
ســال دهم/شــمـاره چهارصد و سی و نه /چهـارشنبـه 17 آذر 1395
7  D e c e m b e r  2 0 1 6  /  w w w. K h o r a s a n n e w s . c o m

در شـماره های پیشـین در مـورد اسـتفاده از فیلتر هـا و 
مزایـای برخـی از آن هـا بـه صـورت خالصـه صحبـت 
کـرده بودیـم. همانطـور کـه می دانیـد با ورود عکاسـی 
بـه دنیـای دیجیتـال بسـیاری از فیلتر هـا بـه صـورت 
بـا  و  نمی گیرنـد  قـرار  اسـتفاده  مـورد  سـخت افزاری 
ماننـد  عکـس  پس پـردازش  نرم افزار هـای  از  اسـتفاده 
فتوشـاپ و یـا الیـت روم تاثیـرات ایـن فیلتر هـا بر روی 
عکس هـا اعمـال می شـوند. یکـی از فیلتر هایـی کـه 
هنـوز هـم بسـیار مـورد اسـتفاده اسـت و بـا اسـتفاده 
از پردازش هـای دیجیتالـی آن طـور کـه بایـد و شـاید 
نمی تـوان تاثیرات آن را شبیه سـازی کـرد فیلتر پالریزه 
اسـت. فیلتر هـای پالریزه اشـباع رنگ در عکـس را باال 
بـرده و هم چنیـن از انعکاس هـا می کاهنـد. فیلتر هـای 
پالریـزه از جملـه فیلتر هـای الزم بـرای هـر عکاسـی 
اسـت امـا این کـه کجـا و چگونـه از فیلتر هـای پالریزه 
اسـتفاده کنیـم بحـث مهمـی اسـت کـه در مـورد آن 
صحبـت خواهیـم کـرد. فیلتر هـای پالریـزه در جلـوی 
لنز شـما قـرار می گیرنـد ونور هـای تابیده بـه آن از یک 

زاویـه خـاص را فیلتـر می کننـد.
ایـن بـه شـما کمـک می کنـد تـا از انعـکاس زیـادی 
کـه باعـث اوور شـدن عکـس در نقطـه ای از تصویـر 
می شـود جلوگیـری شـود و اطالعـات بیشـتری از آن 
ثبـت گـردد. زاویـه ای کـه نـور در آن فیلتـر می شـود 
بـا چرخانـدن فیلتـر پالریـزه قابـل تنظیم اسـت. فیلتر 
بـه  قائـم  زاویه هـای  در  را  تاثیـر  بیشـترین  پالریـزه 
منبع نـوری (مثـال خورشـید دارد). یک راه خـوب برای 
ایـن کـه ایـن زوایـا را درک کنیـد اسـتفاده از قانـون 
شسـت انگشـت اسـت. اگر انگشـت اشـاره خـود را در 
حالی کـه شسـت خـود را رو به بـاال گرفته اید به سـمت 
خورشـید بگیریـد و در همین حال شـروع بـه چرخیدن 
کنیـد تمـام نقاطـی کـه شسـت شـما بـه آن ها اشـاره 

