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  گفتارپيش 
بخش پيشتازي و فرزانگي يك كالس درس نيست، يك بستر تربيتي است، بستري طراوت   

ي اطراف خود، با روحي بلند زندگي آموزد چگونه در جامعهدر اين بستر فرد مي. آموزو نيكي
 . داديش بهره بگيردنوع خود خدمت نمايد و چگونه از توان و نيروي خداكند، به هم

رو، مؤدب، شريف و كار، خوششناس، درستآموزند تا ديندار، وقت   پيشتازان و فرزانگان مي
آموزند چگونه ها ميآن. ها و اخالق باشندها و پاسدار خوبيي نيكيدار بوده و سرچشمهامانت

  . رفت بهره گيرند و مبانيِ ديني و اخالقي را در درون خود نهادينه كنندي زالل معاز چشمه
ي علم و مهارت را وسيله. ادعا هستندهايي شريف و بي   پيشتازان و فرزانگان، انسان

ي ديگران آموزند و از علم و تجربهدانند به ديگران ميميچه را آن. دهندفخرفروشي قرار نمي
   برانگيز جويباران از خوابِدلآنان هر صبح با طراوت نسيم و نواي. گيرندبارِدانش مي

خيزند و پس از راز و نياز با معبود خود پرچم ملي ميهن عزيزمان، ايران اسالمي را كه مي
به احترام ، كنندبه ميهن خود مباهات مي. آورندنشان از اقتدار و عظمت است، به اهتزاز درمي

هاي وجودي است، سوگند ياد د و به شرف خود كه باالترين ارزشدهنايستند، سالم ميمي
.  رهبر خود باشندمه دهنده خون شهيدان و مطيع اوامركنند،ياد مي كنند كه پاسدار و ادامي

بخشد تا از طلوع سازد و به آنان انرژي ميگاهي، جان و دلشان را روشن مياين سالم صبح
  . آفرين باشند كار و فعاليت نيك و شاديخورشيد تا غروب آفتاب، در پي انجام

دانند و از آن به خوبي مراقبت    پيشتازان و فرزانگان، جسم و روح خود را امانتي الهي مي
نوعان رسان همسازند تا ياريتن خود را توانا مي. كنند، تا ضمن نيرومندي، تندرست بمانندمي

  . خود باشند
  !يم ايران اسالميو فرزانگان فهپرتالش پيشتازان    

منظور ارتقاء سطح دانش و بينش شما عزيزان به ،هاي آموزشي همراه عضوكتاب مجموعه 
پويايي را به ارمغان نشاط و اميد است اين مجموعه،  .شودتقديم حضورتان مي  وآماده شده

اختيار  در حال تهيه و تدوين است كه پس از آماده سازي در همراه عضوهاي ساير كتاب. آورد
  . اعضاي محترم قرار خواهد گرفت

جناب آقاي جاويد شورچي و سركار خانم عاطفه فتوحي ي همكاري صميمانهاز در اين مجال 
را نهايت همكاري ، اين مجموعهسازي تمامي كساني كه به نوعي در تهيه، تأليف و آمادهو 

  .شوداند، تقدير و تشكر مي داشتهمبذول
  نش آموزيمعاونت فعاليت هاي دا 

هاي دانش آموزيمديريت تشكل
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  مقدمه 
    
فرصتي است براي دانستن، بهاري است براي  ؛زندگي! عزيز نوجواندوستان    

 نه چندان ، در اين مجالِآگاهيهاي شكفتن، و فصلي است براي رويش جوانه
ي از نورِ  بذر معرفت بكارد و بر آن باران،شجانكه در سرزمين هر آن كس ، طوالني

ي شيرين دانايي، ميوه. ايت ببارد، خرمني از عشق و صميميت درو خواهد كردهد
 نعمت ؛ديدن. خوردخودشناسي است كه براي اهل يقين، به خداشناسي پيوند مي

بيند، دقيق چه مي در آن وهر كس خوب ببيند. دقتنيازمند  ؛است و خوب ديدن
  .كندخود و خدايش را پيدا ميهركس خوب ببيند، ... يابدفهمد و عاقبت ميشود، مي

. كردن به دنياي اطراف استعكاسي هنر خوب ديدن است، تمرين درست نگاه   
هاي مختلف است،  ديد بهتر و ديدن اشياء از زاويهيتالش براي پيدا كردن زاويه

از بهترين كند تا در ميدان زندگي واقعي بتواند عكاس، هنگام عكاسي تمرين مي
عكاس بايد . ي زيبايشان تصوير كندها را با چهره نگاه كند و آنزاويه به مسائل
عالوه بر آن كه به كليات موضوع توجه دارد،  و تيزبين داشته باشد وچشماني دقيق 

در . شباهت عجيبي به خود زندگي دارد عكاسي، .ببيندبه خوبي  آن را همجزئيات 
چه را كه آن خود كنيد، بلكه آنزندگي نبايد به دنبال آن باشيد كه زيباترين را از 

آن . هاي مختلف ببينيد و بهترين زاويه را براي زيبا ديدن انتخاب كنيدداريد از زاويه
  ...ت خواهيد بردوقت است كه از زندگي هم مانند عكاسي لذّ

