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حتمـا برای شـما هم پیش آمـده که بخواهیـد از منظره یا 
سـاختمانی عکاسـی کنید امـا هر چقـدر هم که از سـوژه 
فاصلـه می گیریـد در کادر شـما جـا نمی شـود و یا بسـیار 
کوچـک می شـود. در ایـن مواقـع اسـت کـه از عکاسـی 
پانارومـا اسـتفاده می کنیـد. البتـه احتمـاال همـه شـما با 
این عکاسـی تا حدی آشـنا هسـتید. امروزه در بسـیاری از 
موبایل ها هـم امکان گرفتن عکس پاناروما اسـت و اتفاقا 
اسـتفاده از آن بسـیار هم آسان می باشـد اما برای عکاسی 
پانارومـا بـه صورت حرفـه ای و بـا دوربین هـای حرفه ا ی 
کـه معموال حالتی مخصـوص گرفتن پانارومـا ندارند باید 
یـک سـری نکات را رعایـت کرد. به طور کلی رسـیدن به 
یـک عکس مناسـب به آسـانی چیـدن تصاویر کنـار هم 
نیسـت بلکه باید پرسـپکتیو و اعوجاج را هم تصحیح کرد 
و بهتریـن پیکسـل ها بـرای مچ کـردن و قـرار گرفتن در 

کنار هـم را در نظـر گرفت.
متصل کـردن عکس هـا به هـم می تواند شـامل چندین 
گام پیچیـده باشـد کـه ممکن اسـت بـا توجه به سـوژه یا 
نـوع عکـس پاناروما فـرق کند. ایـن گام ها را می تـوان در 

چنـد مرحله به طـور کلی توضیـح داد:
مرحلـه اول: تنظیـم دوربین به گونه ای باید باشـد که تمام 
عکس هـا بـا تنظیمات مشـابه گرفته شـوند. دوربین بهتر 
اسـت روی سـه پایـه گذاشـته شـود و عکاسـی در حالت 
manual صـورت پذیـرد چـرا کـه اسـتفاده از فوکـوس 

اتومـات می توانـد باعث عمـق میدان های مختلف شـود.
مرحلـه دوم: اولیـن کار بـرای اسـتفاده از نرم افـزاری کـه 
ایـن عکس هـا را بـه هـم متصل می کنـد تعییـن ترتیب 
عکس هـا و نحـوه قرار گیری آن هـا در کنار هم اسـت. در 
این قسـمت ممکن اسـت الزم باشـد نـوع دوربیـن و لنز 
آن را هـم تعییـن کنیم تا نرم افـزار بتواند با تخمیـن زاویه 

عکـس در بـه هم چسـباندن آن هـا بهتر عمـل کند.
مرحله سـوم: تعیین پرسـپکتیو بـا اسـتفاده از منابعی مثل 

افق و خطوط مسـتقیم اسـت. بـرای عکس هایی بـا زاویه 
دیدباز بایسـتی نوع پروجکت شـدن عکس هـای پاناروما 
را هـم تععیـن کـرد. نـوع پروجکـت پانورامـا تعیین کننده 
ایـن اسـت که خطـوط مسـتقیم چطـور در کنار هـم قرار 

گیرند.
اصـالح  و  چرخانـدن  دادن،  حرکـت  چهـارم:  مرحلـه 
پرسـپکتیو هـر کـدام از فریم هاسـت و ایـن مرحله شـاید 

باشـد. کار  بخـش  طاقت فرسـا ترین 
مرحلـه 5: کاهـش و یـا حـذف رد هـای بیـن عکس ها با 
بلنـد (ترکیـب ) آن هـا در یکدیگـر اسـت.این مرحلـه را 
می توانیـد بـا مرحلـه قبـل ادغـام کنیـد، البته کـه بعضی 

عکس هـا نیازمنـد ترکیـب دقیـق اسـت.
مرحلـه 6: کـراپ و بـرش پانارومـا بـه گونه ای اسـت که 
در نهایـت بـه یک مسـتطیل برسـیم. در ایـن مرحله باید 
پردازش هـای نهایـی از قبیـل لول ها، کرو هـا و تنظیمات 

