
۱۰ اپلیکیشن برتر
 برای عکاسی  با آیفون

مجموعه مقاله های عکاسی با موبایل - شهریور 96
d i g i k a l a . c o m / m a g

گ
به مناسبت تولد  دو سالگی دیجی کاال م

چرا باید  با 
دوربین  موبایل   

عکاسی کنیم؟



دیجیتال
مدرسه عکاسی با موبایل

d i g i k a l a . c o m / m a g

نویسنده :  محسن چینه کش

 استفاده از مطالب این مجموعه فقط برای مقاصد
 غیر تجاری  و با ذکر منبع بالمانع است.

65

9347 21



تا جایی که به یاد دارم کیفیت دوربین گوشی موبایل از همان اوایل ورود گوشی های دوربین دار برای مردم عادی اهمیت داشت، ولی تا مدت ها داشتن 
یک گوشـی موبایل سـاده ی بدون دوربین در کنار یک دوربین DSLR بزرگ، همچنان نشـانه و شاید ژست یک عکاس حرفه ای محسوب می شد. 
اما در یک دهه ی گذشته اوضاع تغییر زیادی کرد؛ دوربین گوشی های موبایل رفته رفته بهتر شد و ظهور شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام به 

همه ی افراد فرصت داد تا عکس های خود را برای طیف بسیار گسترده ای از مخاطبان جهانی به نمایش بگذارند.
این تحوالت به ظهور نسل جدیدی از عکاسان منجر شد که بعضی از آن ها حتی هیچ گاه دوربینی به غیر از دوربین گوشی موبایل به دست نگرفته 
بودند. سـهولت در استفاده، حضور همیشگی و همه فن حریف بودن گوشـی های هوشمند به این عکاسان فرصت می داد همیشه یک گام جلوتر از 
عکاسـان حرفه ای لحظات را ثبت کنند و به نمایش بگذارند. در نتیجه رویکرد عکاسـان حرفه ای هم تغییر کرد. امروز بیشتر عکاسان حرفه ای هم 

موبایل دوربین دار به دست گرفته اند و عکس های موبایلی خود را روی شبکه های اجتماعی منتشر می کنند.
تمام این ها را گفتم تا به نتیجه ای برسم که در عکاسی به آن ایمان دارم: تا زمانی که عکس های خوبی می گیریم، چه تفاوتی می کند با چه دوربینی 
عکاسـی می کنیم؟ قطعا هر سـوژه، هر ژانر و هر موقعیت، ابزار عکاسـی مناسـب خود را دارد، ولی این حقیقت که شـما با یک دوربین DSLR فوق 
پیشرفته عکاسی می کنید، یک عکس بد را تبدیل به یک عکس خوب نخواهد کرد. در سوی مقابل دیگر دوران این که عکس های موبایلی را ندیده 

بی ارزش تلقی می کردند هم گذشته است.
با این حال طبیعی اسـت که دموکراتیزه شـدن گسترده ی عکاسی آسیب های خاص خودش را هم دارد. کافی است چرخی در اینستاگرام بزنید تا 
با تعداد زیادی عکس برخورد کنید که ساده ترین اصول عکاسی هم در آن ها رعایت نشده است. عکاسی با موبایل ساده است ولی نباید آن را ساده 
گرفت! تفاوتی نمی کند قصد دارید از بشقاب غذایی که برای شام آماده کرده اید عکس بگیرید یا هنگام غروب خورشید یک پرتره ی دراماتیک را به 
تصویر بکشید؛ با اندکی شناخت از دوربینی که از آن استفاده می کنید و رعایت چند اصل ساده، همیشه می توانید عکس های بهتری تولید کنید.

جالب این که اتفاقا دوربین عکاسی موبایل یکی از بهترین ابزارها برای آموزش عکاسی است؛ چرا که اوال همیشه همراه شما است و به طور طبیعی 
هر روز در حال استفاده از آن هستید، و دوما شما را با تنظیمات فنی پیچیده درگیر نمی کند و اجازه می دهد روی اصول مهم تری مانند ترکیب بندی 
و شناخت نور تمرکز کنید. پس فرا گرفتن عکاسی با موبایل را از همین امروز و با همین مجموعه مقاالت شروع کنید، و فراموش نکنید ما همچنان 

در مدرسه عکاسی موبایل دیجی کاال مگ با آموزش ها و مقاالت بهتر و بیشتر کنار شما خواهیم بود.

عکاسی با موبایل ساده است؛
ولی نباید آن را ساده گرفت!