  تا .جواني فرصتي گذراست و به يك چشم بر هم زدن خواهد گذشت!    دوستان
تواند هاي آموزش كه مي يكي از زمينه.ن تالش كنيدباقيست، براي آموختفرصت 

 به يادگار گذارد، ي غيرقابل تصورنتايجو اوقات فراغت شما را به خوبي پر كند 
د با توان ميعكاس خوب اما ،عكاسي سخن گفتن با زبان تصوير است. عكاسي است

 دست به تأمل جايز نيست،. ي زيبا، شعري ناب بسرايدبه تصوير كشيدن يك منظره
هاي مناسب بگرديد، حتماً در اطراف كار شويد، دوربينتان را برداريد و به دنبال سوژه

 را هاها را شكار كنيد و آنشود، فقط كافيست لحظههاي فراواني يافت ميشما سوژه
                                                       موفق باشيد. به نام خودتان ثبت نماييد
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  عكاسي عريف ت 
  

 بر روي يك سطح حساس نور دريافت و ثبت يهوسيل به فرايند ثبت تصاوير به  
  . شود يا سنسور الكترونيكي، گفته مي) فيلم (نگاتيوبه نور، 

هالوژن ( بر روي سطح حساس به نور ءالگوهاي نوري بازتابيده شده از اشيا  
  . گردد گذارد و باعث ثبت تصاوير مي ثير ميأت)  يا سنسورنقره

عنوان يك  عكاسي به. ، صنعتي و هنري استعلميي جنبهعكاسي داراي سه   
هاي  چنين جنبهترش يافت و همشكل يك صنعت گس  علمي متولد شد و بهيپديده

  .هنري نيز در آن ظهور كرد
توان به عكاسي  از جمله مي . بسيار زيادي دارديعكاسي موارد استفاده

در  عكاسي امروزه .سازي اشاره كردخبري، علمي، تفريحي و ثبت خاطرات و مستند
  .نيز كاربردهاي فراوان داردهوا فضا صنعت پزشكي و 

مشاغل پرجاذبه از جمله ...) صنعتي، ورزشي، هنري و ( اي حرفهامروزه عكاسي  
هاي آيد كه عالوه بر بروز استعدادها و نمايش خالقيتو گاه پردرآمد به شمار مي

 .  تواند، زندگي و معاش آنان را نيز به خوبي تأمين نمايدهنري افراد، مي
  

  عوامل اصلي ثبت عكس 
 
 المپ الكتريكي يا ( نور مصنوعي ،)يدخورش(مانند نور طبيعي  :نور در محيط

 ...و ) مادون قرمز(هاي غيرقابل رؤيت طيف الكترومغناطيسي   بخش،)فالش
 هاي  مانند عدسي يا روزنه :هاي نور اي براي متمركز ساختن اشعه وسيله

 »نوك سوزني«به اصطالح 
 مانند  :اي براي ثبت تصويري كه توسط عدسي متمركز شده وسيله

 اس به نور يا سنسور ديجيتال كاغذ حس،فيلم
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  عكاسييتاريخچه 
  

در حقيقت اتاق تاريك منجر به . گردد پيدايش عكاسي به اتاق تاريك بر مي
نام ابن هيثم در قرن  مسلمان به يدانشمند . عكاسي شددوربينپيدايش عكاسي و 
 . كسوف استفاده كردي مشاهدهرا براي تاريك ياي به نام جعبهپنجم هجري وسيله

پيدا  هيچ نوري به آن راه اي ندارد و هيچ پنجرهكهاتاق تاريك عبارت از اتاقي است 
يكي از ديوارهاي اتاق تعبيه روي بر كه اي  از طريق روزنهغير از نوري كه  كند،نمي
اندازهاي روبروي روزنه به صورت وارونه بر  تصاوير يا چشم. تابد درون مي بهشده

ي هاتصاوير  به عنوان الگواين نگارگران از گاهي اوقات . بنديا ديوار روبرو بازتاب مي
تر به دوربين   اتاق تاريك در ابعاد كوچك،بعدها .كردند  استفاده مي خودنقاشي
 حساس به نور ياي كه وجود داشت ماده نهيعني در برابر روز. تبديل شد عكاسي
در روند تكاملي دوربين، از .  ثبت و ضبط شوندپديد آمده،دادند تا تصاوير  قرار مي
اي خود جمواد حساس به نور .  در جايي كه روزنه قرار داشت استفاده شد)لنز(عدسي 

به  ،دوربين ديجيتال اين روند ادامه يافت تا با پيدايش ...ددادنهاي عكاسي  به فيلمرا 
گيري  گسترش چشم،هاي ديجيتال  استفاده شد و دوربينگرهاحساز  فيلمجاي 
  .انداز دست ندادههاي عكاسي هنوز جايگاه خود را  يلم ف، با اين وجوديافت

 وارد ايرانبه  1221پاييز صنعت در / سال پس از پيدايش عكاسي اين هنر3
. كرد  خود نيز عكاسي مي فراواني داشت وي عالقه،شاه به اين فنالدينناصر. شد

   .هاي بسيار قديمي ايران را دارد كاخ گلستان تعداد بسياري از عكسيخانهآلبوم
هنر نقاشي بر هاي هنري به ويژه ساير رشتههنر عكاسي تأثير فراواني بر 

