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تراز سفیدی
مهم اما ناشناس

بوکه های زیبا، بدون لنزهای گران

احتمـاال تـا به حـال عکس هـای زیادی دیـده اید که در آن ها سـوژه کامـال فوکوس 
بـوده و در پشـت آن نـور بـه صـورت دایـره  و یـا چندضلعی هـای محـو قـرار دارد. 
گاهـی هـم ایـن نورهـا شـکلی شـبیه قلـب و... دارنـد. در اصطالح عکاسـی بـه این 
نورهـا بوکـه )bokeh( می گوینـد. بـرای ایـن کـه بتوانیـد عکس هایـی بـا بوکه های 
زیبـا بگیریـد بـه دو چیـز نیـاز داریـد. اول منابع نـور نقطـه ای مثل چراغ های شـهر و 
یـا ماشـین ها کـه در فاصله دوری در پشـت سـوژه قـرار گرفته انـد. خب اگـر دوربین 
شـما یـک دوربیـن معمولـی کامپکـت و یـا یـک DSLR با لنـز کیت باشـد، احتماال 
هرگـز نمی توانیـد چنیـن عکسـی بگیریـد دلیلـش این اسـت کـه بـرای گرفتن یک 
عکـس بـا بوکـه خـوب شـما نیاز بـه لنـزی داریـد که عمـق میـدان بسـیار کمی به 
  f/2.8شـما بدهـد و ایـن بدیـن معنی اسـت کـه دیافراگـم آن حداقل بایـد به انـدازه
بـاز شـود. لنزهایـی کـه دیافراگـم آن ها زیاد باز می شـود معموال بسـیار گـران قیمت 
هسـتند. در ضمـن بـد نیسـت بدانیـد کـه برای ایجـاد بوکه هایی با شـکل مشـخص 
ماننـد قلـب و ... می توانیـد شـکل مـورد نظـر را بـر روی یـک مقـوا ببرید و مقـوا را 
بـر روی لنـز قـرار دهید. توجه داشـته باشـید کـه نباید محـدوده دید لنز را بپوشـانید.

)اگـر دقـت کنیـد محـدوده ای که لنز شـما بـرای ثبـت تصویر نیـاز دارد شـامل تمام 
شیشـه روی لنـز نمـی شـود و فقط شـعاع کوچکی از وسـط آن را شـامل می شـود و 

بقیـه تنها بـرای ورود نور اسـت(. 
امـا فـرض کنیـد شـما می خواهید از یـک لیوان یا یک شـیء کوچک عکـس بگیرید 
بـه طوری کـه بوکه هـای زیبـا پشـت آن وجـود داشـته باشـد. اگـر از یـک عـکاس 
حرفـه ای بخواهیـد بـرای شـما ایـن کار را بکنـد او احتمـاال بـا قـرار دادن ledهـای 
کوچـک در پشـت سـوژه و بـا اسـتفاده از یـک لنز بـا دیافراگم بـاز برای شـما چنین 
عکسـی می گیرد.امـا چطور می شـود بدون داشـتن تجهیـزات چنین عکسـی گرفت؟ 
خـب مـا می خواهیـم راه حلی سـاده به شـما ارائـه دهیم. کافـی اسـت bokeh را در 
گـوگل جسـتجو کنیـد و سـپس پس زمینـه ای کـه دوسـت داریـد را )با کیفیـت باال(

انتخـاب کنیـد بعد آن عکـس را به صورت تمام صفحه بـر روی مانیتور و یا تلویزیون 
خـود بیندازیـد، سـپس سـوژه را با یک فاصلـه مناسـب از صفحه نمایش قـرار دهید. 
دوربیـن را بـه سـوژه نزدیـک کنید بـه گونه ای کـه در پس زمینـه فقط بوکه هـا دیده 
شـوند و سـپس از آن عکـس بگیریـد. بـه همیـن سـادگی! شـما می توانیـد حتـی با 
اسـتفاده از موبایـل خـود و بـا کمـی خالقیت عکس هـای تبلیغاتـی با کیفیت بسـیار 

