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زمانـی کـه می خواهید عکاسـی را به طور جـدی دنبال 
کنیـد قطعـا اولیـن چیـزی کـه بـه آن نیـاز داریـد یک 
دوربیـن خـوب اسـت کـه بـه شـما امـکان تنظیمـات 
مختلفـی بدهـد. دوربین هـای کامپکـت و یا سـوپرزوم 
شـاید در نـگاه اول انتخاب هـای خوبـی به نظر برسـند 
امـا برای عکاسـی بـه صورت حرفـه ای و گرفتـن نتایج 
خـوب بهتـر اسـت یـک DSLR را انتخـاب کنیـد امـا 
انتخـاب DSLR هـم بـا توجه بـه تنـوع موجـود در بازار 
و برند هـای مختلـف آن قدر هـا هم کار آسـانی نیسـت. 
دوربین هـای DSLR انـواع مختلفـی دارنـد و معمـوال با 
توجـه بـه نـوع سنسورشـان طبقه بنـدی می شـوند. اگر 
بخواهیـم ایـن طبقه بندی را سـاده کنیـم بایـد آن را به 
دو نـوع فول فریـم و کراپ تقسـیم کنیـم. دوربین های 
فـول فریم سنسـوری بـا انـدازه 24 در 36 میلیمتر ، قطر 
سنسـور های  انـدازه  و  دارنـد  میلیمتـر   43,2 حـدودی 
کـراپ کمتـر از ایـن مقـدار اسـت بـه طوری کـه قطـر 

آن هـا حـدودا 28,2 میلیمتـر می باشـد.
اگـر کمـی تحقیق کـرده باشـید احتمـاال بار هـا و بار ها 
شـنیده اید کـه دوربین هـای فول فریـم بهتریـن گزینه 
هسـتند و شـما را بـه خریـد ایـن دوربین هـا ترغیـب 
کرده انـد. خـب بـزرگ بـودن سنسـور باعـث می شـود 
شـما پیکسـل های بزرگتـری داشـته و در نتیجـه دامنه 
کمتـری  نویـز  از  باشـید،  داشـته  بیشـتری  دینامیکـی 
برخـوردار اسـت و بو کـه بهتـری را نتیجـه می دهند اما 
آیـا ایـن دالیل کافی هسـتند که شـما عـالوه بر تحمل 
وزن و هزینـه بیشـتر یـک دوربیـن فـول فریـم را در 

ابتـدای کار انتخـاب کنید؟
اگـر تصمیـم گرفته ایـد کار خـود را بـا یـک دوربیـن 
فول فریم شـروع کنید به شـما پیشـنهاد می کنیم کمی 
بیشـتر در ایـن مـورد فکـر کنیـد. امـروزه دوربین هـای 
از  برخـی  و  دارنـد  خوبـی  بسـیار  کیفیت هـای  کـراپ 

