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 6سا ٜثشای ػىبػی دس ٘ٛس ؿذیذ

ٔؼٕٛالً ٔی ٌٛییٓ ٚػظ سٚص دس ٘ٛس ؿذیذ خٛسؿیذ ػىبػی ٘ىٙیذ ،أب ٌبٞی اٚلبت چبس ٜدیٍشی ٘ذاسیذ ٔ ٚدجٛس ٞؼتیذ و ٝدس چٙیٗ ؿشایغی ػىبػی
وٙیذ .دس ایٗ ٔغّت للذ داسیٓ  6سا ٜثشای ػىبػی دس ٘ٛس ؿذیذ سا ث ٝؿٕب آٔٛصؽ دٞیٓ .اص آٖ اػتفبد ٜوٙیذ ٚاضح تشیٗ سا ٜثشای ػىبػی دس ٘ٛس ؿذیذ
اػتفبد ٜاص آٖ اػت ،تب ایٙى ٝػؼی وٙیذ ثب آٖ ٔمبثّ ٝوٙیذ ٚ .ایٗ ثذیٗ ٔؼٙی ٘یؼت و ٝثذ ٖٚدس ٘ظش ٌشفتٗ ٔؼبئُ دیٍش ػىغ ثٍیشیذ ،ثّى ٝثبیذ ٘ٛس
ؿذیذ سا اسصیبثی وٙیذ ،تأثیش آٖ سا ثش سٚی ػٛط ٜخٛد ثجیٙیذ  ٚث ٝؿىّی ٔٙبػت اص آٖ اػتفبد ٜوٙیذ .دس ٚػظ سٚص ،خٛسؿیذ دس ثبالتشیٗ حبِت خٛد لشاس
داسد ،دس چٙیٗ حبِتی ثب ایٙى ٝػبیٞ ٝب خیّی تیشٞ ٜؼتٙذ أب ٔی تٛا٘ٙذ ثؼیبس وٛتب ٜثبؿٙذ .اٌش ٔی خٛاٞیذ ٚػظ سٚص ػىغ پشتش ٜثٍیشیذ ثبیذ ا٘تظبس ایٗ
سا داؿت ٝثبؿیذ و ٝدس صیش اثش ( ٚسٚی چـٓ )  ٚصیش ثیٙی ػٛط ٜخٛد ػبی ٝتیش ٜای ثیفتذ .و ٝاٌش ػٛط ٜؿٕب كٛست خٛد سا وٕی ث ٝػمت خٓ وٙذ  ٚثٝ
خٛسؿیذ ٍ٘ب ٜوٙذ ایٗ ػبیٞ ٝب اص ثیٗ ٔی س٘ٚذ .أب ٔـىُ اػبػی ایٗ وبس ایٗ اػت و ٝدس ایٗ كٛست اٌش ػٛط ٜؿٕب ػؼی وٙذ چـٕبٖ خٛد سا س ٚثٝ
آفتبة ؿذیذ خٛسؿیذ ثبص ٍ٘ ٝداسد ،چـٕبٖ أ ٚمبٔٚت خٛاٙٞذ وشد  ٚظبٞش صیجبیی ٘خٛاٞذ داؿت ،أب دس چٙیٗ ؿشایغی ثب چـٕبٖ ثؼتٔ ٝی تٛاٖ ثذٖٚ
داؿتٗ ػبی ٝػىغ ٌشفت.
ٔ ٕٝٞب دٚػت داسیٓ ٞش اص ٌبٞی س ٚث ٝآػٕبٖ وٙیٓ  ٚچـٕبٖ خٛد سا ثجٙذیٓ!
دس چٙیٗ ٘ٛسی ٔی تٛا٘یذ ث٘ ٝضدیه تشیٗ پبسن ثشٚیذ ،تبثؾ ٘ٛس ؿذیذ پـت ثشي ٞب  ٌُ ٚثشي ٞب ثبفت  ٚسً٘ آٟ٘ب سا خیّی صیجب ٘ـبٖ ٔی دٞذ .دسٖٚ
ؿٟش  ٓٞػبیٞ ٝب  ٚسٚؿٙبیی ٞبی ؿذیذی ٚخٛد داسد ؤ ٝی تٛا٘ذ دس ػىغ ٞبی ػیب ٚ ٜػفیذ خّ ٜٛثؼیبس صیجبیی داؿت ٝثبؿذ.

از تلطیف کىىذٌ (  ) Diffuserاستفادٌ کىیذ
لشاس دادٖ یه  Diffuserثیٗ ٔٙجغ ٘ٛس  ٚػٛطٔ ٜی تٛا٘ذ ٘ٛس ؿذیذ سا وٕی ٘شْ تش وٙذ  ٚوٙتشاػت ( تضبد ٘ٛسی ) سا وٕتش وٙذ تب خضئیبت ٔٛخٛد دس ٘ٛس
ؿذیذ  ٚػبیٞ ٝبی تیش ٜثٟتش دیذ ٜؿ٘ٛذٞ diffuser.بی صیبدی ثشای خشیذ ٚخٛد داس٘ذ ؤ ٝی تٛا٘یذ آٖ ٞب سا تٟی ٝوٙیذٔ ،ؼٕٛالً ٞ Diffuserب وٛچه
 ٚلبثُ حُٕ ٞؼتٙذ .ثؼضی ٔذَ ٞبی آٖ آ٘مذس وٛچه ٔی ؿ٘ٛذ ؤ ٝی تٛاٖ آٟ٘ب سا دس ویف دٚسثیٗ خبی داد ٚ ،ثؼذ ثب ثبص وشدٖ آ٘مذس ثضسي ٔی ؿ٘ٛذ
ؤ ٝی تٛاٖ اص آٟ٘ب ثشای ٌشفتٗ ػىغ پشتش ٜاػتفبد ٜوشدٔ .ـىُ اػتفبد ٜاص  Diffuserایٗ اػت و ٝثبیذ ث ٝیه ؿىُ ایٗ  Diffuserسا دس خبی
ٔٙبػت ٍ٘ ٝداسیذٔ ٕٝٞ ٚ ،ب أىبٖ اػتفبد ٜاص یه فشد ثشای وٕه سا ٘ذاسیٓ .ػبد ٜتشیٗ سا ٜثشای ٔمبثّ ٝثب ایٗ ٔـىُ ایٗ اػت و ٝدٚسثیٗ سا سٚی ػٝ
پبی ٝثٍزاسیذ  ٚخٛد  Diffuserسا ٍ٘ ٝداسیذ .أب پبیٞ ٝب  ٍٝ٘ ٚداس٘ذٞ ٜبیی ٚخٛد داس٘ذ ؤ ٝی تٛاٖ  Diffuserسا ثش سٚی آٟ٘ب ٘لت وشدٔ ،ب٘ٙذ
 Wimberley Plamp IIو ٝث ٝؿٕب اخبصٔ ٜی دٞذ  Diffuserسا ث ٝػ ٝپبیٚ ٝكُ وٙیذ.
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از رفلکتًر ( )Reflectorاستفادٌ کىیذ
سفّىتٛس ٞبی ٔٛخٛد خیّی ؿجی ٝثٞ Diffuser ٝب ٞؼتٙذ ،ثب ایٗ تفبٚت و ٝث ٝخبی ایٙىٛ٘ ٝس سا اص خٛد ػجٛس دٙٞذ ،آٖ سا ثبصتبة ٔی دٙٞذ .سفّىتٛس سا سٚ
ثٙٔ ٝجغ ٘ٛسی ٔی ٌیش٘ذ تب ٘ٛس سا ث ٝلؼٕت ٞبی ػبی ٝؿذ ٜػٛط ٜثبصتبة دٙٞذ  ٚاص تیشٌی ػبیٞ ٝب وٓ وٙٙذ .ثؼضی ؿشوت ٞب ٞ Diffuserبیی ػبختٝ
ا٘ذ و ٝثب اضبف ٝوشدٖ الی ٝای ٔی تٛاٖ آٟ٘ب سا ث Reflector ٝتجذیُ وشد .اٌش ٕ٘ی خٛاٞیذ ٞضی ٝٙوٙیذ ٔی تٛا٘یذ اص یه وبغز ػفیذ ث ٝػٛٙاٖ سفّىتٛس
اػتفبد ٜوٙیذ ٚ ،یب ثشای تأثیش ثیـتش ٔی تٛا٘یذ اص یه ٚسل ٝآِٔٛیٙی ْٛاػتفبد ٜوٙیذ ( اٌش ایٗ ٚسل ٝسا ث ٝیه ٔمٛا ٚكُ وٙیذ اػتفبد ٜاص آٖ ػبد ٜتش ٔی
ؿٛد ) .اٌش ثٕٞ ٝشا ٜخٛد سفّىتٛس ٘ذاؿتیذ ثؼیبسی ٚػبئُ ٞؼتٙذ ؤ ٝی تٛا٘یذ اص آٟ٘ب ثشای ثبصتبة ٘ٛس اػتفبد ٜوٙیذ ( .دس ٔىبٖ ٞبیی و ٝحُٕ سفّىتٛس
دؿٛاس اػت ،پٛؿیذٖ یه تی ؿشت ػفیذ ث ٝػٛٙاٖ یه سفّىتٛس ث ٝؿٕب وٕه خٛاٞذ وشد ) .ػبختٕبٖ ٞبی ثب سً٘ سٚؿٗ ،آة  ٚحتی ؿٗ ٛ٘ ٕٝٞس سا
ثبصتبة ٔی دٙٞذ ،ؿٕب فمظ ثبیذ ثذا٘یذ ػٛط ٜخٛد سا چغٛس لشاس دٞیذ و ٝثبصتبة ٘ٛس آ٘غٛس ؤ ٝی خٛاٞیذ سٚی ػٛط ٜثیفتذ.

