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خوبـی  سـوژه های  همیشـه  ورزشـی  فعالیت هـای 
بـرای عکاسـی و فیلمبـرداری بوده انـد و شـرکت های 
نمایش گذاشـتن  بـه  بـرای  همیشـه  دوربیـن  سـاخت 
صحنه هـای  از  فیلمبـرداری  و  عکاسـی  توانایی هـای 
فیلمبـرداری  بـرای  امـا  کرده انـد  اسـتفاده  ورزشـی 
از  ماجـرا  دل  در  خصـوص  بـه  اکشـن  صحنه هـای 
اکشـن  بـه  کـه  کار  ایـن  مخصـوص  دوربین هـای 
کمرا ها معروف هسـتند اسـتفاده می شـود. این اکشـن 
 GoPro کمرا هـا کـه معروف ترین آن هـا دوربین هـای
هسـتند بسـیار کوچـک و سـبک بـوده و بـر روی انواع 
موبایـل  دوربین هـای  هسـتند.  نصـب  قابـل  سـطوح 
موبایل هـا  از  برخـی  و  می کننـد  پیشـرفت  روز بـه روز 
بدنه هـای بسـیار مقاومـی هـم دارنـد امـا هنـوز هیـچ 
موبایلـی نمی توانـد جـای یک اکشـن کمـرای خوب را 
پـر کند.امـا در زمـان خریـد اکشـن کمرا ها بایـد به چه 
چیز هایـی دقـت کنیـم و این کـه آیـا اصـال نیـازی بـه 

خریـد یـک اکشـن کمـرا داریـم یـا نه؟
ــی  ــد هــر محصول ــه ای کــه در مــورد خری اولیــن نکت
بســیار مهــم اســت ارزش خریــد آن نســبت بــه 
ــد  ــرا ببینی ــن کم ــد اکش ــل از خری ــت. قب ــی اس کارای
چــه انتظاراتــی از آن داریــد و این کــه آیــا ایــن 
دوربیــن می توانــد انتظــارات شــما را بــه طــور تمــام و 
کمــال یــا الاقــل بــه میــزان مناســبی بــرآورده کنــد؟ 
اگــر ورزشــکار هســتید و مثــال اهــل دوچرخه ســواری 
ــد و  ــوردی می کنی ــا صخره ن ــتید و ی ــتانی هس کوهس
هــر ورزش پــر هیجــان دیگــری قطعــا داشــتن اکشــن 
کمــرا در ثبــت لحظــات نــاب بــه شــما بســیار کمــک 
خواهــد کــرد امــا ایــن دوربین هــا عــالوه بر امکانــات 
فیلمبــرداری، امکانــات عکاســی خوبــی هــم در اختیــار 
ــد  ــال می توانی ــوان مث ــه عن ــد. ب ــرار می دهن ــما ق ش
ــا  ــن دوربین ه ــر روی ای ــس ب ــی تایم لپ ــرای عکاس ب

حســاب بــاز کنیــد. در مــورد فیلمبــرداری هــم 
ــا تعــداد فریــم بــاال  امکاناتــی از قبیــل فیلمبــرداری ب
(صحنــه آهســته) و... همــه و همــه می تواننــد در 

جایــگاه خــود بســیار جــذاب و کارا باشــند. وقتــی کــه 
می خواهیــد یــک اکشــن کمــرا بگیریــد بهتــر اســت 
ــرد دارد  ــرای شــما کارب ــه بیشــتر در آن ب حــوزه ای ک
را مشــخص نماییــد و بــه یــاد داشــته باشــید همیشــه 
ــک  ــدی ی ــی و ب ــر خوب ــا بیان گ ــا و قیمت ه برند ه
محصــول نیســتند. ایــن قضیــه در زمینــه دوربین هــای 
اکشــن و ورزشــی بیشــتر از پیــش خــودش را نشــان 
می دهــد. اولیــن مســئله مهمــی کــه در مــورد اکشــن 
کمــرا بایــد مدنظــر قــرار دهیــد پایه هــای آن و نحــوه 
ــف  ــطوح مختل ــر روی س ــری آن ب ــال و قرارگی اتص
اســت بنابرایــن حتمــا قبــل از خریــد دوربیــن از ایــن 
ــر  ــورد نظ ــطوح م ــر روی س ــد آن را ب ــه می توانی ک
نصــب کنیــد اطمینــان حاصــل نماییــد. نکتــه دیگــر 
میــزان مصــرف باتــری اســت، چیــزی کــه خیلی هــا 
در زمــان خریــد اکشــن کمــرا بــه آن نوجــه نمی کننــد 
ــذار  ــی آن تاثیرگ ــدت در کارای ــه ش ــد ب ــا می توان ام
ــم  ــان باشــد کــه مــدت زمــان ضبــط فیل باشــد. یادت
معمــول  صــورت  بــه  ورزشــی  دوربین هــای  در 
حــدود یــک ســاعت اســت و در دســترس بــودن 
ــتفاده  ــال اس ــارژ در ح ــکان ش ــا ام ــدك و ی ــری ی بات
ــد  ــه می توانن ــه و هم ــک و... هم ــک پاوربان ــا کم ب
از فاکتور هــای مهــم خریــد باشــند. پــس از ایــن 
مســائل قطعــا دقــت مســائل فنــی اســت کــه مــورد 
ــی  ــم پارامتر های ــا ه ــرد، در اینج ــرار می گی ــه ق توج
ــد بســیار مهــم  ــه دی ــر و زاوی ــل کیفیــت تصوی از قبی
ــه  ــد ب ــت می توانی ــه اینترن ــه ب ــا مراجع ــتند و ب هس
را  دوربین هــا  ایــن  خروجــی  نمونه هــای  راحتــی 
ببینیــد و بــا هــم مقایســه کنیــد امــا بــه عنــوان مثــال 

