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عکاسی تجاری و صنعتی
عکاسی از سوژه های متحرک

یکی از چالش های عکاسی برای عکاسان آماتور و به خصوص کسانی که نسبت به 
تنظیمات دوربین اطالعات کافی ندارند، عکاسی از سوژه های متحرک است. این 
سوژه متحرک می تواند یک کودک، ماشین، موتور و یا یک حیوان اهلی یا وحشی  
را در حالت  ما دوربین  تقریبا همه می دانیم که وقتی سوژه متحرک است و  باشد. 
خودکار قرار می دهیم عکس تار می شود ! اما  برای این که این اتفاق نیفتد و یا 
با حالت کنترل شده ای بیفتد یعنی مثال تنها اطراف سوژه تار شود چه باید کرد. در 
عکاسی  از سوژه های متحرک آن چه تعیین کننده است و برای عکاس در اولویت 
قرار دارد سرعت شاتر است. چرا که نوع عکاسی از سوژه متحرک رابطه مستقیمی با 
سرعت شاتر دارد. به همین دلیل است که اگر می خواهید هم چنان در حالت خودکار 
عکاسی کنید اما بر روی سرعت شاتر کنترل داشته باشید باید دوربین خود را در حالت 
TV یا اولویت شاتر قرار دهید. در این حالت شما سرعت شاتر مورد نظر را انتخاب 

کرده و بقیه تنظیمات را به دوربین واگذار می کنید. حالت دیگر هم این است که کال 
از تنظیمات دستی استفاده کرده و کنترل دوربین را به دست بگیرید اما سرعت شاتر 
برای هر نوع عکاسی باید چطور باشد. اگر می خواهید سوژه را در حرکت ثابت کنید 
و یا به اصطالح فریز نمایید باید سرعت شاتر را باال ببرید آنقدر که دامنه حرکتی 
سوژه در آن زمان به صفر میل کند. اما یادتان باشد که باال بردن سرعت شاتر یعنی 
نور رسانی کمتر و این یعنی دیافراگم  و ایزو باید کمبود نور را جبران کنند. اگر فرض 
کنیم سوژه شما ۱ متر بر ثانیه یعنی 60 کیلومتر در ساعت حرکت دارد قرار دادن 
سرعت شاتر بر روی یک هزارم ثانیه بدین معنا است که بازه حرکتی سوژه شما در 
این زمان به صورت حداکثری ۱ میلی متر است . اگر عکسی شارپ می خواهید باید 
سعی کنید این میزان بین ۱ تا ۱/5 میلی متر ثابت بماند و تا جای ممکن حتی کمتر 
شود. البته با استفاده از تکنیک پنینگ و حرکت دوربین همراه با سوژه می توانید با 
این اعداد بازی کنید که این کار باعث می شود هر چیزی که در فوکوس دوربین شما 
نیست تار تر از مقدار معمول شود در حالی که سوژه شما شارپنس را تا حد زیادی 
حفظ می کند. پنینگ نیازمند تمرین و شناخت دوربین است. پس یادتان باشد دفعه 
بعد که خواستید از سوژه متحرک استفاده کنید دوربین را در حالت خودکار نگذارید 
و اگر امکان تعیین نوع فوکوس هم دارید آن را بر روی continuous قرار دهید 
که مثال در دوربین های کنونی با نام AI servo وجود دارد که فوکوس را بر روی 

سوژه حفظ می کند.