وًرپردازی از پشت
ٕٞب٘غٛس و ٝلجالً ٌفتیٓ ثؼضی ٌیبٞبٖ ٚلتی اص پـت ث ٝآٟ٘ب ٘ٛس ثتبثذ ثبفت صیجبیـبٖ ٕ٘بیبٖ ٔی ؿٛد .أب ٘ٛسپشداصی اص پـت فمظ ث ٝایٗ ٌیبٞبٖ خالكٝ
ٕ٘ی ؿٛد ،ػٛطٞ ٜبی صیبد دیٍشی ٚخٛد داس٘ذ وٚ ٝلتی اص پـت ث ٝآٟ٘ب ٘ٛس ثتبثب٘یٓ خیّی صیجب دیذٔ ٜی ؿ٘ٛذ ،ثشای ٔثبَ پشتش ٓٞ ٜثب چٙیٗ ٘ٛسپشداصی
ای خٛة ٔی ؿٛد٘ .ىت ٝوّیذی ػىبػی دس ٘ٛسپشداصی اص پـت ایٗ اػت و ٝثبیذ ٘ٛسػٙدی سا سٚی ػٛط ٜا٘دبْ دٞیذ ٘ ٝسٚی پغ صٔی .ٝٙػبد ٜتشیٗ ساٜ
ثشای ٔمبثّ ٝثب ایٗ ٔـىُ ایٗ اػت و ٝحبِت ٘ٛسػٙدی دٚسثیٗ سا سٚی ٘ٛسػٙدی ٘مغ ٝای ( )Sot Meteringلشاس دٞیذ ٔ ٚغٕئٗ ؿٛیذ و٘ ٝمغٝ
٘ٛسػٙدی ( ایٗ سٚص ٞب ٔؼٕٛالً ٘مغٛ٘ ٝسػٙدی سٚی ٘مغ ٝای اػت و ٝسٚی آٖ فٛوٛع ٔی وٙیذ ،أب ٕٔىٗ اػت ٘مغٔ ٝشوضی وبدس ثبؿذ ) سٚی ػٛطٜ
ؿٕب لشاس داسد ٛ٘ ٚسػٙدی سٚی ػٛط ٜا٘دبْ ٔی ؿٛد٘ .تیدٟ٘ ٝبیی ثبیذ ػٛط ٜای سٚؿٗ ثبؿذ ثٕٞ ٝشا ٜپغ صٔی ٝٙای ثؼیبس سٚؿٗ .اٌش ٔی خٛاٞیذ ػىغ
سٚؿٗ تشی داؿت ٝثبؿیذ ٔی تٛا٘یذ وٕی ٘ٛسدٞی دٚسثیٗ سا ثبال ثجشیذ تب ػٛط ٜؿٕب ثیـتش سٚؿٗ ؿٛد  ٚپغ صٔی ٝٙؿٕب  ٓٞوبٔالً ػفیذ ؿٛد.
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استفادٌ از فالش تٍ عىًان وًر کمکی
اػتفبد ٜاص فالؽٔ ،خلٛكبً فالؽ ٞبی اوؼتش٘بَٔ ،ی تٛا٘ذ وٕه ثضسٌی ثشای ٘ٛس دٞی ث ٝلؼٕت ٞبی ػبی ٚ ٝپبییٗ آٚسدٖ وٙتشاػت ثبؿذ .ثب اػتفبد ٜاص
فالؽ ٔی تٛا٘یذ وٙتشَ ثیـتشی سٚی ٘ٛس ػىغ  ٓٞداؿت ٝثبؿیذ .ثشای ثٟتشیٗ ٘تید ٝثٟتش اػت ث٘ ٝحٛی یه  Diffuserیب یه ػبفت ثبوغ
( )Softboxدس ٔمبثُ فالؽ لشاس دٞیذ  ٚفالؽ سا عٛسی ثٍزاسیذ و ٝث ٝلؼٕت ٞبی ػبی ٝؿذ ٜػٛطٛ٘ ٜس دٞذ تب ػبیٞ ٝب سٚؿٗ تش ؿ٘ٛذ .ػیؼتٓ لذست
ػٙح فالؽ  – Modern TTL ( Trough The Lensتٙظیٓ لذست فالؽ ثب تٛخ ٝثٛ٘ ٝس داخُ ِٙض ) وبس ؿٕب سا ػبد ٜوشد ٜاػت ،أب ؿٕب ٔ ٓٞی
تٛا٘یذ ثشای تٙظیٓ ٔیضاٖ سٚؿٙبیی ػىغ اص تٙظیٓ خجشاٖ ٘ٛسدٞی فالؽ دس داخُ دٚسثیٗ (  ) Flash Exposure Compensationاػتفبد ٜوٙیذ.

سایٍ پیذا کىیذ
آخشیٗ پیـٟٙبد ٔب ثشای ػىبػی دس ٘ٛس ؿذیذ ،ثیش ٖٚسفتٗ اص آٖ  ٚپیذا وشدٖ ػبی ٝثشای ػىبػی اػت .ایٗ تىٙیه تٛػظ خیّی اص ػىبػبٖ حشف ٝای
ػشٚػی  ٚػىبػبٖ پشتش ٜاػتفبدٔ ٜی ؿٛدٔ .ی تٛا٘یذ ػٛط ٜخٛد سا دس ػبی ٝدسخت لشاس دٞیذ ،ثب ایٗ وبس ث ٝچـٕبٖ ػٛط ٜؿٕب ٘ٛس ٔؼتمیٓ ٕ٘ی تبثذ،
وٙتشاػت ثبال  ٚدس ٘تید ٝػبیٞ ٝبی خـٗ ثش سٚی كٛست ا ٚایدبد ٕ٘ی ؿ٘ٛذٔ ٚ ،ی تٛا٘یذ ثب اػتفبد ٜاص فالؽ ٘ٛس تبثیذ ٜؿذ ٜث ٝػٛط ٜسا افضایؾ دٞیذ ٚ
ػٛط ٜسا ث ٝا٘ذاصٔ ٜحیظ اعشاف و ٝاحتٕبالً دس ٘ٛس ؿذیذ ٞؼت ،سٚؿٗ وٙیذ.
 ۲۱وکتٍ آمًزشی جالة ترای عکاسی زیر وًر خًرشیذ
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اِٚیٗ لب٘٘ٛی و ٗٔ ٝدسثبس ٜػىبػی یبد ٌشفتٓ ایٗ ثٛد وٍٙٞ ٝبْ ػىبػی خٛسؿیذ سا پـت ػشْ لشاس د ٓٞتب  ٓٞػٛط ٜسا سٚؿٗ وٙذ  ٓٞ ٚثبػث چیضی وٝ
ثؼذا فٕٟیذْ ث ٝآٖ ٘ٛس پغ صٔیٔ )backlighting( ٝٙی ٌٛیٙذ ٘ـٛدِٚ .ی ایٗ وبس ٔ ٓٞـىالتی ایدبد ٔی وٙذ – ٔ ٟٓتش اص  ٕٝٞایٙى ٝاٌش ػٛط ٜؿٕب
ا٘ؼبٖ ثبؿذ ،دس ٘ٛس ؿذیذ چـٕب٘ؾ ٘یٕ ٝثؼت ٝخٛاٞذ ؿذ .ثشخی اٚلبت ػىبػی ثب ٘ٛس خٛسؿیذ دس پـت ػشتبٖ ثٟتشیٗ خٛاة لبثُ لج َٛسا اسائٔ ٝی
وٙذ ٗٔ .ػبؿك ػىبػی اص ٔشدْ ٍٙٞبْ غشٚة ثب خٛسؿیذ پـت ػشْ ٞؼتٓ ،دس ایٗ حبِت چٟشٞ ٜبی آٟ٘ب ثب دسخــی عالیی سٚؿٗ ٔی ؿٛد .پغ ثیبییذ
دسثبسٔ ٜـىالت ٔختّف ػىبػی دس ٘ٛس خٛسؿیذ ثحث وٙیٓ.
ساعت طالیی