می کنـد در واقـع زوایـای تابشـی هسـتند کـه فیلتـر 
پالریـزه بیشـترین تاثیـر را بر آن هـا می گـذارد. البتـه 
ایـن بـدان معنا نیسـت کـه تنها ایـن نقاط تحـت تاثیر 
قـرار می گیرنـد. چرخانـدن فیلتـر زاویـه را (بـا توجـه 
بـه خورشـید) تغییـر می دهـد. بهتریـن راه بـرای درک 
ایـن تغییـر ایـن اسـت کـه در حالی کـه در ویـزور نگاه 
می کنیـد فیلتـر را بچرخانید و تاثیر آن را متوجه شـوید. 
بـه دلیـل این کـه تاثیر پالریزاسـیون بـا توجه بـه زاویه 
متفـاوت اسـت زمانـی کـه از لنز هـای وایـد اسـتفاده 
می کنیـد بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه داشـته باشـید که 
ممکـن اسـت بخشـی از تصویر بیشـتر از بخـش دیگر 
تاثیـر پذیـرد و ایـن امـر باعـث شـود که یک سـمت از 
عکس بیشـتر از سـمت دیگر تحت تاثیر پالریزاسـیون 
قـرار گیـرد. بنابرایـن اسـتفاده از فیلتـر پالریـزه زمانی 
و  دقـت  بـه  می کنیـد  اسـتفاده  وایـد  لنز هـای  از  کـه 
مهـارت بیشـتری نیاز منـد اسـت. همانطـور کـه گفتیم 
بـاال رفتـن اشـباع رنگی یکـی از خواص فیلتـر پالریزه 
اسـت بـه همیـن دلیـل زمانـی که آسـمان ابری اسـت 
فیلتـر پالریـزه می تواند بسـیار کمـک کند اما همیشـه 
بایـد حواسـتان جمـع باشـد کـه اسـتفاده نا بـه جـا از 
ایـن فیلتـر یـا قـراردادن آن بـه گونـه ای که بیشـترین 
طبیعـی  غیـر  باعـث  می توانـد  باشـد  داشـته  را  تاثیـر 
شـدن عکـس نهایـی شـود. همان طـور کـه گفته شـد 
فیلتر هـای پالریزه بـرای جلوگیـری از بازتابش نور هم 
بسـیار کاربـرد دارند مثـال زمانی کـه می خواهید از یک 
سـاختمان شیشـه ای عکس بگیریـد و بازتابـش نور در 
آن اذیت کننـده اسـت و یـا فـرض کنیـد می خواهید از 
کـف یک اسـتخر یـا حوضچـه آب عکـس بگیریـد اما 
بازتابـش درخت هـا و یـا آ ن چه بـاالی حوضچه اسـت 
اجـازه نمی دهـد سـوژه شـما بـه درسـتی ثبت شـود در 
اینجاسـت کـه فیلتـر پالریزه به کمک شـما می شـتابد 

یـک  بازتابش هـا  ایـن  حـذف  بـا  می توانیـد  شـما  و 
تصویـر خـوب و قابـل قبـول ثبـت کنید.

بـا توجه بـه این کـه فیلترهـای پالریزه امـکان کاهش 
می تواننـد  گاهـی  دارنـد  را  مسـتقیم  بازتابش هـای 
باعـث کاسـته شـدن کنتراسـت تصویـر شـوند. ایـن 
باعث می شـود کـه گرفتن عکـس از مناظری بـا دامنه 
دینامیکـی بـاال -مثل زمانی کـه می خواهید از آسـمان 
و زمیـن بـدون انعـکاس پاییـن آن (مثـال در کویـر)- 
آسـان تر شـود به گونـه ای که حتـی نیازی به اسـتفاده 
از فیلتر هـای GND نباشـد. هرچنـد کاهش کنتراسـت 
همیشـه اتفـاق خوبـی نیسـت و در برخـی از عکس ها 
وجـود کنتراسـت باالسـت کـه بـه آن معنـا بخشـی و 

جنبـه ای هنـری می دهـد.
در برخـی مواقـع هـم پالریزاسـیون باعـث بـاال رفتن 
کنتراسـت می شـود مثـال زمانـی کـه ابر هـای زیـادی 
فیلتـر  از  اسـتفاده  باشـند  آب  کنـار  تپه هـای  بـاالی 
پالریـزه بازتابـش نـوری آسـمان از روی آب را کـه به 
نوعـی مثـل یـک غبـار آبـی رنـگ در عکـس ظاهـر 
می شـود از بیـن می بـرد. بـه هـر حـال توجـه داشـته 
کـه  حـال  عیـن  در  پالریـزه  فیلتر هـای  کـه  باشـید 
بسـیار مفیـد هسـتند می تواننـد مخرب هـم باشـند و 
شـما در زمـان نورسـنجی بایـد توجـه داشـته باشـید 
 ND کـه فیلتر هـای پالریـزه گاهـی مثـل فیلتر هـای
عمـل می کننـد و شـما بـه 2 یـا 3 اسـتاپ نـور بیشـتر 
بـرای گرفتـن عکـس نیـاز خواهیـد داشـت. هم چنین 
کـه  چـرا  اسـت  تجربـه  نیاز منـد  آن هـا  از  اسـتفاده 
آن هـا را بـا نـگاه کـردن در  نمی تـوان تاثیـر نهایـی 
ویـزور بـه خوبـی دریافت. هم چنیـن ایـن فیلتر ها جزو 
توصیـه  شـما  بـه  امـا  هسـتند  فیلتر های گران قیمـت 
می کنیـم اگـر بـه طـور جـدی بـه عکاسـی عالقه مند 
هسـتید این فیلتر ها را در لیسـت خرید خـود بگنجانید. 

