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اینترنتاشیاء

بـا ورود ابزارهـای دیجیتـال و نـرم افزارهـای ادیـت عکـس راه خاقیـت بـرای 
عـکاس هـا و هنرمنـدان بازتـر و بازتـر شـد به گونـه ای که بـا اسـتفاده از تکنیک 
هـای مونتـاژ و پـردازش دیجیتالـی تقریبـا قـادر بـه خلـق هـر چیـزی هسـتند. اما 
بـرای خلـق تصاویـر غیـر واقعـی و خیالـی لزومـا نیـازی بـه اسـتفاده از فتوشـاپ 
و ابزارهـای دیجیتـال نیسـت و حتـی بـا دوربیـن هـای آنالـوگ هـم مـی تـوان 
عکـس هایـی خیالـی و وهـم آلـود و غیر واقعـی خلق کـرد. یکی از خاقانـه ترین 
روش هـای عکاسـی اسـتفاده از تکنیـک double exposure یـا دو بـار نوردهـی 
اسـت(البته ایـن تکنیـک بـه ایـن نام معـروف شـده و تعـداد دفعـات نوردهی روی 
یـک عکـس مـی توانـد بیـش از دو بـار باشـد). در ایـن تکنیـک مـی تـوان دو یـا 
چنـد عکـس را الیـه الیـه بـر روی هـم قـرار داد و عکسـی از ترکیب چنـد عکس 
خلـق کـرد. مثـا می توانیـد در عکس ضد نـور یک فرد بخشـی از طبیعـت را قرار 
دهیـد بـه گونـه ای کـه سـایه ضدنور انسـان مانند ماسـکی بـر روی فریـم طبیعت 
شـما عمـل کنـد. ایـن روش عکاسـی از خاقانـه ترین روش هاسـت. کافی اسـت 
از دو یـا چنـد فریـم مختلـف عکاسـی کنیـد و آنهـا را در یـک فریـم ثبـت نمایید. 
 multiple exposure بسـیاری از دوربیـن های دیجیتـال امروزی گزینه ای بـرای
دارنـد و بـه شـما اجـازه مـی دهنـد دو یـا چنـد عکـس را بگیرید بـه گونـه ای که 
همـه اطاعـات آن عکـس هـا بـر روی یـک فریـم ثبـت شـوند. معمـوال بـرای 
عکـس هـای بـا چنـد نوردهـی اسـتفاده از سـه پایـه توصیـه مـی شـود.در دوران 
آنالـوگ ایـن کار بـه ایـن شـکل انجام می شـد کـه ابتدا یـک عکـس می گرفتند و 
بعـد فیلـم را بر می گرداندنـد و بـر روی همـان عکـس دیگـر عکـس بعـدی را ثبت 
می کردنـد. فرآینـد در دوربین هـای دیجیتـال هـم دقیقـا بـه همیـن شـکل اسـت. 
در دوربین هایـی کـه ایـن امـکان را بـه شـما می دهنـد پـس از گرفتـن عکس اول 
اطاعـات بـر روی سنسـور می مانـد تا شـما عکس بعـدی را ثبت کنیـد و در نتیجه 
اطاعـات عکـس بعـدی بـه اطاعـات عکـس قبلـی اضافـه می شـود! مهم تریـن 
چیـز در عکاسـی بـا چند نور دهـی نحـوه کادر بندی اسـت به طوری کـه اطاعات 
در هـر عکـس به درسـتی بـر روی عکـس قبلی قـرار بگیـرد. در واقـع عکس اول 
شـما عکـس پایـه بـوده و عکـس فریـم بعـدی بـر روی عکس پایـه شـما ترکیب 
(blend) می شـود. میـزان نوردهـی و رنگ هـای موجـود در فریم در نتیجـه نهایی 

بسـیار تاثیرگذارنـد بـه عنـوان یـک قانـون کلـی یادتان باشـد کـه رنگ هـای تیره 
راحـت تـر ترکیـب می شـوند در حالی کـه رنگ هـا و سـوژه های روشـن تر ممکـن 

اسـت باعـث از بیـن رفتن جزئیات سـوژه شـوند.

عکس هایی با چند نور دهی

 رضا رهنمای مقدم 

فلش دوربین را کنترل کنید
راه هایی برای جلوگیری از نور زیاد به وجود آمده توسط فلش

بسـیاری از دوربین هـا بـه شـما امکاناتی بـرای کاهش 
نـور فلـش نمی دهنـد یعنـی شـما دو راه حـل بیشـتر 
نداریـد یـا از فلـش اسـتفاده کنیـد و یـا نه!. بـه همین 
خاطـر در جاهایـی کـه نـور کم تـر از میزانی اسـت که 
دوربیـن شـما بتواند عکس خـوب بگیرد امـا آن قدرها 
هـم کـم نیسـت، اسـتفاده از فلـش باعـث می شـود 
نـور عکس هـای شـما بیـش از انـدازه زیـاد شـود و به 
.(overexposed) اصطـاح نور شـما اوور مـی شـود

بیاموزید که به فلش دوربین به عنوان یک 
منبع نور ثانویه نگاه کنید.

