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ﻣﻘﺪﻣﮫ
ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺳﺎده اﻣﺎ اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻮرد ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎ دورﺑﯿﻨﮭﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺎﺻﻞ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ دورﺑﯿﻨﮭﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮑﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ و ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده اﯾﺪ و ھﺪف از ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻨﮭﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻧﮑﺎت و
آﻣﻮزش آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﺎزه واردھﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
اﺻﻮﻻ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺧﻮب و ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺑﺪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎده و ﯾﺎ ﯾﮏ
ﮐﺎدرﺑﻨﺪی درﺳﺖ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺣﺮﻓﮫ ای ھﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت در اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت
و ﮐﺎدرﺑﻨﺪی درﺳﺖ ﻋﮑﺴﮭﺎﯾﺸﺎن دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﯾﮑﯽ از اﺟﺰا
ﺟﺪاﻧﺸﺪﻧﯽ ھﻨﺮﻋﮑﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪی ﮐﮫ ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺗﺠﺮﺑﮫ را در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﮑﺴﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺌﻮرﯾﮭﺎی ﻋﻠﻤﯽ
ﺑﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻋﮑﺎس آن ﻋﮑﺲ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدد.
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ام ﮐﻤﺘﺮ از واژه ھﺎ و ﻋﺒﺎرات ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ و ﻓﻘﻂ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﻮﭼﮑﻢ
را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ﺑﺮای ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻨﺪان ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ام .ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﻣﻦ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﮫ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ دورﺑﯿﻨﮭﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﺒﺮی از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺎﺗﺮ و
اﻧﺪازه دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ در ﺑﺨﺸﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺴﺖ.
ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ھﻢ ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ دورﺑﯿﻨﮭﺎی ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺿﻌﻔﮭﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺘﮭﺎﯾﺸﺎن
ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺰرگ دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﺮﻓﮫ ای ﺗﺮﯾﻦ دورﺑﯿﻨﮭﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ ھﻢ ﻓﺎﻗﺪ آن اﻣﺘﯿﺎزﻧﺪ .اﯾﻦ دورﺑﯿﻨﮭﺎ
ھﻤﯿﺸﮫ ھﻤﺮاه ﺷﻤﺎ و آﻣﺎده ﺑﺮای ﺷﮑﺎر ﻟﺤﻈﮫ ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﺣﺮﻓﮫ ای را
ھﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮان ھﻤﯿﺸﮫ ھﻤﺮاه داﺷﺖ .ﭘﺲ از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﮭﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﻟﺤﻈﮫ
ھﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻗﻄﻌﺎ ﺟﺎوداﻧﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
وﺣﯿﺪ ﻣﯿﺮاﺣﻤﺪ

*ﮐﻠﯿﮫ ﻋﮑﺴﮭﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﮫ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

٢

ﻧﮑﺎت ﻃﻼﯾﯽ در ﻋﮑﺎﺳﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل – وﺣﯿﺪ ﻣﯿﺮاﺣﻤﺪ

 -١ﺳﻮژه را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ) ھﺪﻓﺘﺎن از ﻋﮑﺎﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟(
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ھﻢ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﮫ وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﻋﮑﺴﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺘﮫ اﯾﺪ
آﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﻋﮑﺲ ﻟﺬت ﻧﻤﯿﺒﺮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ در ﻣﮑﺎن و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮده اﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و
دﻟﻨﺸﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻋﮑﺎﺳﯽ در آن ﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دﻟﭽﺴﺐ ﻧﯿﺴﺖ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﮑﺴﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ ھﺪف ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﯿﻢ و ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﯾﻢ
ﮐﮫ در آن ﻋﮑﺲ ﭼﮫ ﭼﯿﺰی را ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯿﻢ ﻧﺸﺎن دھﯿﻢ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد رخ ﻣﯿﺪھﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ در وﺳﻂ ﺟﻨﮕﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﺮ از درﺧﺘﺎن و ﮔﻠﮭﺎ و ﮔﯿﺎھﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺳﺖ ﻗﺮار دارﯾﺪ و از آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎص ده ھﺎ ﻋﮑﺲ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ اﻣﺎ در ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ
ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮐﺎرﺗﺎن را در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﮑﺴﮭﺎ ھﻢ آن ﺟﻮر ﮐﮫ ﺧﻮد ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺒﺎ و
دﻟﭽﺴﺐ ﺑﻮد ﻧﯿﺴﺖ.
ﻓﺎرغ از ﺗﻤﺎم ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت و ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ
ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎ را زﯾﺒﺎ و دﯾﺪﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ھﺪف ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎﺳﺖ.
دوﺑﺎره ﺑﮫ ھﻤﺎن ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدﯾﻢ وﻟﯽ اﯾﻨﺒﺎر ﺑﮫ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻦ دورﺑﯿﻦ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ اﻧﺒﻮھﯽ از درﺧﺘﺎن و
اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺑﯽ ھﺪف دورﺑﯿﻦ را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﯾﮑﯽ از درﺧﺘﺎن ﮐﮫ از ﺑﻘﯿﮫ ﮐﻤﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد و ﯾﺎ
ﺣﺘﯽ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی آن درﺧﺖ ﻧﺸﺎﻧﮫ ﻣﯿﺮوﯾﻢ و ﻋﮑﺲ را ﺛﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .اﯾﻨﺒﺎر
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدﯾﻢ اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ھﻤﺎن ﯾﮏ ﻋﮑﺲ را ھﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻟﺬت دﯾﺪﻧﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ده ھﺎ ﻋﮑﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﯽ ھﺪف اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺑﻮدﯾﻢ.
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻠﻮغ ﮐﮫ ﮐﺎدر ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎ از اﺷﯿﺎ و اﺟﺴﺎم و اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ و...ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﮫ ﺟﺎی
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺴﮭﺎی ﺑﯽ ھﺪف ﯾﮑﯽ از ﺳﻮژه ھﺎ )ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ،ﯾﮏ ﺑﻮﺗﮫ ﮔﯿﺎه ،ﯾﮏ درﺧﺖ( را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ
و ﻓﻘﻂ روی آن ﺳﻮژه ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده و ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﺛﺒﺖ ﺗﻤﺎم زﯾﺒﺎﯾﯿﮭﺎی ﯾﮏ ﺟﻨﮕﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺨﺸﯽ از آن را ھﺮﭼﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﮫ زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﺛﺒﺖ ﮐﺮد ) .ﺟﻨﮕﻠﯽ در ﺣﻮاﻟﯽ دﯾﻠﻤﺎن(
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 -٢از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺪد اﯾﺰو اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
دورﺑﯿﻨﮭﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ و ﺣﺘﯽ ﺣﺮﻓﮫ ای ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺷﻤﺎ را در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺪد اﯾﺰو
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻋﺪد اﯾﺰو ) ﮐﮫ ﻣﯿﺰان ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﻨﺴﻮر دورﺑﯿﻦ ﺑﮫ ﻧﻮر را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ(
ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺑﺮﻓﮑﯽ ﺷﺪن ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮐﺎر ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﺟﺰ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺰ زﯾﺎد
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺑﮫ درد ﭼﺎپ ﮐﺮدن ﻣﯽ ﺧﻮرد و ﻧﮫ ﺣﺘﯽ دﯾﺪن آن روی ﺻﻔﺤﮫ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﺟﺬاب اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﮫ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺪار اﯾﺰو ھﻤﮫ دورﺑﯿﻨﮭﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ در دورﺑﯿﻨﮭﺎی ﺣﺮﻓﮫ ای ﻋﮑﺎﺳﯽ
ﺣﺘﯽ در ﻋﺪدھﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻی اﯾﺰو ھﻢ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻘﺒﻮﻟﯽ رﺳﯿﺪ وﻟﯽ در آن دورﺑﯿﻨﮭﺎ ھﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﯾﺰو ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻤﺎﻣﯽ دورﺑﯿﻨﮭﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﯾﺰو را
ﺑﮫ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض روی ﺣﺎﻟﺖ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﻨﺪ ﮐﮫ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮاﯾﻂ ھﻢ ﺧﻮب ﻋﻤﻞ
ﻣﯿﮑﻨﺪ .وﻟﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻋﮑﺎﺳﯽ در ﺷﺐ و ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻢ ﻧﻮر)ﻋﮑﺎﺳﯽ داﺧﻞ ﻣﻨﺰل(
ﺗﻨﻈﯿﻢ دﺳﺘﯽ اﯾﺰو ﻋﮑﺲ ﺑﮭﺘﺮی را ﺛﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ھﻢ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ وﻗﺘﯽ ﻋﺪد اﯾﺰو را روی
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار) در ﺑﺴﯿﺎری از دورﺑﯿﻨﮭﺎ ﻣﻘﺪار اﯾﺰو ﺑﺎ ﻋﺪد  ١٠٠ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد( ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ
ﺳﺮﻋﺖ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻋﮑﺎﺳﯽ داﺧﻠﯽ ﮐﻤﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﺎﯾﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺛﺒﺖ
ﻟﺮزﺷﮭﺎی دورﺑﯿﻦ در ﺣﯿﻦ ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﺑﻠﻮر ﺷﺪن ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد .ﭘﺲ دورﺑﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮕﮫ
دارﯾﺪ و ﯾﺎ از ﺳﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ ﻋﺪد اﯾﺰو را ﺑﺎﻻ ﻧﺒﺮﯾﺪ.
 -٣دورﺑﯿﻦ را ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮕﮫ دارﯾﺪ
دورﺑﯿﻦ را در دﺳﺘﺘﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﮫ دارﯾﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﺛﺒﺖ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺑﺪ ﻟﺮزش دورﺑﯿﻦ در
دﺳﺖ ﻋﮑﺎس اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻟﺮزﺷﮭﺎ در ھﻨﮕﺎم ﮐﺎدرﺑﻨﺪی و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن دورﺑﯿﻦ و در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ھﻨﮕﺎم
ﻓﺸﺎر دادن دﮐﻤﮫ ﺷﺎﺗﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺗﻤﺮﯾﻨﮭﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﺎن ﻣﺒﺘﺪی ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﮫ
داﺷﺘﻦ دورﺑﯿﻦ در دﺳﺖ و آرام ﻓﺸﺎر دادن دﮐﻤﮫ ﺷﺎﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﯾﮏ ﻋﺎدت ذاﺗﯽ ﺑﺪ
دارﯾﻢ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ دﮐﻤﮫ ﺷﺎﺗﺮ دورﺑﯿﻨﻤﺎن ﯾﺎ ﺳﻔﺖ اﺳﺖ و ﯾﺎ اﮔﺮ آرام ﻓﺸﺮده ﺷﻮد ﻋﻤﻞ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد ) ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﻦ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﮭﺎ درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮدم و ﺧﻮدم ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدم( در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ
ﺑﮫ آرام ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ھﻢ ﻣﯿﺘﻮان اﯾﻦ دﮐﻤﮫ را ﻓﺸﺎر داد و ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺤﮑﻢ ﻓﺸﺎر دادن دﮐﻤﮫ
ﺷﺎﺗﺮ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﮫ دارد و آن ﺗﮑﺎن ﺧﻮردن دورﺑﯿﻦ در ﻓﺎﺟﻌﮫ آﻣﯿﺰ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻟﺤﻈﮫ
ﺛﺒﺖ ﻋﮑﺲ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ھﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ دﮐﻤﮫ ﺷﺎﺗﺮ را آرام ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ از ﺗﺎﯾﻤﺮ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺧﻮدﮐﺎر
دورﺑﯿﻨﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و آن را در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ )ﻣﻌﻤﻮﻻ  ٢ﺛﺎﻧﯿﮫ( ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺲ
از ﻓﺸﺎر دادن دﮐﻤﮫ ﺷﺎﺗﺮ ،دورﺑﯿﻦ  ٢ﺛﺎﻧﯿﮫ ﺑﻌﺪ ﺑﮫ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻋﮑﺲ را ﺛﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺣﺪاﻗﻞ از ﺣﺮﮐﺖ دورﺑﯿﻦ در ھﻨﮕﺎم ﻓﺸﺮدن دﮐﻤﮫ ﺷﺎﺗﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮ اﻋﺼﺎب ﺧﻮد
ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﯾﺪ ،دورﺑﯿﻦ را ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ در دﺳﺘﺘﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و در ﯾﮏ آن ﮐﮫ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﯾﺪ ھﯿﭻ ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﻧﺪارﯾﺪ دﮐﻤﮫ ﺷﺎﺗﺮ را آرام ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ :ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎ آﻣﺎده اﺳﺖ...
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ﻟﺮزش دﺳﺖ ﻋﮑﺎس ﺑﺎﻋﺚ ﺛﺒﺖ ﻋﮑﺴﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺪد اﯾﺰوی ﺑﺎﻻ ﻋﮑﺲ را دارای ﻧﻮﯾﺰ
ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎدی ﮐﺮده اﺳﺖ.