رنگی و شـارپنینگ را انجـام دهیم.
تجهیـزات و هزینـه عکاسـی پانارومـا می توانـد بـا توجه 
بـه نیـاز بـه میـزان قابـل توجهـی زیاد شـود. برخی سـه 
پایه هـای مخصـوص عکاسـی پانارومـا وجـود دارنـد که 
کار را بـرای شـما بسـیار آسـان می کننـد. مدل هایـی هم 
موتور دارند و شـما می توانیـد زاویه چرخـش موتور پس از 
هـر بار شـات زدن را تعییـن کنید. عکس هـای پانارومای 
کـروی که بـه تـور مجازی معـروف هسـتند بسـیاری از 
مواقـع بـا ایـن سـه پایه ها گرفتـه می شـوند هـر چند که 
اگـر جزئیـات و کیفیت آن قدر ها مهم نباشـد با اسـتفاده از 
یـک لنـز وایـد و 4 تا 6 عکـس می توان یک تـور مجازی 

ساخت.
بـرای گرفتـن پانوراما عکاس بایـد دوربیـن را حول مرکز 
نـوری لنز بچرخانـد تا بـرای تمامی عکس هـا یک نقطه 

پرسـپکتیو داشته باشد.
امـا شـاید از خود بپرسـید کـه چـرا دوربین هـای حرفه ای 

مثـل موبایل هـا و برخـی دوربین هـا عکاسـی پانارومـا با 
یـک حرکـت دوربیـن را ندارنـد؟  زمانـی کـه یک عکس 
پانارومـا را بـا یـک حرکـت نـرم ثبـت می کنیـد در واقـع 
کل عکـس را بـه صـورت یک جـا بـر روی سنسـور ثبت 
می کنیـد و ایـن بـدان مفهوم اسـت که به دلیـل عریض 
بـودن عکس هـای پانارومـا در واقـع تعداد پیکسـل های 
کمتـری از سنسـور بـه ثبـت یـک عکـس اختصـاص 
می یابـد مثال اگـر دوربینی 16 مگاپیکسـل باشـد ممکن 
اسـت عکس پانارومای ثبت شـده 12 مگاپیکسـل شـود 
حـال آن کـه زمانـی کـه شـما چندین تـک عکـس را در 
کنـار هـم قـرار می دهید و یـک تصویـر پاناروما درسـت 
می کنیـد تعـداد پیکسـل ها نـه تنها کـم نمی شـود بلکه 
زیـاد هـم می شـود مثـال ممکـن اسـت از چهـار عکس 
16 مگاپیکسـلی تصویری بیش از 40 مگاپیکسل نتیجه 

شود.
نکتـه ای کـه در هنگام عکاسـی پاناروما باید بـه آن توجه 
کنید این اسـت که همیشـه سـعی کنید در زمان عکاسی 
پیاپـی یک سـوم از عکس قبـل در عکس بعد باشـد تادر 
زمـان اتصال عکس هـا به همدیگر این عمـل با کمترین 
خطـای ممکن انجام شـود. برای متصـل کردن عکس ها 
اسـتفاده  فتوشـاپ  جملـه  از  زیـادی  نرم افزار هـای  از 
می شـود امـا اگر می خواهیـد این کار را بـا خطای کمتری  
انجـام دهیـد و کنترل بیشـتری داشـته باشـید می توانید 
از نرم افـزاری ماننـد PTGui اسـتفاده کنیـد. ایـن نرم افزار 
مخصوص بـه هم چسـباندن عکس های پاناروماسـت و 
بـه وسـیله آن می توانیـد تور هـای مجازی سـه بعدی هم 
درسـت کنید. اسـتفاده از PTGui بسیار آسـان است و یک 
ویـزارد برای تولید عکس هـای پانارومـا دارد. این نرم افزار 
نسـبت به فتوشـاپ بسـیار هوشـمندانه تر عمل می کند و 

ترتیـب عکس هـا را بـه خوبی تشـخیص می دهد.