کنید! درسـت  باالیی 

ترفندعکاسی

عکاسـی دیجیتـال دنیـای جدیدی بـه روی این حرفه 
بـاز کـرد. عکاسـی همیشـه یـک هنـر بـوده و خواهد 
بـود امـا میـان هنرهـای دیگـر کـه بـه ابـزار وابسـته 
کـه  می گیـرد  قـرار  دسـته ای  در  عکاسـی  هسـتند، 
ابـزار از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت و در واقـع 
اگر دوربینی در کار نباشـد عکسـی هـم وجود نخواهد 
داشـت. بـا توجه به پیشـرفت روز افزون فنـاوری، این 
ابـزار مهـم هـم روز بـه روز دسـتخوش تغییـرات می 
شـود. به وجـود آمـدن دوربین های دیجیتـال و به تبع 
آن نرم افزارهـای مختلـف ویرایـش عکس باعث شـد 
تقریبـا همـه فرآینـد به وجـود آمدن یک عکـس تغییر 
کنـد. بارهـا و بارهـا هم گفته ایـم که هرچند بسـیاری 
در برابـر ایـن فنـاوری مقاومـت نشـان می دهنـد امـا 
بیـن  از  قدیمـی  دوربین هـای  عمـال  کـه  می بینیـم 
رفته انـد و امـروزه همـه از دوربین هـای دیحیتـال و یا 
موبایلشـان اسـتفاده می کننـد. دوربین هـای دیجیتـال 
بـه واسـطه فناوری امکانات بسـیار زیـادی را در اختیار 
عکاسـان قـرار مـی دهنـد، امکاناتـی کـه بـه عنـوان 
اسـتفاده کننـدگان از ایـن فناوری هـا اصـال و ابـدا به 
آن هـا توجـه نمی کنیـم. یکی از مباحث بسـیار مهم در 
عکاسـی کـه ممکن اسـت برای بسـیاری گنگ باشـد 
مبحـث white balance یـا همـان تـراز سـفیدی 
از اهمیـت مهمـی  این کـه تـراز سـفیدی  بـا  اسـت. 
برخوردار اسـت بسـیاری از افـراد یا در مـورد آن اصال 
نشـنیده اند و یـا اگـر هـم آن را در دوربیـن دیده انـد 
اقدامـی بـرای تنظیـم آن نکرده اند و همیشـه آن را بر 
روی گزینـه خـودکار گذاشـته اند در حالی که بسـیاری 
از مواقـع قـرار دادن تـراز سـفیدی بـر روی تنظیمـات 
خـودکار جـواب نمی دهـد. در واقـع زمانی که عکسـی 
را بـا فرمـت jpg می گیـرد دیگـر نمی توانیـد آن طـور 
کـه بایـد و شـاید و بـدون از بین رفتـن کیفیت عکس 

