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نکاتی آسان اما کلیدی
در عکاسی 

اخالق خرید دوربین 

انجام شود  با دقت و وسواس خاصی  باید  از کارهایی است که  خرید دوربین یکی 
چرا که اوال هزینه آن باال است دوما چون آینده کاری و یا بخش عمده ای از اوقات 
فراغت شما را تشکیل می دهد از اهمیت ویژه ای برخوردار است پس وسواس خرج 
دادن در خرید آن خیلی هم بی راه نیست. اما همیشه سوالی که پیش می آید این است 
که دوربین را از کجا بخریم. خب با توجه به این که هزینه در خرید بسیار مهم است 
به آن داریم می گردیم.  ارزان ترین محلی که اطمینانی نسبی هم  به دنبال  معموال 
در این جا ما نمی خواهیم بحثی تبلیغاتی داشته باشیم و یا مراکز و سایت ّهای معتبر 
خرید را معرفی کنیم بلکه می خواهیم کمی در مورد اخالق خرید و این که چطور 
تصمیم گیری کنیم صحبت نماییم.  دوربین از آن دسته از ادواتی است که هر چه در 
مورد آن بخوانید و تحقیق کنید باز هم تا زمانی که آن را به دست نگرفته اید و با آن 
کار نکرده اید نمی توانید یک تصمیم خوب و نهایی در مورد آن بگیرید. خیلی اوقات 
شما از دوربین دوست خود استفاده می کنید و از کار کردن با آن و عکس های آن 
لذت می برید و همین باعث می شود که آن دوربین خاص را برای خرید انتخاب کنید. 
اما وقتی بین چندین گزینه شک دارید قطعا بهترین راه این است که بتوانید آن ها 
را استفاده کنید و بعد تصمیم بگیرید. امروزه خرید اینترنتی با توجه به فروشگاه های 
معتبر و خدماتی که ارائه می دهند  همیشه گزینه خوب و ارزان و بی دردسری است 
اما خرید کاالیی مثل دوربین شاید آن قدرها راحت نباشد. رفتن به مغازه هایی که به 
شما اجازه می دهند دوربین را از نزدیک لمس کنید و حتی با آن کار کنید قطعا حس 
اطمینان بیشتری نسبت به خرید در شما ایجاد می کند. فردی که شما از او دوربین 
را می خرید هم بسیار مهم است، برخی تنها فروشنده اند و اطالعات چندانی نسبت 
به آن چه می فروشند در اختیار ندارند در حالی که برخی کامال تخصصی با موضوع 
برخورد می کنند و با توجه به علم و تجربه شان شما می توانید از اطالعات آنها نهایت 
استفاده را ببرید. این که فروشگاهی باشد که شما بتوانید از تجربیات و کمک آن ها 
استفاده کنید خودش مزیت بزرگی است. برخی از افراد وارد فروشگاه های این چنینی 
شده و از آن چه در اختیارشان قرار می گیرد استفاده می کنند اما در نهایت با اختالفی 
جزئی خرید نهایی را از یک سایت یا فروشگاه دیگر انجام می دهند. یادمان باشد که 
بقای این فروشگاه ّها و افراد دلسوز به ما بستگی دارد و این که ما اندکی پول بیشتر 
خرج کنیم اما در ازای آن اطالعات و خدمات مناسبی بگیریم کامال منطقی است. 
بسیاری مواقع قیمت بیشتر به معنای کالهبرداری نیست، اگر در هنگام خرید دوربین 
اندازه یک ساندویچ پول بیشتری خرج کنید اما باعث شوید افراد با سواد در این زمینه 

بمانند مطمئن باشید بیش از آن چه فکر کنید سود کرده اید.

علم  هر  مانند  و  هنر  هم  و  است  علم  هم  عکاسی 
دارد.  فراوانی  ممارست  و  تمرین  به  نیاز  هنری  و 
رایج  اشتباهات  از  خواهیم  می  هم  باز  هفته  این  در 
که  اشتباهاتی  کنیم  صحبت  کار  تازه  های  عکاس 
دقت  اما  نباشد  آنقدر ها سخت  آن ّها  تشخیص  شاید 
نتوانید  هیچ وقت  که  می شود  باعث  آن ها  به  نکردن 

