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هیچمیدونینیهعکاس،چطورعکاسیمیکنه؟!
یعنیچهمراحلیروطیمیکنهتایکعکسروبگیره؟!

شمااگهفقطاینمراحلروبدونین،همیناالنمیتونینعکاسبشین!
اینمراحل3تاهستنکهخیلیمفصلوبهزبانساده،براتونتوضیحمیدیم!

درضمننگراننباشین،همهچیزاییکهالزمه،همینجایادمیگیرینونیازندارهازقبل
چیزیبدونین!

اینمراحلسهگانهعبارتانداز:

1- ترکیب بندی )کمپوزیسیون(یعنیمیخوایمچهچیزاییتوعکسمونباشه؟

2- نورسنجی )الیت مترینگ(یعنیتعیینمیکنیمعکسمونتاریکباشهیاروشن!

3- واضح کردن )فوکوسینگ(یعنیانتخابمیکنیمچهچیزاییواضحباشهوبقیهنه!

ُخباینایعنیاینکه،یهعکاساولازتویدوربینشچیزیکهمیخوادعکاسیکنهرو
میبینه!بعدشتعیینمیکنهکهعکسشتیرهباشهیاروشنیامعمولی!بعدشمانتخاب

میکنهکهکدومقسمتهاتوعکسشواضحباشهوکدومقسمتهاواضحنباشه!

ُخبحاالبایدببینیمکهچطوراینکارهاروبایدانجامبدیم!

بهتونمیگیمکه فرمولطالیی یه وبعدش بهتونمعرفیمیکنیم رو اینها اولهمهی
همیناالنبتونینکارروشروعکنین!

اوالًبایدبدونیمکهترکیببندیچیه!
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ترکیب بندییعنیچهچیزاییتوعکسمونباشهواونچیزهاکجاباشن؟

عکاسهایبزرگمیگنکهیهعکاسخوبوبدرو2چیزازهمجدامیکنه:یکیشناخت
دوربینشهواونیکیترکیببندی!

حاالماکاریبهاینچیزانداریمومیخوایمخیلیسریعبریمسراغفرمولهامون!

آمادهباشیدکهخیلیسریعمیخوایمیهنکتهیخیلیجالبرویادبگیریم!

2 تا فرمول طالیی ترکیب بندی:

3 به کنین تقسیم رو عکستون کنین، عکاسی خواستین وقت هر اول: طالیی  فرمول 
قسمتعمودیو3قسمتافقی!
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حاالاینخطهایافقیوعمودیونقطههایقرمزرنگوسطازهمهجامهمترنوشماباید
چیزیکهبراتونخیلیمهمهروبذارینروییکیازخطهاویانقطههامثلتصاویرزیر!

فرمول طالیی دوم: 3تاچیزیکهبراتونمهمهتوعکسباشنروپیداکنینوباهاشونیه
مثلثبسازین!اگهنمیشهمثلثساختبهشونبگینکهجاشونروتغییربدنتامثلث

درستمیشه!)مثاًل3تاازدوستاتونیاخونوادهتونکهمیخواینتوعکسباشن(

االنباایندوتافرمولطالییترکیببندیمیتونینصدهزارعکسبگیرین،چونایندو
تافرمولجزوخارقالعادهترینتکنیکهایترکیببندیهستن!
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2 تا فرمول طالیی نورسنجی:

همهچیزعکاسیبهنوره!یعنیاگهنورنباشه،عکسهمنیست!پسنورمهمترینچیزیهکه
توعکاسیوجوددارهوهمهدرسهایعکاسیهممربوطبهنوره!پساینجاهمهچیزرو
نمیتونیمبگیم!امادوتافرمولخیلیعجیبوشگفتانگیزروبهتونیادمیدیمکهخیلی

سریعکارتونروشروعکنین!