 -۴ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺳﻮژه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از دورﺑﯿﻨﮭﺎی ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ دارای زوم اﭘﺘﯿﮑﺎل ﻧﺎﭼﯿﺰی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺣﺪ ﺳﮫ ﯾﺎ ﭼﮭﺎر ﺑﺮاﺑﺮ
اﻧﺪازه ﺳﻮژه را ﺑﺰرگ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از زوم اﭘﺘﯿﮑﺎل ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ ﺳﻮژه ای ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﻮﯾﻢ اﻣﮑﺎن ﻋﮑﺎﺳﯽ از آن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ و
ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﮫ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﮫ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮار ﮐﺮدن آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺣﻮاﺳﺸﺎن را
ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ زوم اﭘﺘﯿﮑﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪ.
وﻟﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺴﻦ ھﺎی دﻧﯿﺎ زوم اﭘﺘﯿﮑﺎل ھﻢ اﺷﮑﺎﻻت ﺧﻮد را دارد .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده از
زوم اﭘﺘﯿﮑﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دورﺑﯿﻦ ﺑﮫ ﻟﺮزﺷﮭﺎی ﺧﻔﯿﻒ دﺳﺖ ﻋﮑﺎس) ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﺳﺮﻋﺖ
ﻋﮑﺎﺳﯽ( اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ھﺮﭼﮫ زوم دورﺑﯿﻦ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﻢ اﺛﺮ ﻟﺮزش دﺳﺖ ﻣﺎ در ﻋﮑﺲ ﻧﻤﻮد
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ دورﺑﯿﻦ را در ﺟﺎی ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻗﺮار دھﯿﻢ و ﯾﺎ از ﺳﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺣﺎﻟﺖ دورﺑﯿﻦ روی دﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎی
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﮫ ﺳﻮژه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﻢ و ﺑﻌﺪ از ﻣﻘﺪار زوم ﮐﻤﺘﺮی آن ھﻢ ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮﯾﻢ ﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﺳﻮژه
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .زوم  ٢ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﭘﻮﯾﺎ ﺗﺮی را ﻧﺴﺐ ﺑﮫ زوم  ۴ﺑﺮاﺑﺮ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ)اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﮫ
دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ھﻤﯿﺸﮫ ﻟﺮزش ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ( اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻨﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮐﺎر ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺷﻤﺎ در
ﻧﮕﮫ داﺷﺘﻦ دورﺑﯿﻦ و ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدن دورﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ دارد .ﭼﺮا ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از دورﺑﯿﻨﮭﺎی ﺟﺪﯾﺪ
دارای ﺳﯿﺴﺘﻤﮭﺎی ﻟﺮزش ﮔﯿﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﮭﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ھﻨﮕﺎم زوم ﮐﺮدن روی ﺳﻮژه
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ و اﺛﺮ ﻟﺮزش دﺳﺖ ﻋﮑﺎس را در ﻋﮑﺲ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
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ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﯾﻦ ﻻک ﭘﺸﺖ در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺴﯿﺎر ھﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد و اﻟﺒﺘﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮐﺎر ھﻢ راﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪه...
)ﺑﺎغ وﺣﺶ ﺗﮭﺮان(