یادداشتعکاسی

افتخارآفرینی با اعمال شاقه

هنـر از هـر نوعـی که باشـد همـواره در روح و روان انسـان تاثیرات مثبتـی دارد. هنر های 
بصـری از جملـه عکاسـی جنبـه ملموسـی دارنـد و چون به چشـم دیده می شـوند شـاید 
بیشـتر بـه چشـم هـم می آینـد! در سـال های اخیر تعـداد بسـیار زیـادی در سراسـر دنیا 
بـه ایـن هنـر عالقـه نشـان داده انـد و تعـداد ایـن افـراد روز بـه روز بیشـتر هم می شـود. 
البتـه نمی تـوان از نقـش پیشـرفت تکنولـوژی و ایـن کـه عکاسـی را نسـبت بـه قدیـم 
بسـیار آسـان تر کـرده اسـت چشم پوشـی کـرد امـا حقیقـت این اسـت که سـطح کیفی 
و دانـش مـورد نیـاز بـرای خلـق آثاری بـا کیفیت بـاال و بـا توجه بـه اسـتاندارد های روز 
هـم بـه فراخـور این پیشـرفت به مراتب بیشـتر از قبل شـده اسـت. قطعا وجـود دوربین، 
تجهیـزات و امکانـات پیشـرفته هـم در ایـن مهـم تاثیرگذارنـد امـا در نهایـت هیچ کدام 
بـه انـدازه خـود عـکاس و ذهـن خـالق او نمی تواننـد در خلق یـک تصویر کـه در میان 
صد هـا و هـزاران تصویـر دیده می شـود تاثیرگذار باشـند. چنـدی پیش در مورد عکاسـی 
در ایـران و ایـن کـه هنـر جایی برای حسـادت نیسـت نوشـتیم و در مـورد رویـدادی که 
جمعـی از عکاسـان نیـز بـا آن همـراه شـده بودنـد هـم صحبت هایـی کردیـم. رویـداد 
فتـوواک کـه هـر سـاله در یـک روز و در سراسـر جهـان برگـزار می شـود و در نهایـت 
عکس هـای گرفتـه شـده توسـط سـرگروه های هر منطقـه داوری شـده و هر سـر گروه 
یـک عکـس را بـرای داوری نهایـی می فرسـتند. حتمـا در جریـان هسـتید کـه امسـال 
عکسـی از ایـران و از مشـهد موفق شـد بـه ده عکـس برتر راه یابـد و اکثـر خبرگزاری ها 
هـم بـا تیتر هـای مختلفـی از افتخار آفرینی ایـن هنر مند عکاس نوشـتند و بـه او تبریک 
گفتنـد کـه البته حرکتی بسـیار پسـندیده و مثبت بـود اما آن چه مـا را به فکر فـرو می برد 
این اسـت کـه اگر ایـن اتفاق بـرای رسـانه های مختلف بـا جناح های سیاسـی گوناگون 
این قـدر مسـرت بخش و سـرورآفرین اسـت چـرا گرفتـن مجوز هـای عکاسـی این قـدر 
پیچیـده و سـخت اسـت؟ ! اساسـا چـرا نمایشـگاه ها و مسـابقات عکس هـای اجتماعـی 
این قـدر رونـق دارد امـا گرفتـن عکـس در محیط هـای اجتماعـی کاری بسـیار سـخت 
اسـت و گرفتـن مجـوز بـرای چنیـن فعالیت هایـی نیاز منـد بـاال و پاییـن رفتـن از پله ها 
و توضیحـات و توجیهـات مختلـف اسـت؟ اگـر افتخـار آفرینـی آن قـدر مهـم اسـت که 
حرف هـای اسـکات کلبـی، داور فتـوواک در مـورد عکس عـکاس ایرانی در بسـیاری از 
خبرگزاری هـا چـاپ می شـود چرا شـرایط گرفتن عکس هـای این چنینی آن قدر سـخت 
اسـت؟ امیدواریم جامعه هنری و عکاسـی کشـور بتوانـد در آینده ای نه چندان دور بیشـتر 
از آن کـه نگـران کاغـذ بازی هـای اداری باشـد بـه بـاال بـردن سـطح کیفـی هنرمندان 
و عالقه منـدان بیندیشـد تـا بـاز هـم شـاهد چنیـن افتخـار آفرینی هایـی باشـیم البتـه 
مـا هـم بـه نوبه خـود ایـن مقـام را به سـر کار خانـم فاطمـه روشـن تبریـک می گوییم.
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فیلترهای پالریزه