ػبػت عالیی د ٚثبس دس سٚص اتفبق ٔی افتذ .ایٗ یه ػبػت دسػت ثؼذ اص عّٛع خٛسؿیذ  ٚلجُ اص غشٚة آٖ اػت .ػبیٞ ٝب ثّٙذ تش٘ذ ،سً٘ ٞب ٌشْ تش٘ذ ٚ
٘ٛس ٔالیٓ تش اػتٍٙٞ .بْ ػىبػی اص ٔشدْ ،ث ٝخلٛف ٔشاػٓ ٘بٔضدی (یب ٞش ٔشاػٕی ثذ ٖٚحضٛس وٛدوبٖ و ٝدس ایٗ ػبػبت خؼت ٚ ٝخٛاة آِٛد
ٞؼتٙذ) دٚػت داسْ صٔبٖ د ٚػبػت لجُ اص غشٚة سا ث ٝؿٕب پیؾ ٟ٘بد و .ٓٙػبػت ا َٚثشای افتبدٖ دس ٔؼیش  ٚآٔبد ٜؿذٖ كشف ٔی ؿٛد  ٚػبػت
دیٍش ػؼی ٔی و ٓٙثب آخشیٗ اؿؼٞ ٝبی ٌشْ خٛسؿیذ ثٟتشیٗ ػىغ ٞب سا ثٍیشْ.
سایٍ ایجاد که
ػبیٞ ٝب فشْ ٞبی ٔختّفی داس٘ذ – دسختبٖ ،ػبختٕبٖ ٞب ،اتٛٔٛثیُ ٞب .اٌش ث ٝػبی ٝاحتیبج داسیذ ِٚی ٘یؼت ،خت یىی ایدبد وٙیذ! ایٙدبػت وٚ ٝخٛد
یه دػتیبس ث ٝوبستبٖ ٔی آیذ .ثب یه چتش یب حتی یه تى ٝتخت ٝػبی ٝایدذ وٙیذ .دس خب٘ٛادٚ ٜػبیُ ثبصتبة وٙٙذ ،ٜپٞ ُٙبی ؿفبفی ٚخٛد داسد ؤ ٝی
تٛا٘ذ ٘ٛس خٛسؿیذ سا ث ٝدسخ ٝای پبییٗ تش ٙٔ ٚبػت فیّتش وٙذ
درست اوتخاب که

دس ػىغ ثبال ،خٛسؿیذ ثؼیبس خیش ٜوٙٙذ ٜثٛد پغ ٔٗ تلٕیٓ ٌشفتٓ ٞش د ٚچٟش ٜسا حزف وٌ ٗٔ .ٓٙشٔی  ٚػختی ػبیٞ ٝب سا دٚػت داؿتٓ پغ ٔٗ
دِیُ دیٍشی ثشای تلٕیٕٓ ثش تشویت ثٙذی ٔدذد ػىغ داؿتٓ.
ريش َای يیرایش
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ٔٗ فٕٟیذ ٜاْ اغّت ػىغ ٞبیی و ٝث ٝیه ٚیشایؾ دلیك ٘یبص داس٘ذ آٟ٘بیی ٞؼتٙذ و ٝدس ٘ٛس خٛسؿیذ ٌشفت ٝؿذ ٜا٘ذ .ػىغ ٞبی لجُ  ٚثؼذ ٚیشایؾ
صیش سا ثجیٙیذ .ػىغ لجُ (وبٔال دػت ٘خٛسد ،)ٜتیش ٚ ٜتبسیه اػت .أب ػىغ ثؼذی لّت ٔٗ سا وٕی ث ٝتپؾ ٚا ٔی داسد ،اٍ٘بس و ٝا ٚداسد دس سٚح ٔٗ
٘فٛر ٔی وٙذ.

یىی اص سٚؽ ٞبیی و ٝفٕٟیذ ٜاْ ثیـتشیٗ تبثیش سا داسد ا٘تخبة حبِت ػیب ٚ ٜػفیذ ثشای ػىغ اػت .حغ ٔی و ٓٙایٗ وبس حبِتی اص ساصآِٛدی ث ٝػىغ
ٔی دٞذٔ .شدْ ا٘تظبس داس٘ذ ػىغ ٞبی ٌشفت ٝؿذ ٜدس ٘ٛس خٛسؿیذ پش اص سً٘  ٚسٚؿٗ ثبؿٙذ أب تغییش وشدٖ سً٘ ٞب ث ٝخبعش ٘ٛس خٛسؿیذ ػجت ٔی
ؿٛد ثیٙٙذٌبٖ دیٍش فىش ٘ىٙٙذ و ٝػىغ ٞبی ؿٕب ٚالؼی ا٘ذ .ایٗ ػىغ ٞب دس ٚالغ ػیب ٚ ٜػفیذ ٘یؼتٙذ .آٟ٘ب ٘ٛػی سً٘ ل ٜٟٛای داس٘ذ تب اص ٔضیت
ٌشٔبی ٘ٛس خٛسؿیذ ثٟشٙٔ ٜذ ؿ٘ٛذ ٗٔ .اص ٘شْ افضاس سایٍبٖ  Coffee Bar Lightroom Presetsاص  Coffee Shopاػتفبدٔ ٜی و.ٓٙ
از فالش استفادٌ که

ٚلتی فٕٟیذْ اػتفبد ٜاص فالؽ صیش ٘ٛس خٛسؿیذ وبس ٔی وٙذ وبٔال ر ٗٔ ٗٞسا ث ٓٞ ٝسیخت .پغ ٘ ٝتٟٙب احٕمب٘ ٝث٘ ٝظش ٔی سػذ ٚلتی ثب یه دٚسثیٗ
ثضسي ثب ثچٞ ٝبیٓ ث ٝػبحُ ٔی س ،ْٚثّى ٝیه فالؽ ثضسي ػشیغ ٘یض ث ٝد٘جبِٓ ٔی ثشْ! ٔٗ ػبؿك ای ٓٙو ٝػٛط ٜسا خٛسی لشاس د ٓٞو ٝخٛسؿیذ پـتؾ
ثبؿذ  ٚاص فالؽ اػتفبد ٜو .ٓٙفالؽ فمظ اعشاف ا ٚسا پٛؿؾ ٔی دٞذ ٗٔ ٚ .دس ایٗ ػىغ و ٝاص پؼشْ ٌشفت ٝاْ ػبؿك ایٗ ٞؼتٓ وٛ٘ ٝس فالؽ دس
ػیٙىؾ دیذٔ ٜی ؿٛد .وبس سا ثب ایٗ ٞذف ا٘دبْ ٘ذادْ ِٚی ٚلتی ػىغ ٞب سا ٔشٚس ٔی وشدْ یه ػٛسپشایض وٛچه ؿیشیٗ ثشایٓ ثٛد – فالؿتبٖ سا ثب خٛد
ث ٝصیش ٘ٛس خٛسؿیذ ثجشیذ  ٚاخبص ٜدٞیذ تب خبد ٚاتفبق ثیفتذ.
تىظیمات ديرتیه
ایضISO – ٚ
ػغح ایض ٚدس ٔحیظ ٞبی وٓ ٘ٛس ثبیذ ثبال ثشٚد ،أب خٛؿجختب٘ ٝدس ٔٛضٛػی ؤ ٝب أشٚص اص آٖ حشف ٔی ص٘یٓ ٘ٛیض ،آٍ٘ ٝ٘ٛو ٝدس ػىبػی ثب ٘ٛس وٓ ٔؼبِٝ
ػبص اػت ،ایدبد ٔـىُ ٕ٘ی وٙذ .آ٘شا تب خبی ٕٔىٗ وٓ وٙیذ (دٚسثیٗ ٔٗ تب ایضٚی  100پبییٗ ٔی آیذ)ٞ .یچ ٌب ٜفشأٛؽ ٘ىٙیذ تٙظیٕبت دٚسثیٙتبٖ سا
لجُ اص ػىبػی ثشػی وٙیذ .تلٛس وٙیذ ویفیت ػىغ سا ثشای ٌشفتٗ ػىغ ثشای  eBayوٓ وشد ٜثبؿیذ  ٚثشای ػىبػی اصدٚاج سٚص ثؼذ فشأٛؽ وٙیذ تب
ث ٝحبِت  RAWثشٌشدا٘یذ .چه وٙیذ ،چه وٙیذ  ٚدٚثبس ٜچه وٙیذ و ٝتٙظیٕبت ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝثبیذ ثشای ػىؼتبٖ ثبؿٙذ ٞؼتٙذ یب ٘.ٝ
سرعت شاتر
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ػشػت ؿبتش ؿجی ٝچـٕه صد٘تبٖ اػت .دس حبِی و ٝدیبفشآٌ تؼییٗ ٔی وٙذ و ٝچٔ ٝمذاس ٘ٛس ٚاسد دٚسثیٗ ؿٛد ،ػشػت ؿبتش تؼییٗ ٔی وٙذ ثشای چٝ
ٔذت چـٓ ثبیذ ثبص ثبؿذٔ .مذاس ثیـتش ٘ٛس یؼٙی ؿبتش ؿٕب الصْ ٘یؼت ٔذت صیبدی ثبص ثٕب٘ذ تب ٘ٛس وبفی ٚاسد ؿٛد .ػىبػی ثب ػشػت ؿبتش ثبال ثشای
ٚسصؽ ٞب الصْ اػت  ٚثشای ػىبػی اص ثچٞ ٝبی ثبصی ٌٛؽ ػبِی اػت.
تعادل روگ سفیذ – White balance