ــد  ــرا می توان ــن کم ــک اکش ــر در ی ــود لرزش گی وج
تاثیــر به ســزایی در خروجــی نهایــی داشــته باشــد بــه 
طــوری کــه گاهــی حتــی اگــر کیفیــت کمــی پاییــن 
ــر وجــود داشــته باشــد خروجــی  ــا لرزش گی ــد ام بیای
ــر  ــال اگ ــت. مث ــتفاده تر اس ــل اس ــر و قاب ــیار بهت بس
می دهــد  انجــام  کوهســتانی  ســواری  دوچرخــه 
ــدم  ــت و ع ــروری اس ــا ض ــر تقریب ــود لرزش گی وج
ــیار  ــای بس ــا و پرش ه ــا لرزش ه ــود آن فیلمــی ب وج
ــاد نتیجــه می دهــد کــه اصــال خوشــایند نیســت. زی
بحــث دیگــر بــرای کســانی اســت کــه بــا ورزش های 
آبــی ســر و کار دارنــد. برخــی از ایــن دوربین هــا 
بــدون نیــاز بــه جعبــه محافــظ بــه صــورت ضــد آب 
ــت  ــرای محافظ ــر ب ــی دیگ ــده اند و برخ ــاخته ش س
ــه  ــد ک ــزا دارن ــه ای مج ــه جعب ــاز ب ــر آب نی در براب
ــا  ــودن هزینــه باعــث می شــود کار ب ــاال ب عــالوه بر ب
دوربیــن ســخت تر شــود. نکتــه دیگــر نحــوه ارتبــاط 
بــا دوربیــن و کنتــرل آن اســت. اکثــر ایــن دوربین هــا 
 wifi ــتفاده از ــراه و اس ــن هم ــا تلف ــرل ب ــکان کنت ام
ــد  ــع مفی ــیاری از مواق ــد در بس ــه می توان ــد ک را دارن
واقــع شود.داشــتن و یــا نداشــتن LCD هــم می توانــد 
ــوری باشــد کــه در صــورت وجــود wifi داخلــی  فاکت
ــن  ــالوه بر ای ــه ع ــن رفت ــا از بی ــه آن تقریب ــاز ب نی
ــه شــدت  ــن را ب ــود LCD آســیب پذیری دوربی کــه نب
خروجــی  در  اعوجــاج  میــزان  می دهــد.  کاهــش 
ــور مهمــی اســت  ــا هــم فاکت ــن دوربین ه ــر ای تصوی
ــی  ــه آن بررس ــا نمون ــاهده فیلم ه ــا مش ــد ب ــه بای ک
ــه  ــرای مقایس ــز ب ــد لن ــه دی ــه زاوی ــا ب ــود و اکتف ش
ــک  ــد ی ــر می خواهی ــت. پس اگ ــی نیس ــال کاف اص
دوربیــن ورزشــی تهیــه کنیــد تمــام مــوارد را بررســی 