گذاشت، نقاشان هنگام كار در طبيعت، در ساعات مختلف روز، با ميزان نورهاي 
كاهش يابد، پس از شد، دقت در نقاشي كه همين امر باعث ميمتفاوتي مواجه بودند 

گيري از اختراع دوربين عكاسي، برخي از نقاشان به سراغ اين هنر آمدند و با بهره
  . تصوير و عكسي ثابت، به خلق آثار نقاشي خود پرداختند
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  ساختمان دوربين عكاسي 
  

  :دهدشان مي تك لنز را ن يك دوربينِ مختلفهايِقسمتزير تصوير     
 

 لنز دوربين .1
 نگهدارنده لنز .2
 ديافراگم .3
 فيلم عكاسي .4
 شاتر .5
 دكمه كنترل سرعت .6
  چشمي .7
 حلقه فوكوس .8

  
  

دوربين عكاسي از يك اتاقك تاريك تشكيل شده كه بر جدارهاي آن يك عدسي 
در جدار مقابل اين عدسي فيلم و بين فيلم و . محدب با فاصله كانوني ثابت قرار دارد

مسافت (عالوه بر اين دوربين به دستگاه تنظيم فاصله .  وجود داردديافراگمعدسي 
  .ياب مجهز استو منظره) طيف سنج نوري(، شاتر يا بندان، نورسنج )ياب نوري
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  :ي دوربين عكاسيكيل دهندهمعرفي اجزاي تش 
  

ن عبور آكه نور از شود گفته مي كوچك دوربين يبه دريچه
  ديافراگم  .شودكرده و در صفحه پشت آن منعكس مي

  .توان به مردمك چشم انسان تشبيه كردديافراگم را مي
 د،تر باش بستهي آندريچهو تر  عدد ديافراگم بزرگههر چ

 عمق ميدان و وضوح  و كمتر ديافراگمر عبوري ازمقدار نو
  . شود ميبيشتر

اندازه 
  ديافراگم

  .دهندنشان مي F  باااندازه ديافراگم ر
با هر بار كنار رفتن گيرد و كه جلوي نور را مي است ايپرده
  شاتر  .دكن پيدا ميرا عبور از شاتر امكان نور ،آن

  .چشم انسان تشبيه كردپلك توان به را مي شاتر
 ي نور از روزنهدهد مي اجازه،كه شاتراست مدت زماني 
  . كندديافراگم عبور

 زمان باز وبيشتر آن سرعت باشد،  كوچكتر شاتر عدد ههر چ
نور عبوري از ميزان نتيجه است، در  كمتر ي آنبودن دريچه

  . بودديافراگم هم كمتر خواهد
   شاترسرعت

-نشان مي و بر حسب ثانيه به صورت مميزيعدد شاتر را 
  .دهند
تر و يا حساسيت بيشتر باشد، عكس روشن  Isoه چ هر

  .تر خواهند بودخطوط واضح
Iso  200 يا 100هاي هاي معمولي از حساسيتبراي دوربين 

  .استفاده كنيد
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  :هاي يك عكاس خوبويژگي 
  

يك عكاس خوب، عالوه بر آن كه به وضوح ظاهري عكس توجه دارد، به 
  .كندي كه بايد به بيننده منتقل شود، فكر ميمفهوم عكس و پيام

  
كند و از كنار هيچ موضوعي يك عكاس خوب، اطراف خود را با دقت نگاه مي 

  .گذردبه سادگي نمي
  

  .دگذارميرا براي مدت طوالني كنار نخود دوربين يك عكاس خوب، 
  

هاي كند و به همه چيز از زاويهيك عكاس خوب، خوب ديدن را تمرين مي
  .كندكند و بهترين زاويه را  انتخاب ميختلف نگاه ميم

  
يك عكاس خوب سرعت عمل بااليي دارد و در لحظه بايد تصميم خود را 

  .بگيرد
اي كه دارد، به خوبي  تجربههاي الزم را ديده و بر اساسعكاس خوب، آموزش

   .كندعمل مي
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   گرفت؟عكس بهتري توان ميچگونه  
  

براي جلب نظر  و  را رعايت كنيدهاانون يك سومق 
قرار يك سوم  قابل توجهي را روي خطوط عنصر بينندگان،

وقتي چشم ها به يك عكس  به خاطر داشته باشيد .دهيد
   .شوندكنند، ابتدا به نقاط يك سوم تصوير خيره مينگاه مي

  در مركز ديد دوربين قرار ندهيددرست را هيچ عنصري
 و كمي آن را در كادر هداا در يك طرف تصوير قرار دسوژه ر

  .بچرخانيد
را در يك  خط افق را  در مركز عكس قرار ندهيد، بلكه آن

  .كنيدسوم باال يا يك سوم پايين تنظيم 

 تركيب بندي
  مناسب

است، خط اگر در عكس بخش پاييني تصوير مورد عالقه شم
  .دتصوير قرار دهي يباالرا در يك سوم افق 