ٚلتی ثب تٙظیٕبت دػتی ػىبػی ٔی وٙیذ ؿٕب ا٘تخبثی ث٘ ٝبْ تؼبدَ سً٘ ػفیذ ( )WBداسیذ و ٝدٔبی سً٘ سا وٙتشَ ٔی وٙذ .تٙظیٕبتی سا أتحبٖ
وٙیذ ؤ ٝؼٕٛال ثشای یه ٔٛلؼیت ا٘تخبة ٕ٘ی وٙیذٔ .ثال ٔٗ دس صیش ٘ٛس خٛسؿیذٔ ،خلٛكب دس یه سٚص پبییضی ،ػبؿك اػتفبد ٜاص حبِت ػبی ٝیب اثشی
ٞؼتٓ چ ٖٛسً٘ ٞب سا ٌشْ تش ٔی وٙذٕٞ .چٙیٗ ٔی تٛا٘یذ اص ٌضیٞ ٝٙبی دیٍشی و٘ ٝشْ افضاس  Lightroomدس اختیبستبٖ لشاس ٔی دٞذ ،ثؼذ اص ػىبػی
اػتفبد ٜوٙیذ – ثٚ ٝیظ ٜاٌش  RAWػىبػی ٔی وٙیذ.
دیافراگم
ٔثُ چیضی و ٝثبال تٛضیح دادْ ،دیبفشآٌ ٔثُ ٔشدٔه چـٓ اػتٚ .لتی ثب تٙظیٕبت دػتی ػىبػی ٔی وٙیذ ،ثبیذ ثٔ ٝشدٔه ثٍٛییذ چ ٝلذس ثبص ثبؿذ.
ػذد پبییٗ تش ضشیت  fیؼٙی ثبص تش ثٛدٖ دیبفشآٌ  ٚثیـتش ؿذٖ ٘ٛس ٚسٚدی ث ٝدٚسثیٗٔ .شالت ثبؿیذ ،چشا و ٝضشیت ٞبی  fوٛچىتش (دیبفشآٌ ٞبی
ٌـٛد ٜتش) ،ػٕك ٔیذاٖ ( )DOFوٕتشی ایدبد ٔی وٙٙذ ٔ ٚی تٛا٘ٙذ ػجت ٔبت ؿذٖ اوثش تلٛیش ث ٝخض ٔٙغم ٝوٛچىی اص خّٛی تلٛیش ثـ٘ٛذ .أب اص
آ٘دبیی ؤ ٝب دس ٔٛسد اٚضبع آفتبثی كحجت ٔی وٙیٓ ،دیبفشآٌ ثبص الصْ ٘یؼت چ ٖٛدس یه ؿشایظ وٓ ٘ٛس ٘یؼتیٓ.
قاوًن  ۲۱آفتاتی
 16آفتبثی یه لب٘ ٖٛاػت ؤ ٝی ٌٛیذ دس ٔٛلؼیت ٞبی سٚؿٗ آفتبثی ،دیبفشآٌ سا سٚی  16تٙظیٓ وٙیذ (دس حبِت تمذْ دیبفشآٌ یب  .)AVاٌش دس
حبِت وبٔال دػتی ٞؼتیذ ث ٝیبد داؿت ٝثبؿیذ ایض ٚثبیذ سٚی  100تٙظیٓ ؿٛد ٚ .ثشای ػشػت ؿبتش 100/1 ،یب  125/1سا أتحبٖ وٙیذ .ثشای ػشػت ؿبتش
ٞبی ثیـتش ؿبیذ ا٘تخبة ایضٚی ٔ 200فیذ تش ثبؿذ .یه ثیبٖ اص لب٘ 16 ٖٛآفتبثی ٔی ٌٛیذ و ٝػشػت ؿبتش سا ٘ضدیه ث ٝػىغ ٔمذاس ایض ٚتٙظیٓ وٙیذ.
خذ َٚصیش اص كفحٔ Wikipedia Sunny 16 entry ٝی تٛا٘ذ ٔفیذ ثبؿذ.

تازتاب کىىذٌ َا
ثبصتبة وٙٙذٞ ٜب یب سفّىتٛس ٞب ( )Reflectorsاثضاس ٕٞیـٛٔ ٝسد ػالل ٗٔ ٝدس ػىبػی فضبی ثبص ثٛد ٜا٘ذ .چ ٝخشیذ ٜؿذ ٜثبؿٙذ چ ٝخبٍ٘ی ػبخت ٝؿذٜ
ثبؿذٔ ،ی تٛا٘ٙذ تفبٚت صیبدی دس ویفیت ػىغ ایدبد وٙٙذ .ثبصتبة وٙٙذٞ ٜب دلیمب وبس روش ؿذ ٜدس اػٓ ؿبٖ سا ا٘دبْ ٔی دٙٞذ :ثبصتبة ٘ٛس .آٟ٘ب ثشای
فشػتبدٖ ٘ٛس ث٘ ٝمبط تبسیه ػٛط ٜاػتفبدٔ ٜی ؿ٘ٛذ تب ثب ٘ٛس پٛؿیذ ٜؿ٘ٛذ  ٚػبیٞ ٝبی ٘بخٛاػت ٝحزف ؿٛدٕٞ .ب٘غٛس و ٝلجال ثیبٖ وشدْٔ ،ب ثب لشاس
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دادٖ ػٛط ٜپـت ث ٝخٛسؿیذ  ٚلشاس ٌشفتٗ خٛدٔبٖ س ٚث ٝخٛسؿیذ ٔی تٛا٘یٓ ٘تیدٞ ٝبی خیش ٜوٙٙذ ٜای ث ٝدػت آٚسیٌٓ ٗٔ .ضی ٝٙاػتفبد ٜاص فالؽ
ثشای سٚؿٗ وشدٖ ػٛط ٜاص خّ ٛسا روش وشدْ أب ؿٕب ا٘تخبة اػتفبد ٜاص ثبصتبة وٙٙذٞ ٜب سا ٘یض داسیذ٘ .تید ٝػٛط ٜای خٛاٞذ ثٛد و ٝث ٝصیجبیی اص ٞش دٚ
عشف خّ ٚ ٛػمت تٛػظ خٛسؿیذ سٚؿٗ ؿذ ٜاػت.تٛٙع صیبدی اص ثبصتبة وٙٙذٞ ٜب ثشای خشیذ ٚخٛد داسد ،دس ؿىُ ٞب ،سً٘ ٞب  ٚا٘ذاصٞ ٜبی ٔختّف ٚ
ٕٞیٗ عٛس دس ا٘ٛاع دػت ٝداس یب حتی ایؼتبد ٜو ٝؿٕب احتیبج ث ٝیه وٕىی ثشای ٌشفتٙؾ ٘ذاؿت ٝثبؿیذ .دس ایٙدب تؼذادی اص سً٘ ٞبی اكّی  ٚاثش آٟ٘ب
ثش سٚی سً٘  ٚویفیت ٘ٛس ػٛط ٜث ٝكٛست ٔختلش آٚسد ٜؿذ ٜاػت.
طالیی – تٗ ٞبی ٌشْ ایدبد ٔی وٙذ  ٚپٛػت ػٛط ٜسا وٕی ثش٘ض ٜتش ٘ـبٖ ٔی دٞذ.
سفیذ – تبثیش سً٘ خٙثیٛ٘ .س ٔٛخٛد سا خٕغ ٔی وٙذ  ٚث ٝعٛس ٔالیٓ ػبیٞ ٝب سا ٔی پٛؿب٘ذ تب ػٛط ٜسٚؿٗ ؿٛد .ثشای ػشٚع ٞب ػبِی اػت چشا وٝ
سً٘ ػفیذ ِجبػـبٖ سا تغییش ٕ٘ی دٞذ.
آتی – تٗ ٞبی ػشد.
وقرٌ ای – تبثیش سً٘ خٙثی داسد ِٚی سٚؿٗ تش اص ٘ٛع ػفیذ اػت.
شفاف – دس ایٗ خب٘ٛاد ٜاثضاس ،لبة ٞبی ؿفبفی ٚخٛد داسد ؤ ٝی تٛا٘ذ ٘ٛس خـٗ سا ث ٝصیجبیی ٔب٘ٙذ یه تى ٝاثش دس آػٕبٖ فیّتش وٙذ.
ٔضیت دیٍش اػتفبد ٜاص ثبصتبة وٙٙذٞ ٜب catchlight ،یب دسخــی اػت و ٝایدبد ٔی وٙٙذ .ایٗ حبِت ٚلتی اػت وٙٔ ٝجغ ٘ٛس دس چـٕبٖ ػٛط ٜلبثُ
ٔـبٞذ ٜثبؿذٔ Catchlight .ی تٛا٘ذ ص٘ذٌی ث ٝچـٓ ٞب ثذٞذ .ثش خالف اػتفبد ٜاص فالؽ ثشای پٛؿؾ دادٖ ػبیٞ ٝب ،اػتفبد ٜاص یه ثبصتبة وٙٙذ ٜثٝ
ؿٕب لبثّیت وٙتشَ  catchlightسا ٔی دٞذ.
ًَد لىس