محسن چینه کش
کارشناس ارشد 
دیجی کاال مگ
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چرا باید با دوربین موبایل
  عکاسی کنیم؟

از زمانی که اولین آیفون به بازار آمد و شیوه ی عکاسی ما را به طور کامل دگرگون کرد، دوربین گوشی موبایل برای 
بخش زیادی از عکاسان آماتور به انتخاب اول تبدیل شده است. حتی عکاسان جدی و حرفه ای هم هر روز بیشتر برای 
گرفتن عکس هایی که در شـبکه های اجتماعی منتشر می کنند )یا حتی می فروشند( به گوشی های هوشمند خود 
روی می آورند. مجله های اینترنتی، وبالگ ها و به طور خاص شـبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام از این نوع آثار 
استقبال می کنند و تعداد زیادی از مردم جذب محبوبیت بسیار زیاد عکاسی موبایل می شوند. قطعا تمام کسانی که 
از گوشی هوشمند استفاده می کنند روی شبکه های اجتماعی مشهور نخواهند شد و برای عکس هایی که می گیرند 
درآمدی کسـب نخواهند کرد. با این حال همین طور که دوربین گوشـی های موبایل هر سال امکانات بیشتری پیدا 
می کنند و سـایر کمپانی ها هم به نوآوری در زمینه ی ساختن محصوالت جانبی برای باالتر بردن قابلیت های آن ها 
ادامه می دهند، شانس تمام مردم برای گرفتن عکس های بهتر، بیشتر می شود. در مدرسه عکاسی موبایل دیجی کاال 
مگ قصد داریم به تمام جنبه های عکاسـی با دوربین گوشی موبایل، از ترکیب بندی گرفته تا تنظیمات دوربین، 
عکاسـی پرتره و منظره، ویرایش عکس ها و بسیاری نکات دیگر بپردازیم. درس اول نقش آشنایی با عکاسی موبایل 

و به ویژه مزیت های آن را خواهد داشت. با دیجی کاال مگ همراه باشید.
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عکاسی موبایل یعنی گرفتن عکس های بیشتر
به احتمال زیاد مهم ترین راحتی عکاسـی با دوربین گوشـی موبایل این است که دوربینتان را همیشه همراه دارید. 
همراه داشـتن همیشـگی دوربین به این معنی است که شـانس بیشتری برای عکاسی نصیب شـما خواهد شد. هر 
چه بیشـتر عکاسـی کنید، مهارت شما بیشتر خواهد شد. به همین سـادگی! هر چه بیشتر گوشی را از جیب بیرون 
بکشـید و عکس بگیرید، توانایی های شـما هم سریع تر رشـد خواهد کرد. این موضوع به ویژه در مورد یکی از اصول 
 D810  بنیادی عکاسـی صدق می کند: ترکیب بندی. قطعا دوربین گوشـی موبایل بـه قدرتمندی دوربین نیکون
 نیسـت؛ ولـی ایـن موضوع بدین معنی نیسـت کـه نمی توانید با گوشـی موبایل اصـول گرفتن یک عکـس خوب را

 تمرین کنید.  در واقع دوربین گوشی موبایل برای تمرین ترکیب بندی یک ابزار کامال ایدئال محسوب می شود، چرا 
در مقایسـه با دوربین های حرفه ای تنظیمات فنی کمتری دارد. این یعنی مجبور هسـتید برای ساختن یک تصویر 
خوب، به نگاه عکاسانه ی خود متکی باشید. در نتیجه برای باال بردن جذابیت بصری تصویر بیشتر به دنبال عناصری 

نظیر نور و سایه، رنگ و کنتراست، خطوط و بافت ها خواهید گشت. این موضوع چیز خوبی است.



دیجیتال ؛ مدرسه عکاسی با موبایل

D i g i k a l a . c o m / m a g

11

عکاسی موبایل یعنی دریافت کردن 
بازخوردهای بیشتر

دومین مزیت استفاده از دوربین گوشی موبایل برای فرا گرفتن عکاسی این است که راحت تر می توانید نظر دیگران 
را نسـبت به عکس های خود دریافت کنید. عکسی بگیرید و بالفاصله آن را به دوستان خود نشان دهید تا نظر آن ها 
را بفهمید. اندکی عکس را ویرایش کنید و سـپس آن را در اینسـتاگرام، توییتر یا فلیکر به اشـتراک بگذارید تا نظر 
فالوورهایتـان را در مـورد کارتـان ببینید. یا حتی می توانید شـانس خود را برای گرفتن نظر افرادی که در عکاسـی 
 سرمشق شما هستند امتحان کنید. آن ها را در یکی از پست هایتان تگ کنید تا ببینید آیا واکنشی نسبت به آن نشان 
می دهند.  گوشی موبایل عالوه بر این که دریافت کردن بازخورد را آسان تر می کند، اجازه می دهد با افرادی در ارتباط 
باشـید که آن ها هم به عکاسـی عالقه دارند. قطعا بازخوردها، الیک ها و نظرات دیگران بسیار مفید هستند، ولی در 
واقع این تعامل مسـتمر شما با عکاسان دیگر اسـت که یادگیری و رشد شما را در مقام یک عکاس آسان تر می کند. 
عکاسـی موبایل همچنین باعث می شـود در عکاسـی کردن و منتشر کردن عکس ثبات بیشـتری داشته باشید. به 
زبان ساده تر، عکاسی موبایل کمک می کند با دیگران در تعامل باشید و آتش عالقه ی خود به عکاسی را به شیوه ای 

فروزان تر کنید که با دوربین های عکاسی دیگر به راحتی ممکن نیست.