ــد. ــد نمایی ــه خری ــدام ب کــرده و یعــد اق

یادداشتعکاسی

چرا لنز های پرایم از اهمیت ویژه ای برخوردارند

ــوم  ــیار مرس ــد) بس ــر دارن ــای متغی ــه کانونی ه ــه فاصل ــای زوم (ک ــتفاده از لنز ه اس
ــع  ــیاری از مواق ــرده است.بس ــان ک ــادی آس ــد زی ــا ح ــی را ت ــت و کار عکاس اس
ــدن  ــا چرخان ــا ب ــد، تنه ــر دهی ــود را تغیی ــای خ ــه ج ــدون این ک ــد ب ــما می توانی ش
ــای  ــم لنز ه ــوز ه ــرا هن ــا چ ــید ام ــد برس ــه می خواهی ــه آنچ ــه زوم ب ــک حلق ی
ــه خصــوص در  ــد) ب ــی ثابتــی دارن ــه کانون ــی کــه فاصل ــا فیکــس (لنز های ــم ی پرای
ــن  ــرای ای ــاه ب ــد. جــواب کوت ــژه ای دارن ــگاه وی ــره جای ــن عکــس پرت ــان گرفت زم
ــا  ــم ب ــای پرای ــوال لنز ه ــرا معم ــا چ ــر! ام ــت بهت ــز کیفی ــت ج ــزی نیس ــوال چی س
ــت  ــه عل ــم ب ــای پرای ــه لنز ه ــت ک ــن اس ــل آن ای ــن دلی ــتند. اولی ــر هس کیفیت ت
ســاختار ســاده تر و عــدم وجــود مکانیــزم زوم از تعــداد المان هــای کمتــری 
ــا  ــداد بازتابش ه ــد تع ــر باش ــز کمت ــای لن ــداد المان ه ــه تع ــر چ ــد. ه برخوردارن
ــر شــود.  ــی بهت ــر نهای ــن باعــث می شــود کیفیــت تصوی ــر شــده و معمــوال ای کمت
در واقــع بــه علــت بازتابــش کمتــر هــم از لحــاظ رنــگ و هــم از لحــاظ شــارپنس 
کیفیــت لنز هــای پرایــم معمــوال بســیار باالتــر از لنز هــای زوم اســت. نکتــه دیگــر 
ــز  ــاخت لن ــای س ــردن پیچیدگی ه ــم ک ــی با ک ــه کانون ــودن فاصل ــت ب ــه ثاب این ک
ــا جــای  ایــن امــکان را فراهــم مــی آورد کــه راحت تــر بتــوان دهنــه دیافراگــم را ت
ــا 2  ــازی بیــن 1,4 ت ــم معمــوال دیافراگم هــای ب ــر کــرد. لنز هــای پرای ممکــن بازت
ــور بــاال لنز هــای ســریعی باشــند  دارنــد و ایــن باعــث می شــود بــه دلیــل جــذب ن
ــاز خــود توانایــی ایجــاد عمــق میدان کــم و  و عــالوه بر ایــن بــه علــت دیافراگــم ب
ــای  ــد دارند.لنز ه ــم می باش ــیار مه ــره بس ــی پرت ــه در عکاس ــا را ک ــای زیب بوکه ه
ــه علــت پیچیدگــی نحــوه کار معمــوال طــوری ســاخته می شــوند کــه دامنــه  زوم ب
ــود.  ــته تر می ش ــن زوم بس ــا باالرفت ــا ب ــم آن ه ــد و دیافراگ ــی ندارن ــم ثابت دیافراگ
ــه  ــا توجــه ب ــی داشــته باشــد ب ــم ثابت ــه دیافراگ ــد کمین ــز زوم بخواه ــر یــک لن اگ
ــل  ــر و حم ــت بهت ــود. کیفی ــر می ش ــیار بزرگ ت ــدازه آن بس ــوال ان ــاختار، معم س
ــن  ــف دوربی ــم را در کی ــای پرای ــه لنز ه ــتند ک ــی هس ــای مهم ــر فاکتور ه راحت ت
همــه عکاس هــا قــرار می دهنــد. اگــر تــا بــه حــال عکاســی بــا لنزپرایــم را تجربــه 
ــه شــما توصیــه می کنیــم حتمــا ایــن کار را انجــام دهیــد. شــما حتــی  نکرده ایــد ب
گاهــی می توانیــد از لنز هــای دوربین هــای قدیمــی و آنالــوگ خــود بــر روی 
ــورت  ــه ص ــد ب ــوس بای ــرای فوک ــه ب ــد، البت ــتفاده کنی ــال اس ــای دیجیت دوربین ه
دســتی اقــدام کنیــد. اگــر دوربیــن کــراپ داریــد لنز هــای پرایــم 50 تــا 85 میلیمتری 
ــد  ــم دسترســی داری ــه لنز هــای پرای ــد گزینه هــای مناســبی باشــند. اگــر ب می توانن
بــه شــما توصیــه می کنیــم حتمــا در پرتــره از آن هــا اســتفاده کنیــد و لــذت ببریــد.
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