 -۵زوم دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ
زوم دﯾﺠﯿﺘﺎل دورﺑﯿﻨﺘﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ دورﺑﯿﻨﮭﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم زوم دﯾﺠﯿﺘﺎل
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﻤﻠﯽ در ﮐﻨﺎر زوم اﭘﺘﯿﮑﺎل دورﺑﯿﻦ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﮭﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ در
دورﺑﯿﻨﮭﺎی ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺮار دارد .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زوم ﮐﺮدن روی ﺳﻮژه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﺰو ﺟﺬاﺑﯿﺖ ھﺎی اﻧﮑﺎر
ﻧﺸﺪﻧﯽ در ﻋﺮﺻﮫ ﻋﮑﺎﺳﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﺮط آﻧﮑﮫ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﺰ دورﺑﯿﻦ و ﺑﮫ ﺻﻮرت
واﻗﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻧﮫ ﮐﺎری ﮐﮫ زوم دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ .زوم دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ
اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ﻗﺴﻤﺖ وﺳﻂ ﻓﺮﯾﻢ ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه و اﻧﺪازه ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﮫ ﺻﻮرت دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﺑﺰرگ ﻣﯿﺸﻮد و ﺣﺎﻟﺖ زوم اﭘﺘﯿﮑﺎل را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺷﺒﯿﮫ ﺳﺎزی ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ
ﻋﻠﺖ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﭘﯿﮑﺴﻠﮭﺎ و ﯾﺎ ﺷﺒﯿﮫ ﺳﺎزی آﻧﮭﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ و دارای ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺿﻌﯿﻔﯽ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ را ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ھﺮ ﻋﮑﺴﯽ در ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎی وﯾﺮاﯾﺶ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺜﻞ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد .ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺰﯾﺖ زوم دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ دورﺑﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﯾﻢ
ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه و ﺑﺰرگ ﺷﺪه ) و ﻧﮫ ﺗﻤﺎم ﻓﺮﯾﻢ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻋﺎدی( اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻧﻮع زوم از
ﺑﺰرگ ﮐﺮدن ﻋﮑﺲ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻤﯽ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ دورﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ دارای زوم اﭘﺘﯿﮑﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺎﻟﺖ زوم دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ زوم دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﻨﮭﺎ روش ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ در دورﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺑﮫ
ﮐﻠﯽ آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮫ ﺳﻮژه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﺪ.
 -۶ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ زاوﯾﮫ و ارﺗﻔﺎع را ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ از ھﺮ ﺳﻮژه ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ زاوﯾﮫ و ارﺗﻔﺎع را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻮژه ھﺎ را از ارﺗﻔﺎع ﻗﺪ
ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﺒﯿﻨﯿﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺳﻮژه ھﺎی ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی
ﻣﯿﺪھﺪ .ﻣﺜﻼ وﻗﺘﯽ در ﺣﺎل ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه ﺑﺎﻏﭽﮫ ﻣﻨﺰﻟﺘﺎن ھﺴﺘﯿﺪ روی زﻣﯿﻦ زاﻧﻮ ﺑﺰﻧﯿﺪ و
۶
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دورﺑﯿﻦ را دﻗﯿﻘﺎ ھﻢ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎ آن ﮔﻞ ﯾﺎ ﮔﯿﺎه ﺧﺎص ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻌﺪ ﻋﮑﺴﺘﺎن را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ زاوﯾﮫ
ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .دﯾﺪن ﻋﮑﺲ از ﺳﻮژه ای ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ھﺮ روز ﺑﮫ
ﺻﻮرت زﻧﺪه و در ھﻤﺎن زاوﯾﮫ دﯾﺪ ﮐﺎر ﺟﺎﻟﺐ و ارزﻧﺪه ای ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﻋﮑﺲ ﺗﺤﺴﯿﻦ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﮫ ﺧﻮدﺗﺎن زﺣﻤﺖ ﺑﺪھﯿﺪ و اﻃﺮاف ﺳﻮژه ﻗﺪم ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ زاوﯾﮫ را ﺑﺮای
ﻋﮑﺎﺳﯽ از آن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﮑﻞ ﺧﺎص ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﻮژه ھﺎ اﯾﺠﺎب ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﮫ از زاوﯾﮫ ﺧﺎﺻﯽ و ﯾﺎ ارﺗﻔﺎع
ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﮫ آن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ .ﮐﻤﯽ ﭘﺎی دل ﺳﻮژه ﺗﺎن راه ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ .ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ درﺳﺖ و دﻗﯿﻖ ﺑﮭﺘﺮ از
ﮔﺮﻓﺘﻦ ده ھﺎ ﻋﮑﺲ ﺑﺪ و ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﮫ اﺳﺖ.
ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﺧﺮدﺳﺎﻻن از ارﺗﻔﺎع ﻗﺪ آﻧﮭﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎی ﺳﺎده وﻟﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار در ھﻨﺮ
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ دﻧﯿﺎی ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ دﯾﺪ و دﻧﯿﺎی ذھﻨﯽ آن
ﮐﻮدک ھﻤﺎھﻨﮓ ﺷﻮد و ﻋﮑﺲ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻮﯾﺎ ﺗﺮ و زﻧﺪه ﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻧﯿﻤﺮخ ﭼﮭﺮه ﮐﻮدﮐﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﺑﮫ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ از ﻗﻠﮫ ای در دوردﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ روز ﻣﯿﺘﻮان آن را از ﭘﻨﺠﺮه اﺗﺎق ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮد ﺑﮫ
ﮐﻮھﺴﺘﺎن ﺑﺮوﯾﺪ و ﮐﻮه را از ﻧﻤﺎی ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮی ﻣﺜﻼ از داﻣﻨﮫ آن و ﯾﺎ از ﺑﺎﻻی ﺗﭙﮫ ای در اﻃﺮاف آن
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪھﺎ ﮐﮫ آن ﻋﮑﺲ را ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﻓﺮق آن را ﺑﺎ ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﻗﻠﮫ ﮐﻮه آن ھﻢ از ﺑﺎﻟﮑﻦ اﺗﺎﻗﺘﺎن
ﺧﻮاھﯿﺪ ﻓﮭﻤﯿﺪ.

ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻋﮑﺲ دورﺑﯿﻦ را دﻗﯿﻘﺎ ھﻢ ارﺗﻔﺎع ﮔﻞ اﻧﺎر ﻗﺮار دادم و ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ زﺣﻤﺖ ﺧﻢ
ﺷﺪن و ﮐﻢ ﮐﺮدن ارﺗﻔﺎع را ﺑﮫ ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﻤﯿﺪھﯿﻢ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﮑﺴﮭﺎﯾﻤﺎن را از زاوﯾﮫ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﭼﺸﻤﻤﺎن ) در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ
از ﺑﺎﻻ( ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ زﯾﺒﺎ ﻧﺒﻮدن ﻋﮑﺲ ھﺎﺳﺖ .ﻋﮑﺎﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﮕﺎھﯽ ﻧﻮ ﺑﮫ ﺳﻮژه
ای ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ھﺮ روز آن را ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ) .ﭘﺎرک ﭘﺮدﯾﺴﺎن ﺗﮭﺮان(
٧
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 -٧از ﻓﻼش دورﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ
ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ از ﻓﻼش دورﺑﯿﻨﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻓﻼش دورﺑﯿﻨﮭﺎی ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ ﺑﺮد ﮐﻤﯽ دارد و ﻓﺎﺻﻠﮫ ای
در ﺣﺪود دو ﻣﺘﺮ را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻮﺛﺮ روﺷﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﻋﮑﺲ
ﮐﮫ ﻧﻮر ﻓﻼش ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﯿﺮه ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﻗﻄﻌﺎ ﻧﻮﯾﺰ زﯾﺎدی ھﻢ در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﮫ
ﭼﺸﻢ ﻣﯿﺨﻮرد .ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻔﺎوت ﺧﻮاھﺪ
داﺷﺖ و ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻋﮑﺲ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﻓﻼش اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎ را ﺑﺪ ﻣﻨﻈﺮه ﻣﯿﮑﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻮر ﻓﻼش ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺳﺎﯾﮫ ھﺎی ﺗﻨﺪ و زﻧﻨﺪه در اﻃﺮاف ﺳﻮژه ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ
ﻗﻄﻌﺎ ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ ﺳﺎﯾﮫ ھﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﮫ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﺎص ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ
دار ﮐﺮدن ﺳﻮژه از دﯾﻮارھﺎی اﻃﺮاف و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺲ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﺗﯿﺮه اﺛﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﮫ ھﺎ را ﮐﻤﺘﺮ
ﮐﺮد وﻟﯽ ﺑﺎز اﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻼش در ﻋﮑﺎﺳﯽ از اﺷﺨﺎص)ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪار ﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﻋﮑﺎﺳﯽ( ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺖ ﺷﺪن
ﭼﮭﺮه اﻓﺮاد و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺧﻂ و ﺧﻄﻮط ﭼﮭﺮه آﻧﮭﺎ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻓﻼش ﺣﺎﻟﺖ ﺳﮫ ﺑﻌﺪی ﭼﮭﺮه را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﭼﮭﺮه را ﺑﯽ روح و ﺑﺪون اﺣﺴﺎس ﺟﻠﻮه ﻣﯿﺪھﺪ .ﺿﻤﻦ
اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻮژه ھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎ در ھﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻼش ﭼﺸﻤﮭﺎی ﺧﻮد را ﺗﻨﮓ و ﮔﺸﺎد ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﻋﮑﺲ ﭼﺸﻤﮏ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ھﻢ در ﺟﺎی ﺧﻮد دردﺳﺮ ﺳﺎز اﺳﺖ.
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻧﻮر ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ رﻧﮕﮭﺎﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺮ و ﻣﺤﯿﻄﯽ زﻧﺪه
ﺗﺮ را در ﻋﮑﺴﮭﺎﯾﺘﺎن ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﯿﺪ .ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺣﺮﻓﮫ ای ھﺮﮔﺰ از ﻧﻮر ﻓﻼش ﺳﺮ ﺧﻮد دورﺑﯿﻨﮭﺎﯾﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری از
دورﺑﯿﻨﮭﺎی ﺣﺮﻓﮫ ای اﺻﻼ ﻓﻼﺷﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﮑﺎس ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﻼﺷﮭﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ دارای اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺑﮭﺘﺮی ھﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﻠﻮر ﺷﺪن ﻋﮑﺲ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻮر ﮐﻢ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯿﺘﻮان ﻋﺪد اﯾﺰو
را ﯾﮏ ﯾﺎ دو درﺟﮫ ﺑﺎﻻ ﺑﺮد .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻋﺪد اﯾﺰو ﻣﻘﺪاری ﻧﻮﯾﺰ در ﻋﮑﺲ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯿﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﮫ
ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﻢ ﻧﻮﯾﺰ ﺑﮫ داﺷﺘﻦ ﻋﮑﺴﯽ ﺑﺎ ﻧﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ و رﻧﮕﮭﺎی زﻧﺪه ﻣﯿﺎرزد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﮫ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻢ ﻧﻮﯾﺰ را ﻣﯿﺘﻮان در ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎی وﯾﺮاﯾﺶ ﻋﮑﺲ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد.
 -٨از اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ در ﺣﺎﻟﺘﮭﺎی ﻋﺎدی آﻧﮭﺎ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ﺟﺬاب و ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪار ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺴﮭﺎی ﭘﺮﺗﺮه و ﮐﻼ ﻋﮑﺎﺳﯽ از اﺷﺨﺎص
اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺗﺎزه ﮐﺎر ﺗﻌﺮﯾﻔﺸﺎن از ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺷﺎﺧﮫ ﺧﺎص ﻣﺤﺪود ﻣﯽ
ﺷﻮد و ھﺮﮔﺰ ﺗﺠﺮﺑﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻋﮑﺎﺳﯽ از اﻓﺮاد
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ از ﺣﺎﻟﺖ ھﺎی ﻋﺎدی آﻧﮭﺎﺳﺖ .ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﯿﺨﮑﻮب ﮐﺮدن ﺳﻮژه و ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدن او ﺑﺮای
ﻧﮕﺎه ﺑﮫ دورﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ زﯾﺒﺎ از ﺧﻨﺪه او ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻟﺤﻈﮫ ای ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .وﻗﺘﯽ دوﺳﺘﺘﺎن در ﺣﺎل
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎﺟﺮای ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺻﻮرﺗﺶ را ھﯿﺠﺎن زده ﮐﺮده اﺳﺖ آن ھﯿﺠﺎن را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .وﻗﺘﯽ
ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ از ﯾﮏ ﺟﻤﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﺎدرﺑﻨﺪی ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ و درﺳﺖ در ﻟﺤﻈﮫ ای ﮐﮫ
ھﻤﮫ ﭼﮭﺮه ھﺎ ﻋﺎدی و راﺣﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺪون ﺧﺒﺮ دادن ﺑﮫ ھﯿﭽﮑﺪام در ﯾﮏ آن از آﻧﮭﺎ ﻋﮑﺲ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ از ﯾﮏ ﺷﻤﺎرش ﻣﻌﮑﻮس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ
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اﺻﻄﻼح ﺧﻮد ﺳﻮژه را ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﻤﺎرش ﻣﻌﮑﻮس ﮔﺎھﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد
اﺳﺘﺮس در اﻓﺮاد و ﺳﺮ زدن ﺣﺎﻻت و ﺣﺮﮐﺎت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از آﻧﮭﺎ ﻣﯿﺸﻮد .ﯾﮏ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺟﺎﻟﺐ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺷﻤﺎرش اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ از ﻋﺪد ﺳﮫ ﺷﺮوع ﮐﺮده و ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﻌﺪ از
ﮔﻔﺘﻦ ﻋﺪد ﯾﮏ ﻋﮑﺲ را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ درﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﮔﻔﺘﻦ ﻋﺪد دو ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد
ﮐﮫ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﭼﮭﺮه اﻓﺮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺮ از ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻋﺪد ﯾﮏ را ﮔﻔﺘﮫ اﯾﺪ و ھﻤﮫ ﺳﻮژه ھﺎ
ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻮژه ھﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﻋﺪد ﯾﮏ ﺑﺪون اراده ﭘﻠﮏ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ
و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻟﺤﻈﺎت ﻃﻼﯾﯽ ﭼﮭﺮه آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم ﻻﻣﭙﮭﺎی ﺧﺎﻧﮫ را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺪون
ﻓﻼش ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