 تا نگاه بيننده را به داخل كندسوژه بايد به درون عكس نگاه 
كجا سوژه   .هدايت كند

د و به كجا رو مي
بيننده بداند سوژه تا گذاريد، بجلوي سوژه خود فضاي خالي   ؟نگردمي

  .رود  و يا به كجا ميكندنگاه ميبه كجا 
  سوژه

  را برش نزنيد
و اي داشته باشيد، دست، آرنج، زان خواهيد كادر بستهاگر مي

  .يدنجزئي از سوژه را قطع نك ييهايا بخشانگشتان و 

عكاسي از ارتفاع 
  باالتر از سوژه

وقتي از سوژه هايي عكاسي مي كنيد كه ارتفاع كمتري از 
عكس از . سوژه باشدسطح بهتر است دوربين همشما دارند، 

  ..هدد  بسيار كوچك و غير مهم جلوه ميباال، سوژه را 
بريدن سايه يا 

  سانعكا
اگر سايه يا انعكاسي از سوژه روي زمين است، يا تمام آن را 

  . نگيريدبگيريد يا هيچ چيز آن را
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  :عكاسي از چهره 
  

  .كندميچهره،  هنر عكاس را نمايان  عكاسي از
   

ها باشد و نه شبيه هيچ گيريد بايد شبيه خود آني دوستانتان ميعكسي كه از چهره
  .كس ديگر

معمولي  گيريد او بايد در حالتي عادي وي كسي عكس مياي كه از چهرهلحظه
 .باشد

  . گر احساس عكاس  نسبت به او استي شخص، بيانچهره در عكس، حالت
چهره يك فرد، عكسي است كه تمام يا بخشي از خصوصيات آن  عكس خوب از

  .فرد را نمايش دهد
 ايد،س گرفتهتواند شخصيت فردي ر ا كه از او عك، مي يك عكس خوب از چهره

 .دهدنشان 
  

  :عوامل مؤثر در عكاسي از چهره
 موقعيت دوربين  
 زاويه ديد  
 كيفيت عكس  

 نوع لنز  
 ي عكس پشت زمينه  
 ي گرفتن عكسلحظه  

  
داريد، ممكن است الزم باشد تا تعداد زيادي دوربين خود را آماده نگه  :1نكته

ها س مناسب از بين آنبلكه بتوانيد يك عك. مختلف بگيريد هايعكس در موقعيت
 .ها چيزهاي جديد بياموزيدي آنو با مقايسه انتخاب كنيد

تر است، چرا كه مي توانيد نورها را درست در عكاسي در استوديو ساده:2نكته 
  .خواه تنظيم كنيدها را به دلجايي كه مورد نظر شماست قرار دهيد و سايه همان
  .ها عكس بگيريدآن  تا شما ازاز افراد نخواهيد قيافه بگيرند:3نكته 
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  لنز چيست؟درخشندگيِ 

   
 يدهنده تشكيلغير از نورِ اضافي بهآن نورِ اي است دردرخشندگي لنز پديده 

  . دوربين برخورد كننديا سنسورِو  و به فيلم هلنز شد تصوير وارد
  به طور درخشندگي لنز

 عكس ي درگوشه،معمول
  .قابل مشاهده است

 ي چگونگي درخشندگ
به شكل ديافراگم لنز ، لنز

  .بستگي داردنيز 
  درخشندگي لنز وضوح

ورد و آميتصوير را پايين 
يا و تصويري ناخواسته 

  .آوردوجود ميمناسب بهنا
 از عكاسان از اين  بعضي

  .كنندبراي خلق آثار هنري استفاده مي، درخشندگي لنز
 درخشنده ءيد مراقب اشياباجلوگيري كنيم، اين پديده  اگر بخواهيم از ايجاد 

 .  دور باشدخيلي ،جسم درخشنده  از آنمورد نظر ما،باشيم حتي اگر تصوير 
  ِتواند سببِ ميمهتاب چراغ و حتي نورِپرژكتور، نورِ  خورشيد، نورِنور 

 . شود لنزدرخشندگيِ
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   White Balance                                                 تنظيم سفيدي  
 

در . شوندهاي خانگي، زرد، نارنجي و يا متمايل به آبي ميبيشترِ عكس
هاي كه در دوربين White Balanceدنياي ديجيتال با استفاده از تكنيكي به نام 

  .توان اين مشكل را برطرف كرد مي،معمولي نيز يافت مي شود
  
  .هاست؛ دليل تغيير رنگ عكسدرجه حرارت طيفي نور: نكته  
  
 ها، عكس را به دليل درجه حرارت پايين نور در آن) تنگستن(هاي نئوننور

  . شوندميها يا نارنجي شدن عكسو  زرد باعثكنند و متمايل به قرمز مي
 ها، عكس را متمايل نورهاي فلورسنت به دليل درجه حرارت باالي نور در آن

  . كنندبه آبي مي
 درجه حرارت طيف ها به آبي و يا قرمز،ها و تمايل آندليل تغيير رنگ عكس 

  .  محيط استنور 
  
 ها جلوگيري كرد؟توان از تغيير رنگ عكسچگونه مي: پرسش     

طور دستي، ها بهي ديجيتال اين امكان را دارند تا در آنهاي پيشرفتهدوربين
با تنظيم دوربين بر روي يك كارت  براي انجام اين عمل، . را تنظيم كنيميسفيد

اي مناسب كه نور اتاق را منعكس كند و پر كردنِ كاملِ ، با زاويه1سفيد يا خاكستري
، ) در منوAWBيا با تنظيم  (AWBاسكرين دوربين با آن و فشار دادنِ دكمه   

