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عکاسـی  دوربیـن  یـک  خریـد  بـه  کـه  زمانـی  شـاید 
مـورد  در  شـاید  و  بایـد  کـه  آن قدر هـا  می کنیـد  فکـر 
اگـر  خـب  نکنیـد.  فکـر  آن  فیلمبـرداری  توانایی هـای 
فقـط بـه عکس گرفتـن فکـر می کنیـد و تمـام اولویت 
شـما ثبت عکـس اسـت حـق دارید که بیشـتر بـر روی 
توانایی هـای عکاسـی دوربیـن تاکیـد داشـته باشـید اما 
اگـر آن قدر هـا هم حرفه ای و موشـکافانه بـه قضیه نگاه 
نمی کنیـد بررسـی توانایی هـای فیلمبـرداری DSLR ها 
را هـم بهتر اسـت مد نظـر قـرار دهید.البته توجه داشـته 
باشـید کـه کلمـه حرفـه ای شـما را گـول نزند! درسـت 
اسـت کـه تجهیـزات در ارائه یـک کار حرفـه ای کمک 
و  تجهیـزات  بهتریـن  داشـتن  همیشـه  امـا  می کننـد 
امکانـات شـما را حرفه ای نمی کند، چه بسـا کـه امروزه 
بسـیاری از کلیپ هـا و تبلیغـات و.. کـه حرفـه ای هـم 
هسـتند و توسـط افـراد حرفـه ای گرفتـه می شـوند بـا 
اسـتفاده از همین دوربین های DSLR سـاخته می شـوند.
امـا چـرا بایـد از دوربین هـای DSLR بـرای فیلمبرداری 
اسـتفاده کرد و دلیل رایج شـدن آن هـا در فیلمبرداری ها 

؟ چیست
خـب قطعـا مهم تریـن فاکتـور یـک فیلـم بـرای شـما 
این کـه  بـه  توجـه  بـا  و  اسـت  آن  بـودن  کیفیـت  بـا 
بزرگتـری  انـدازه   ،DSLR دوربین هـای  سنسـورهای 
یـا  معمولـی  فیلمبـرداری  دوربین هـای  بـه  نسـبت 
هندی کم هـا دارنـد در نتیجـه کیفیـت کلـی فیلم هـای 
دوربین هـای  از  بهتـر  مراتـب  بـه  آن  در  شـده  گرفتـه 
معمولـی اسـت. سنسـور های بزرگتـر باعث ایجـاد نویز 
هـم  بسـیار کم  نور هـای  در  نتیجـه  در  و  شـده  کمتـر 
می تـوان اقـدام بـه فیلمبـرداری نمـود. بـزرگ بـودن 
سنسـور دامنـه دینامیکی بیشـتر را هم با خود بـه همراه 
دارد کـه بـاال بـودن دامنـه دینامیکـی باعـث می شـود 
عکس هـا کمتر به اصطـالح اورفلو و یا در قسـمت های 

سنسـور  این هـا  بر همـه  شـوند.عالوه  سـیاه  کم نـور 
بزرگتـر می توانـد باعـث ایجـاد عمـق میـدان کمتـری 
شـود و بو که هـای بسـیار زیبایـی تولیـد کنـد و بـه طور 
شـما  بـه  بیشـتری  کنتـرل   DSLR دوربین هـای کلـی 
در زمینـه عمـق میـدان می دهنـد و همیـن یـک مـورد 
بـه تنهایـی کافی اسـت کـه آن هـا را بـه جایگزین های 
مناسـبی بـرای دوربین هـای خانگـی و... بدانیـم مـورد 
دیگـری کـه دوربین هـای DSLR را گزینه هـای خوبـی 
بـرای فیلمبـرداری می کنـد مبحـث تنـوع لنزهاسـت. 
وجـود انـواع لنز های تلـه و واید بـه شـما انعطاف پذیری 
بسـیاری را می دهنـد در ضمـن ایـن دوربین هـا نسـبت 
بـه دوربین هـای فیلمبـرداری حرفـه ای بسـیار سـبک 
هسـتند و شـما بـه راحتـی می توانیـد آن هـا را جابه جـا 
کنیـد یـا از سـه پایه هـای مخصـوص ژیروسـکوپی که 
بـر روی بدن نصب می شـود بـرای فیلمبـرداری در حال 
حرکـت اسـتفاده کنیـد. البتـه ایـن دور بین هـا معایـب 
هـم دارنـد. مثـال ارگونومـی آن هـا بـرای فیلمبـرداری 
طراحـی نشـده و زمانی که آن هـا را در دسـت می گیرید 
حـس گرفتـن عکـس را بـه شـما می دهنـد و نـه فیلـم 
و شـاید عـادت کـردن بـه ایـن قضیـه کمـی زمان گیـر 
باشـد. نکتـه دیگـری کـه DSLR هـا در آن نسـبت بـه 
دوربین هـای فیلمبـرداری ضعـف دارنـد صدابـرداری و 
در واقـع میکروفـون آن هاسـت بـه طـوری کـه معموال 
DSLR هـا از میکروفـون بـا کیفیتـی برخـوردار نیسـتند 