اﯾﻦ ﻋﮑﺲ را ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ دارم .ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ھﯿﭻ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯽ ﺑﮫ ﺳﻮژه ام ﻧﺪادم و ﻋﮑﺲ را ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﮫ
ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر راﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد.

 -٩از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت آﺷﮑﺎرﺳﺎزی دورﺑﯿﻨﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﯾﮑﯽ از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد آﻣﺎﺗﻮر در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺣﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ وﺟﻮد آن در دورﺑﯿﻦ ﻋﮑﺎﺳﯽ
ﺷﺎن ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺳﻮژه اﺳﺖ .آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﯾﺎ  Exposureدر دورﺑﯿﻨﮭﺎی
ﻋﮑﺎﺳﯽ وﻇﯿﻔﮫ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﮏ ﮐﺮدن ﺳﻮژه را در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺑﺮ ﻋﮭﺪه دارد .اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت
در دورﺑﯿﻨﮭﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺣﺮﻓﮫ ای ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﺣﺮﻓﮫ ای و دﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ
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دورﺑﯿﻨﮭﺎی ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎده ای را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت دورﺑﯿﻦ ﻋﮑﺎﺳﯽ
ﺗﺎن ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت  Exposureﺑﺮوﯾﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺪار روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻋﮑﺲ را ﺑﺎﻻ ﯾﺎ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻣﯿﺰان روﺷﻨﺎﯾﯽ در ﻣﻮاردی ﮐﮫ ﺳﻮژه ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﻧﺮﻣﺎل در ﻋﮑﺲ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﺗﯿﺮه ﺛﺒﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺑﺮای ﮐﻢ ﮐﺮدن
اﺛﺮ ﻧﻮرھﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﺳﻮژه ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻘﺪار آﺷﮑﺎرﺳﺎزی را ﮐﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﻧﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺮی ﺛﺒﺖ
ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت در ﻣﻮﻗﻊ ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺑﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ دورﺑﯿﻦ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺮﻓﮭﺎ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪه و ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﮐﻤﯽ ﺗﯿﺮه
ﺗﺮ از ﻣﻨﻈﺮه ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﯿﺰان آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﻋﮑﺲ
روﺷﻨﺘﺮی ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ زﯾﺎد ﮐﺮدن ﻣﻘﺪار آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺳﺮﻋﺖ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﻤﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻣﯿﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮕﮫ داﺷﺘﻦ دورﺑﯿﻦ در دﺳﺘﺘﺎن اﯾﻦ ﮐﻨﺪ ﺷﺪن ﻋﮑﺎﺳﯽ را ﺑﯽ اﺛﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﻋﮑﺴﯽ ﺷﻔﺎف و ﺑﯽ ﻟﺮزش را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﻼش ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ.

ﺟﻐﺪی ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﺳﻮژه ﻣﻦ ﺷﺪه درون ﻗﻔﺲ ﮐﺎﻣﻼ در ﺳﺎﯾﮫ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻋﮑﺴﺒﺮداری ﻋﺎدی از آن ﭼﯿﺰی ﺟﺰ
ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﯿﺮه و ﺳﯿﺎه ﻧﺒﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺟﻐﺪ ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ و روﺷﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
)ﭘﺎرک ﭘﺮدﯾﺴﺎن ﺗﮭﺮان(