ٛٞد ِٙض ( ) Lens hoodیه لغؼ ٝاػت و ٝث ٝػش ِٙض اضبفٔ ٝی ؿٛد تب اؿؼٞ ٝبی خٛسؿیذ سا و ٝػجت دسخـؾ ٞبی ٘بخٛاػتٔ ٝی ؿ٘ٛذ ،ػذ وٙذ.
اٌش ؿٕب ٔ ٓٞثُ ٔٗ ٞؼتیذ ،ایٗ لغؼ ٝسا ٚلت ٞبیی و ٝفشأٛؽ ٔی وٙیذ دسة ِٙض سا ثجٙذیذ ثشای ٔحبفظت اص ؿیـِٙ ٝض وبسثشدی خٛاٞیذ یبفت.
اگر ومی تًاویذ مقاتلٍ کىیذ ،استفادٌ کىیذ
خت ٕٞیـ ٝا٘تخبثی ٞؼت و ٝآصاد ثٍزاسیذ تب خٛسؿیذ وبسؽ سا ثىٙذ .آصاد ثبؿیذ – ٛٞد ِٙض سا ثشداسیذ  ٚثٍزاسیذ آفتبة دسخـؾ ایدبد وٙذٕٔ .ىٗ
اػت وبٔال ػٛسپشایض ؿٛیذ.
ایمىی
ٚلتی كحجت اص خٛسؿیذ اػت ،دسخ ٝای اص أٙیت ٕٞیـ ٝثبیذ دس ٘ظش ٌشفت ٝؿٛدٕٞ .یـ ٝاص ٔحبفظ ٘ٛس ٔٙبػت اػتفبد ٜوٙیذ (اٌش چ ٝدؿٛاس اػت ِٚی
ٍٙٞبْ ٔـبٞذ ٜاص دسٕ٘ ٖٚبیبة ػیٙه آفتبثی ثض٘یذ) ٞ ٚشٌض ث ٝخٛسؿیذ ٍ٘ب٘ ٜىٙیذ ،حتی اص دسِٙ ٖٚضٕٔ .ىٗ اػت دٚسثیٗ ثشای ٔـبٞذ ٜث ٝخٛسؿیذ
ایٕٗ ث٘ ٝظش ثشػذ ِٚی اػتفبد ٜاص آٖ ٕٞب٘مذس خغش٘بن اػت.
وتیجٍ
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٘تید ،ٝخٛسؿیذ دس ػىبػی ٔی تٛا٘ذ ػبِی تشیٗ دٚػت یب ٔٛی دٔبؽ ؿٕب ؿٛدٞ .ش وؼی ٔی تٛا٘ذ اص خٛسؿیذ ٔخفی ؿٛد أب ایٗ خشات ٔیخٛاٞذ وٝ
ٔحىٓ خّٛیؾ ثبیؼتیذ  ٚثٍٛییذ« ،ت ٗٔ ٛسٕ٘ ٚی تشػ٘ٛی!» ٌبٞی عجیؼت ٔٙبظش ثی ٘ظیشی ثٔ ٝب اٞذا ٔی وٙذِٚ ,ی ٘ٛس آٖ عٛس و ٝثبیذ ثب لبثّیتٟبی
دٚسثیٗ  ٚفیّٓ ػبصٌبسی وبُٔ ٘ذاسد .ایٗ ٔمبِ ٝث ٝاسائ ٝسا ٜحّٟبئی ثشای ثٟجٛد ایٗ ؿشایظ ٔی پشداصد .ثٍزاسیذ ثب خٛدٔبٖ س ٚساػت ثبؿیٓ ،د٘یب و ٝثشای
ػىبػبٖ  ٚخٛاػتٞ ٝبی آٟ٘ب خّك ٘ـذ ٜاػت .حتٕبً ثشای  ٕٝٞپیؾ آٔذ ٜاػت و ٝدس ٔىب٘ی ثبؿٙذ ثب ٔٙظش ٜای صیجب  ٚتشویت ثٙذی فٛق اِؼبد ٜدس پیؾ
سٚی آٟ٘بِٚ ,ی ٘ٛس وٙتشاػت ؿذیذی ثشای ػىغ ٌشفتٗ اص آٖ ایدبد وشد ٜاػت .فٗ آٚسی ػىبػی ,چ ٝثب فیّٓ  ٚچ ٝدیدیتبَ ,داسای یه ػشی
ٔحذٚدیتٟبئی اػت .یىی اص ثضسٌتشیٗ ایٗ ٔحذٚدیت ٞب سٚیبسٚئی ثب لبثّیت ٞبی ٔحذٚد ػىبػی اص ٔحذٚدٛ٘ ٜس ٞب  ٚاخؼبْ ,دس ٔمبیؼ ٝثب آ٘چ ٝؤ ٝب ٔی
ثیٙیٓ ,اػت .ثٕٞ ٝیٗ خبعش ٔب دس ایٗ ٔمبِ ,ٝاص ٔیبٖ تٕبْ سا ٜحّٟبی ٕٔىٗ ,ػ ٝسا ٜحُ ثشای ثشعشف وشدٖ ایٗ ٔـىُ اسائٔ ٝی دٞیٓ:
فیلتر ,فالش ي پردازش دیجیتالی.

فیلترَا حتی در عصر دیجیتال َم کارترد داروذ.
ثب پیذایؾ ػلش دیدیتبَ ,ثش تؼذاد ػىبػب٘ی و ٝثبٚس داس٘ذ و ٝوبٔپیٛتش ٔی تٛا٘ذ  ٕٝٞوبسی ثشای آٟ٘ب ا٘دبْ دٞذ  ٚحتی ٘یبص ث ٝفیّتشٞب سا ٔٙتفی ٕ٘بیذ,
افضٚدٔ ٜی ؿٛد .دسػت اػت و ٝػىبػبٖ لذیٕی و ٝأىبٖ اػتفبد ٜاص وبٔپیٛتش سا ٘ذاؿتٙذ ,اػتفبدٞ ٜبی صیبدی اص فیّتشٞب ٔی ثشد٘ذِٚ ,ی ػىبػبٖ
دیدیتبَ ٘یض ثبیذ چٙذ تبئی فیّتش ٕٞشا ٜخٛد داؿت ٝثبؿٙذ .ثب ٚخٛد ایٙى ٝوبٔپیٛتش وبسٞبی ثؼیبسی ٔثُ وٙتشَ عیفٞب سا ٔی تٛا٘ذ ثشای ؿٕب ا٘دبْ دٞذ,
ِٚی ٘جبیذ فشأٛؽ وٙیذ و ٝداسای ٔحذٚدیتٟبئی ٘یض ٔیثبؿذ .اٌش ؿٕب دس صٔبٖ ػىبػی ثتٛا٘یذ عیفٞبی ٘ٛسی تلٛیش خٛد سا وٙتشَ ٕ٘بئیذ ,ثؼذاً وبس
وٕتشی ثب وبٔپیٛتش ثبیذ ا٘دبْ دٞیذ.

