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شاید امکانات گوشی های تلفن همراه به اندازة دوربین های 
حرفه ای و عدسی های )لنزهای( پیشرفته و آن چنانی نباشد، ولی با 
یادگیری عکاسی و به کارگیری ذوق و قریحه، می توان عکس های 

زیبا و خاطره انگیزی ثبت کرد.

هميشه عدسی دوربنی را متيز كنيد

دوربین های حرفه ای دارای درپوشی هستند که جلوی آلودگی 
و کثیفی عدسی را مـی گیرد، ولی تلفن همراه همیشه در دست 
است و همین باعث می شود که اثر انگشت بر عدسی، موجب 

واضح نبودن و تاری عکس شود.

از نور طبيعی استفاده كنيد

اغلـب گوشی هـای تلـفن همـراه در نور کم عکس های خوبی 
نمی گیرند. پس باید موقعیت و زمان مناسبی را برای عکاسی 
انتخاب کنید. ساعت های طالیی، یعنی غروب و طلوع آفتاب، 
بهترین زمان ها برای نورپردازی با نور طبیعی هستند. در این دو 
زمان، خورشید در آسمان پایین تر است و از این رو، نور در این 
زمان ها نسبت به نور خشن وسط روز خفیف تر است. همچنین به 
دلیل فاصلة اضافی که نور خورشید باید برای عبور از جو زمین 
بپیماید، رنگ هایی با طول موج بلندتر مانند زرد، نارنجی و قرمز 
برجسته تر می شوند. همچنین صحنه های طلوع و غروب، با غبار 
و مه همراه  هستند که باعث می شود، عکس های شما منظره های 
جذاب تر و مرموزتری را به تصویر بکشند. نور پنجره هم گزینة 
عالی است که کیفیت فوق العاده ای دارد. نور پنجره منبع نوری 
بزرگ، روشن و پراکنده ای است که باعث می شود برای انواع 

موضوع ها، به خصوص تک چهره )پرتره(، مناسب باشد.

عمودی عکاسی كنيد، نه افقی

 

Zoom نکنيد؛ Crop كنيد

زوم یا بزرگ نمایی موجب افت کیفیت عکس می شود. پس در 
عکاسی تا می توانید به سوژه نزدیک شوید و هنگام ویرایش، عناصر 

اضافه را برش بدهید و حذف کنید.

از قانون یک سوم استفاده كنيد

اگر تصویر را با استفاده از دو خط افقی و عمودی، به 9 قسمت 
مساوی تقسیم کنیم، مهم ترین قسمت عکس در یکی از چهار نقطة 
تقاطع یا در امتداد یکی از این چهار خط، محل تالقی خط های افقی و 
عمودی قرار می گیرد. مهم نیست که سوژة شما انسان است یا منظره. 

برای این کار می توانید از »آیکون جدول« )Grid( استفاده کنید.

توجه به خط افق

خط افق خطی است که آسمان و زمین را از هم جدا می کند. 
خط افق در عکاسی )Horizon(، خطی در تصویر است که 
هنگام نگاه کردن به فاصلة دور خود را نشان می دهد. موضوع مهم 

عکاسی با تلفن همراه

ی با تلفن همراه
عکاس
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دیگر در آموزش عکاسی با تلفن همراه این است که شما باید 
بکوشید در همة عکس ها، به خصوص عکس های منظره، افق را 
با یکی از خط های شبکه که قبل تر گفتیم، تراز کنید؛ تا خط ها در 

صحنة شما کج ومعوج ثبت نشوند.

از فلش   تلفن همراه برای عکاسی استفاده نکنيد

از لرزش تلفن همراه جلوگیری کنید.
از لـرزش و هـر گونه حرکت گوشی هنگام گرفتن عکس 
جلوگیری کنید. تقریباً همة عکس هایی که توسط گوشی در حال 
حرکت یا دارای لرزش گرفته می شوند، تار و بی کیفیت خواهند 
شد. بهترین کار این است که یک دسته یا سه پایه برای گوشی 

خود تهیه کنید، یا حداقل هنگام گرفتن عکس، از لرزش دست 
جلوگیری کنید.

آشنایی با تنظيمات دوربنی

می کند.  تنظیم  را  نور  حساسیت  میزان  آن  مقدار   :iSo
مقدارهای کم این گـزینه برای نورپردازی اشیـای ایستا یا روشن، 
و مقدارهـای بیشتر آن برای مـوضوع های کم نور یا متحرک به 
کار می روند. مراقب بـاشید کـه تنظیمات زیادتـر iSo می تواند 

باعث ایـجاد »نویز« یا برفکي شدن در تصویر یا ویدئو شود.

Aperture & SHutter Speed: ایـن گـزینه بـرای 

تنظیم سرعت »شاتر« به کار می رود. با شاتر ُکند نـور بیشتری به 
گوشی می آید و تصویـر یا ویدئو روشن تر می شود. این گزینه برای 
عکاسی در شب مناسب است. شاتر سریع امـکان ورود نور کمی 
را به دوربین می دهد. این گزینه برای ثبت مـوضوع های متحرک 

و سریع مناسب است.
StAndArd: از این گزینه برای تنظیم کنتراست و اشباع 

رنـگ و تیـرگی و روشنی ها استفاده می شود. در بـخش بعدی، 
پردازش نهایی تصویـرها را به طور کامل شـرح می دهیم.

MAnuAl FocuS: در این بخش مـی توانید حالت تمرکز و 

فوکوس را تغییر دهید.
WHite BAlAnce: در این بخش مـی توانید »تراز سفید« 

مناسب را انتخاب و دمای رنگی را هم تنظیم کنید.
expoSure: تنظیم این مقدار تعیین می کنـد که چقدر نور 

به حسگر دوربین برسد. برای وضعیت های کم نور می توانید از 
اکسپوژر بیشتری استفاده کنید.

نرم افزار های كاربردی:
tiMe lApS

FrAMelApSe
نرم افزارهای كاربردی ویرایش 
تصویر:
VSco
SnApSeed

AdoBe pHotoSHop expreSS

AdoBe ligHtrooM MoBile
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