تـراز سـفیدی آن را توسـط نرم افـزار تصحیـح کنیـد. 
امـا دلیـل تنظیـم تـراز سـفیدی چیسـت؟ آیـا تـا بـه 
حـال شـده عکسـی بگیریـد و ببینیـد رنگ هـا در آن 
بسـیار بـه زردی و یـا بـه آبـی میـل می کننـد؟ دلیـل 
اصلـی آن تنظیم نکـردن صحیـح تراز سـفیدی اسـت. 
در سـاده تریـن تعریـف شـما تـراز سـفیدی را تنظیـم 
می کنیـد تـا بتوانیـد رنگ هـای موجـود در قـاب را بـا 
بیشـترین دقـت ممکـن ذخیـره کنید.یکـی از دالیلی 
کـه عکاسـان حرفـه ای عکس های خـود را بـا فرمت 
خـام می گیرنـد همیـن اسـت، چـرا کـه زمانـی کـه 
بـا فرمـت خـام عکاسـی می کنیـد می توانیـد بعـد از 
گرفتـن عکـس و در نرم افزارهـای ویرایشـگر بـدون 
از بیـن رفتـن کیفیـت تراز سـفیدی را تصحیـح کنید. 
همین جـا بد نیسـت کـه در مـورد تصور اشـتباهی که 
در مـورد ویرایـش نکـردن تصویر وجـود دارد صحبت 
کنیـم. تصـوری کـه بـه اشـتباه بیـان می  کنـد اگـر 
تصویـر را ویرایـش نکنیـم در واقـع عکسـی طبیعـی 
اسـت  دیگـری  در حالی کـه حقیقـت چیـز  گرفتیـم! 
)منهـای ویرایش هـای داخلـی  از مواقـع  و بسـیاری 
دوربیـن(، دوربین هـا تنظیمـات اشـتباهی بـرای تـراز 
سـفیدی انتخـاب می کننـد کـه منجـر بـه بـه وجـود 
غیرواقعـی  کامـال  بارنگ هـای  عکس هایـی  آمـدن 
می شـود. امـا همـه چیـز از منبـع نور ناشـی می شـود. 
منابـع نـوری مختلـف رنگ  هـای متفاوتـی دارند)کـه 
ایـن رنگ هـا را بر اسـاس دمـا طبقه بنـدی می کنیم(. 
بـه عنـوان مثـال المپ هـا فلورسـنت رنگـی آبـی و 
سـرد دارنـد در حالـی کـه المپ هـای تنگسـتن نوری 
گـرم و زرد رنـگ داشـته و رنـگ عکـس را بـه همان 
شـکل تحـت تاثیر قـرار می دهنـد. به طـور کلی رنگ 
آبـی آسـمانی در یـک سـمت ایـن تـراز قـرار دارد و 
رنـگ گـرم و نارنجـی نور یک شـمع در سـمت دیگر. 

ایـن کـه نـور موجـود در فضـا گـرم یا سـرد اسـت به 
آسـانی برای انسـان قابل تشـخیص اسـت اما دوربین 
همیشـه این تشـخیص را بـه خوبی انجـام نمی دهد و 
بـه همیـن دلیل اسـت که بـرای منابع نـوری مختلف 
تنظیماتـی از پیـش تعیین شـده دارد. حتی سـاده ترین 
دوربین هـا مثـل دوربین هـای موبایـل هـم تنظیمـات 
تـراز سـفیدی را دارند. بـرای این که بتوانیـد از تنظیم 
بـودن تـراز سـفیدی مطمئن شـوید نقطـه ای در فریم 
که باید سـفید باشـد را انتخـاب کنیـد و تنظیمات تراز 
سـفیدی را طـوری تنظیـم کنیـد کـه آن نقطه سـفید 
دیـده شـود. می توان برای ایـن کار از تمـام رنگ های 
تونـال خاکسـتری هم اسـتفاده کـرد و تـراز را طوری 
تنظیـم کـرد که آن هـا همان طـور که باید خاکسـتری 
بـه نظـر برسـند)چرا کـه میـزان اسـتفاده سـه رنـگ 
اصلی در آن ها یکسـان اسـت( . شـاید بد نباشـد بدانید 
کـه بـرای ایـن کار حتـی کلرت هایـی با دقـت رنگی 
بـاال چـاپ شـده اند تا شـما بتوانید بـا قـرار دادن آن ها 
در فریـم بـه تنظیمـات ایـده آل تراز سـفیدی برسـید. 
تـراز سـفیدی بـا اسـتفاده از واحـد کلویـن )دمـا( بیان 
می شـود . هـر چه این عدد کمتر باشـد )حـدود ۲۰۰۰ 
کلویـن( رنـگ گرم تـر بـوده و بـه نارنجـی نزدیک تر 
اسـت و هـر چـه این عدد بیشـتر شـود به رنگ سـرد 
و آبـی نزدیک مـی شـوید)محدوده ۹۰۰۰ کلوین(. اگر 
می خواهیـد در مـورد ایـن  اعـداد و ایـن کـه از کجـا 
آمده انـد بیشـتر بدانیـد می توانید در مورد جسـم سـیاه 
در فیزیـک تحقیـق کنید. بـه هر حال به شـما توصیه 
می کنیـم از ایـن به بعد تراز سـفیدی را جـدی بگیرید 
تـا عکس هـای شـما طبیعی تر شـوند به خصـوص اگر 
 jpg بـا دوربین هـای کامپکـت یـا موبایـل با خروجـی

عکاسـی می کنیـد.
رضا رهنمای مقدم 