دیجیتال ؛ مدرسه عکاسی با موبایل

لوازم جانبی، قابلیت های دوربین 
گوشی موبایل را بیشتر می کند

زمانی که اولین بار عکاسـی موبایل پای به میدان گذاشت، محکوم به استفاده از 
دوربین های بی کیفیتـی بودیم که به جز ثبت کردن تصویر تقریبا هیچ قابلیت یا 
امکانات دیگری نداشـتند. ولی در حال حاضر اوضاع تغییر کرده است. حاال شما 
امکان خریدن تقریبا هر نوع لـوازم جانبی که فکرش را بکنید دارید. ابزارهایی 
که کمک می کنند دوربین موبایل شـما بیشتر به یک دوربین بزرگ شباهت پیدا 
کند. می توانید کیس هایی بخرید که بدنه ی گوشی را ارگونومیک تر و کار کردن با 
آن را ساده تر می کند. تعداد بی شماری سه پایه و سیستم های نگه دارنده تولید 
شده که اجازه می دهد گوشی را برای کارهایی نظیر ضبط ویدیوهای تایم لپس یا 
گرفتن عکس هایی با نوردهی طوالنی مدت ثابت نگه دارید. حتی می توانید برای 
گوشی خود فلش خارجی قوی تهیه کنید تا در نور کم عملکرد بهتری داشته باشد. 
لوازم جانبی مربوط به عکاسی با دوربین گوشی موبایل در یک زمینه به طور ویژه 
درخشان ظاهر شـده اند. در حال حاضر انواع متنوعی از لنزها در دسترس شما 
اسـت. البته مانند هر نوع لوازم جانبی دیگر، در این مورد هم هرقدر پول بدهید 
همان قـدر آش می خورید. لنزهای ارزان نتایج ضعیفی تولید می کنند. از سـوی 
دیگـر لنزهای باکیفیتی هم برای گوشـی های موبایل تولید شـده اند که تصاویر 
شـارپ و درخشـان آن ها با در نظر گرفتن قیمت حتی می توانـد با دوربین های 

DSLR رقابت کند.
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کالم آخر
اگر واقعا قصد دارید در زمینه ی عکاسـی رشـد کنیـد، باید مزیت های 
عکاسی کردن با دوربین گوشی موبایل را در نظر بگیرید. عکاسی موبایل 
نـه تنها کار عکاسـی را راحت تر می کند، بلکه باعث می شـود برای ارتقا 
دادن مهارت های خود بیشـتر تمرین کنید و همچنین بتوانید آسان تر 
و سـریع تر بازخورد دیگران را نسـبت به عکس هایتان بگیرید. عالوه بر 
این می توانید با استفاده از لوازم جانبی متنوع نظیر لنزهای گوشی های 
موبایل کیفیت عکس های خود را باالتر ببرید.  با مدرسه عکاسی موبایل 

دیجی کاال مگ همراه باشید.
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عکاسی موبایل از غذا؛ 
با چشمانت میل کن!

غذا برای زندگی حیاتی است، پس آن را خوب درست کنید«. به نظر می رسد این روزها این جمله ی »ساموئل تروت 
کتـی«  )Samuel Truett Cathy(، بنیان گـذار یکـی از بزرگ ترین رسـتوران های آمریکا، بایـد اندکی تغییر 
کند. شـاید اگر او هنوز زنده بود این جمله را این گونه بازگو می کرد: »غذا برای زندگی حیاتی اسـت، پس از آن خوب 
عکس بگیرید«. دنیای امروز بر محور دیده شدن و به نمایش درآوردن می گردد. خیلی ها تا از غذایشان عکس نگیرند 
آن را نمی خورنـد، و چه بهتـر که ایـن عکس را با دیگران به اشـتراک هم بگذارند! حال که تعداد عکس های هشـتگ 
instafood در اینسـتاگرام از مرز ۴۶ میلیون فریم هم عبور کرده اسـت می توانید مطمئن باشید که عکاسی از 
غذا با موبایل فقط یک مد زودگذر نیسـت. در این مقاله قصد داریم نکاتی را در مورد عکاسـی معاصر از غذا با شما در 
میان بگذاریم. با مدرسه عکاسی موبایل دیجی کاال مگ همراه باشید تا بار بعدی که یک بشقاب غذای عالی جلوی تان 

بود، دقیقا بدانید که برای عکس گرفتن از آن چه کاری باید بکنید.