تفبٚت ٘ٛسی ٔیبٖ آػٕبٖ  ٚپیؾ صٔی ٝٙدس صٔبٖ ٌشي ٔ ٚیؾ ٛٞا ثؼیبس صیبد اػتٌ .شفتٗ ػىؼی و ٝدس آٖ  ٓٞآػٕبٖ  ٓٞ ٚپیؾ صٔی ٝٙداسای ٘ٛس
ٔٙبػجی ثبؿٙذ ,ثذ ٖٚاػتفبد ٜاص فیّتش وبٙٞذ ٜتمشیجبً غجش ٕٔىٗ اػت .دس تلٛیش ػٕت ساػت ,كخش ٜخّٛی تلٛیش ث ٝدسػت ٘ٛس ػٙدی ؿذ ٜاػتِٚ ,ی
آػٕبٖ وبٔالً سً٘ ثبخت ٝاػت .دس تلٛیش ػٕت چپ ,ثب اػتفبد ٜاص یه فیّتش وبٙٞذ ٜدٚتى(ٝتشاوٓ خٙثی دٚتى ,)ٝػال ٜٚثش وبٞؾ ٘ٛس آػٕبٖ ,كخشٞ ٜب
ثٕٞ ٝبٖ ٚضٛح دیذٔ ٜی ؿ٘ٛذ .یىی اص فجّتشٞبئی وٞ ٝش ػىبػی ثبیذ داؿت ٝثبؿذْ فیّتش وبٙٞذ ٜدٚتى )Graduated Neutral-Density( ٝاػت.
ایٗ فیّتش یه ٔضیت ثؼیبس ثضسي ثشای ػىبػب٘ی اػت ؤ ٝی خٛاٙٞذ تلٛیشی صیجب اص یه ٔٙظش ٜفٛق اِؼبد ٜداؿت ٝثبؿٙذ .ثؼیبسی اص ؿٕب ایٗ فیّتش سا
ٔی ؿٙبػیذ  ٚؿبیذ  ٓٞاص آٖ اػتفبدٔ ٜی وٙیذِٚ ,ی ثشای تبص ٜوبسٞب تٛضیح ٔختلشی دسثبس ٜآٖ ٔی د .ٓٞایٗ فیّتش ٘یٕی ؿفبف ٘ ٚیٕی دٚدی اػت.
ایٗ د ٚلؼٕت ثب تغییش تذسیدی ؿفبفیت ,دس ٚػظ ث ٝیىذیٍش ٔتلُ ؿذ ٜا٘ذ .فیّتش أىبٖ چشخؾ سا ث ٝؿٕب ٔی دٞذ تب ثتٛا٘یذ لؼٕت تیش ٜسا ثش سٚی
لؼٕت پش ٘ٛس ٔٙظش ٜخٛد لشاس دٞیذ .دس ایٗ ؿشایظ لؼٕت ؿفبفٔ ,حذٚد ٜتبسیىتش ٔٙظش ٜؿٕب سا پٛؿؾ ٔی دٞذ٘ .تید ٝایٗ ٔی ؿٛد و ٝلؼٕت
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تبسیىتش ٔٙظش ٜثذٞ ٖٚیچ تغییشی ٔؼتمٕبً فیّٓ یب ػٙؼٛس دٚسثیٗ ؿٕب سا ٔتبثش وشد ,ٜدس حبِیى ٝلؼٕت پش ٘ٛس وٕی تبسیىتش ٔی ؿٛد٘ .ح ٜٛاتلبَ دٚ
٘یٕ ٝایٗ تغییش سٚؿٙبئی سا پٟٙبٖ ٔی وٙذ .ایٗ لبثّیت ث ٝؿٕب وٕه ٔی وٙذ وٙٔ ٝظش ٜای ثب ٔحذٚد ٜثضسٌتشی اص عیف ٞبی ٘ٛسی و ٝدس ؿشایظ ػبدی
غیش ٕٔىٗ ثٙظش ٔی سػیذ ,سا ثجت وٙیذ .ثیـتشیٗ وبسثشد ایٗ فیّتش دس ػىبػی اص ٔٙبظش اػت .آػٕبٖ چٙذیٗ ٔشتج ٝاص صٔیٗ سٚؿٙتش اػتٕٞٚ ,یٗ ثبػث
ٔی ؿٛد و ٝػىؼٟب دس ٔمبیؼ ٝثب آ٘چٔ ٝب ثب چـٓ ٔی ثیٙیٓ ,غیش عجیؼی ثٙظش ثیبیٙذ .ثب یه فیّتش وبٙٞذ ٜؿٕب ٔی تٛا٘یذ لؼٕت تیش ٜسا ثش سٚی آػٕبٖ
ٔٙظش ٜلشاس دٞیذ ,دس ایٙلٛست آػٕبٖ وٕی تیش ٜتش ؿذ ٚ ٜتٛاصٖ ٘ٛسی ٔیبٖ آػٕبٖ  ٚصٔیٗ ایدبد ٔی ؿٛد .اٌش فیّتش ؿٕب اص ٘ٛع پیچی اػتٕ٘ ,ی
تٛا٘یذ آ٘شا ثچشخب٘یذ ٕٔ ٚىٗ اػت دس تٙظیٓ آٖ ٙٔ ٚظش ٜخٛد دچبس ٔـىُ ؿٛیذِٚ .ی اٌش اص فیّتش ٞبی چٟبسٌٛؽ اػتفبدٔ ٜی وٙیذ ,ثشاحتی ٔی تٛا٘یذ
آ٘شا خٟت تٙظیٓ ثب ٔٙظش ٜدس ٌیش ٜاؽ ثچشخب٘یذ  ٚیب خبثدب وٙیذ.