اگــر بــه عکاســی عالقــه داشــته باشــید بــه احتمــال 
ــاد  ــتان زی ــه گوش ــی ب ــی صنعت ــاد عکاس ــی زی خیل
ــر  ــیاری دیگ ــد بس ــفانه مانن ــت. متاس ــورده اس خ
ــی  ــا عکاس ــن روزه ــی ای ــای عکاس ــبک ه از س
ــده  ــی ش ــغلی عموم ــه ش ــل ب ــم تبدی ــی ه صنعت
ــده.  ــارج ش ــی خ ــه تخصص ــا از حیط ــت و تقریب اس
ــراد  ــیاری از اف ــت؟ بس ــی چیس ــی صنعت ــا عکاس ام
ــوالت  ــی از محص ــا عکاس ــی را تنه ــی صنعت عکاس
و ســاخته هــای یــک شــرکت مــی داننــد. حقیقــت 
ایــن اســت کــه هــدف عکاســی تجــاری و صنعتــی 
تنهــا عکــس خــوب گرفتــن از محصــوالت نیســت! 
یــک عــکاس تجــاری و صنعتــی بــه مشــتری های 
ــل  ــای قاب ــا ســرویس ه ــد ت ــی کن ــود کمــک م خ
ــه نحــوه بهتــری  ــا محصــوالت خــود را ب ــه و ی ارائ
ــی  ــد عکاس ــی توانی ــما م ــذارد. ش ــش بگ ــه نمای ب
تجــاری و صنعتــی کنیــد بــدون ایــن کــه حتــی از 
یــک محصــول عکــس بگیریــد. زمانــی کــه فــردی 
ــه دهنــده خدمــات هســتند و شــما  ــا شــرکتی ارائ ی
ــا را  ــای آن ه ــی کاره ــه نوع ــس ب ــن عک ــا گرفت ب
معرفــی مــی کنیــد در واقــع عکاســی تجــاری انجــام 
داده ایــد. در واقــع عکاســی صنعتــی هــم در زمــره 
ــک  ــی در ی ــود و حت ــی ش ــام م ــاری انج کار تج
صنعــت ممکــن اســت شــرکتی تنهــا ارایــه دهنــده 
خدماتــی باشــد کــه بــرای ســاخت یــک محصــول 
ــط کار  ــد کاری، محی ــی از فراین ــت. عکاس الزم اس
ــوع کار  ــی ن ــت معرف ــد جه ــی هدفمن ــا عکاس و ی
ــوب  ــی محس ــی صنعت ــی عکاس ــه نوع ــی ب همگ
ــت  ــن اس ــی ممک ــکاس صنعت ــک ع ــوند. ی می ش
ــال  ــرد و مث ــرار بگی ــم ق ــی ه ــرایط خطرناک در ش
نیــاز باشــد در یــک ارتفــاع بــاال و روی ســبد یــک 
باالبــر عکاســی کنــد. نکتــه جالــب توجــه در مــورد 

ــه  ــکاس همیش ــه ع ــت ک ــن اس ــی ای ــن عکاس ای
نبایــد بــه دنبــال چیدمــان باشــد بلکــه اتفاقــا 
ــت  ــه ثب ــم را در لحظ ــد فری ــع بای ــیاری از مواق بس
کنــد تــا همــه چیــز شــکل زنــده و طبیعــی خــود را 
داشــته باشــد. عکاســی صنعتــی از آن زمینــه هــای 
ــزات هــم در آن نقــش  ــه تجهی عکاســی هســت ک
ــه  ــر اینک ــالوه ب ــد ع ــی کنن ــا م ــی ایف ــیار مهم بس
ــط در  ــاری فق ــی و تج ــان صنعت ــیاری از عکاس بس
یــک حــوزه خــاص کار مــی کننــد. مثــال در زمینــه 
ــات  ــان دادن جزیی ــه نش ــرات ک ــی از جواه عکاس
و ظرافــت و همچنیــن طیــف رنگــی از اهمیــت 
ــف  ــای مختل ــکاس ه ــت ع ــوردار اس ــی برخ خاص
ــد.  ــود را دارن ــاص خ ــای خ ــک ه ــا و تکنی روش ه
عکاســان حرفــه ای در ایــن زمینــه هــا ســعی مــی 
کننــد تــا از جدیدتریــن دوربیــن هــا اســتفاده کننــد 
تــا از رقیبــان عقــب نیفتنــد چــه بســا گاهــی تنهــا به 
دلیــل بیشــتر بــودن دامنــه دینامیکــی سنســور یــک 
ــن خــود را عــوض مــی  ــد دوربی ــی برن ــن حت دوربی
ــتودیوی  ــوال اس ــی معم ــکاس صنعت ــک ع ــد. ی کنن
اقســام تجهیــزات  انــواع و  مجهــزی داشــته و 
ــا نیســت  ــدان معن ــن ب ــه ای ــردازی را دارد، البت نورپ
کــه بــا تجهیــزات کــم نمــی تــوان مطلقــا عکــس 
ــن  ــت کار در ای ــا کیفی ــا قطع ــت ام ــی گرف صنعت
ــه  ــری ب ــی دیگ ــوع عکاس ــر ن ــش از ه ــه بی زمین
تجهیــزات وابســته اســت. بــه عنــوان مثــال وجــود 
دوربین هــای مدیــوم فرمــت کــه بــرای چــاپ 
ــت  ــا کیفی ــی ب ــزرگ تبلیغات ــیار ب ــای بس عکس ه
ــزایی در  ــه س ــر ب ــد تاثی ــوند می توان ــتفاده می ش اس
ــه طــوری کــه گاهــی  خروجــی کار داشــته باشــد ب
ــان  ــا هم ــا ی ــتفاده از پهپاده ــت. اس ــه کار اس الزم
ــم در دادن  ــی ه ــوص عکاس ــای مخص drone ه

