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وقتی محدودیت ها
به شما فرصت یادگیری می دهند

عکاسی در شب بدون سه پایه

آیـــا تـــا بـــه حـــال برایتـــان پیـــش آمـــده اســـت کـــه منظـــره زیبایـــی در 
ـــه  ـــدون آن ک ـــد ب ـــی کنی ـــید از آن عکاس ـــته باش ـــت داش ـــد و دوس ـــب ببینی ش
ـــد  ـــی نتوانی ـــر دلیل ـــه ه ـــا ب ـــید و ی ـــته باش ـــراه داش ـــه پایه هم ـــان س ـــا خودت ب
ــرایط بوده ایـــد و تـــالش کرده ایـــد  ســـه پایـــه بکاریـــد؟ اگـــر در ایـــن شـ
عکـــس خوبـــی بگیریـــد امـــا در نهایـــت یـــا نویـــز شـــما بـــه علـــت بـــاال 
ــت و  ــرزش دسـ ــت لـ ــه علـ ــتان بـ ــا عکسـ ــده و یـ ــاد شـ ــزو زیـ ــردن ایـ بـ
ــک  ــتان تبریـ ــرای تالشـ ــما بـ ــه شـ ــده بـ ــار شـ ــن تـ ــاتر پاییـ ــرعت شـ سـ
می گوییـــم و می خواهیـــم راهـــکاری ارائـــه دهیـــم کـــه ایـــن مشـــکل تـــا 
حـــد زیـــادی مرتفـــع شـــود. در ایـــن شـــرایط بـــه شـــما توصیـــه می کنیـــم 
ــاد  ــه زیـ ــدون این کـ ــد و بـ ــی بگذاریـ ــی پیاپـ ــت عکاسـ ــن را در حالـ دوربیـ
حرکـــت کنیـــد از هـــر فریـــم حداقـــل ۵ عکـــس بگیریـــد. اگربخواهیـــم بـــه 
صـــورت فرمـــول وار بیـــان کنیـــم می توانیـــد دیافراگـــم خـــود را بیـــن ۲.۸ 
ــاتر را بـــر روی ۱/۳۰ ثانیـــه بگذاریـــد و  ــا ۴ تنظیـــم کنیـــد. ســـرعت شـ تـ
ایـــزو را هـــم بیـــن ۲۰۰۰ تـــا ۳۰۰۰ قـــرار دهیـــد. بعـــد از این کـــه 
حداقـــل ۵ فریـــم گرفتیـــد اولیـــن عکـــس را ادیـــت کنیـــد و بـــا اســـتفاده 
از الیـــت روم و یـــا فتوشـــاپ ادیـــت خـــود را بـــا دیگـــر فریم هـــا هماهنـــگ 
)sync(  کنیـــد. ســـپس همـــه عکس هـــا را بـــه صـــورت الیـــه ای بـــر روی 
هـــم در فتوشـــاپ بـــاز کنیـــد و آن هـــا را  align نماییـــد و بعـــد از منـــوی 
 layers گزینـــه convert to smart object را انتخـــاب کنیـــد. ســـپس

Layer�>Smart Object�>Stack Mode�> Median را انتخـــاب کنیـــد. 

ـــان را  ـــد و تاثیرش ـــاب نمایی ـــا را انتخ ـــواع stack mode ه ـــد ان ـــه می توانی البت
ـــد.  ـــد را برگزینی ـــر می رس ـــر بهت ـــه نظ ـــه ب ـــت آن چ ـــد و در نهای ـــاهده کنی مش
توجـــه داشـــته باشـــید کـــه در زمـــان align کـــرد ممکـــن اســـت عکـــس 
شـــما بـــه علـــت حرکت هایـــی کـــه داشـــته اید اندکـــی کـــراپ شـــود، پـــس 
ـــاظ  ـــود لح ـــدی خ ـــه را در کادربن ـــن نکت ـــا ای ـــس حتم ـــن عک ـــان گرفت در زم
کنیـــد. در واقـــع بـــا اســـتفاده از ایـــن تکنیـــک و تطبیـــق نقـــاط مشـــترک 
ــا نویـــز  عکس هـــا شـــما نـــه تنهـــا عکســـی بـــا کیفیـــت بهتـــر بلکـــه بـ
کمتـــر بـــه دســـت می آوریـــد و هـــر چنـــد کـــه بـــه صـــورت براکتینـــگ 
شـــاتر عکاســـی نکرده ایـــد امـــا احتمـــاال بـــا ایـــن روش دامنـــه دینامیکـــی 

بهتـــری هـــم خواهیـــد داشـــت. 