 اگر كارت در سايه باشد، داشته باشيد كهتوجه  .كنددوربين سفيدي را تنظيم مي
 .دهدها را به درستي بازتاب نمينور

 

                                                 
تمام نورها را به  خاكستري دارد و %18 خنثي،يِخاكستر. رنگ خاكستري بايد خنثي باشد.  ١

  .دهددرستي بازتاب مي
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  عكاسي با دوربين ديجيتال 
  

  .است گير شده نوعي همه و به  رواج يافتهديجيتالهاي دوربيناستفاده از امروزه، 
  

 دوربين ديجيتالاز ي عكاسان به استفاده از عالقه يلدال: 
 سهولت استفاده  
 ها  هزينهاهشك  
  نياز به فيلمعدم 
 انتقال سريع و چاپ آسان 

 هابازبيني و اصالح سريع عكس 
 سرعت عمل در انتقال تصاوير  
  چاپ و ظهورحذف مراحل  
 ويرايش سريع در رايانه 

 افزارهاي ويرايش عكسدر دسترس بودن نرم 
  
 آنالوگهايدوربين ديجيتال نسبت به دوربين اصلي يمزايا :  

 وضوح تصوير باالتر  
 امكان تنظيمات بيشتر در هنگام عكاسي و حتي پس از آن  
  رايانهانتقال عكس از دوربين به قابليت  
 ه از چاپگر متصل به رايانه ا استفاد عكس بچاپ مستقيم  
  

  : توجه داشته باشيد
 ، خوددوربين ديجيتالمراقب ايد  زيبا ايستاده نزديك يك آبشار يازير بارانوقتي 

ها آنداخل به خاطر قطعات الكترونيكي كه در هاي ديجيتال، باشيد، چرا كه دوربين
اين   ازممكن است عكاسي. به كار رفته است، نسبت به رطوبت حساس هستند

  . روبرو كندمشكل را با  دوربين شما »!دارآبهاي مكان«
  

  ) ي عكسابعاد و اندازه/ هاي ديجيتالي فني در مورد دوربينيك نكته ( :توجه
  پيكسل قابليت چاپ در ابعاد يك كارت اعتباري و 480  *640عكس با رزولوشن 
رگتر قابليت چاپ در يا بز)  پيكسل 1704 *2272( مگاپيكسل 4عكس با رزولوشن 

 .متر را داردسانتي  25*20 ابعاد 
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   هاي يك دوربين ديجيتالآشنايي با ويژگي 

كيفيت عكس شما از نظر جزئيات بستگي دارد  به رزولوشن يا  مگا پيكسل
  .عكس كافي باشد و بايد به اندازه اي باشد كه براي پرينت

امروزه اكثر . ريدكه فقط زوم ديجيتال دارد، نخ دوربيني  زوم اپتيكال
  .ها زوم اپتيكال دارنددوربين

 مانيتور 

LCD  
 توانيد عكس بيشتر باشد بهتر مي LCD هر چه ابعاد مانيتور

  بررسي كنيد خود را
 سازيفشرده

(compression)  
  . كاهش حجم فايل يك عكس ديجيتال استروش

شرات و ح ها وعكاسي از گل(كم  هايبراي عكاسي از فاصله  حالت ماكرو
  .به اين ويژگي احتياج داريد...) 

فالش 
  اتومات

 نباشد،  فالش به صورت خودكار  در صورتي كه نور كافي
  .شودروشن مي

  المپ
   كمكي زوم

كند فاصله دوربين كمك مي عبارت است از منبع نوري كه به
 تا موضوع را تشخيص داده و از تار شدن سوژه در نورِ كم

  .جلوگيري كند
قابل حافظه 

  تعويض
 گيگابايتي پشتيباني 1ي بايد حداقل از حافظه دوربين شما
  .شود ي آن در بازار يافتكند و حافظه

  
 )حجيم كارت حافظه/ هاي ديجيتالي فني ديگر در مورد دوربينيك نكته ( :توجه

  مگا بايت حافظه  256مگا پيكسل، حداقل  3براي يك دوربين با روزلوشن 
  مگا بايت حافظه  512 مگا پيكسل، حداقل  4ا روزلوشن براي يك دوربين ب

  گيگا بايت حافظه 1مگا پيكسل و باالتر حداقل  6هاي با روزلوشن براي دوربين
  .مورد نياز است
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  ؟يمريگبي زيبا يها، عكسچگونه  با دوربين ديجيتال ساده  

 كنيد ترها را گرمرنگ. 
  
  گيريد كس ميع» هواي آفتابي « زماني كه از يك منظر در White 

Balance)  تنظيم سفيدي( را از Auto ) خودكار (به Cloudy  )تغيير دهيد )ابري .
 اين عمل. ايداين تنظيم مانند اين است كه از يك فيلتر گرم مناسب استفاده كرده

عكس «تر به نظر برسند و به اصطالح، هاي زرد و قرمز غليظشود كه رنگباعث مي
  »شود ترشما گرم
  

  الرايزراز فيلتر پ )Polarizer( استفاده كنيد.  