D i g i k a l a . c o m / m a g
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نمایش تک نفره
بیایید با حقیقت روبرو شـویم؛ کمتر کسی حاضر است تنها برای عکس 
گرفتن از غذایی که پخته یا چیزی که قصد دارد بخورد، یک طراح صحنه 
یا عکاس حرفه ای استخدام کند یا تجهیزات نورپردازی گران قیمت بخرد. 
مگر این که یک سرآشـپز مشـهور یا صاحب یک رسـتوران باشد. بیشتر 
احتمال دارد شـما در یک رستوران شـیک برای صرف کردن یک وعده 
شـام رمانتیک نشسته باشـید، یک میز صبحانه ی کامل برای صبح روز 
تعطیلی چیده باشید یا حتی فقط در راه بازگشت به منزل یک ساندویچ 
خریده باشید. خوشبختانه برای عکاسی در این شرایط یک دوربین کامال 
مناسب همراه شماست؛ همان دوربینی که احتماال آن را در جیب شلوار یا 
کیفتان نگه می دارید. در چنین شرایطی خودتان هستید که غذا را شکل 
می دهید، خودتـان آن را نورپردازی می کنید و خودتان هم از آن عکس 
خواهیـد گرفت. اما نگرانی به خودتـان راه ندهید، با رعایت چند نکته ی 

ساده قطعا در تمام این موارد استاد خواهید شد.
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شکل دادن به غذا
یک شـیوه ی یکتا برای شـکل دادن به غذاها وجود نـدارد. این موضوع 
بـه عوامـل مختلفی مرتبط اسـت. برای نام بـردن برخـی از این عوامل 
می توانیـم به رنگ هـای موجـود در غذا، بافت، مـواد اولیه و بشـقاب یا 
ظرفی که غذا در آن سـرو می شـود اشـاره کنیم. عالوه بـر این احتماال 
شما تمایل دارید تا سبک خاص خود را در عکاسی از غذا داشته باشید. 
این سبک شخصی می تواند زاویه ی خاصی باشد که به نظر شما جذاب 
می رسـد، اشیا یا ابزارهای خاصی باشد که در تمام عکس هایتان حضور 
دارند، نوعی خاصی از بشقاب، سطحی با بافت ویژه یا ترکیبی از همه ی 
این موارد باشـد. فراموش نکنید که حتی بی سـبکی هـم خود می تواند 
نوعی از سبک باشد. بنابراین تالش نکنید بشقاب غذا را به چیزی تبدیل 
کنید که نیست، یا از اضافات بیهوده ای استفاده نکنید که چشم بیننده 
را به جـای تمرکز روی غذا به خود مشـغول می کنند. در عکاسـی ثبات 
داشـته باشـید و هیچ گاه یک اولویت را از یاد نبرید: باید سـوژه ی اصلی 
یعنی غذا را وسوسه برانگیز و جذاب تصویر کنید، هرچه باشد کل تالش 

شما نمایش غذا است.
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نورپردازی
میزی در یک گوشـه ی تاریک، ساکت و رمانتیک معموال چیزی است که 
همگان در رستوران دنبال آن هسـتند. ولی برای یک عکاس غذا این میز 
بدترین انتخاب ممکن اسـت. بهترین میز برای کسی که به عکاسی از غذا 
عالقه دارد میزی است که از همه به منبع نور نزدیک تر باشد. در طول روز 
به دنبال میزی باشـید که نزدیک پنجره اسـت و در شب میزی را انتخاب 
کنید که درسـت زیـر چراغ )ترجیحا با نور مالیم( قرار داشـته باشـد. اگر 
علی رغم تالشـی که کردید همچنـان میزی با نور کم گیرتان آمد سـعی 
کنید با تغییر زاویه یا جابجا کردن ظرف غذا به بیشترین نور ممکن برسید. 
خوشـبختانه توان دوربین گوشـی های امروزی برای عکاسی در نور کم از 
همیشـه بهتر شده اسـت. هر کاری که می کنید بکنید ولی هرگز از فلش 
اسـتفاده نکنید. منابع نور طبیعی همیشـه بهتر از نور سـفید و مصنوعی 
فلش هسـتند. هر منبع نور مصنوعی و به ویژه آن هایی که جهت مستقیم 
و خطی دارند، سـایه ها و بافت ها را به شـکلی اغراق آمیز تشدید می کنند، 
شـکل و رنگ غـذا را به هم می ریزند و درخشـش های ناخواسـته ای را در 
عکس به وجود می آورند. فراموش نکنید که می توانید روشـنایی عکس را 
در مراحـل ویرایش باال ببرید و از ابزارهایی مانند Clarity برای تصحیح 
تصاویر تاریک اسـتفاده کنید. در مقابل تصحیح کردن مناطقی که در اثر 

نور زیاد سوخته اند بسیار دشوار خواهد بود.
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عکاسی از غذا 
با ترکیب بندی مناسب