 -١٠در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﮭﺎ از ﺳﮫ ﭘﺎﯾﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻌﺪ از دورﺑﯿﻦ  ،ﯾﮏ ﺳﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﮫ ﭘﺎﯾﮫ ھﻤﯿﺸﮫ از اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدﻧﺶ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠﮫ اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ
ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.ﺳﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ :ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﮫ داﺷﺘﻦ دورﺑﯿﻦ در ﺣﯿﻦ
ﻋﮑﺎﺳﯽ .ﺷﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ اول اﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﻨﮭﺎ وﻇﯿﻔﮫ ای ﮐﮫ دارد ھﺮﮔﺰ ﺿﺮوری ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻧﺮﺳﺪ وﻟﯽ
وﻗﺘﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﮐﮫ  ٩٠درﺻﺪ ﻋﮑﺴﮭﺎی ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺳﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺖ دﯾﮕﺮ ﺷﮑﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﮫ ﭘﺎﯾﮫ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
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ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ دورﺑﯿﻦ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺣﺘﯽ در دﺳﺖ ﺣﺮﻓﮫ ای ﺗﺮﯾﻦ ﻋﮑﺎس دﻧﯿﺎ ھﻢ ﻟﺮزﺷﮭﺎی ﺧﻔﯿﻔﯽ دارد
ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ ﻟﺮزﺷﮭﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﮭﺎ در ﻋﮑﺲ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﻮد و ﺧﻮد ﻋﮑﺎس ﻣﺘﻮﺟﮫ آن ﻧﺸﻮد اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﻟﺮزش دورﺑﯿﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﮫ ﺻﻔﺮ درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ و اﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی داﺷﺘﻦ
ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﻧﮭﺎﯾﺖ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﭼﯿﺰی ﮐﮫ در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺷﺎﯾﺪ در ﺣﺪود  ۶٠ﺗﺎ  ٧٠درﺻﺪ
ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﮫ دورﺑﯿﻦ ﻟﺮزش ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ دو ﮐﺎر ﺑﺰرگ را ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد ﮐﮫ ھﺮدوی آﻧﮭﺎ از ﻋﻮاﻣﻞ
ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار در ﮐﯿﻔﯿﺖ و رﻧﮓ ﺑﻨﺪی ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﻼش دورﺑﯿﻦ را ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮد و ﻣﻨﻈﺮه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را دﻗﯿﻘﺎ
ﻣﺜﻞ آن ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﺮد .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن از ﻓﻼش دورﺑﯿﻦ اﺛﺮ
ﻟﺮزش دﺳﺖ ﻋﮑﺎس روی ﻋﮑﺲ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻢ ﻧﻮر و ﻋﮑﺎﺳﯽ در ﺷﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﮫ ﭘﺎﯾﮫ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﺎص ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﺳﮫ ﭘﺎﯾﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﯾﺰو را ﺑﺮای ﺳﻮژه
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻮرد ھﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﮑﺲ ﻣﺎ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ﮐﮫ در
ﻗﺴﻤﺘﮭﺎی ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ.
در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﻋﮑﺎس ﯾﺎ ﺳﮫ ﭘﺎﯾﮫ اش را ھﻤﺮاه ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﮫ ھﺮ دﻟﯿﻞ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده
از آن ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺻﺎف و ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺜﻼ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﮫ ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﺳﮫ ﭘﺎﯾﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و دورﺑﯿﻦ را روی آن ﻗﺮار دھﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﮐﺎدرﺑﻨﺪی و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم
داده و ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﮔﺮ ﻓﻌﻼ اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﮫ ﭘﺎﯾﮫ را ﻧﺪارﯾﺪ در ﻣﻨﺰل ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای
آن ﺑﮕﺮدﯾﺪ .ﺻﻨﺪﻟﯽ ھﺎ ،ﻣﯿﺰھﺎ ،ﻟﺒﮫ ﭘﻨﺠﺮه ھﺎ و  ...ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﻣﻮﻗﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از
ھﺮﮐﺪام از اﯾﻨﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻻزم را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاھﺪ آورد و ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﺧﺮﯾﺪ
ﯾﮏ ﺳﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﺧﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎﻧﺪازد.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﻋﮑﺴﮭﺎی ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺷﺒﯿﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی داﺧﻞ ﻣﺠﻠﮫ ھﺎ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺘﮭﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ دورﺑﯿﻨﮭﺎ و ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺮﻓﮫ ای ﺗﺮﯾﻦ ﻋﮑﺎس ھﺎ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺣﺎل
آﻧﮑﮫ ﻋﻠﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﮐﺜﺮ آﻧﮭﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﮫ ﭘﺎﯾﮫ اﺳﺖ.

ﺑﺪون ﺳﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﻋﮑﺎﺳﯽ در ﺷﺐ و ﺑﮫ دﺳﺖ آوردن ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ.
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 -١١از ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮدی دورﺑﯿﻨﺘﺎن ھﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
دورﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺣﺎﻟﺖ اﻓﻘﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺳﻮژه ھﺎ و ﻣﻨﺎﻇﺮ زﯾﺎدی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺗﻮان و ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ھﺪف ﺷﻤﺎ و ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ ﺳﻮژه
ای ﮐﮫ ﻗﺼﺪ ﻋﮑﺎﺳﯽ از آن را دارﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﮑﺴﮭﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ را در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮدی دورﺑﯿﻦ ﺑﮫ ﺛﺒﺖ
رﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺜﻼ وﻗﺘﯽ ﻗﺼﺪ ﻧﺸﺎن دادن ﺑﻠﻨﺪی ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ارﺗﻔﺎع دو ﻧﻘﻄﮫ را دارﯾﺪ ﻋﮑﺎﺳﯽ
ﻋﻤﻮدی ﻣﻌﺠﺰه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﯾﮏ ﺑﺮج ﺑﻠﻨﺪ و ﺳﺮ ﺑﮫ ﻓﻠﮏ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻓﻘﯽ ھﯿﭻ
ﺣﺴﯽ از ﺑﻠﻨﺪی را در ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻋﮑﺲ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ اﻧﮕﯿﺰد )ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﻗﺼﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دادن آن ﺑﺮج و ﻣﻨﺎﻇﺮ
اﻃﺮاﻓﺶ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ( در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ اﮔﺮ دورﺑﯿﻦ را ﻧﻮد درﺟﮫ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ و از ھﻤﺎن ﺑﺮج ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﻋﻤﻮدی ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎ ﺷﮕﻔﺖ زده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
از ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮدی دورﺑﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮای ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﮐﻮﭼﮫ ھﺎ و ﻧﺸﺎن دادن ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮد .ﺑﺎز ھﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻋﮑﺎﺳﯽ اﻓﻘﯽ ھﯿﭻ ﻟﻄﻔﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ .ﮐﻮﭼﮫ ھﺎی ﺗﻨﮓ ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮھﺎی ﺳﺒﺰ
ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮدی ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﭼﺸﻢ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺗﺎ اﻧﺘﮭﺎی ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺳﻮژه ھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ )ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم ﻗﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎﻻ ﺗﻨﮫ( ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺣﺎﻟﺖ
ﻋﻤﻮدی دورﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﮭﺘﺮی ﻧﺴﺐ ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ اﻓﻘﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﮫ ﺷﻤﺎ
ﯾﮏ آﺑﺸﺎر ﺑﻠﻨﺪ ،ﻗﻠﮫ ﯾﮏ ﮐﻮه و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻃﺒﻘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﮫ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻋﮑﺎﺳﯽ اﻓﻘﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻋﺮض ﻣﻨﺎﻇﺮ و ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮدی ﺑﺮای ﻧﺸﺎن
دادن ﻣﻔﮭﻮم ﺑﻠﻨﺪی و ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