 
 آزاد بايد در اختيار داشته  پالرايزر فيلتري است كه براي عكاسي در فضاي

با  .ارزشمندي به دست آوريد هايهاي ناخواسته، عكسباشيد، تا با كاهش بازتاب
  .شته باشيدتوانيد تصاوير زيبايي از آسمان دااستفاده از فيلترهاي پالرايزر مي

  
  نددرخشبشده در فضاي آزاد گرفتهتصاويرِِكاري كنيد تا. 
 
 استفاده از توان در هواي آفتابي و در نور زياد هم با با دوربين ديجيتال مي
به طور هاي ديجيتال دوربين اين ويژگي در. گرفتهاي زيبايي فالش عكسنور 

توانيد،  استفاده از اين روش ميبا. شودفعال مي  fill flash يا  flash on معمول با
 تا ،گيريد در سايه قرار دهيد و با فالش عكس بگيريدعكس مي شخصي را كه از او

  .هايش در برابر نور آفتاب نباشدمجبور به اخم كردن و جمع كردن چشم مدل شما
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 كنيدعكاسيخود  از جزئيات دنياي اطراف . 

  
توانيد  از دنياي اطراف خود با ميخود را فعال كنيد،  دوربين close up اگر

 .تري عكس بگيريدجزئيات بيشتر و ابعاد كوچك
براي انجام اين منظور 
كافي است، در دوربين 

   يخود به دنبال نشانه
close up  

  يا
macro mode  

بگرديد كه در بيشتر  
ها، با يك گل دوربين

مي شود، آن  نشان داده
-را فعال كنيد و به اندازه

وربين شما اجازه اي كه د
ه يم شاتر را تا ني، دكمهپس از يافتن سوژه. نزديك شويد دهد به سوژه خودمي

ي داريد و به دوربين فرصت بدهيد تا روي تصوير زوم كند، سپس دكمهپايين نگه
  .اي باشدالعادهي كار شما عكس فوقاميدوارم نتيجه .فشار دهيد شاتر را تا انتها

  
 )حجيم كارت حافظه/ ي فني  نكتهاين بار دو ( :توجه

هميشه با باالترين كيفيت، عكس بگيريد و به اين موضوع فكر كنيد كه ممكن  )1
  .  شود»بهترين عكس سال«ي عنوان است عكس بعدي شما برنده

  

 بنابراين در .هستند) يا حتي كمتر( متري 3دار، داراي دامنه دوربين هاي فالش )2
 .ي مناسب را رعايت فرماييدصلههنگام عكاسي با فالش، فا
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   آشنايي با عكاسي سياه و سفيد 

 بعدها  .عكس سياه و سفيد در ابتداي ظهور عكاسي، تنها انتخاب عكاسان بود
هاي سياه و سفيد  دادند با فيلم هاي رنگي نيز عكاسان ترجيح مي  حتي با توليد فيلم

به كار خود ادامه دهند چرا 
ها به نسبت  كه اين فيلم

تر  تر و البته با كيفيت ارزان
با باال رفتن كيفيت . بودند
هاي رنگي توليد  فيلم
هاي سياه و سفيد با  فيلم

شكست رو به رو شد؛ اما 
هاي سياه و  امروزه عكس

سفيد به حياتي دوباره 
 چرا كه ،اند دست يافته

 نظير عكاسان به قدرت بي
هاي سياه و سفيد  عكس

  .اند پي برده
هاي خشن  هاي قوي و طيف كاس مايل است با استفاده از سايه عآن زمان كه   

عكاسي . گيرد بهره ميعكس سياه و سفيدهاي از ويژگي ،يك سوژه را برجسته كند
 عكاسي ي دارد كه از عهدهشاعرانهتوانايي خاصي در ايجاد فضاهاي باسياه و سفيد، 

  .رنگي خارج است
چه  سفيد بر عهده دارند و چناننور و سايه نقش كليدي را در عكاسي سياه و

  .شود عكاس نتواند نور مناسبي را در تصوير به ثبت برساند از ارزش كارش كاسته مي
هاي سياه و سفيد مي توانند صالبت، و احساس  عكساز چهره،در عكاسي 

  .نشان دهندتر  ر و برازندهت شيك ي عكاسي راسوژهو  به نمايش بگذارندبيشتري را 
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 :بشناسيد اي دوربينتان راقابليت ه   

  .كندها ايجاد ميدر عكس غيير دادن تنظيمات دوربين تفاوت زياديت 
 : پس بهتر است با اين تنظيمات به درستي آشنا شويد

  توضيح  كاربرد  نشانه  )حالت(مد

AUTO  
 

  مناسب براي
  كليك يك

سوژه را در كادر قرار دهيد و دكمه 
 بزنيد، در اين حالت، دوربين را

  .تمامي تنظيمات را انجام مي دهد

landsca
pe 

 

  سبمنا
  براي ساخت
 كارت پستال

توانيد از هر در اين حالت مي
اي در دور يا ي گستردهمنظره

  .بگيريد نزديك عكس

Freeze  

   