فیّتشٞبی وبٙٞذ ٜتٟٙب ثشای ٌشفتٗ سٚؿٙبئی آػٕبٖ ثىبس ٕ٘ی س٘ٚذ .تلٛیش ػٕت ساػت ,دس حبِی كخش ٜدس ػبی ٝلشاس داسد و ٝػّفضاس ثبالی تلٛیش تٛػظ
آفتبة ػلشٌبٞی سٚؿٗ ؿذ ٜاػت .اٌش ثش اػبع كخشٛ٘ ٜسدٞی وٙیٓ ,ػّفضاس ثبالی تلٛیش ثٕشاتت سٚؿٙتش خٛاٞذ ؿذ .فجّتش وبٙٞذ ٜایٗ ٔـىُ سا
ثشعشف ٔی وٙذ .ثبیذ تٛخ ٝداؿت ٝثبؿیذ و ٝخظ ػبی ٝثبالی تلٛیش ,ثلٛست ٘ب ٔٙظٓ اػت .ثشای سػیذٖ ث ٝثٟتشیٗ ٘تید ٝثبیذ خظ ٔیب٘ی فیّتش سا ثب خظ
ػبی ٝتٙظیٓ وٙیذ.
ٌبِٗ سا َٚاػتبد اػتفبد ٜاص فیّتش وبٙٞذ ٜدس ػىبػی اص ٔٙبظش عجیؼی اػت .ثٞ ٝش یه اص ػىؼٟبی ا ٚوٍ٘ ٝبٔ ٜی وٙیذ ,سٍٟ٘بی غٙی سا چ ٝدس آػٕبٖ ٚ
چ ٝدس صٔیٗ ٔی ثیٙیذ ,چیضی و ٝدس حبِت ػبدی  ٚثذ ٖٚاػتفبد ٜاص فیّتش أىب٘پزیش ٕ٘ی ثبؿذ .اٌ ٚبٞی ٘یض اص چٙذ فیّتش ثشای تـذیذ تبثیش آٟ٘ب اػتفبدٜ
ٔی وٙذ .ا ٚآٟ٘ب سا ث ٝآسأی حشوت دادٔ ٚ ٜی چشخب٘ذ تب ث ٝتبثیش ٔٛسد ٘ظش خٛد دػت یبثذ ٚ ٚضؼیت فیّتشٞب ثش ٔٙظشٙٔ ٜغجك ؿ٘ٛذ .فیّتش ٞبی وبٙٞذٜ
ثب دسخبت ٔختّف ؿذت ػشضٔ ٝی ؿ٘ٛذ .پش ٔلشفتشیٗ آٟ٘ب فیّتشٞبئی ثب یه یب د ٚپّ )stop( ٝوبٞؾ ٘ٛس ٞؼتٙذ .اٌش ٔی خٛاٞیذ تٟٙب یه فیّتش ثخشیذ
 ٚیب ٕ٘ی خٛاٞیذ ثیؾ اص یه فیّتش ثٕٟشا ٜثجشیذ ٗٔ ,تٛكیٔ ٝی و ٓٙو ٝفیّتش ثب د ٚپّ ٝوبٞؾ سا تٟی ٝوٙیذ .ایٗ فیّتش ثیـتشیٗ وبسثشد سا دس ػىبػی
ثخلٛف دس ػىبػی اص ٔٙبظش عجیؼی سا داسد .فیّتشٞبی وبٙٞذ ٜثلٛست سٍ٘ی ٔ ٚؼٕٛالً ثب یه تب د ٚپّ ٝوبٞؾ ٘ٛس ٘یض ػشضٔ ٝی ؿ٘ٛذ .ایٗ ٘ٛع اص
فیّتشٞب دس ػیٗ حبِیى ٝثبػث تخفیف ٘ٛس ٔی ؿ٘ٛذٔ ,بی ٝسً٘ ٞب سا ٘یض افضایؾ ٔی دٙٞذٔ .ثالً ؿٕب صٔب٘ی اص یه فیّتش وبٙٞذ ٜآثی اػتفبدٔ ٜی وٙیذ وٝ
آػٕبٖ ٔٙظش ٜؿٕب خبوؼتشی  ٚسً٘ ثبخت ٝاػت .ثب ایٗ وبس  ٓٞاص ؿذت ٘ٛس آػٕبٖ ٔی وبٞیذ  ٓٞ ٚسً٘ ٔبی ٝآثی ث ٝآػٕبٖ ٔی دٞیذ .یه فیّتش
٘بس٘دی ٔ ٓٞی تٛا٘ذ دس صٔبٖ عّٛع  ٚغشٚة آفتبة ثىبس آیذ .اص فیّتشٞبی وبٙٞذٔ ٜی تٛاٖ ثشای ٞش ٔٛلؼیتی و ٝوٙتشاػت ٘ٛسی صیبدی ٚخٛد داسد,
اػتفبد ٜوشد .ثشای ٔثبَ ٔی تٛاٖ ث ٝایٗ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب اؿبس ٜوشد :لشاس دادٖ ٚػظ فیّتش سٚی خظ ثبالئی خ ٍُٙدسختبٖ وبج ٔـشف ث ٝوٟٞٛبی پٛؿیذ ٜاص
ثشف؛ اػتفبد ٜاص لؼٕت تیش ٜثشای ٌشفتٗ ا٘ؼىبع آفتبة اص ػغح آة.
چگًوٍ وًر سىجی کىیم؟ ؿٕب ٔ ٓٞی تٛا٘یذ اص ػیؼتٓ ٘ٛسػٙدی ٔتٛػظ ٌیش ٔشوضی  ٚیبٔبتشیؼی ثشای سػیذٖ ث ٝیه تلٛیش ٔٙبػت اػتفبد ٜوٙیذ.
ثب ایٗ حبَ ٌشفتٗ چٙذ ػىغ ثب تٙظیٕبت ٔتفبٚت ؿذیذاً تٛكیٔ ٝی ؿٛد .اٌش  ٓٞو ٝاص وبسثشاٖ دٚسثیٗ دیدیتبَ ٞؼتیذ ٔی تٛا٘یذ ٘تید ٝوبس سا دس
ٕ٘بیـٍش دٚسثیٗ دیذ ٜتب كحت وبس اعٕیٙبٖ حبكُ ٕ٘بئیذ .خذای اص تٕبْ ایٗ حشفٟب ثٟتشیٗ وبس ثیش ٖٚصدٖ اص خب٘ ٚ ٝتدشث ٝوشدٖ اػت .فیّتش وبٙٞذٜ
یىی اص فیّتشٞبئی اػت وٕٞ ٗٔ ٝیـ ٝثٕٟشا ٜخٛد داسْ ,حتی ثب ٚخٛد ایٙىٔ ٝذتٟبػت اص دٚسثیٗ دیدیتبَ اػتفبدٔ ٜی و .ٓٙاػتفبد ٜاص آٖ ػبد ٜاػت ٚ
اسصؽ ثىبس ثشدٖ دس ٚضؼیت ٞبی ٘ٛسی ؿذیذ ,سا داسد.
پردازش دیجیتالی تصًیر
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ایٗ یه تىٙیه ثشای سػیذٖ ث ٝتلٛیشی ٔٙبػت اص آػٕبٖ  ٚپیؾ صٔی ٝٙثب ٘ٛس ٔٙبػت  ٚثب اػتفبد ٜاص وبٔپیٛتش اػت .ثب ٌشفتٗ د ٚػىغ (یىی ثشای
لؼٕتٟبی سٚؿٗ  ٚدیٍشی ثشای ػبیٞ ٝب)اص ٔٙظش ٜثب اػتفبد ٜاص ػ ٝپبی ٚ ٝتّفیك ثٟتشیٗ ٞبی د ٚػىغ ثب ٘شْ افضاسٔ ,ی تٛا٘یذ ث ٝیه تلٛیش وبُٔ دػت
یبثیذ.