قبـل از این کـه راه کارهایی ارائه دهیـم بگذارید بگوییم 
کـه همیشـه باید فلش را بـه عنوان منبع نـور ثانویه در 
نظـر بگیرید . تقریبا در هر شـرایطی که عکاسـی کنید 
مقـداری نـور محیـط خواهـد بود و ایـن نـور محیط از 
اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت چرا کـه در واقـع نور 
طبیعـی موجـود در فریمـی اسـت که شـما می خواهید 
ثبـت کنید . نـور فلش شـما باید به عنـوان نور کمکی 
بـه نـور محیطـی در نظـر گرفته شـود.اگر فلـش را به 
عنـوان نـور اصلـی در نظـر بگیرید عکسـی مصنوعی 
خواهیـد داشـت. در نتیجـه زمانی که از فلش اسـتفاده 
می کنیـد بایـد بـه ایـن فکـر کنیـد که فلـش بایـد در 
جهـت تقویت نور محیط اسـتفاده شـود. حـاال چندین 
راه حـل آسـان بـرای عکاسـی بـا فلـش را بیاموزیـد.

یک گام به عقب بروید!
خب سـاده  تریـن راه بـرای کاهش نور زیـاد فلش این 
اسـت که از سـوژه کمی دور شـوید تا فاصله بیشـتر اثر 
نـور فلـش بـر روی سـوژه را کم کنـد. یکـی از دالیل 
معمـول اوور شـدن  نـور عکس ها این اسـت کـه زیاد 
بـه سـوژه نزدیک می شـوید. دور شـدن از سـوژه لزوما 

بـه این معنا نیسـت کـه شـما نمی توانید فریـم خود را 
پـر کنیـد بلکه بـا اسـتفاده از زوم می توانیـد این فاصله 

را جبـران کنید.

نور را پخش کنید 
اگـر دوربین شـما امـکان کنترل نـور فلـش را نمی دهد 
بایـد کاری کنید که میـزان نور فلش شـما کاهش یابد. 
بـرای فلش هـای خـاص انتشـاردهنده های نـور وجـود 
دارنـد (diffuser) کـه البتـه سـاخت آن هـا آنقدر هـا هم 
سـخت نیسـت. خـب بـرای ایـن کار فقـط کافی اسـت 
یـک متریـال مـات را جلـوی فلـش دوربیـن بگذارید و 
ایـن متریـال  توانـد یک دسـتمال کاغذی سـاده باشـد. 
می توانیـد از شیشـه های مـات و رنگـی هـم اسـتفاده 
کنید فقط توجه داشـته باشـید کـه رنگی بـودن متریال 
باعـث می شـود رنـگ نـور شـما تغییـر کنـد و گاهـی 
می تـوان بـا اسـتفاده از ایـن فـن عکس هـای زیبـا و 

جالبـی خلـق کرد.

مسیر نور را عوض کنید
یکـی اسـتراتژی دیگـر بـرای کسـانی کـه فلش های 
مجـزا از دوربیـن دارنـد ایـن اسـت کـه نـور خروجـی 
از آن هـا را منحـرف کـرده و از بازتابـش آن بـر روی 
می کنند.خـب  اسـتفاده  دیگـر  زاویـه  در  سـطحی 
دوربین ّهـای کامپکـت نمی تواننـد زاویـه تابـش فلش 
خـود را تغییـر دهنـد. امـا می توانیـد بـا ایجـاد تغییری 
در فلـش ایـن کار را انجـام دهیـد . مثـا یـک مقوای 
سـفید رنـگ را با زاویـه، روبروی فلش خـود قرار دهید 
و نور آن را به سـمت سـقف و یا دیوارهای کنار سـوق 
دهیـد. بـرای ایـن روش بایـد چندیـن بـار بـه صورت 
صحیـح و خطا شـانس خـود را امتحـان کنید تـا زاویه 
مناسـب را به دسـت آوریـد. دوباره تاکیـد می کنیم که 

رنگ هـا در عکس نهایی شـما تاثیرگـذار خواهند بود و 
رنگ کارت مورد اسـتفاده و سـطوح دیوارهـا می توانند 

در عکـس نهایـی تاثیرگذار باشـند.

استفاده از حالت عکاسی در شب
درسـت اسـت کـه دوربیـن هـای کامپکـت امکانـات 
زیـادی در اختیـار شـما نمی گذارنـد امـا برای عکاسـی 
در شـرایط مختلـف پیش فرض هایـی دارنـد کـه اگـر 
در زمـان مناسـب مورد اسـتفاده قـرار گیرنـد می توانند 
مفید واقع شـوند و برای عکاسـی در شـب بسـیاری از 
دوربیـن ها حالتـی دارند بـه نـام Night mode. وقتی 
دوربیـن را روی ایـن حالـت می گذاریـد در واقـع به آن 
می گوییـد از یـک تکنیـک قدیمی بـه نـام هماهنگی 
آرام فلـش (slow sync flash) اسـتفاده نماید. به طور 
کلـی ایـن بـدان معنی اسـت که عکـس را با سـرعت 
شـاتر کمتـری بگیریـد و در عین حال از فلش اسـتفاده 
کنیـد . ایـن بدان معناسـت که نور محیطی شـما کمی 
بیشـتر می شـود . عکس هـا در ایـن حالـت شـارپنس 
زیـادی ندارنـد امـا در برخـی مواقـع می توانـد بسـیار 

مفیـد واقع شـود.

 تنظیمات ایزو شاتر و دیافراگم را
 فراموش نکنید

در واقـع ایـن مـورد را بایـد در ابتـدای مطلـب در نظـر 
بگیریـد! و یادتـان باشـد کـه بـاال بـردن ایزو بـا اینکه 
نویـز را زیاد می کند در بسـیاری از مواقع کارسـاز ترین 
راه اسـت. کـم کردن سـرعت شـاتر و اسـتفاده از سـه 
پایـه یـا محلـی بـرای قـرار دادن دوربین و هـم چنین 
بـاز کـردن دیافراگم همـه و همه راه هایی هسـتند که 

بـرای عکاسـی در نـور کم مفیـد واقع خواهند شـد.


