اعسفادُ تاسززی دیافزاگن اس ؽازز عزػر افشایؼ تزای زَاًیذ ًوی اگز

 .ؽَد اًسخاب ؽارج ػکظ ثثر تزای ایشٍ تْسزیي زا دّیذ قزار خَدکار حالر تز را ایشٍ. ؽَد هی کاعسِ زصَیز

 

frame rate بگیرید بیشتری های عکس و دهید افسایش را 

 ؽازز، ی دکوِ فؾزدى ٌّگام در اعر هوکي ؽوا. یاتذ هی افشایؼ ؽارج ػکغی ثثر ؽاًظ دّیذ افشایؼ را گیزیذ هی لحظِ در کِ ّایی ػکظ زؼذاد اگز

 ّای ػکظ ؽازز ی دکوِ فؾزدى اس تؼذ .گزدد ثثر هحَ صَرزی تِ تگیزیذ آى تا کِ ػکغی اٍلیي ؽَد هی هَجة ایي ٍ دّیذ حزکر را دٍرتیي ًاخَاعسِ

 قزار خیاخی ػکغثزداری هذ تز را دٍرتیي ًذاریذ دعسزط در ای خایِ عِ ؽوا ٍ ًیغر هسحزک زاى عَصُ کِ سهاًی در حسی. ؽًَذ هی ثثر ٍاضحسز تؼذی

 دّیذ
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 بسنید جا درستی به را لنس

 

 ی ٍعیلِ تِ زا داؽر خَاّیذ دعر تزای جایگاّی صَرذ ایي تِ تگیزد قزار تاال در زا تچزخاًیذ را آى اعر، تزخَردار خایِ عِ ازصال جک اس ؽوا لٌش اگز

 تزخَردار زصَیز لزسؽگیزی زٌظیواذ اس ؽوا دٍرتیي اگز. کٌیذ جذا لٌش اس را جک کاهل طَر تِ زَاًیذ هی ؽوا ّوچٌیي .تگیزیذ زز عفر را دٍرتیي آى

 .ًواییذ اًسخاب را حزکر ی طزفِ ّوِ عاسی خٌثی ی گشیٌِ اهکاى صَرذ در ٍ کٌیذ فؼال را آى اعر

 دست در دوربین گرفتن نحوه

 

 خن تذًساى عور تِ را ّایساى آرًج کٌیذ، تاس ؽاًِ ػزض زا را خاّایساى. تواًذ زز ثاتر زا تکؾیذ را آى ٍ کٌیذ حلقِ خَد راعر تاسٍی دٍر تِ را دٍرتیي ٌذت

 دٍرتیي حزکر اس جلَگیزی تزای تفؾاریذ، را ؽازز ی دکوِ ایٌکِ جای تِ .کٌذ زکیِ زاى چْزُ تز زا دّیذ قزار چؾوساى تز را یاب هٌظزُ چؾوی ٍ کٌیذ

 ػکاعی، ٌّگام دعر در دٍرتیي گزفسي صحیح ًحَُ هَرد در تیؾسز آهَسػ کغة تزای .تچزخاًیذ ؽازز ی دکوِ رٍی تز را خَد اًگؾر خاییي، عور تِ

 .ًواییذ هزاجؼِ لٌشک ایٌفَگزافیک ایي تِ

 عکاسی هنگام دادن تکیه

 

 تِ ٍاضح ّای ػکظ ثثر تِ زَاًذ هی ًیش سهیي رٍی ًؾغسي ّوچٌیي. دّیذ زکیِ آى تِ را لٌش ٍ دٍرتیي زا کٌیذ خیذا هحکوی جغن اهکاى صَرذ در

 ساًَ سهیي تز زَاًیذ هی ؽوا ّوچٌیي. دّیذ زکیِ کیفؼ تِ را دٍرتیي ٍ تخَاتیذ سهیي تز ؽکن رٍی تز. کٌذ ؽایاًی کوک عٌگیي ٍ تشرگ ّای لٌش تا ٍیضُ

 .دّیذ زکیِ چح ساًَی تز را آرًجساى ٍ گذاؽسِ سهیي تز را خَد راعر ساًَی تشًیذ،

 