مدل هـای آن هـا در زمینـه نویـز در حـد دوربین هـای 
فـول فریـم هسـتند عـالوه بر ایـن بـه دلیـل ایـن کـه 
کـراپ هسـتند میـزان زوم لنز هـا بـر روی آن هـا تقریبا 
50درصـد بیشـتر از دوربین هـای فول فریـم اسـت که 
البتـه بـرای عکاس هـای ورزشـی و حیـات وحـش این 
یـک مزیـت به حسـاب می آیـد امـا بـرای عکاس های 
طبیعـت یـا مثال عکاس های سـاختمانی کـه معموال به 
لنز هـای وایـد احتیـاج دارند این یـک مزیت نیسـت اما 
دوربین هـای کـراپ یـک مزیـت دیگـر هم دارنـد و آن 
ایـن اسـت کـه معمـوال بسـیار سـبک تر ازدوربین های 
فـول فریـم بـوده و در نتیجـه حمـل و نقل آن ها بسـیار 
آسـان تر اسـت و این مزیـت برای عکاس هـای خیابانی 
همیشـه  را  دوربینشـان  دارنـد  دوسـت  کـه  کسـانی  و 
همـراه خود داشـته باشـند بسـیار مهـم اسـت. از طرفی 
لنز هـای دوربین های کـراپ قیمت های مناسـبی دارند 
و معمـوال شـما می توانیـد از لنز هـای فـول فریـم هـم 
بـر روی دوربین هـای کـراپ اسـتفاده کنیـد در حالـی 
کـه عکـس ایـن قضیـه صحیـح نیسـت ومثـال اگـر از 
یـک لنـز مخصـوص دوربین های کـراپ بـر روی یک 
دوربیـن فـول فریم اسـتفاده کنیـد می بینید کـه تصویر 
شـما در یـک دایـره کـه اطـراف آن تاریـک اسـت قرار 
گرفتـه چرا که سنسـور دوربین هـای فول فریـم بزرگتر 
از سنسـور های کـراپ هسـتند و در نتیجـه دایره عکس 
بـه طـور کامـل در آن هـا قـرار می گیرد.مسـئله دیگـر 
ایـن اسـت کـه معمـوال دوربین هـای کـراپ در یـک 
رنـج قیمـت مشـخص نسـبت بـه دوربین هـای فـول 
فریـم امکانـات و توانایی هـای بسـیار بیشـتری دارنـد 
بـه عنـوان مثال ممکن اسـت شـما بـا بودجه بیشـتری 
نسـبت بـه یـک دوربیـن کـراپ خـوب بتوانیـد یـک 
فـول فریـم معمولـی تهیه کنیـد امـا ببینید کـه دوربین 
کـراپ شـما از امکانـات فوکوس کشـی بسـیار بهتـری 

برخـوردار اسـت و یا مثال سـرعت شـاتر بیشـتری دارد. 
 wifi هم چنیـن امکاناتـی نظیـر تایم لپـس و اسـتفاده از
و nfc و GPS و صفحـه نمایـش گـردان هـم می توانـد 
در یـک دوربیـن فـول فریـم هزینه بر باشـد و یـا اصال 
وجـود نداشـته باشـد. ممکن اسـت برخـی دوربین های 
رده بـاالی کـراپ از تعـداد پیکسـل های بیشـتری هم 
برخـوردار باشـند . البته درسـت اسـت کـه انـدازه آن ها 
در  را  فریـم  فـول  کیفیـت  احتمـاال  و  اسـت  کوچکتـر 
کـراپ 100درصد نـدارد امـا در نهایت باال بـودن تعداد 
در  عکـس  بـودن  شـارپ تر  بـه  می توانـد  پیکسـل ها 

کند. مختلـف کمـک  رابطه هـای 
نکتـه دیگـری کـه بـد نیسـت آن را هـم مـورد توجـه 
قـرار دهیـم این اسـت کـه معموال دوسـتان و آشـنایان 
دوربین هـای کـراپ را بـه دلیـل قیمـت مناسـب تر و 
کیفیـت خـوب ترجیـح می دهنـد و شـما می توانیـد بـا 
آن هـا بـه تبـادل تجهیـزات مخصـوص خـود از جمله 
لنز هـا بپردازیـد. هـر چنـد کـه این مـورد کامال نسـبی 

اسـت امـا توجـه بـه آن خـارج از لطف نیسـت.
ممکـن اسـت با خـود فکر کنیـد وجـود امکاناتـی مثل 
wifi آن قدر هـا مهـم نیسـت و بیشـتر حربـه تبلیغاتـی 

 wifi اسـت. شـاید این حرف شـما درست باشـد و وجود
در نهایـت در کیفیـت عکـس شـما به صورت مسـتقیم 
دخالـت نداشـته باشـد امـا یادتـان باشـد کـه بـا وجـود 
تلفن هـای هوشـمند و wifi دوربین می توانید از گوشـی 
خـود به عنوان یک کنترل و نمایشـگر ریموت اسـتفاده 
کنیـد کـه در بسـیاری از مواقع می توانـد در کادربندی و 
گرفتـن یـک عکس بسـیار کمک کننده باشـد پس قبل 
از خریـد دوربیـن به ایـن فکر کنیـد که آیا بهتر نیسـت 
بودجـه یک دوربین فـول فریم معمولـی را صرف خرید 
یـک دوربیـن کـراپ بـا تجهیـزات خـوب و لنز هایی با 

کیفیـت بکنید؟

یادداشتعکاسی

دالالن عکاسی!

