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قوانین نا نوشته عکاسی !

چه فیلترهایی بخریم؟

خود  دوربین  برای  می توانند   DSLR دوربین های  دارندگان  که  تجهیزاتی  از  یکی 
به  امروزه مانند قبل  آیا  فیلترها چه کاربردی دارند و  اما  فیلترها هستند  تهیه کنند 

آن ها نیازمندیم؟
فیلترهای  انواع  بود.از  رایج  بسیار  فیلترها  از  استفاده  آنالوگ  دوربین های  زمان  در 
مختلف رنگی برای دادن افکت به عکس ها گرفته تا فیلترهای ستاره زن برای نمایش 
از  استفاده  دوربین ها  با دیجیتالی شدن  امروزه  اما   ... و  به شکل ستاره  نوری  نقاط 
فیلترها به میزان بسیار زیادی کاهش یافته چرا که بسیاری از افکت ها را می توان 
با استفاده از نرم افزارهای ویرایش عکس و حتی پردازش داخلی دوربین اعمال کرد 
اما با این وجود هنوز  هم فیلترهای عکاسی تولید می شوند و برخی از آن ها هم چنان 
در  شاید  و  باید  که  آن طور  را  آن ها  تاثیر  نمی توان  که  چرا  هستند  پرفروش  بسیار 
پردازش ایجاد کرد. معروف ترین فیلتری که تقریبا هر عکاسی که با DSLR عکاسی 
می کند بر روی دوربینش قرار می دهد فیلتر UV است. فیلتری که کار آن در گذشته 
جلوگیری از ورود اشعه UV به دوربین و خراب کردن فیلم عکاسی بوده اما امروزه از 
این فیلتر بیشتر به منظور محافظت لنز از خط و خش استفاده می شود چرا که تمام 
دوربین های دیجیتال امروزی در جلوی سنسور خود محافظ UV دارند و نیازی به این 
 UV  فیلتر بدین منظور خاص نیست. برخی از عکاس ها توصیه می کنند به جای فیلتر
از فیلتری به نام skylight استفاده شود تا رنگ آبی آسمان که گاهی در عکس ها 
نمایان می شود و بر روی سوژه ها می افتد از بین برود در واقع این فیلتر را هم می توان 

همه جا استفاده کرد و تاثیری منفی در عکس ندارد. 
مهم ترین فیلترهایی که هنوز هم کاربرد عکاسی دارند فیلترهای ND و GND هستند 
که به نوعی تنها جلوی نور را می گیرند و قطعا کاربردهای خاص خود را دارند مثال 
زمانی که شما می خواهید در نور زیاد با سرعت شاتر کم عکاسی کنید این فیلترها 
به شدت به کار شما می آیند و یا زمانی که اختالف دامنه دینامیکی زمین و آسمان 
پر  اما شاید  کند.  به شما کمک  GND می تواند  فیلتر  تنها یک  و  است  زیاد  بسیار 
کاربردترین فیلتری که برای عکاسی نیاز است و باید در کیف هر عکاسی باشد فیلتر 
پالریزه است. فیلتری که با آن عکاسی از آسمان و جاهایی که بازتابش زیادی دارند 
لذت بیشتری به همراه دارد. یادتان باشد که برای دوربین های دیجیتال با فوکوس 
فیلترهای  انتخاب کنید چرا که  را   circular polarized فیلترهای  اتوماتیک حتما 
قدیمی و خطی پالریزه ممکن است فوفکوس اتومات دوربین شما را دچار مشکل 

کنند و در نتیجه از شارپنس عکس شما کاسته شود. 

ترفندعکاسی

اگر به عکاسی عالقه مند باشید و مقاالت و نوشته های 
مربوط به آن را دنبال کرده باشید همیشه به یک سری 
قوانین ثابت برمی خورید که در هر مقاله ای وجود دارند و 
البته بسیار مفید و کاربردی هم هستند اما برخی از این 
قوانین که ما نام آن را قوانین نانوشته عکاسی می خوانیم 
به صورت موردی و بر اثر تجربه برای فرد تبدیل به 
قوانین  این  بیان  به  امروز می خواهیم  قانون می شوند. 
بپردازیم که البته بیشتر از آن که قانون باشند توصیه هایی 
هستند که اگر آن ها را در ذهن داشته باشیم قطعا مفید 
خواهند بود. توصیه هایی که صرفا به چگونگی کادربندی 
و یا تنظیمات دوربین مربوط نیستند اما به عنوان یک 
عکاس می توانند در کار و نوع عملکرد شما موثر باشند.

قانون سه-دو -یک!	