ــه  ــت چ ــر اس ــیار موث ــاص بس ــع و خ ــای بدی نماه
ــاال مــی  ــه ب ــا از زاوی بســا کــه عکاســی از یــک بن
توانــد بســیار تاثیــر گــذار باشــد و قطعــا گرفتــن آن 

ــت.  ــانی نیس ــزات کار آس ــدون تجهی ب
امــا عــالوه بــر تجهیــزات عکاســی تجــاری نیازمنــد 
ــد مشــتری از عکــس  ایــن اســت کــه عــکاس بدان
ــک  ــن ی ــا گرفت ــی صرف ــاری دارد. گاه ــه انتظ چ
ــتری  ــاز مش ــد نی ــی توان ــری نم ــت و هن کادر درس
را بــرآورده کنــد. یــک عــکاس تجــاری نبایــد تنهــا 
بــه جنبــه هــای هنــری عکــس توجــه داشــته باشــد 
ــت  ــا را رعای ــد آن ه ــه نبای ــی ک ــن معن ــه ای ــه ب ن
کنــد بلکــه عــالوه بــر رعایــت اصــول و قوانیــن باید 
بــه کاربــرد و دلیــل عکاســی خــود هــم بیندیشــد بــه 
ــی  ــام عکاس ــل از انج ــه قب ــت ک ــل اس ــن دلی همی
تجــاری و صنعتــی عــکاس بایــد ماننــد یک پزشــک 
ــار را  ــم بیم ــام عالی ــز دارو تم ــل از تجوی ــه قب ک
بررســی مــی کنــد، از خــم و چــم کار آشــنایی کافــی 
پیــدا کنــد و بدانــد کــه عکــس هــای بــا چــه هدفــی 
ــرا  ــد. چ ــی گیرن ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــا م و در کج
کــه بــه عنــوان مثــال ممکــن اســت یــک عکــس 
کــه در مجلــه بســیار خــوب بــه نظــر مــی رســد در 
ــی الزم را نداشــته  ــی آن کارای ــورد تبلیغات ــک بیلب ی
ــر  ــد در ه ــی خواهی ــر م ــد اگ ــان باش ــد. یادت باش
ــام  ــی انج ــا صنعت ــاری و ی ــی تج ــه ای عکاس زمین
ــام کار در آن  ــل از انج ــه قب ــت ک ــد نیس ــد ب دهی
ــا بتوانیــد کار بهتــری ارائــه  زمینــه مطالعــه کنیــد ت
دهیــد. در عکاســی گاهــی همــه چیــز تجهیــزات و 
ــوژه و  ــه س ــبت ب ــد نس ــت، بای ــی نیس ــر عکاس هن

ــوع کار هــم کســب دانــش کــرد. ن

رضا رهنمای مقدم 

یادداشتعکاسی