ﺗﻤﺎم زﯾﺒﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮدی دورﺑﯿﻦ ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﻋﻤﻖ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺮﺳﺒﺰ در ﺣﺎﻟﺖ
اﻓﻘﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻧﻤﯿﺸﺪ) .ﭘﺎرک ﭼﯿﺘﮕﺮ ﺗﮭﺮان(
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 -١٢ﺗﺮاز ﺳﻔﯿﺪی دورﺑﯿﻦ را روی ﺣﺎﻟﺖ اﺑﺮی ﻗﺮار دھﯿﺪ
ﺑﮫ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﺮاز ﺳﻔﯿﺪی) (White Balanceدر دورﺑﯿﻨﮭﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل وﻇﯿﻔﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ
رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮای دورﺑﯿﻦ را در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮری ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻋﮭﺪه داد .در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ رﻧﮕﮭﺎ
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺑﺎﭼﺸﻢ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﮫ ﺛﺒﺖ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ) ﻣﮕﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص( اﻣﺎ وﻗﺘﯽ در داﺧﻞ ﻣﻨﺰل
ﻣﺸﻐﻮل ﻋﮑﺎﺳﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻮرھﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺜﻞ ﻧﻮر ﻻﻣﭙﮭﺎی اﻟﺘﮭﺎﺑﯽ و ﻣﮭﺘﺎﺑﯽ ھﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ اﺷﯿﺎء و دﯾﻮارھﺎی ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ رﻧﮕﮭﺎی دﯾﮕﺮ) ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ زرد( ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻧﮕﮭﺎی دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻋﮑﺴﯽ ﺑﺎ رﻧﮕﮭﺎی ﻏﯿﺮ
ﻃﺒﯿﻌﯽ و آزار دھﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻨﻈﯿﻢ درﺳﺖ ﺗﺮاز ﺳﻔﯿﺪی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﮫ ﺣﺎل ﻋﺎدی
ﺑﺎزﮔﺮدد و رﻧﮕﮭﺎ ﺷﮑﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﺑﻨﺪ).اﻟﺒﺘﮫ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻣﺤﯿﻂ در ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﻼش ھﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ( .ﻧﮑﺘﮫ ای ﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺨﻮاھﻢ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﯾﺎد ﺑﺪھﻢ ﮐﺸﻒ ﺧﻮد ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ
اﺳﺘﻔﺎده از آن واﻗﻌﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد.
در ﻋﮑﺎﺳﯽ داﺧﻞ ﻣﻨﺰل و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺳﻮژه ھﺎی ﻏﯿﺮ زﻧﺪه ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮاز
ﺳﻔﯿﺪی دورﺑﯿﻦ را از اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﮫ اﺑﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ رﻧﮕﮭﺎی ﮔﺮﻣﺘﺮی
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮐﺎر ﻋﮑﺲ ﺟﺬاﺑﺘﺮ و ﺑﺎ رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب ﺗﺮی ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻣﺤﯿﻂ
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ھﻢ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاھﺪ اﻓﺘﺎد ) ﭼﻮن ﻣﺎ در ﻣﻨﺰل ﻗﻄﻌﺎ اﺑﺮی ﻧﺨﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ و در واﻗﻊ در ﺣﺎل
ﮔﻮل زدن دورﺑﯿﻦ ھﺴﺘﯿﻢ( وﻟﯽ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ زﯾﺒﺎ ﺷﺪن ﻋﮑﺴﻤﺎن ﺑﮭﺮه ﻣﯽ
ﺑﺮﯾﻢ .ﻋﮑﺎﺳﯽ ھﻨﺮ ﺗﺠﺮﺑﮫ ھﺎﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ ھﻢ ﯾﮑﯽ از ﺗﺠﺮﺑﮫ ھﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻋﮑﺲ را ﺑﺎ ﺗﺮاز ﺳﻔﯿﺪی اﺑﺮی ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮐﺎر ﻋﮑﺴﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺮاز ﺳﻔﯿﺪی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎ را ﻧﺪاﺷﺖ.
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 -١٣از ﺣﺎﻟﺖ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﭘﯿﺎﭘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ )(Burst Mode
ﺗﻤﺎﻣﯽ دورﺑﯿﻨﮭﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل )ﺣﺘﯽ اﮐﺜﺮ دورﺑﯿﻨﮭﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ( دارای ﺣﺎﻟﺖ ﻋﮑﺴﺒﺮداری ﭘﯿﺎﭘﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﮐﺎراﻣﺪی اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن و ﻧﮕﮫ داﺷﺘﻦ دﮐﻤﮫ ﺷﺎﺗﺮ
دورﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻋﮑﺲ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﭘﺸﺖ ﺳﺮھﻢ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ )ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ﺣﺪود ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯿﮫ( ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﯾﻦ ﻋﮑﺴﮭﺎ ﮐﺮد.
در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﺳﻮژه ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺮک زﯾﺎدی دارد و در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﻧﻤﯿﺘﻮان ﻋﮑﺲ ﺛﺎﺑﺘﯽ از آن ﮔﺮﻓﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻨﺪ ﻋﮑﺲ را ﺑﮫ ﺟﺎی ﯾﮏ ﻋﮑﺲ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ و اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب
ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﮐﮫ از ﺑﻘﯿﮫ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ را ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دھﺪ .ﻣﺜﻼ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ھﺴﺘﯿﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺎﻟﺖ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﻋﮑﺴﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺣﯿﻮان ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ
اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑﮭﺘﺮ از ﺑﻘﯿﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺰرگ اﺳﺖ.
ﺣﺎﻟﺖ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﭘﯿﺎﭘﯽ دورﺑﯿﻨﮭﺎ در ﻋﮑﺎﺳﯽ ورزﺷﯽ ھﻢ ﮐﺎرﺑﺮد دارد و ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﺑﺮای ﺛﺒﺖ
ﻟﺤﻈﮫ ﺑﮫ ﻟﺤﻈﮫ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ورزﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻣﺜﻼ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﻤﻠﮫ ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل را ﺑﮫ زﻣﯿﻦ
ﺣﺮﯾﻒ ﺑﺎ ﻋﮑﺴﮭﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﮫ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪا در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ آن ﺣﻤﻠﮫ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد.
در ﻋﮑﺎﺳﯽ در ﺷﺐ ھﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺳﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻧﺪارﯾﺪ و ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ دورﺑﯿﻦ را ﻧﮕﮫ دارﯾﺪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﯾﮑﯽ از آن ﻋﮑﺴﮭﺎ را ﮐﮫ اﺛﺮ
ﻟﺮزش دﺳﺘﺘﺎن در آن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻌﺪاد ﻋﮑﺴﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺗﻮﺳﻂ دورﺑﯿﻨﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از
دورﺑﯿﻨﮭﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻓﻈﮫ دورﺑﯿﻦ ﭘﺮ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﮑﺲ
ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺮﻋﺖ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﭘﯿﺎﭘﯽ ھﻢ در دورﺑﯿﻨﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮭﺎ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﮑﺲ
در ﺛﺎﻧﯿﮫ ھﻢ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻋﮑﺎﺳﯽ دارﻧﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی ﻣﮭﻢ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺣﺮﮐﺎت
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻋﮑﺴﮭﺎی زﯾﺎدی ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻣﯿﺎن ﻋﮑﺴﮭﺎی ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﮭﺘﺮﯾﻨﮭﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد) .ﺑﺎغ وﺣﺶ ﺗﮭﺮان(
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 -١۴از ﻣﻮد ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎر ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮫ ﻋﮑﺴﮭﺎی ﻣﺎ ﻣﯿﺪھﺪ و ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﻨﻨﺪه را روی ﻋﮑﺲ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ .دﻧﯿﺎی ﻋﮑﺴﮭﺎی ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ دﻧﯿﺎی ﺳﺎﮐﻦ ﺗﺮ و آرام ﺗﺮی اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ھﻢ
روﺷﻦ اﺳﺖ  :اﯾﻦ رﻧﮕﮭﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺤﺮک اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .رﻧﮕﮭﺎ ﺣﺲ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﮑﺲ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و
ﻧﺒﻮد آﻧﮭﺎ در ﻋﮑﺲ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﮑﻮن و اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮫ ﺟﺎ از ﻣﻮد ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻠﻖ ﻋﮑﺴﮭﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ
از ﯾﮏ ﮐﻠﺒﮫ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﺣﺴﯽ داﺳﺘﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﮑﺲ ﻣﯽ دھﺪ و ﯾﺎ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ از
ﺗﻨﮫ ﺧﺸﮏ و ﭘﯿﺮ ﯾﮏ درﺧﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﯿﻤﮑﺖ ﭼﻮﺑﯽ ﮐﮭﻨﮫ در ﭘﺎرک ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ
ﺗﺮ از ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت رﻧﮕﯽ اﺳﺖ .ﭼﮭﺮه ﭘﺮ از ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوک ﯾﮏ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺑﺎ ﮐﻼه ﺑﺎﻓﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ
و ﺗﮫ رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد آن ﭘﯿﺮﻣﺮد را ﺑﮫ ھﻤﺮاه دارد و ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻠﺦ و ﺷﯿﺮﯾﻦ اوﺳﺖ.
ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ از آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ )ﭼﮫ در دﺳﺖ ﻧﻮازﻧﺪه و ﭼﮫ ﺗﮑﯿﮫ داده ﺑﮫ دﯾﻮار( ھﻢ از ﺗﺠﺮﺑﮫ ھﺎی
ﺟﺬاب ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮان ﻋﮑﺴﮭﺎ را در ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎی وﯾﺮاﯾﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ھﻢ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ در آورد اﻣﺎ
ﮐﺎدرﺑﻨﺪی و ﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﺑﮫ ﺳﻮژه از اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻠﻖ ﻋﮑﺴﮭﺎی ﺑﮭﺘﺮی ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﮫ
دورﺑﯿﻦ را در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﯿﻢ دﻧﯿﺎی درون ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ دورﺑﯿﻦ دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد
و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺳﻮژه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮد ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﻨﺪ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﻋﮑﺲ ھﺎی ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﺟﻠﻮه ھﻨﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ.
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 -١۵از ﺗﺎﯾﻤﺮ دورﺑﯿﻨﺘﺎن ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺎﯾﻤﺮ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ دورﺑﯿﻨﮭﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺪﻟﮭﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻗﯿﻖ ﺗﺎﯾﻤﺮ ھﻢ وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل  ٢ﺗﻨﻈﯿﻢ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮ روی دورﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن  ٢ﺛﺎﻧﯿﮫ ای و  ١٠ﺛﺎﻧﯿﮫ ای ﮐﮫ اﯾﻦ اﻋﺪاد ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از
ﻓﺸﺎر دادن دﮐﻤﮫ ﺷﺎﺗﺮ دورﺑﯿﻦ  ٢ﺛﺎﻧﯿﮫ ﺑﻌﺪ ﯾﺎ  ١٠ﺛﺎﻧﯿﮫ ﺑﻌﺪ ﻋﮑﺲ را ﺑﮫ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺗﺎﯾﻤﺮھﺎی ﺑﺎ زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ ھﺮ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ از زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه  ٢ﺛﺎﻧﯿﮫ ای
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻟﺮزش دورﺑﯿﻦ ھﻨﮕﺎم ﻓﺸﺮدن دﮐﻤﮫ ﺷﺎﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮای
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﺎدت دارﻧﺪ دﮐﻤﮫ ﺷﺎﺗﺮ را ﺑﺎ ﻗﺪرت ھﺮﭼﮫ ﺗﻤﺎم ﺗﺮ ﻓﺸﺎر دھﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮐﺎر
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻋﮑﺴﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ اﺛﺮ ﻟﺮزش دورﺑﯿﻦ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻓﺸﺎر دادن دﮐﻤﮫ ﺷﺎﺗﺮ را در ﺧﻮد
ﻧﺪارد.
از ﺗﺎﯾﻤﺮ ده ﺛﺎﻧﯿﮫ ای ھﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺎس در ﻋﮑﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﻤﻌﯽ از
دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن را در ﯾﮏ ﮐﺎدر ﺑﺎ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﮫ زﯾﺒﺎ ﻗﺮار داده و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت را اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ و ﺟﺎی ﺧﻮد را
در ﮐﺎدر ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺎل ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﮫ دورﺑﯿﻦ را در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎﯾﻤﺮ  ١٠ﺛﺎﻧﯿﮫ ای ﻗﺮار دھﯿﺪ و دﮐﻤﮫ
ﺷﺎﺗﺮ را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ .ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﮫ ﺟﻤﻊ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﯾﮏ ﻋﮑﺲ
ﯾﺎدﮔﺎری را ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ.
…3…2…1
 -١۶در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﺪ
ﺳﻮژه ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﮑﺲ ﺑﺪرﺧﺸﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﻨﻨﺪه ای ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎ را ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ
ﺳﻮژه را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ را روی آن داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺲ زﻣﯿﻨﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺳﻮژه در ﻋﮑﺲ دارد .ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﺳﻮژه ھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﮫ
ھﺎی ﺷﻠﻮغ و رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺣﻮاس ﺑﯿﻨﻨﺪه را از ﺳﻮژه ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻣﻮارد ﺑﯽ اھﻤﯿﺖ ﭘﺮت ﻣﯿﮑﻨﺪ و اﺛﺮﮔﺬاری
ﻋﮑﺲ را ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﭘﺲ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﯾﮏ ﻧﻮاﺧﺖ ﺑﺮای ﻋﮑﺴﮭﺎی ﭘﺮﺗﺮه ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ .ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ از دوﺳﺘﺘﺎن
وﺳﻂ ﻣﺰرﻋﮫ ﮔﻨﺪم ﮐﮫ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﮫ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮭﺘﺮ از ﻋﮑﺎﺳﯽ در ﯾﮏ ﮐﻮﭼﮫ ﯾﺎ
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻠﻮغ اﺳﺖ .ﻗﺒﻼ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ ﮐﺎدر ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﮫ
ﺷﻠﻮﻏﯽ ﺳﺮو ﮐﺎر ﻧﺪارﯾﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯿﮑﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺳﺒﺎب و وﺳﺎﯾﻞ ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری را از ﭘﺸﺖ ﺳﻮژه
ﺑﺮدارﯾﺪ و ﺳﻮژه را ﺳﺘﺎره ﻋﮑﺴﺘﺎن ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ اﻣﮑﺎن ﺧﻠﻮت ﮐﺮدن ﭘﺲ زﻣﯿﻨﮫ وﺟﻮد ﻧﺪارد زاوﯾﮫ
دورﺑﯿﻦ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﺪ و ﺳﻮژه را ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻗﯿﺪ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ در آن ﻣﮑﺎن ﺧﺎص را
ﺑﺰﻧﯿﺪ وﻟﯽ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺑﺪ را ﺑﮫ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻋﮑﺎﺳﯿﺘﺎن اﺿﺎﻓﮫ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﺷﻠﻮﻏﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ از ﺷﻠﻮﻏﯽ ﻏﯿﺮ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ .وﺟﻮد ﭼﻨﺪﯾﻦ
درﺧﺖ ﯾﺎ ﮔﯿﺎه از ﯾﮏ ﻧﻮع در ﭘﺸﺖ ﺳﻮژه ﺑﮭﺘﺮ از ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﮭﺎ ،وﺳﺎﯾﻞ و ﻟﻮازم
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و  ...اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺨﺼﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪھﻢ ﮐﮫ ﻋﮑﺎﺳﯽ از اﺷﺨﺎص را ﺑﺎ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﮫ
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ھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﺠﺎم دھﻢ ﺗﺎ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﺷﻠﻮغ ﺷﮭﺮی .ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ از دﯾﺪن ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ
ﮐﻨﺪ ﻧﮫ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ.
 -١٧از ﻓﻼش ﺑﺮای ﭘﺮﮐﺮدن ﺳﺎﯾﮫ ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
در ﺑﺨﺸﮭﺎی ﻗﺒﻠﯽ از ﻣﻀﺮات ﻓﻼش دورﺑﯿﻦ ﺣﺮف زدم اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﯿﺨﻮاھﻢ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی ﻣﻔﯿﺪ آن
را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ .در روزھﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ و در ﻋﮑﺎﺳﯽ از اﻓﺮاد اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻼش ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮری ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺎﯾﮫ ھﺎی ﺗﻨﺪی روی ﺻﻮرت اﻓﺮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ
ﺑﺨﺸﮭﺎﯾﯽ از ﭼﮭﺮه در ﻋﮑﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﮫ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﭼﮭﺮه را ﺑﺪ ﻣﻨﻈﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
دورﺑﯿﻨﺘﺎن را در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده اﺟﺒﺎری از ﻓﻼش) (Fill Flashﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺗﻤﺎﻣﯽ دورﺑﯿﻨﮭﺎ ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ ﻗﺮار دھﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﻮر ﻓﻼش ﺑﺮ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﮐﮫ ﺑﺮ ﺻﻮرت ﺳﻮژه ﺗﺎﺑﯿﺪه اﺳﺖ ﻏﻠﺒﮫ ﮐﺮده و ﺳﺎﯾﮫ ھﺎی
ﺻﻮرت ﺳﻮژه را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﮑﺴﯽ ﭘﻮﯾﺎ ﺗﺮ و ﭼﮭﺮه ای ﺷﺎداب ﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﻗﻄﻌﺎ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺳﻮژه را ھﻢ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.