عکس هایی که ترکیب بندی خوبی داشته باشند بالفاصله نظر را به خود 
جلـب می کننـد. البته عکس هایی هم که به شـکل بـدی ترکیب بندی 
شـده باشند همانند انگشتی که ورم کرده باشد با ظاهر ناخوشایندشان 
خودنمایی می کنند. اشـیا را در عکس به شـکلی مرتـب کنید که باعث 
شود چشم گیر به نظر برسـند. در عکاسی از غذا هم الزم است از اصول 
اساسـی ترکیب بندی پیروی کنید. توجه داشـته باشـید که قرار دادن 
یک سوژه ی منفرد در مرکز تصویر احتماال بهترین روش برای سر بردن 
حوصله ی بیننده اسـت. قانون یک سوم را همیشـه با یاد داشته باشید 
تا جایی که برای رعایت آن دیگر نیازی به یادآوری نباشـد. تقریبا تمام 
گوشـی های هوشـمند امروزی قابلیت نمایش جدول ۹ بخشی قانونی 
یک سـوم را دارند. بهتر است سبد مرغ های سـوخاری یا برش گرم پای 
سیب را روی یکی از ۴ محل تقاطع خطوط این جدول قرار دهید. این ۴ 
نقطه محل هایی را نشان می دهند که چشم انسان به طور طبیعی هنگام 

نگاه کردن به یک تصویر به سمت آن ها کشیده می شود.
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فوکوس را حفظ کنید
فوکوس دیگر عنصر اساسـی عکسی با ترکیب بندی خوب اسـت. با استفاده از 
ابزارهایی نظیر Tilt-Shift، که در بسـیاری از اپلیکیشن های ویرایش عکس از 
جمله Snapseed وجود دارد، می توانید از تاثیری شبیه عمق میدان برای هدایت 
چشم بیننده به مهم ترین بخش تصویر استفاده کنید. تصور کنید گارسون همین 
االن یک سـاندویچ چیزبرگر با رویه ای از پیاز سرخ شـده را به شما تحویل داده 
است. این ساندویچ سوژه ی اصلی شماست. البته به احتمال زیاد در کنار آن یک 
بشقاب کوچک سیب زمینی سرخ کرده هم سفارش داده اید. بهتر است رنگ زرد 
آشنای سیب زمینی سـرخ کرده را در عکسی که از ساندویچ چیزبرگر می گیرید 
حفظ کنید ولی به شکلی هوشـمندانه آن را به پس زمینه ی تصویر انتقال دهید. 
فراموش نکنید که محدوده ی قرارگیری سیب زمینی ها را هنگام ویرایش عکس 
از فوکوس کامل خارج کنید. مطمئن باشـید مردم هنوز هم می توانند تشـخیص 
دهند که آن چیزهای زرد محوشده ، سیب زمینی سرخ شده هستند که در پشت 
سـاندویچ همبرگر شـفاف قرار دارند. با این روش بدون این که از ارزش سوژه ی 
اصلی کم کرده باشید توانسـته اید با افزودن یک عنصر جدید جذابیت بیشتری 

را به عکس اضافه کنید.
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کادربندی و زاویه
کادربندی هنگام عکاسی از غذا اهمیت فوق العاده باالیی دارد و استفاده از زاویه ی 
مناسب یکی از عوامل بسیار مؤثر در آن است. دو زاویه ی بسیار رایج برای عکاسی 
از غذا وجود دارد که اغلب عکاسـان غذا از آن ها اسـتفاده می کنند: زاویه ی ۴۵ 
درجه که معادل زاویه ی دید فردی اسـت که پشت میز نشسته و به غذا می نگرد، 
و زاویه ی ۹۰ درجه یا عکاسی درست از باالی غذا به صورت عمودی. قاعده ی کلی 
هنگام عکاسـی کردن از چند ظـرف غذا یا غذاهای تختی ماننـد پیتزا، کلوچه، 
املت یا سوپ ها این اسـت که دوربین را درست باالی میز با زاویه ی دید عمود بر 
آن بگیریم. برای رسیدن به تاثیر بیشـتر، سوژه های اصلی را با تقاطع های گرید 
قانون یک سوم منطبق کنید. هنگامی که تنها از یک ظرف غذا عکاسی می کنید 
بهتر اسـت زاویه ی ۴۵ درجه را به کار ببرید. از این که بخشـی از سوژه بیرون از 
کادر عکس قرار بگیرد هراسـی نداشته باشـید. در مورد عکاسی از غذا معموال 
نمای نزدیک بهتر جواب می دهد. ترکیب کردن کادربندی و زاویه ی خوب با یک 
ترکیب بندی دقیق و سنجیده و اندکی کار روی نقطه ی فوکوس قطعا عکسی خلق 