همانطـور کـه بار هـا گفته ایم عکاسـی هنری اسـت که روز بـه روز در بین افـراد مختلف 
طرفدار هـای بیشـتری پیدا می کند. چه بسـیارند کسـانی که بـا اسـتفاده از دوربین های 
موبایـل خـود به عکاسـی عالقه منـد می شـوند و به دنبـال یادگیـری علمـی و بهتر آن 
بـه کالس هـای عکاسـی مراجعـه می کننـد. حقیقـت ایـن اسـت کـه یادگیـری مبانی 
تئـوری و عملـی عکاسـی بسـیار مفیـد و لذت بخش اسـت و این پدیـده در واقـع اتفاق 
بسـیار خوبـی اسـت امـا متاسـفانه برخی از جـو به وجـود آمده سـوء اسـتفاده می کنند و 

این جاسـت کـه باید حواسـتان را جمـع کنید!
ایـن روز هـا کالس های عکاسـی در زمینه های مختلفـی ارائه می شـوند. از کالس های 
آموزشـی مبانـی عکاسـی گرفتـه تـا مبانـی نورپـردازی و ادیت و حتی کپشـن نویسـی 

بـرای عکـس و... امـا آیا واقعـا تمام ایـن کالس ها الزم هسـتند؟
جـواب این سـوال کامال به شـما و نحوه دید و یادگیری شـما بسـتگی دارد. برخـی از افراد 
روحیـه خودآموزی بیشـتری دارند و برخـی دیگر حتما باید در یک کالس شـرکت کنند تا 
بتواننـد مبحثـی جدید را شـروع کنند. در هـر حالت قطعا وجـود افراد با تجربـه در کنارتان 
می توانـد کمـک به سـزایی به شـما کند امـا کالس رفتن همیشـه باعث نمی شـود شـما 
بـه آن چـه انتظـار دارید برسـید و گاهی تنهـا زمان و هزینه شماسـت که به واسـطه برخی 
از افـراد سـودجو و بـه اصطـالح هنر منـد بـه باد مـی رود به همین دلیل اسـت که به شـما 
توصیـه می کنیـم قبـل از رفتـن به هـر کالسـی از خود بپرسـید چـرا داریـد آن را انتخاب 

می کنیـد و مطمئن شـوید برای این سـوال خـود جوابی منطقـی دارید.
مثـل هـر مبحـث دیگـری تجربـه عملی عکاسـی بسـیار مهـم اسـت و این مسـئله در 
کالس هـای عکاسـی هـم بسـیار مـورد توجـه قـرار می گیـرد امـا گاهـی ایـن مبحث 
عملـی تنهـا بـه یـک نمایشـگاه گروهـی عکس ختـم می شـود کـه هزینـه برپایی آن 
برای هنرجویان بسـیار بیشـتر از مقداری اسـت که باید باشـد اینجاسـت که باید از خود 

بپرسـید چـرا؟ مگـر هزینـه کالس را نپرداخته ام؟
وقتـی بـه یـک کالس عکاسـی می رویـد بـدون این کـه درگیـر جـو آن شـوید از خود 
بپرسـید آیـا آن چـه می خواسـتید را یـاد می گیرید یـا خیر. آیـا ایـن کالس در نتیجه کار 
شـما مهـم بوده یـا خیر؟ قبـل از رفتـن به هر کالسـی اهداف خـود را مشـخص کنید و 

در طـول دوره از خـود بپرسـید تـا چـه حـد به ایـن اهداف رسـیده اید؟
نمایشـگاه گروهـی عکـس اتفـاق بسـیار خوبـی اسـت بـه شـرط آن کـه نتیجـه یـک 
دوره واقعـی باشـد و نـه صرفـا هـدف نهایـی آن. بـه هـر حـال امید اسـت تـا زمانی که 
اسـتاندارد های مشـخصی برای ایـن دوره ها تعیین شـوند، بـا انتخاب های هوشـمندانه 

جلـوی برخـی از سـوء اسـتفاده هایی کـه از ایـن هنـر می شـود را بگیرید.
 رضا رهنمای مقدم 

فول فریم یا کراپ