 (external) خارجـی  میکروفون هـای  از  می تـوان  امـا 
اسـتفاده کـرد اما مهم ترین مشـکل DSLR ها نسـبت به 
 rolling دوربین هـای فیلمبـرداری افکتی اسـت به نـام
�e کـه بـه دلیـل این که سنسـور اکثـر دوربین های ect

DSLR امـروزی از نـوع CMOS اسـت به وجـود می آیـد. 

سنسـور های CMOS ماننـد CCD نیسـتند کـه در یـک 
لحظـه تمـام پیکسـل های آن نوردهـی شـوند بلکـه در 

واقـع ایـن اتفاق با یـک حرکت جـاروب ماننـد از باال به 
پاییـن می افتد. در فیلم باعث می شـود اجسـام متحرك 
یـا تغییـر ناگهانـی نـور در همـان مـدت زمان کوتـاه در 
فیلم اشـکاالتی بـه وجـود آورد مثال پره هـای هلیکوپتر 
ممکـن اسـت بـا انحنـای بیـش از حـدی دیـده شـوند. 
البتـه سنسـور های CMOS معمـوال از میـزان پیکسـل 
درمحیط هـای  ثبـت  توانایـی  و  برخوردارنـد  بیشـتری 
کم نـور را بسـیار بیشـتر از CCD هـا ارائـه می دهنـد و 
هم چنیـن از سـرعت باالتری هـم برخوردارنـد اما وجود 
�rolling e کـه البتـه در اکثـر مواقـع آن قدر ها هم ect

محسـوس نیست باعث شـده اکثر سنسـور دوربین های 
فیلمبـرداری را از نـوع CCD بسـازند کـه از CMOS هم 

اسـت. بسـیار گران تر 
امـا فاکتور هـای مـورد توجـه در زمـان خریـد DSLR در 
زمینـه فیلمبـرداری عـالوه به میـزان رزولوشـن نهایی، 
نـوع فوکـوس و تنظیـم آن در زمان فیلمبـرداری، میزان 

فریـم ریـت در هر رزولوشـن و... اسـت.
عالقه مندیـد  اسلوموشـن  فیلم هـای  ضبـط  بـه  اگـر 
دوربین هایـی کـه بـا سـرعت 60 یـا 120 فریـم برثانیه 
هسـتند می توانند تـا حـدی کار شـما را راه بیندازند البته 
سـونی  دوربین هـای  حـد  در  اسلوموشـن هایی  انتظـار 
جام جهانـی نداشـته باشـید اما به هـر حال برای شـروع 
می تواننـد تنـوع خوبـی بـه کار شـما دهند.بـه هـر حال 
اسـتفاده از DSLR بـرای فیلمبـرداری بسـیار رایج اسـت 
و اگـر می خواهیـد یـک DSLR بخریـد بـه شـما توصیه 
می کنیـم حتمـا نمونـه فیلم هـای آن را در سـایت هایی 
فیلمبـرداری  شـاید  کنیـد.  نـگاه   dpreview ماننـد 
آن قدر هـا بـرای کار شـما مهـم نباشـد امـا در زمـان دو 
دلـی فاکتـور تعیین کننـده ای در خرید شماسـت چرا که 

بـه هر حـال زمانـی بـه کار شـما خواهـد آمد.