خواهد کرد که جزو محبوب ترین عکس های هشتگ instafood قرار می گیرد.
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با غذا بازی کنید
حـال که جنبه هـای تکنیکی عکاسـی از غذا را 
یاد گرفتید نوبت آن رسـیده که خالق باشـید. 
حتمـا شـما هم جملـه ی »بـا غذا بـازی نکن« 
مادرتـان را به یـاد دارید. حـال می توانید آن را 
فراموش و بازی کـردن با غذایتان را آغاز کنید! 
در واقع اگر قصد دارید در میان خیل عکاسانی 
کـه در اینسـتاگرام از غـذا عکاسـی می کننـد 
دیده شـوید باید با غذایتان بـازی کنید. عکس 
شما باید روایتی داشته باشـد. داستان گویی با 
غذا می تواند کار سـاده ای باشـد. کافی است به 
شیوه ای که مادران ژاپنی برای تهیه ی »بنتو« 
)Bento( بـه کار می برند دقت کنید. بنتو نام 
جعبه ی غذای تزیین شده ای است که ژاپنی ها 
بـرای کودکانشـان درسـت می کننـد. برنـج و 
سـبزی ها به شـکل پاندا قرار داده می شوند، از 
هات داگ ها اختاپوس ساخته می شود و هویج ها 
نقـش گل ها را بازی می کننـد. بدین ترتیب هر 
جعبـه ی غـذا زندگـی و دنیـای خاص خـود را 
می یابـد. بنابراین تـالش کنید هنـگام چیدن 
غـذا برای عکاسـی خالق باشـید. حتـی اگر به 
نظر بازیگوشـی بیاید. حلقه های فلفل دلمه ای 
را به ابر تبدیل کنید، از جوانه ها چمن بسـازید 
و برش هـای هندوانـه را بـه شـکل شـعاع های 
خورشـید در بیاوریـد. ایـن روش نه تنها راهی 
برای افزایش جذابیت عکس است بلکه شیوه ای 
تضمینی برای ترغیب کردن کودکان به خوردن 

غذای سالم محسوب می شود.
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 سریع عکاسی کنید
همانند همیشـه، زمان بندی در عکاسـی امری حیاتی است. بهتر است به محض 
این که غذا به میز شـما رسـید یا آن را از فر خارج کردید عکاسـی کنید. در غیر 
این صورت ممکن اسـت نه تنها عکس خوبی گیرتان نیاید بلکه در نهایت مجبور 
باشید خوردن یک غذای سرد را تحمل کنید. نکته ی دیگر این که بهتر است پیش 
از اقدام به گرفتن عکس از سیاست رستورانی که در آن هستید در قبال عکاسی 
از غذا پرس وجو کنید. برخی از رسـتوران ها به دالیلـی نامعلوم عکس گرفتن از 
غذایشان را به کلی ممنوع می کنند. در مقابل برخی رستوران های دیگر به گرمی 
از این کار استقبال می کنند یا حتی برای عاشقان عکاسی از غذا خدمات ویژه ای 

در نظر می گیرند.

ویرایش عکس را به بعد موکول کنید
ما متوجه هسـتیم که شـما دوسـت دارید فالوئرهایتان چیزی را که قصد دارید 
بخورید هر چه سریع تر ببینند؛ آن هم پس از این که با یک ویرایش خوب عکس آن 
را به بهترین حالت ممکن رسانده باشید. بااین حال بهتر است چنین فردی نباشید. 
نگه داشتن گوشی موبایل در حالت های عجیب وغریب درحالی که غذا دارد سرد 
می شود یا سـکوت کردن کامل به این دلیل که سرتان حسـابی با امتحان کردن 
فیلترهای مختلف گرم اسـت، یقینا جزو بهترین روش ها برای آزار دادن کسانی 
محسوب می شود که قصد دارند با شما غذا بخورند. بهتر است زمانی دیگری را به 
این کار اختصاص دهید تا بتوانید در آرامش کامل و با هر ریتمی که دوست دارید 
عکس هایتان را ویرایش کنید. یک ویرایش عالی یا کالژی از عکس هایی که با دقت 
از یک وعده غذا انتخاب شـده اند ممکن است چیزی را که ممکن بود به تصویری 
عادی تبدیل شـود به یک عکـس بی نقص تبدیل کند. مهم تـر از همه خوردن را 
فراموش نکنید! از غذا خوردن لذت ببرید و این حقیقت را به یاد داشته باشید که 
عکاسی از غذا تنها برای این اسـت که تجربه ی لذت بخش شما را از خوردن یک 
غذای خوش مزه بیشتر کند. عکاسی از غذا باعث خواهد شد به رنگ ها و بافت هایی 
توجه کنید که قبال آن ها را نمی دیدید. با عکاسی از غذا به اجتماعی از عاشقان غذا 
و عکس وارد خواهید شد و یاد خواهید گرفت که چگونه خاطرات مراسم مختلف 
یا موفقیت های شخصی خود در آشپزی را با سبک شخصی خودتان ثبت و حفظ 
کنید. تنها به یاد داشـته باشید با توجه به جمالت ساموئل تروت کتی که در ابتدا 
گفتیم، اگر می خواهید از غذایتان عکس بگیرید، بهتر اسـت کاری کنید که زیبا 