  برداريعكس
  از اجسام

  درحال حركت
  با استفاده از
  شاتر سريع

Burstهاي عكس   براي گرفتن
 در اين حالت دوربين يك ؛سري

سري عكس را در فواصل زماني 
  . گيرد ميبسيار كوتاه

Macro 
  

  حالت بهترين
براي عكاسي 
از جزييات 

  ريز،
  :مانند

ها، برگرگ
  حشرات،

 خطوط دست
كوچك 
  ...كودكان

ي  به سوژه،عكستار شدن بدون 
 .نزديك شويد مورد نظر

ش دوربين را خاموش كنيد تا فال
  .عكس سفيد نشود
ي دوربين خود بايد حداقل فاصله

ي لهحداقل فاصاگر . رعايت كنيد
متر  سانتي2دوربين شما  ماكرو در

متر باشد، نبايد بيشتر از دو سانتي
 . شويدبه سوژه خود نزديك
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ACTION 
  

  مود ويدئو
   به منظور 

  برداري فيلم

 به بهترين كيفيت  رسيدن براي
  .نور كافي داشته باشيد بايد

بهتر است از سه پايه استفاده كنيد 
  . باشد تا تصوير لرزش نداشته

Night 

از عكاسي 
شب لذّت  در

  ببريد

براي جبران تاريكي شب، از حالت 
  .نوردهي باال استفاده كنيد

پايه استفاه كنيد تا از سه
  .لرزش نداشته باشد تصويرحاصل،

The soft 
side of 
night   

-درخشان
تركردن 

ي سوژه
  عكاسي

ي شما را با تار كردن زمينه، سوژه
  .كندرا از پشت زمينه جدا مي

-اين حالت، براي يك عكس تك
  .اي كامال مناسب مي سازدسوژه

PARTY 
 

شرايط كامل 
براي عكاسي 

از يك 
مهماني را 

  .دارد

هاي سرپوشيده، با نورِ براي محيط
  .ي شده استطراح كم

 
 

جزييات  تمام
غروب را ثبت 

  . دكنمي

ي زيبايي غروب را اين حالت همه
 با تنظيم خودكار زوم و نوردهي

  .كند، فراهم مي)فالش بدون(

Smart 
Captur

e  

  عكاسِ 
  ايحرفه

طور خودكار، اين ويژگي، به
 تنظيمات دوربين را براي بهترين
- عكس، در هر محيطي، انجام مي

  .دهد
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  : عكاسي در ساحل نكات   

 ها را از دست ندهيدها و جنبشبازي. 
  دويدن در آب شنا و گودال،   شني، كندني خود در حال ساخت قلعهدوستاناز

چشم فردي كه از او عكس  در ارتفاعرا دوربين بهتر است . عكس بگيريد... و 
 .د، قرار دهيدگيريمي

  نماييدروايت را داستاني تالش كنيد تا. 
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تجهيزات عكاسي  مراقب
شن، باشيد، چرا كه خود 

 بدترين اآب و گرم
ر شمابه دشمنان دوربين 

   .ندآيمي
 

هاي مانع از ايجاد سايه
 .تيره شويد

  
  

  :يدنتواهاي شديد جلوگيري كنيد براي اين منظور مياز ايجاد سايه
   

روز  ابريساعات در 
  .عكاسي كنيد

  
 ي اشياء از سايهيا

  .داستفاده كني
  

 در روزهاي آفتابي 
فالش دوربين خود را 

ها در نور شديد تنظيم كنيد تا از شدت سايه Fill Flashرويكرده و آن را فعال 
 .شود تر و زيباتر ماليمهاكاسته شود و تصوير چهره
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زمينه عكس ِدريا را در پشت
  تا به عكس شمابگنجانيد
  احساسِ و قدرت،تازگي
  .بخشد بآرامش

  
  

 
  
  

مستقيم و در خط افق را 
عكس يا پايين قسمت باال 

  .قرار دهيدخود 
  
  

 خط افق را در مركز اگر 
به را  تصوير ،تصوير قرار دهيد

دو نيم تقسيم كرده و از 
  .ايدكاستهآن  جذابيت

  
  

  .با كاربري آسان استفاده كنيدساده از يك دوربين 
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 عكاسي چهره نور پردازي براي 

  

براي اين منظور توجه . جلوه دهد  عكاسي راموضوعگيري طور چشمبهتواند نور مي 
  .شودها در زير اشاره ميكه به بخشي از آناست  به بعضي اصول و نكات ضروري

 

  شدت نور
توليد سايه و لكه هاي تيره در چهره مي 

هايي از چهره اين ترتيب قسمت به. كند
ناپديد ، گيريد كه از او عكس ميشخصي

   .شوديا تاريك مي
 هاي صورت را نمايان چروك و لكه

   .دكن مي

  .نور درخشان خورشيد بسيار شديد است

  
 خمار، فردهاي شود چشمباعث مي

  .به نظر برسد حالتاخمو و بداش چهره
كند كه هاي ماليمي توليد ميسايه

  .پوشاندصورت را نمي هايي ازقسمت
به چشم خواهند ها كمتر ها و لكچروك

   .آمد
جا يك رنگ ماليم و زيبا از صورت به

   .گذاردمي

نوري كه در سايه وجود دارد يا از پنجره 
 . استترماليم ،تابدبه داخل مي

  

دهد تا اجازه مي،  عكاسييبه سوژه
 باز كند و به طور كامل چشمان خود را

  .لبخندي طبيعي بزند
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  جهت نور
نگاه كردن افراد  ت نور شديد در حالتجهت نور خورشيد به خصوص جه