یادداشتعکاسی

در عید نوروز عکس های زیباتری بگیرید

 کــم کــم بــه عیــد نــوروز نزدیــک می شــویم و ایــن یعنــی عــالوه بر تمــام کار هایــی 

عکس هــای  از  گرفــت.  خواهیــد  زیــادی  عکس هــای  قطعــا  می کنیــد  کــه 
ــر  ــگری و مناظ ــای گردش ــا عکس ه ــه ت ــین گرفت ــت س ــفره هف ــی و دور س خانوادگ
ــورد  ــی در م ــم کم ــه می خواهی ــن هفت ــوید. ای ــرو می ش ــا آن رو ب ــه ب ــی ک زیبای
ــث  ــان باع ــت کردنش ــا و رعای ــتن آن ه ــن داش ــه در ذه ــاده ای ک ــیار س ــائل بس مس
می شــود عکس هــای بســیار بهتــری بگیریــد صحبــت کنیــم. اگــر ایــن نــکات را در 
هنــگام عکاســی بــه خاطــر بیاوریــد و در شــور و هیاهــوی عیــد اندکــی بــرای گرفتــن 
عکــس تامــل کنیــد قطعــا از نتیجــه کار خــود راضی تــر خواهیــد بــود. اولیــن نکتــه و 
ســاده ترین آن کــه متاســفانه بســیاری بــه آن توجــه نمی کننــد خــط افــق اســت! بــه 
ــج  ــد! ک ــج نگیری ــن را ک ــه دوربی ــتان باشــد ک ــان عکاســی حواس ــاده تر زم ــان س زب
ــادر  ــا در مواقعــی بســیار ن ــری شــدن آن نمی شــود و تنه ــن عکــس باعــث هن گرفت
ممکــن اســت کــج گرفتــن عکــس مفیــد واقــع شــود. حواســتان باشــد کــه بــد گرفتن 
ــن  ــاال و پایی ــن ب ــد. در ضم ــس باش ــدن عک ــج ش ــل ک ــد از عوام ــن می توان دوربی
ــد باعــث به وجــود آمــدن پرســپکتیو های ناخواســته و  ــز هــم می توان گرفتــن ســر لن
بــد شــکل شــود. ایــن قضیــه بیشــتر زمانــی کــه خــط افــق آســمان مشــخص اســت 
ــار  ــه شــده در کن ــال اگــر عکس هــای گرفت ــوان مث ــه عن خــود را نشــان می دهــد، ب
دریــا را نــگاه کنیــد حتــی اندکــی کــج بــودن خــط افــق بســیار بدچشــمی می کنــد. 
نکتــه دیگــر رعایــت قانــون یــک ســوم اســت کــه حتمــا بار هــا و بار هــا در مــورد آن 
ــا  ــازی نیســت در مــورد آن توضیــح واضحــات دهیــم ام ــد و نی شــنیده اید و خوانده ای
چیــزی کــه می خواهیــم بــه شــما گوشــزد کنیــم ایــن اســت کــه بــه خاطــر رعایــت 
ــی از دل  ــد عکاس ــان باش ــد. یادت ــدا نکنی ــوژه را ف ــی و س ــس نهای ــون عک ــک قان ی
بر مــی آیــد وبایــد بــه دل شــما بنشــیند و قوانینــی مثــل قانــون یــک ســوم اگــر چــه از 
لحــاظ زیبایــی شناســی کامــال درســت هســتند امــا ایــن درســتی همیشــگی نیســت و 
ــد  ــه وجــود آمده ان ــا گذاشــتن قوانیــن ب ــا زیــر پ ــا عکس هــای زیبــای زیــادی ب اتفاق
امــا از طرفــی هــم نبایــد از آن طــرف بــام افتــاد و همیشــه بــه دنبــال شــاهکار بــود. 
ــه  ــان باشــد ک ــه آن و ســایه ها اســت. یادت ــور و زاوی ــن ن ــه دیگــر در نظــر گرفت نکت
ــی در روز  ــال وقت ــد. مث ــتفاده کنی ــود اس ــن خ ــش دوربی ــد از فل ــم می توانی در روز ه
عکاســی می کنیــد و بخشــی از صــورت ســوژه بــه علــت کاله یــا هــر چیــز دیگــری 
ــن  ــت همی ــا رعای ــد. ب ــن ببری ــایه را از بی ــد س ــالش زدن می توانی ــا ف ــایه دارد ب س
نــکات ســاده قطعــا عکس هــای بهتــری خواهیــد گرفــت. در چنــد هفتــه آتــی برخــی 

ــم کــرد. ــرور خواهی ــا هــم م تکنیک هــای دیگــر را ب
 رضا رهنمای مقدم 

DSLR نگاهی به 
با رویکرد فیلمبرداری