فرمول طالیی اول نورسنجی )برای روز(:

•سرعتشاترروبذارینروی1/60)سرعتشاترتعیینمیکنهکهبهچهمدتینوربرهتوی
دوربین،مثاًلاگهسرعتروی1ثانیهباشه،1ثانیهنورمیرهتویدوربینوبعداز1ثانیهدریچه
بستهمیشه!سرعت1/60برایاینهکهاگهدستتونبلرزهتواینسرعتمعلومنمیشه!(

نوری بهچهمقدار ما )ISOهمونحساسیته!یعنیدوربین 300 بذارینروی رو ISO •
حساسه!هرچهاینعددبیشترباشه،دوربینبهنورحساستره،یعنیبانورکمهمعکس

میگیره!(
•دیافراگمرواونقدربچرخونینتاشاخصدوربینمیادرویصفر!)اگهتویویزوررونگاه
کنینیهنمودارمیبینینکهروشنوشته1-و0و1یاشایدعددهایدیگهایهمداشته

باشه،اماصفرروحتماًداره()ویزورهمونچشمیهکهازتوشهمهجارومیبینیم(

ُخبسادهبود؟!بااینفرمولتویروزمیتونینبهترینعکسهاروبگیرینوکیفکنین!
اماحاالتویشبچیکارکنیم؟
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فرمول طالیی دوم نورسنجی )برای شب(:

•سرعتشاترروبذارینروی1/60)اینسرعتخیلیامنیتباالییدارهواگهدستتونهم
بلرزهمعلومنمیشه!(

•دیافراگمروبذارینرویکمترینعدد!)دوربینشمادیافراگمهایمختلفیدارهباعددهای
مختلفکهباfنشوندادهمیشه!پسدیافراگمروبذارینرویکمترینعدد!(

•حاالISOرواونقدرببرینباالکهشاخصتویویزوربیادرویصفر!)بااینروشیهکم
عکستونبیکیفیتمیشه،ولینهاونقدرکهفکرتونرودرگیرکنه!(

ُخب تا حاال چیکار کردیم؟

اولتویویزورنگاهکردیموچیزیکهمیخوایمعکاسیکنیمروپیداکردیمواونروبا
تکنیکاولیادومترکیببندیتنظیمکردیم!

دوم نورسنجیکردیم،یعنیبهدوربینموننوردادیمکهبتونهعکسمونروبگیره!

حاالمیمونهمرحلهیسوم!

فرمول طالیی واضح کردن:

مادراصطالحبهواضحکردنمیگیمفوکوسکردن!

برایفوکوسکردن،کارخیلیسادهاست!رویلنزدوربینتونیکیادوتاحلقههستکه
یکیشونمالفوکوسکردنه!

تصمیم حاال دادین، انجام رو نورسنجی و کردین ترکیببندی باال آموزشهای با وقتی

بگیرینکهکجایعکسرومیخواینواضحکنین!هرنقطهایروکهخواستینواضحکنین،
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حلقهی و کنین نگاه بهش
فوکوسرواونقدربچرخونین

تاواضحمیشه!

توی بینین می که همنطور
کاماًل روبروگلسفید عکس
واضح بقیهجاها و واضحه
نیستواینعکسروخیلی

زیباکرده!

اماتویاینعکس،فنجونفوکوس
و صندلی ولی شده(، )واضح شده
میزفوکوسنیستنواینباعثشده
عکسخیلیخاصبهنظربرسه!
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تویاینعکس،هیچچیزیفوکوسنیست!اما
میبینینکهعکسخیلیزیباییازآبدراومده!

پسمیبینینکهبعضیوقتها،
واضحنبودنزیباتره!

ُخببههمینسادگی!دیدینکهعکاسیاصاًلکارسختینیستواتفاقاًخیلیهمآسونه!
حاالاگهخیلیخوباینآموزشرویادگرفتین،یهمسابقهبراتونداریم!

رویلینکپایینکلیککنینوبیاینتویصفحهوبهسؤالیکهازتونپرسیدیمجواببدین!
اگهدرستجواببدینیهجایزهیخارقالعادهبراتونداریم!اینمسابقهفقطوفقطتافردا

ادامهداره؛پسفرصتروازدستندین!

/https://filmbesaz.com/photographytest