دیده شود. نوش جان!
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نکاتی برای عکاسی از مناظر پاییزی
برای ما که در نیمکره ی شـمالی زندگی می کنیم فصل پاییز چند وقتی اسـت که فرا رسیده. خیلی از عکاسان عاشق 
این فصل از سـال هسـتند و دلیل خوبی هم برای این عالقه دارند. پاییز نوعی زیبایی ذاتی در خود دارد؛ درختانی که 
گویی آتش گرفته اند، صدها رنگ زیبا که در کنار هم نشسته اند، کوه هایی که اولین برف سال سفیدشان کرده، حیات 
وحشی که در حرکت است و زیبایی های بسیار دیگر. در این فصل رویای عکاسان منظره به حقیقت می پیوندد. احتماال 
شما هم دوست دارید شانس خود را برای ثبت عکس هایی زیبا از پاییز امتحان کنید. دفعه بعدی که برای عکاسی در 
هـوای خنک پاییز بیرون رفتید این نکات سـاده ولی مهم را به یاد داشـته باشـید تا بتوانیـد از فرصت های خود برای 

عکس گرفتن از زیبایی پاییز بیشترین بهره را ببرید. با دیجی کاال مگ همراه باشید.
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ساعت طالیی همیشه مهم است
از آنجا که هوای پاییز بسیار خنک تر از تابستان است، عکاسی در طول روز 
وسوسـه انگیز به نظر می رسـد. هر چند روزهای خنک و آفتابی پاییز برای 
عکاسی در محیط باز بسیار مناسب است، ولی هنوز هم بهترین موقع برای 
عکاسی از مناظر پاییزی، در طول ساعت طالیی )حدودا یک ساعت پس از 
طلوع و یک ساعت قبل از غروب خورشید( است. در واقع ساعت طالیی در 
طـول پاییز حتی مهم تر از مواقع دیگر خواهد بـود؛ چرا که نور گرم و مالیم 
خورشـید در سـاعت طالیی می تواند به ثبت بهتر رنگ های طالیی، زرد و 
قرمز برگ های درختان در این فصل سـال کمک کند. اگر واقعا قصد دارید 
جوهر رنگ های پاییزی را در عکس خود ثبت کنید، پیش از طلوع یا غروب 

خورشید در محل حاضر باشید تا بهترین نور روز را در اختیار بگیرید.

m a g . d i g i k a l a . c o m
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به دنبال کنتراست بگردید
یکی از بهترین خصوصیت های پاییز، تنوع رنگ هایی است که در بسیاری 
از مناظر به چشـم می خورد. رنگ های طالیی، زرد، نارنجی، قرمز، سـبز 
و قهـوه ای همگی در اوج فراوانی هسـتند و اگر بتوانید تمـام آن ها را در 
یک کادر ثبت کنید به عکسی موفق خواهید رسید. البته بهتر است تنها 
مجذوب رنگ ها نشـوید. بلکه به دنبال فرصتی باشـید تا کنتراست بین 
آن ها را هم به نمایش در بیاورید. برای مثال اگر منظره مملو از رنگ های 
قرمز و زرد اسـت، تالش کنید تا آن را در برابر پس زمینه ی آبی آسـمان 
اول صبح یا دیر وقت عصر قرار دهید. در مقابل اگر هوا ابری یا گرفته بود 
می توانید سـایه های سـفید و خاکسـتری ابرها را در تقابل با بخش های 

طالیی، قرمز و نارنجی درختان قرار دهید.
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از انعکاس آب
 استفاده کنید

 
معموال اضافه شدن آب به یک عکس پاییزی 
نتیجه ی بسیار خوبی در بر خواهد داشت. چرا 
که خاصیت انعکاسـی آب، اساسـا رنگ های 
موجـود در صحنـه را دو برابـر می کند. برای 
استفاده از انعکاس در آب بهتر است یک روز 
آرام و بدون باد را انتخاب کنید تا سـطح آرام 
آب تا جای ممکن شـبیه بـه یک آیینه رفتار 
کند. البته از این که سـطح شیشـه ای آب را 
بشکنید هم هراس نداشته باشید. صخره ای 
که از آب بیـرون زده، تنه ی درختی که روی 
آب شناور است، یا حتی ثبت به موقع فوران 
آب ناشی از سـنگی که در آب انداخته شده، 
می تواند به تصویر تحرک بیشـتری ببخشد، 
ترکیب بندی آن را پیچیده تر کند و جذابیت 