در اﯾﻦ ﻋﮑﺲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻼش ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺳﺎﯾﮫ ھﺎی ﺻﻮرت ﺳﻮژه ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -١٨از ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﺎﮐﺮو ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ
ﯾﮑﯽ از ﺟﺬاﺑﯿﺘﮭﺎی ﻋﮑﺲ ھﺎ دﯾﺪن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل دﯾﺪن آﻧﮭﺎ ﯾﺎ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ
ﻣﻤﮑﻦ .اﮔﺮ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻋﮑﺴﮭﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮫ ﺗﺎن در ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻋﮑﺴﮭﺎﯾﺘﺎن ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎ ﻋﮑﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﯾﮏ ﺳﻮژه ﮐﻤﯿﺎب ﮔﺮﻓﺘﮫ اﯾﺪ و ﯾﺎ ﻋﮑﺴﯽ ﮐﮫ از
زاوﯾﮫ ای ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل و دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﺎﮐﺮو ﯾﮑﯽ از ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺗﺮﯾﻦ
اﻧﻮاع ﻋﮑﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﮫ اﻣﺮوزه ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از دورﺑﯿﻨﮭﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را
ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮد .ﺑﮫ ﻃﻮر ﺳﺎده ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﺎﮐﺮو ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺳﻮژه ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر
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ﮐﻮﭼﮏ و ﯾﺎ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﻮژه اﺳﺖ .در دورﺑﯿﻨﮭﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان از
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی ﺳﻮژه ھﻢ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺰﯾﺖ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﺎﮐﺮو دﯾﺪن ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺟﺴﺎم ،ﮔﯿﺎھﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﻠﺢ دﯾﺪن آن ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .دﮐﻤﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﮐﺮو در دورﺑﯿﻨﮭﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﻣﻌﻤﻮﻻ دارای ﻋﻼﻣﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﮫ ﮔﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن آن دﮐﻤﮫ دورﺑﯿﻦ وارد
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﮐﺮو ﻣﯿﺸﻮد و آﻣﺎده ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ از دﻧﯿﺎی ﺣﺸﺮات روی زﻣﯿﻦ ،ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺴﺎن ،ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﻨﮫ
ﻓﺮﺳﻮده ﯾﮏ درﺧﺖ و  ...ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﻧﮑﺘﮫ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺎﺳﯽ در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﺎﮐﺮو اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻟﺮزش
دورﺑﯿﻦ در اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی روی ﺑﻠﻮر ﺷﺪن ﺳﻮژه و ﺧﺮاب ﺷﺪن ﻋﮑﺲ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻟﺮزش ﺑﺪن و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ دﺳﺘﮭﺎﯾﺘﺎن را ﺗﺎ ﺣﺪ
ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﮐﻤﯽ ﺣﻮﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﺧﺮج دھﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺎﻋﺘﮭﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﮐﺎرﺗﺎن
ﺳﺮﮔﺮم ﺷﻮﯾﺪ و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎورﺗﺎن ﻧﺸﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﻮده اﯾﺪ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺛﺒﺖ
ﮐﺮده اﯾﺪ.

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﺎﮐﺮو اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺻﺪف ﯾﮏ ﺣﻠﺰون را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ
ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﺣﺘﯽ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺻﺪف را ھﻢ ﻧﺘﻮان ﺑﮫ راﺣﺘﯽ روی زﻣﯿﻦ دﯾﺪ.