یادداشتعکاسی

قاب هایی نه چندان زیبا

جـزو  گوناگـون  اپلیکیشـن های  و  سـایت ها  وجـود  و  اینترنـت  از  اسـتفاده  امـروزه 
الینفکـی از هـر رشـته شـده اند و نمی تـوان از حضـور پـر رنـگ آن هـا چشم پوشـی 
کرد اما متاسـفانه در جمع هنرمندان و عکاسـان اسـتفاده از بسـتر اینترنـت و امکاناتی 
کـه در اختیارشـان می گـذارد آن طـور کـه بایـد و شـاید رواج پیـدا نکـرده و می بینیم 
بسـیاری از گروه هـا و NGO هـا حتی یک سـایت مناسـب و در خور شـخصیت هنری 
نداشـته و تقریبـا همـه اطالع رسـانی ها و کارهایشـان از طریـق یـک کانـال تلگـرام 
صـورت می پذیـرد. البتـه کـه به دلیل در دسـترس بـودن تلگـرام اسـتفاده از آن برای 
اطالع رسـانی کامـال منطقـی بـه نظـر می رسـد امـا این کـه انتظـار داشـته باشـیم با 
یـک کانـال تلگـرام بتـوان همـه کار کـرد کمـی غیرمنطقـی و غیـر حرفه ای اسـت. 
بـه عنـوان مثـال هنـوز کـه هنـوز اسـت بـرای گرفتـن عکس هـا عکاسـان از روش 
رایـت بـر روی سـی دی و تحویـل حضـوری اسـتفاده می کننـد و یـا بـرای ثبت نـام 
و دریافـت اطالعـات یـک عکـس بـا فرم هـای کاغـذی مواجـه هسـتیم! دریافـت 
هزینه هـای جاری و نمایشـگاه ها و... هم با اعالم شـماره کارت و در خواسـت ارسـال 
رسـید آن از طریـق تلگـرام یـا ایمیـل صـورت می پذیـرد در صورتی کـه همـه ایـن 
اتفاقـات می توانـد بسـیار آسـان تر و شـکیل تر و منظم تـر بـا اسـتفاده از یـک سـایت 
سـامان دهی شـود. از این قضیه که بگذریم متاسـفانه بسـیاری از اسـاتید و هنرمندان 
عـکاس کشـورمان حتـی یـک سـایت کـه برازنـده فـردی کـه بـه صـورت حرفه ای 
هیچ وجـه  بـه  متاسـفانه  هـم  موجـود  وبالگ هـای  ندارنـد!  هـم  می کنـد  عکاسـی 
بـه اسـتاندارد های امـروز نزدیـک نیسـتند و در سـاده ترین شـکل ممکنشـان عمـل 
می کننـد. از آنجـا کـه عکاسـی حرفـه ای بصـری اسـت وجود سـایت های مناسـب و 
در شـان عکاس هـا بـه نظـر الزامـی می رسـد. سـوالی کـه مطرح می شـود این اسـت 
کـه چـرا ایـن اسـاتید آن قدر هـا کـه بایـد و شـاید بـه نمایـش کارهایشـان اهمیـت 
نمی دهنـد چـرا کـه سـاخت یـک پرتوفولیـو مناسـب نـه آن قدر هـا هزینه بر اسـت و 
نـه آن قدر هـا وقتشـان را می گیـرد. چرا بـرای دیدن کار هـای یک عکاس که سـابقه 
سـال ها عکاسـی و داوری دارد بایـد بـه دنبـال صفحـات اینسـتاگرام آن هـا بگردیـم. 
درسـت اسـت که بازدید های اینسـتاگرام و سـایت های مشـابه باالسـت و صرفا برای 
بـه اشـتراک گذاری عکـس طراحـی شـده اند امـا حقیقت این اسـت که بـرای نمایش 
کار هـا بـه صـورت حرفـه ای و بـا دسـته بندی های مناسـب بهینـه نشـده اند. امیـد 
اسـت در آینـده ای نـه چنـدان دور ایـن جـای خالی که بـه شـدت در میـان هنرمندان 
حـس می شـود پـر شـود و شـاهد پرتوفولیو هـا و صفحـات شـخصی حرفـه ای و در 

خور کارشـان باشـیم.
 رضا رهنمای مقدم 

قابی بزرگتر از توان دوربین

پاناروما