ثشخی اص ٔٙبظش ٔب٘ٙذ غشٚة خٛسؿیذ ,داسای دأ ٝٙوٙتشاػت ٘ٛسی ٚػیؼتشی اص آ٘چ ٝو ٝفیّٓ یب ػٙؼٛس دٚسثیٗ ٞبی دیدیتبَ ٔی تٛا٘ٙذ ثجت وٙٙذ,
ٞؼتٙذ .اٌش و ٝثش اػبع ٘ٛسػٙدی لؼٕت ٞبی سٚؿٗ ػىغ ثٍیشیٓ ,خضئیبت ػبیٞ ٝب سا ٘خٛاٞیٓ داؿت .ثش ػىغ اٌش ثش اػبع ػبیٞ ٝب ٘ٛسػٙدی وشدٜ
 ٚػىغ ٌشفت ٝؿٛد ,لؼٕتٟبی سٚؿٗ ,سٚؿٙتش اص آ٘چٞ ٝؼتٙذ خٛاٙٞذ ؿذ .ثشای سفغ ایٗ ٔـىُ ٔی تٛاٖ ثب یه ٘شْ افضاس ٚیشایؾ تلبٚیش ,د ٚػىؼی وٝ
اص ٕٞبٖ ٔٙظش ,ٜیىی ثب ٘ٛسػٙدی ثشای لؼٕتٟبی سٚؿٗ  ٚدیٍشی ثشای ػبیٞ ٝب ٌشفت ٝؿذ ٜاػت ,تّفیك وشد .فشلی ٕ٘ی وٙذ و ٝؿٕب اص دٚسثیٗ
دیدیتبَ اػتفبدٔ ٜی وٙیذ  ٚیب فیّٓٔ ,ی تٛا٘یذ ثشاحتی د ٚػىغ سا دس كٛستیى ٝدس فبكّٔٝیبٖ د ٚػىغ دٚسثیٗ تىبٖ ٘خٛسد ٜثبؿذ ,ثشاحتی ثش ٓٞ
ٔٙغجك وٙیذ .ایٗ  ٓٞسا ٜا٘دبْ آٖ:دس صٔبٖ ػىبػی .1:اص یه ػ ٝپبیٝوبٔالً ثبثت اػتفبد ٜوٙیذ تب دٚسثیٗ تىبٖ ٘خٛسد .ؿٕب ثبیذ ثذا٘یذ و ٝد ٚػىغ ثبیذ
وبٔالً ثش سٚی ٙٔ ٓٞغجك ؿ٘ٛذ ,ثٙبثشایٗ اٌش ؿه وشدیذ و ٝدٚسثیٗ دس صٔبٖ ٔیبٖ د ٚػىغ تىبٖ خٛسد ٜاػت ,وبس سا دٚثبس ٚ ٜاص ا َٚؿشٚع وٙیذ .ثذا٘یذ
و ٝدٚثبس ٜػىبػی وشدٖ ثٕشاتت اص سٚی  ٓٞا٘ذاختٗ د ٚػىغ ٘بٔٙبػت دس وبٔپیٛتش ساحتتش اػت .2.ػىغ ا َٚسا ثب تٙظیٕبتی ثش اػبع لؼٕتٟبی سٚؿٗ
ٌشفت ٝتب اص آٖ ثؼذاً ثؼٛٙاٖ صٔی ٝٙتلٛیش ٟ٘بئی اػتفبد ٜوشد .اٌش ثخؾ ٕٟٔی اص تلٛیش ؿٕب ٔب٘ٙذ اثش ,آثـبس یب ثشف وبٔالً ػفیذ اػت ,عٛسی ٘ٛسػٙدی
وٙیذ و ٝلؼٕتٟبی سٚؿٗ ثی سٔك ٘ـ٘ٛذ .اسصؽ ایٙىبس ایٙؼت ؤ ٝب ٔی تٛا٘یٓ عٛسی ػىغ ثٍیشیٓ و ٝلؼٕتٟبی سٚؿٗ ثخٛثی دس ػىغ افتبد ٜدس
حبِیى ٝاكالً ٍ٘شاٖ لؼٕتٟبی تبسیىتش  ٚػبیٞ ٝب  ٚاص دػت سفتٗ خضئیبت آٟ٘ب ٘جبؿیٓ .3 .ػىغ ثؼذی ٔختق ػبیٞ ٝب اػتٞ .ذف ٔب دس ایٗ لؼٕت
افضایؾ صٔبٖ ٘ٛسدٞی ثشای سػیذٖ ث ٝخضئیبت ثیـتش دس ػبیٞ ٝب اػت .ایٙىٔ ٝیضاٖ كحیح ثشای افضایؾ ٔیضاٖ ٘ٛس دٞی چمذس اػت ,ثٕٞ ٝبٖ ا٘ذاص ٜوٝ
ثٔ ٝؼبیُ تىٙیىی ثش ٔی ٌشدد ,خٙجٞ ٝبی صیجبئی ؿٙبختی  ٓٞداسد .صٔب٘ی و ٝیه پّ ٝافضایؾ ٘ٛس دٞی ٔی تٛاٖ وفبیت وٙذ ,ؿبیذ ثؼت ٝثٙٔ ٝظش 2 ٜتب
 3پّ ٓٞ ٝلبثُ لج َٛثبؿذ .ػؼی وٙیذ ثب تٙظیٕبت ٔحذٚد ٜثٙذی ؿذ )Bracketing( ٜػىغ ثٍیشیذ .دس ایٙلٛست داسای تؼذادی ا٘تخبة ثشای ٔشحّٝ
ثؼذ خٛاٞیذ ثٛد .اٌش اص دٚسثیٗ دیدیتبَ اػتفبدٔ ٜی وٙیذ اص ٔضیت ثضسي آٖ یؼٙی ٕ٘بیـٍش,ثشای وٙتشَ ٘تید ٝوبس اػتفبد ٜوٙیذ.دس صٔبٖ ا٘غجبق ػىغ
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در نور شدید آفتاب چگونه باید عکاسی کرد
ٞب:ثشای سػیذٖ ث ٝتلٛیش ٟ٘بئی ثبیذ اص یه ٘شْ افضاس ٚیشایؾ تلبٚیش ثب لبثّیت ثىبسٌیشی الیٞ ٝب ٔب٘ٙذ  Adobe Photoshopیب Adobe
 Photoshop Elementsاػتفبد ٜوشد .4.ثٟتشیٗ ػىغ اص لؼٕتٟبی سٚؿٗ ٕٞ ٚیٙغٛس ػبیٞ ٝب سا و ٝداسای خضئیبت وبفی اػت ,ا٘تخبة وٙیذ .اٌش اص
ٍ٘بتی ٛاػتفبدٔ ٜی وٙیذ ,تلبٚیش سا اػىٗ وٙیذ .5.ػىغ ػبیٞ ٝب سا دس ٘شْ افضاس ثبص وشد ٚ ٜثب اػتفبد ٜاص ٌضی save as ٝٙآ٘شا ث٘ ٝبْ دیٍشی رخیش ٜوٙیذ.
 .6ػىغ سٚؿٗ سا ثبصوشد ٚ ٜآ٘شا دس حبِیى ٝدوٕ shift ٝسا ٌشفت ٝثب اثضاس  ٚ moveثب دوٕ ٝچپ ٔٛع ٌشفت ٚ ٝثش سٚی تلٛیش ػبیٞ ٝب ثیٙذاصیذ .یه
وپی اص تلٛیش سٚؿٗ ثش سٚی تلٛیش ػبیٞ ٝب ثلٛست یه الی ٝاضبف ٝخٛاٞذ ؿذ  ٚدوٕ shift ٝثبػث ٔی ؿٛد و ٝتلٛیش خذیذ وبٔالً ثش سٚی تلٛیش
لذیٕی ٔٙغجك ٌشدد .7 .حبال ث ٝلؼٕت خبِت داػتبٖ ٔی سػیٓٔ .ب ٔی خٛاٞیٓ و ٝػبیٞ ٝبئی ثب خضئیبت خٛة دس لؼٕتٟبئی اص تلٛیش سٚؿٗ ؤ ٝی
خٛاٞیٓ ثذػت آٚسیٓ .ث ٛٙٔ ٝالیٞ ٝب ثشٚیذ  ٚدػتٛس  Add Layer Maskسا اخشا وٙیذٌ .ضی Reveal All ٝٙسا ا٘تخبة وٙیذ.اص یه soft-edged
 brushدس الی Mask ٝثب سً٘ ٔـىی اػتفبد ٜوشد ٚ ٜػبیٞ ٝبی تلٛیش سا سً٘ وٙیذٕٞ .ب٘غٛسی و ٝسً٘ ٔی وٙیذ ٔی ثیٙیذ و ٝلؼٕتٟبی ػبی ٝوٝ
داسی خضئیبت ثٛد ٚ ٜسٚؿٙتش ٞؼتٙذ ,پیذا خٛاٙٞذ ؿذ .تلٛیش سٚؿٗ پبن ٕ٘ی ؿٛد ,ثب سً٘ ػفیذ ٔی تٛا٘یذ الی ٝسا ثبصػبصی وٙیذ  ٚثب سً٘ ػیبٔ ٜحٛ
وٙیذ( .اٌش د ٚػىغ وبٔالً ثش ٙٔ ٓٞغجك ٘یؼتٙذ ث ٝثٙذ ٞـتٓ ٔشاخؼ ٝوٙیذ).حبال تلٛیش دس اختیبس ؿٕبػت .ؿٕب ٔی تٛا٘یذ ثٔ ٝیضاٖ وٓ یب صیبد تلٛیش
سا سً٘ وٙیذ ,ایٗ وبٔالً ثؼت ٝث ٝػّیمٙٔ ٚ ٝظش ٜؿٕب داسد .اٌش ٘شْ افضاس ؿٕب  Maskسا ػبپٛست ٕ٘ی وٙذٔ ,ی تٛا٘یذ اص دػتٛس  Eraserثشای پبن وشدٖ
لؼٕتٟبی الی ٝسٚؿٗ اػتفبد ٜوٙیذ٘.ىت ٝثؼیبس ٔ ٟٓدس ایٗ سٚؽ ایٙؼت وٞ ٝیچ سدی اص وبس ثدبی ٕ٘ب٘ذ ,ثٛیظ ٜدس ٔحُ ٞبی تاللی لؼٕتٟبی تبسیه ٚ
سٚؿٗ .ثش سٚی ِج ٝچٙذیٗ ثبس ثب  soft-edged brushچٙذیٗ ثبس ثب سٍٟ٘بی ػفیذ ٔ ٚـىی سفت ٝتب ٘تیدٔ ٝغّٛة ثذػت آیذ .8.آخشیٗ ٘ىتٕٔ :ٝىٗ
اػت ثب تٕبْ تالؽ ٔب د ٚتلٛیش وبٔالً ثش سٚی ٙٔ ٓٞغجك ٍ٘شد٘ذ .ایٗ اؿىبَ ثٛیظ ٜدس ٔٛسد تلبٚیش ثب ٍ٘بتی ٚ ٛصٔبٖ اػىٗ آٟ٘ب ثٛخٛد ٔی آیذ .اٌش چٙیٗ
ؿذ اص دػتٛس  Moveثشای خبثدبئی الی ٝفٛلب٘ی ثشای ا٘غجبق وبُٔ ثش سٚی الی ٝصیشیٗ اػتفبد ٜوٙیذ .وبٞؾ ٔٛلت  Opacityالی ٚ ٝاػتفبد ٜاص Zoom
ٔ inی تٛا٘ذ وٕه ثضسٌی ثبؿذ.ثؼضی اٚلبت تلبٚیش اكالً ثغٛس وبُٔ ثش سٚی ٙٔ ٓٞغجك ٕ٘ی ؿ٘ٛذ .دس ایٙلٛست تب خبئی و ٝثشایتبٖ أىبٖ داسد تلبٚیش
سا ثش سٚی ٙٔ ٓٞغجك وشد ٚ ٜاص دػتٛس  cloneثشای پش وشدٖ فبكّٞ ٝب اػتفبد ٜوٙیذ.
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