 -١٩ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻧﺪازه را ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﻋﮑﺴﮭﺎﯾﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ
ھﻤﯿﺸﮫ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻧﺪازه ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮای ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ دوﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ
اﺳﺖ از ﺗﻤﺎم اﯾﻦ  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﮑﺲ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﺪ .ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻗﺪرت ﭘﺎﯾﯿﻦ
زوم دورﺑﯿﻨﮭﺎی ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت در ﻣﻮﻗﻊ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﮫ ﮐﺎدرﺑﻨﺪی دﻟﺨﻮاه رﺳﯿﺪ و ﻣﻘﺪار
زﯾﺎدی از ﮐﺎدر ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ .اﮔﺮ از اﻧﺪازه ﺑﺰرگ ﻋﮑﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎی وﯾﺮاش ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را از ﻋﮑﺲ اﺻﻠﯽ ﺑﺮﯾﺪه و ھﻨﻮز ھﻢ
ﻋﮑﺲ ﺑﺰرﮔﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﭼﺎپ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮭﺘﺮ
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از ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﭘﺲ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﭼﺎپ ﻋﮑﺴﮭﺎﯾﺘﺎن و ﯾﺎ ﺑﺮﯾﺪن آﻧﮭﺎ را در ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎی
وﯾﺮاش ﻋﮑﺲ دارﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺰرگ را ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺰرگ ﻋﮑﺲ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﯾﺪن ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن و اﺻﻼح ﮐﺎدرﺑﻨﺪی را ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دھﺪ.

 -٢٠ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﮫ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺨﺮﯾﺪ
ﻋﮑﺎﺳﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺴﯿﺎر ارزاﻧﺘﺮ از ﻋﮑﺎﺳﯽ آﻧﺎﻟﻮگ ﯾﺎ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ در ﻋﮑﺎﺳﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻧﮫ ﭘﻮل
ﺧﺮﯾﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮای دورﺑﯿﻨﺘﺎن ﻣﯽ دھﯿﺪ و ﻧﮫ ﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ ھﺰﯾﻨﮫ ای ﺑﺮای ﭼﺎپ ﻋﮑﺴﮭﺎ )ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای ھﻤﮫ
ﻋﮑﺴﮭﺎ( ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ﺷﺎﯾﺪ  ١٠ﯾﺎ  ٢٠ﺗﺎی آﻧﮭﺎ را ﭼﺎپ
ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﯿﻠﻢ ھﻤﯿﺸﮕﯽ دورﺑﯿﻨﮭﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ھﻤﺎن ﮐﺎرﺗﮭﺎی ﺣﺎﻓﻈﮫ آﻧﮭﺎﺳﺖ )اﻟﺒﺘﮫ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ذﺧﯿﺮه
ﻋﮑﺴﮭﺎ( ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻋﮑﺲ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آﻧﮭﺎ ﺟﺎی دھﯿﺪ .در دورﺑﯿﻨﮭﺎی آﻧﺎﻟﻮگ ﻋﮑﺴﯽ ﮐﮫ
ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﯿﺪ در ﻓﯿﻠﻢ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺿﺒﻂ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﮫ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺤﺪودی داﺷﺖ ) ٢۴ﯾﺎ  ٣۶ﻋﮑﺲ( وﻟﯽ در
دورﺑﯿﻨﮭﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎ در ﺳﻨﺴﻮر دورﺑﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ در ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﮫ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﮫ ھﺮﭼﮫ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺴﮭﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺧﻮاھﯿﺪ
داﺷﺖ .ﻋﮑﺎﺳﯽ ھﻨﺮ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮدن و آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﮫ ﺣﺠﯿﻢ ﺗﺮ اﻣﮑﺎن
ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺑﮫ ﺧﻮد ﺑﺪھﯿﺪ .ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ورزﯾﺪه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ و اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر
دردﻧﺎک اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﭘﺮ ﺷﺪن ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﮫ ﺗﺎن اﻣﮑﺎن ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 -٢١ﻋﮑﺴﮭﺎﯾﺘﺎن را در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﺎرﺗﮭﺎی ﺣﺎﻓﻈﮫ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﻋﮑﺴﯽ را ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ در ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮت روﯾﺎﯾﯽ و
ﺧﺎﻃﺮه اﻧﮕﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﯾﺪ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﮑﺮدن ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺧﺮاب ﺷﺪن ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﮫ دورﺑﯿﻨﺘﺎن از
دﺳﺖ ﺑﺪھﯿﺪ .از دﺳﺖ دادن ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺑﺮای ھﺮ ﻋﮑﺎس ﺣﺮﻓﮫ ای ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺣﺪ ﻓﺎﺟﻌﮫ ای دردﻧﺎک
اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﮫ ھﺮ ﻋﮑﺲ ﻧﻤﺎد ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ زﯾﺒﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﯿﺸﻮد.
ﮐﺎرﺗﮭﺎی ﺣﺎﻓﻈﮫ ﺑﮫ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ )وﮔﺎھﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﯽ دﻟﯿﻞ( ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺮاب ﺷﻮﻧﺪ و ھﻤﮫ ﯾﺎ ﺗﻌﺪادی از
ﻋﮑﺴﮭﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ ﮔﻮر ﺑﺒﺮﻧﺪ .وﻗﺘﯽ از ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﯾﺎ ﮔﺮدش ﺑﺎ ھﺪف ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ در
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اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﮫ ﺗﺎن را در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺗﺨﻠﯿﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﯿﺎﻟﺘﺎن از ﺑﺎﺑﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﮑﺴﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﮔﺮﻓﺘﮫ اﯾﺪ راﺣﺖ ﺷﻮد .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺎرﺗﮭﺎی ﺣﺎﻓﻈﮫ ھﻤﯿﺸﮫ ﺧﺮاب ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﮫ ﻧﺪرت
رخ ﻣﯽ دھﺪ وﻟﯽ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺮای ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﮫ دورﺑﯿﻨﺶ ﺧﻮاھﺪ
اﻓﺘﺎد ﯾﺎ ﻧﮫ؟
ﯾﮏ ﺗﻮﺻﯿﮫ دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺗﮭﺎی ﺣﺎﻓﻈﮫ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﮐﺎرت ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﮫ ﺟﺎی ﯾﮏ ﮐﺎر ﺑﺎ
ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﮫ  ٨ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ  ٢ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﮫ  ۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺨﺮﯾﺪ.
در اﯾﻨﺼﻮرت ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺗﮭﺎی ﺣﺎﻓﻈﮫ ﺷﻤﺎ ﺧﺮاب ﺷﻮد ﺗﻨﮭﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﻋﮑﺴﮭﺎﯾﺘﺎن را از دﺳﺖ
ﻣﯽ دھﯿﺪ ﻧﮫ ﺗﻤﺎم آﻧﮭﺎ را .اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺘﻮان اﺛﺮ ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﮫ را ﺑﮫ ﻧﺼﻒ رﺳﺎﻧﺪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯿﺴﺖ.
 -٢٢دورﺑﯿﻨﺘﺎن را ھﻤﯿﺸﮫ ھﻤﺮاه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ھﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺣﺪس زد وﻗﺘﯽ ﮐﮫ اﻣﺮوز از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯿﺮون ﻣﯿﺮوﯾﺪ ﭼﮫ ﻣﻨﻈﺮه ھﺎ و ﭼﮫ ﺳﻮژه ھﺎﯾﯽ را
ﺧﻮاھﯿﺪ دﯾﺪ .ھﯿﭻ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻋﮑﺎس از اﯾﻦ ﺗﻠﺦ ﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺳﻮژه ای را ﺑﺒﯿﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ از آن
ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮد .دورﺑﯿﻨﮭﺎی ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻓﻮری و ﺷﮑﺎر ﻟﺤﻈﮫ ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺣﺮﻓﮫ ای ھﻢ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ھﻤﺮاه ھﻤﯿﺸﮕﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ ھﯿﭻ ﻣﻨﻈﺮه ای را از
دﺳﺖ ﻧﺪھﻨﺪ .اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮏ اﯾﻦ دورﺑﯿﻨﮭﺎ ﺣﻤﻞ آﻧﮭﺎ را ﺣﺘﯽ در ﺟﯿﺐ ﭘﯿﺮاھﻨﺘﺎن ﻣﯿﺴﺮ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ ﭘﺲ
اﯾﻦ ﻇﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺣﻖ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ اﮔﺮ دورﺑﯿﻨﺘﺎن را ھﻤﯿﺸﮫ ھﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت
ﻋﮑﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮭﺘﺮ و ﮔﻮﯾﺎﺗﺮ از ﻋﮑﺴﮭﺎی ﺣﺮﻓﮫ ای اﺳﺖ.
در ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻦ ﮐﺎﻣﭙﮑﺘﺘﺎن ﻧﯿﻤﮫ ﭘﺮ ﻟﯿﻮان را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﺿﻌﻔﮭﺎی دورﺑﯿﻨﺘﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﻦ دورﺑﯿﻨﯽ دارم ﮐﮫ ھﺮﻟﺤﻈﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻈﺮه ای را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ.

دورﺑﯿﻦ  SONY HX-1ﯾﮑﯽ از دورﺑﯿﻦ ھﺎی ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ ﻧﯿﻤﮫ ﺣﺮﻓﮫ ای ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺪﯾﺪا وارد ﺑﺎزار ﺷﺪه
اﺳﺖ.
************************************************************************************************
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ﻧﮑﺎت ﻃﻼﯾﯽ در ﻋﮑﺎﺳﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل – وﺣﯿﺪ ﻣﯿﺮاﺣﻤﺪ

* ﻋﮑﺴﮭﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ  w110ﺳﻮﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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