  .گذاردثير ميأت
 نور

  مستقيم
 يروبرو به چهره ازو مستقيم اگر نور شديد خورشيد 

  .دهدميشان  اخمو و ناراحت ناو را ،شخص بتابد

  نور 
  باال از

تابد و نور خورشيد سر مي در هنگام ظهر كه آفتاب از باالي
چندان زيبايي در  نههاي ناخواسته و سايه،هم شديد است

نور با استفاده از تا  بايد سعي كنيد .آيدفرد پديد مي يچهره
  .بكاهيد ها از شدت اين سايه،فالش

  نور
  پهلو  از

از . ،كنيدعكاسي مي وقتي كه صبح زود يا نزديك غروب
اي قرار بگيرد تا نور فقط به گونه خود بخواهيد بهيسوژه

ين حالت قسمتي از صورت در ا. صورت او بتابد يك سمت
اثر زيبايي در  سد ونظر مي به تراز قسمت ديگر روشن

كردن اثر سايه بهتر است از  البته براي كم،گذاردعكس مي
  .استفاده كنيد فالش دوربيننور 

  نور 
  از پشت

شخص پشت به آفتاب  آيد كهاين حالت زماني پيش مي
  .نشسته باشد و بخواهيد از او عكس بگيريد

گيرد و از اخم و سايه قرار مي در اين حالت صورت فرد در 
   ،شودشدن آن جلوگيري ميبد حالت

  .موهاي شخص مي بخشد درخشش زيبايي به
 در چنين وضعيتي استفاده از فالش ضروري است تا 

  .واضح باشد صورت سوژه در عكس
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   نور پردازي در فضاي بسته
نگاه كردن افراد  يد در حالتجهت نور خورشيد به خصوص جهت نور شد

  .گذاردثير ميأت

نوري كه 
از پنجره 

وارد 
  شود مي

تابد براي عكاسي پنجره مي نور ماليم و غير مستقيمي كه از
  . از چهره افراد مناسب است

خيلي تيره و سايه قرار دارد   سوژه درياگر قسمتي از چهره
ي بيشتري هايد تا قسمتشورسد بايد آنقدر جابجا به نظر مي

  . كافي دريافت كند نورِي فرد،از چهره
 پنجره ضعيف است در شرايطي كه نورِ  هنگام عكاسي

داريد و از ثابت نگه دوربين رادهيد، كاهش را سرعت شاتر 
  .سه پايه استفاده كنيد

 نور
  مصنوعي

 نور مناسبي براي عكاسي از ،سقفي  آويزِ مطالعه يا چراغِچراغِ
 توانيد از نورِدر اين حالت مي. كنندم نمي افراد فراهيچهره

  . دوربين استفاده كنيدپنجره يا فالشِ

  فالش

 دوربين براي عكاسي از افراد در فضاي فالشِاگر چه نورِ 
 نامناسب براي عكاسي از چهره مناسب است ولي  بسيار،بسته
  .است

، تابداز پنجره به داخل مي  نوري كه،براي عكاسي از چهره
  .ستمناسب ا
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    در هنگام عكاسي در فضاي بستهفالشِنور استفاده از  مهم نكات
ي دقت به دامنه

  عملكرد فالش
 عملكرد فالش يسوژه عكاسي را در دامنه

  .قرار دهيد دوربين

استفاده از نورِ پنجره 
  به عنوان

   مكملِ نور اتاق

 نور مناسبي ،سقفي  آويزِ مطالعه يا چراغِچراغِ
. كنند افراد فراهم نميياز چهرهبراي عكاسي 

  پنجره يا فالشِتوانيد از نورِدر اين حالت مي
  .دوربين استفاده كنيد

استفاده از نور پنجره 
  به عنوان

   مكملِ نورِ فالش

 دوربين براي عكاسي از افراد فالشِاگر چه نورِ 
براي  مناسب است ولي  بسيار،در فضاي بسته
  . نامناسب استعكاسي از چهره

از پنجره به   نوري كه،براي عكاسي از چهره
  .، مناسب استتابدداخل مي

جلوگيري از قرمزي 
  ها در عكسچشم

 هاچشم ها را روشن كنيد تا مردمك چراغيهمه
بازتابش نور از چشم به لنز دوربين شده، كوچك 

ها تأثير در عكس هاقرمزي چشمكم شود و 
  .منفي نگذارد

  جلوگيري از 
  اي ناخواستههبازتاب

 فالش را ند نورِنتواميكه  ييحواستان به اشيا
 ها، آينه، سطوح براق:مانند(، دنمنعكس كن

 كه باشد تا از )....ها و  عينك وهاپنجره يشيشه
  .ناخواسته جلوگيري كنيدهاي بازتاب
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  انتخاب زاويه ديد 

از  است، كه كاسي محل قرار گرفتن دوربين نسبت به موضوع ع؛ ديديزاويه
شما نيز براي عكاسي . آيدشمار ميبههاي خلق يك عكس خوب مهمترين قسمت

ي ديد مناسب انتخاب كنيد تا تأثير آن را در عكس ي مورد نظرتان، زاويهاز سوژه
 .گرفته شده ببينيد



31 آموزي جمهوري اسالمي ايرانسازمان دانش/ ياصول عكاسآموزش                                                        

  
  : داشتديدتوان چندين زاويهبراي عكاسي از يك نفر، مي 
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