ترفندعکاسی

یـا  و  کنیـم  نـگاه  را  لیـوان  پـر  نیمـه  کـه  ایـن 
نیمـه خالـی آن را بـه شـخصیت مـا بسـتگی دارد. 
مثبت تـر  را  آن  می تـوان  همیشـه  کـه  شـخصیتی 
کـرد. به عنـوان یـک هنرمنـد عـکاس هرگـز نبایـد 
بگذاریـد آن قسـمتی از شـخصیت شـما که همیشـه 
لیـوان را می بینـد جلـوی پیشـرفت  نیمـه ی خالـی 
عکاس هـای  امـروزه  متاسـفانه  بگیـرد.  را  شـما 
زیـادی را می بینیـم کـه مهم تریـن دلیـل نرسـیدن 
بـه آن چـه که دوسـت دارند را نبـود امکانـات کافی 
مثـل  عبارت هایـی  شـنیدن  روزهـا  می دانند.ایـن 
»خـب بـا دوربیـن کراپ کـه نمیشـه کاری کرد« یا 
»اگـر فول فریـم داشـتم اون موقع می تونسـتم خودم 
نیسـت و در  ، آن قدرهـا عجیـب  بـدم«  رو نشـون 
بسـیاری از جمـع های عکاسـی آن ها را می شـنویم. 
درسـت اسـت که دوربیـن و تجهیزات نقـش مهمی 
دارنـد و مـا هـم نمی خواهیـم نقـش مهـم آن هـا را 
نادیـده بگیریـم امـا حقیقـت این اسـت که عکاسـی 
یـک  داشـتن  و  اسـت  تکنیـک  و  هنـر  از  تلفیقـی 
دوربیـن خـوب تنهـا بخشـی از مبحـث تکنیـک را 
پوشـش می دهـد. چـه بسـیار عکاسـانی که سـال ها 
قبـل عکس هایـی بـه غایـت زیبـا و با کیفیـت خلق 
کرده انـد کـه هنـوز هم بسـیار زیبـا و قابل سـتایش 
می خواهنـد  کـه  تـازه کار  عکاس هـای  هسـتند. 
کار  معمـوال  کننـد  عکاسـی  بیشـتری  جدیـت  بـا 
خـود را بـا دوربین هـای بـا سنسـور کـراپ شـروع 
می کننـد کـه البتـه دلیـل عمـده آن ایـن اسـت که 
ایـن دوربین هـا از دوربین هـای فول فریـم ارزان تـر 
و سـبک تر هسـتند، پـس از مدتـی عکاسـی بـا این 
دوربین هـا و مقایسـه عکس هایشـان بـا آثـار درجـه 
یـک بـه ایـن فکـر می کننـد کـه تنهـا مشـکلی که 
دارنـد عـدم وجـود تجهیـزات کافی اسـت! در حالی 