کنید. پیشرفت 

رنگ های غیر طبیعی و اشباع شده 	

گاهی  غیرطبیعی  و  شده  اشباع  رنگ های  از  استفاده 
می تواند به عکس کمک کند اما باید توجه داشته باشید 
که همیشه نباید عکس ها را به گونه ای پردازش کرد 
باشند.  داشته  اشباع شده  و  غیرطبیعی  رنگ هایی  که 
موضوعی  یا  و  برخی عکس ّهای سورئال  برای  شاید 
خاص بتوان از این تکنیک در ادیت استفاده کرد اما 
همیشه این کار خوب نیست و در بیشتر مواقع باعث 
خراب شدن عکس می شود. متاسفانه عکاس ّهای تازه 
کار و کسانی که آن قدرها با ادیت عکس آشنا نیستند 
با استفاده از نرم افزارهایی که ویرایش های آماده دارند 
ویرایش عکس ها می زنند وسوسه می شوند  به  دست 
در  کنند.  استفاده  حاالت  اشباع ترین  در  را  رنگ ها  تا 
زیبایی  عکس  به  نظر  به  اشباع  رنگ های  اول  نگاه 
می برند  بین  از  را  عکس  اصالت  چون  اما  می افزایند 
عکس  ویرایش  به  حد  از  بیش  و  بود  مواظب  باید 
نپرداخت نکته دیگر هم کالیبره نبودن مانیتور در زمان 
و  کنید  می  عکاسی  زیاد  اگر  است.  عکس  ویرایش 
از  کیفیت ویرایش عکس برای شما مهم است حتما 
کالیبره بودن مانیتور خود اطمینان حاصل نمایید برای 
این کار بهتر است از سخت افزارهای موجود برای این 

کار استفاده نمایید.

عکس ها به اندازه کافی شارپ نیستند	

گاهی عکس های تار زیبا هستند اما قطعا خودتان هم 
می دانید که عکسی که با منظور و با فکر قبلی تار گرفته 
شده باشد بسیار متفاوت است با عکسی که به دلیل لرزش 
دست تار شده باشد. کنترل شارپنس عکس بسیار مهم 
است. بسیاری از عکاس های تازه کار بدون دقت کافی 
به تنظیمات شروع به عکاسی کرده اما به نکاتی مانند 
سرعت شاتر دقت نمی کنند. بسیاری از عکاس های تازه 
 LCD کار به یک نگاه سریع به پیش نمایش عکس در
فکر می کنند شارپنس عکسشان خوب است در صورتی که 
خیلی مواقع تاری عکس زمانی که در اندازه بزرگتر به آن 
دقت کنیم مشاهده می شود. عکاسان حرفه ای بر روی 
این موضوع بسیار حساس هستند و بسیاری مواقع بعد 
از گرفتن عکس بر روی آن زوم کرده و با دقت زیادی 
آن را بررسی می کنند. عکس ّهای بسیار زیادی هستند 
که از نظر عکاسان تازه کارهیچ مشکلی ندارند اما یک 
عکاس حرفه ای وقتی به آن نگاه می کند متوجه لرزش 
و تار بودن آن می شود و این قضیه در چاپ عکس بسیار 
و  پایه  سه  از  استفاده  می دهد.  نشان  را  خودش  بیشتر 
دقت به تنظیمات دوربین می تواند به شما در حل این 
مسئله کمک شایانی کند. شاید به نظرتان دستان شما 
لرزش بسیار کمی داشته باشند اما مطمئن باشید همیشه 
نمی توانید به اندازه کافی به دستان خود اطمینان کنید .

کادر بندی بد	

خب بارها در مورد کادر بندی و قانون یک سوم و اهمیت 
خطوط صحبت کرده ایم اما باز هم تاکید می کنیم که در 
اندازه  زمان عکاسی به سوژه و نحوه کادربندی آن به 
کافی دقت نمایید چرا که هر چقدر هم تجهیزات خوبی 

داشته باشید یک کادر بد باز هم بد است و عکس شما 
را خراب می کند.

دور بودن از سوژه	

که  آن قدر  شما  اگر عکس های   : می گوید  کاپا  رابرت 
سوژه(  )به  کافی  اندازه  به  نشده اند،  خوب  می خواهید 
مبالغه  این سخن خیلی  نبوده اید! هر چند که  نزدیک 
آمیز است و دالیل زیادی برای خراب شدن یک عکس 
از دالیل  از سوژه یکی  اما قطعا دور بودن  وجود دارد 
مهمی است که حتی گاهی عکاس های حرفه ای هم 
عکاسی هایی  در  است  درست  نمی کنند.  توجه  آن  به 
مانند عکاسی حیات وحش و ... محدودیت ّهایی وجود 
دارد اما به طور کل این قضیه که سوژه ما چیست و 
چرا داریم در آن محل خاص عکاسی می کنیم بسیار 
مهم است. به عنوان مثال دور شدن از سوژه های اصلی 
به این دلیل که همه چیز باید در کادر بیفتد مشکلی 
است که اکثر عکاس های تازه کار با آن دست و پنجه 
اطراف  محیط  فدای  را  سوژه  واقع  در  و  می کنند  نرم 
می نمایند به گونه ای که دیگر آن چه که باید مرکز توجه 
از  که  نیست  بد  نیست همین جا هم  توجه  باشد،مرکز 
یکی از بزرگترین معضالت عکاسی افراد تازه کار یعنی 

عدم وجود سوژه در عکس صحبت کنیم.

نبود سوژه	

هر عکسی نیازمند وجود یک سوژه است. این که شما 
دوربین را به سمت یک منظره زیبا بگیرید کافی نیست. 
باید دقیقا بدانید و به این فکر کنید که عکس شما چه 
چیز را می خواهد نشان دهد و مرکز توجه آن کجاست. 

رضا رهنمای مقدم 

یادداشتعکاسی