بلکه  نیست  عکس  گرفتن  نحوه  مورد  در  قانون  این 
می گوید با عکس هایی که گرفته اید چه کنید! هر زمان 
که عکاسی می کنید حتما نسخه پشتیبان از عکس ها 

تهیه کنید و راهکارهای زیر را در نظر بگیرید:
سه نسخه از هر عکس داشته باشید- یک نسخه اصلی 

و دو نسخه پشتیبان
از عکس های خود بر روی دونوع فضای ذخیره سازی 
مختلف پشتیبان بگیرید- مثال بر روی یک هارد دیسک 

CD و یک
روی  بر  حتما  خود  مهم  عکس های  از  کنید  سعی 
 one یا   dropbox مانند  ابری  ذخیره سازی  فضاهای 

drive و یا  google drive پشتیبان تهیه کنید

که  عکس هایی  حتما  کار  این  از  قبل  باشد  یادتان 
کردن  پاک  کنید.  پاک  را  نیستند  خوب  نظرتان  به 
عکس هایی که کیفیت الزم را ندارند بسیار مهم است. 
یادتان باشد پاک کردن عکس  یکی از مهارت هایی ها 

بتوانید  باید  بیاورید!  دست  به  را  آن  باید  که  است 
فریم های بد را تشخیص داده و پاکشان کنید بدون آن 
که به این مساله که روزی شاید به درد بخورند فکر کنید.

قانون خالف قانون یک سوم!	

حتما در مورد قانون یک سوم بارها و بارها خوانده اید 
و شنیده اید! اما قانون خالف قانون یک سوم چیست؟

قانون یک سوم در شروع عکاسی به شما کمک می کند 
که کادرهای خوب و مناسبی ببندید اما یادتان باشد که 
قانون یک سوم در صد درصد مواقع جواب نمی دهد. 
و  کردید  استفاده  سوم  یک  قانون  از  مدتی  که  زمانی 
در همه عکس های شما سوژه ها در یک سوم بودند و 
کمی احساس کردید همه چیز دارد تکراری می شود وقت 
این است که کمی خالقیت به خرج دهید. زمانی که 
با کادر بندی آشنایی پیدا کردید و چشم شما توانایی 
تشخیص کادر خوب و بد را پیدا کرد بهتر است کمی 
زمان  در  را  مختلف  ترکیب بندی های  و  بگذارید  زمان 

عکاسی تست کنید.

قانون تنظیمات پیش فرض دوربین	

برای عکاس های  تغییر تنظیمات دوربین به خصوص 
تازه کار می تواند بسیار گیج کننده و زمان بر باشد. بسیاری 
مواقع شما باید دوربین را در حالتی قرار دهید که فقط 
نیاز باشد بدون فکر به تنظیمات کادر خود را بسته و 
چشم  و  مناظر  از  شما  اگر  مثال  برای  کنید.  عکاسی 
landscape photogra- می کنید  عکاسی  )اندازها 

phy(، به صورت پیش فرض دوربین را در حالت اولویت 

دیافراگم یا همان AV قرار دهید و وایت باالنس را هم 
بر روی خودکار تنظیم کنید. این کار به شما اجازه می 

دهد تنها با تنظیم دیافراگم بتوانید بدون فکر کردن به 
دوربین شما  اگر  بگیرید  دیگر عکس خوبی  تنظیمات 
توانایی عکاسی Raw هم دارد توصیه می کنیم همیشه 
وایت  در  خطایی  اگر  تا  کنید  عکاسی   raw حالت  در 
باالنس رخ داد بتوانید راحت تر آن را در ویرایش عکس 

تصحیح کنید.

به سه پایه تکیه نکنید	

یکی از مهم ترین تجهیزات عکاسی که هر عکاسی باید 
داشته باشد سه پایه است چرا که بسیاری از مواقع بدون 
سه پایه نمی توانید عکس هایی شارپ و با کیفیت مناسب 
تهیه کنید به خصوص اگر با سرعت پایین نیاز به عکاسی 
داشته باشید عدم استفاده از سه پایه قطعا باعث تار شدن 
عکس خواهد شد. اما سه پایه شما را به یک جا پایبند 
می کند. زمانی که سه پایه به همراه دارید و می خواهید 
برای عکاسی از منظره آن را در جایی بکارید ابتدا تامل 
کنید و در محیط راه رفته و چند عکس تست بگیرید. 
این روش بهترین راه برای تعیین نقطه ای است که شما 
این که چه  و  لنز شما  نوع  دهید.  قرار  را  پایه  باید سه 
نوع عکسی می خواهید بگیرید در تعیین نقطه قرارگیری 
سه پایه بسیار مهم است پس یادتان باشد قبل از کاشتن 
سه پایه و تکیه به آن حتما عکس های تست بگیرید.

در نهایت بد نیست به این نکته اشاره کنیم که بسیاری 
از قوانین عکاسی برای هر شخص به صورت متفاوت 
شکل می گیرند. این که شما به عنوان یک عکاس برای 
خود قوانینی داشته باشید می تواند بسیار کمک کننده 
باشد اما یادتان باشد که عکاسی هنر است و نمی توان 

هنر را در چارچوب سختی از قانون قرار داد.

رضا رهنمای مقدم 