کـه حقیقـت ایـن اسـت کـه بزرگترین فاصلـه آن ها 
بـا عکس هـای عکاسـان برتـر عـدم وجـود تجربـه 
و تکنیـک کافـی اسـت و نـه دوربیـن متفـاوت. بـه 
شـما اطمینـان می دهیـم کـه داشـتن یـک دوربیـن 
فـول فریـم شـما را عـکاس بهتـری نخواهـد کـرد. 
سـعی کنیـد این تفکـر کـه دوربین فول فریم اساسـا 
دوربیـن بهتـری اسـت را  از ذهن خود خـارج کنید. 
بلـه ایـن درسـت اسـت کـه دوربین هـای فول فریم 
معمـوال در کنتـرل نویـز یـا دامنـه دینامیکـی نـور 
امـا  می کننـد  عمـل  کـراپ  دوربین هـای  از  بهتـر 
مزایـای  هـم  کـراپ  دوربین هـای  حـال  عیـن  در 
کـه  فوکوسـی  نقـاط  مثـل  دارنـد  را  خودشـان 
و  می دهنـد  پوشـش  را  فریـم  از  بیشـتری  فضـای 
یـا این کـه به واسـطه کراپشـان تـوان تله بیشـتری 
نسـبت بـه دوربین هـای فول فریـم دارنـد از لحـاظ 
کیفیـت  هـم نمی تـوان امتیـاز را بـه طـور کامـل به 
فول فریم هـا داد. بـرای اثبـات ایـن ادعـا بـه شـما 
 DXOMARK توصیـه می کنیـم به سـایت معـروف
سـر بزنیـد و مقایسـه تـوان سنسـورهای دوربین هـا 
بـا هـم و نسـبت کیفیـت آن هـا را بـا هـم بررسـی 
کنیـد. مثـال بـرای این کـه ببینیـد یـک دوربیـن بـا 
سنسـور کـراپ چقـدر می تواند خـوب عمـل کند به 
شـما توصیـه می کنیـم دوربیـن d7200 نیکـون را 
انتخـاب کنیـد و آن را بـا چنـد مـورد از دوربین های 
فول فریـم مقایسـه نماییـد. تعجـب نکنیـد اگـر حتی 
نسـبت  دوربیـن  ایـن  از  بهتـری  دینامیکـی  دامنـه 
قدیمی تـر  نه چنـدان  دوربین هـای  از  برخـی  بـه 
فول فریـم می بینیـد. ایـن تصـور را کـه حرفه ای هـا 
بـا دوربین هـای فول فریـم کار می کننـد و مـا هرگز 
عکس هـای  نمی توانیـم  کـراپ  دوربیـن  یـک  بـا 
بسـا  چـه  کنیـد  دور  خـود  از  بگیریـم  حرفـه ای 

بسـیاری از عکس هـای فوق العـاده وجـود دارنـد که 
حتـی بـا dslr هـم گرفتـه نشـده اند. دوربیـن شـما 
ابـزار کار شماسـت و ممکـن اسـت بهتریـن ابـزار 
نباشـد امـا هرگـز نبایـد بـه ایـن خاطـر کـه بهترین 
ابـزار را در اختیـار نداریـد از گـود کنـار رویـد. یـاد 
بگیریـد چشـم خـود را به دیـدن فریم های عکاسـی 
اطرافتـان عـادت دهیـد. سـعی کنیـد برای پوشـش 
ضعف هـای دوربیـن خـود تکنیک هـای مختلـف را 
یـاد  بگیریـد. تکنیک هایـی کـه مـی تواننـد شـما را 
از یـک عـکاس معمولـی بـه یـک حرفـه ای تبدیـل 
کننـد. اگـر شـما بـه عنـوان یـک عـکاس تمـام بار 
فنـی را برعهـده تجهیـزات گران قیمـت بگذاریـد و 
سـعی نکنیـد ضعف هـای دوربیـن خـود را بپوشـانید 
هرگـز آن طـور کـه بایـد و شـاید موفق نمی شـوید. 
نداشـتن یـک دوربیـن آخریـن مـدل اصـال بهانـه 
خوبـی بـرای نگرفتـن عکـس خـوب نیسـت. حتـی 
اگـر کیفیـت کارهـای خـود را خیلـی دوسـت ندارید 
دلسـرد نشـوید و بـه جـای آن کـه دوربیـن را مقصر 
بدانیـد بـرای اعتـالی آن سـعی کنیـد. یادگرفتـن 
تکنیک هـا و ترفندهـای مختلـف می توانـد شـما را 
حسـابی پختـه کنـد. مهم تریـن عاملـی کـه باعـث 
می شـود شـما عکـس خـوب یـا بـد بگیریـد دانـش 
دانـش  می خواهـد  دانـش   ایـن  حـال  شماسـت! 
فنـی باشـد یـا هنـری. هرگـز خودتـان را بـه خاطر 
تجهیزتـان محـدود نکنیـد بلکه با افـزودن به دانش 
خـود سـعی کنیـد تـا جـای ممکـن محدودیت هـا را 
چیـزی  مهم تریـن  خالقیـت  بگذاریـد.  سـر  پشـت 
اسـت کـه بـه آن نیـاز داریـد پـس سـعی کنیـد بـا 
آن چـه داریـد جلـو برویـد و نـه بـا افسـوس آن چـه 
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