بصری عکس را باال ببرد.
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نزدیک تر بروید
از نظر بسیاری از عکاسان، پاییز تنها زمان استفاده از لنزهای واید است. 
ولی اگـر تنها از لنز واید اسـتفاده کنید به احتمال زیـاد بخش زیادی از 
زیبایی این فصـل را که در جزئیات ظریف قرار دارد از دسـت داده اید. با 
وجود این همه رنگ در یک منظره ی پاییزی، فرصت مناسـبی است که 
از یک لنز تله فتو بهـره بگیرید و بخش های کوچک تری از یک منظره ی 
وسیع را جدا و برجسته کنید. برای مثال روی دسته ای از برگ ها زوم کنید 
تا رنگ، شـکل و بافت آن ها را به خوبی نشـان دهید. الزم نیست همیشه 
کل جنگل را در عکس نشـان دهید. گاه ممکن است حتی یک برگ هم 
کافی باشد. دوربین خود را به سمت کف جنگل پایین بیاورید تا عکسی 
از برگ های رنگارنگ افتاده از درختان بگیرید که به شکلی کامال اتفاقی 
روی خاک قهوه ای پراکنده شـده اند. از انعکاس رنگ های پاییزی در آب 
عکس بگیرید ولی این بار خود درختان را از کادر خارج کنید تا به بیننده 
زاویه دیدی کامال متفاوت بدهید. همیشـه تالش کنید خالق باشـید و 
با نگاهی جدید به عکاسـی از مناظر پاییزی بپردازید. شاید تصور نکنید 

چه چیزهایی ممکن است بیابید!
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از معماری در عکاسی استفاده کنید
رنگ هـای پاییزی فقط به مناظـر نابی محدود نمی شـوند که در آن ها هیـچ اثری از حضور 
انسـان دیده نمی شـود. با تلفیق کردن رنگ های لرزان پاییـزی و عناصر معماری می توانید 
توجـه بیننده را به رابطه ی میان ما و این فصل جلب کنید. فراتر از این موضوع، لبه های تیز 
سـاختمان ها، پل هـا و بناهایی از این قبیل، با بافت نرم شـاخ و برگ انبـوه درختان در تضاد 
قـرار می گیرد و جلوه ی بصـری فوق العاده جذابی پدیـد می آورد. بهتر از همه زمانی اسـت 
که بتوانید یک سـاختمان را درست در میان رنگ های روشـن و درخشان پاییزی به تصویر 

بکشید. درست مانند ساختمان سفیدی که در عکس باال دیده می شود.
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از نورپردازی جانبی 
و نورپردازی از پشت 

استفاده کنید
چه راهی بهتر از این برای نمایش دادن رنگ های پاییزی سراغ دارید که 
یک نقطه ی مناسـب بیابید تا بتوانید صحنه را از پشـت نوردهی کنید؟ 
وقتی شعاع های نور خورشید از البالی برگ های درختان عبور می کند، 
رنگ آن ها تشـدید می شـود و صحنه ای باورنکردنـی از رنگ های غنی، 
عمیق و درخشان پدید می آید. اگر در طول ساعت طالیی از این تکنیک 
اسـتفاده کنید، نور گرم و مالیم تاثیر آن را باز هم بیشتر خواهد کرد. اگر 
فرصت این را ندارید که صبح زود برای عکاسـی بیرون بروید یا تا غروب 
خورشید در محل بمانید، می توانید مانند عکس باال شانس خود را برای 
اسـتفاده از نورپردازی جانبی بیازمایید. در ایـن حالت نه تنها برگ های 
درختان به خوبی نورپردازی می شوند، بلکه سایه هایی زیبا هم در عرض 
کادر پدیـد می آید که عمق عکس را بیشـتر می کند. به همین سـادگی! 
شش نکته ی کوتاه که کمک می کند هنگام عکاسی، بیشترین بهره را از 
دنیای رنگارنگ پاییزی بگیرید. بیرون بروید، به دنبال نور خوب، معماری 
زیبا، جزئیات ظریف و رنگ های متنوع بگردید و به زودی مجموعه ای از 

عکس های زیبای پاییزی در اختیار خواهید داشت.



دیجیتال ؛ مدرسه عکاسی با موبایل

D i g i k a l a . c o m / m a g

51
m a g . d i g i k a l a . c o m

51

بهترین دوربین موبایل؛ 

چرا به  DxOMark اعتماد نمی کنم؟
احتماال در چند سال اخیر بارها و بارها در اخبار رسانه های مختلف )از جمله خود ما( با تیترهایی در مورد این که دوربین یک گوشی 
موبایـل از سـایت DxOMark باالترین امتیـاز را دریافـت کـرده اسـت روبرو شـده اید. همین موضوع باعث شـده تـا رفته رفته 
سـایت DxOMark در ذهـن بخش زیـادی از مردم به مرجعی رسـمی و کامال قابل اعتماد تبدیل شـود که به هیـچ وجه نباید به 
امتیازهای آن شـک کرد. گوگل هم با زیرکی تمام از همین ذهنیت ایجاد شـده در مورد اعتبار DxOMark استفاده و در مراسم 
معرفی پیکسل و پیکسـل XL با اسـتناد به امتیاز این سایت لقب بهترین دوربین موبایل را به گوشـی های جدید خود اعطا کرد. 
در بسیاری از موارد رده بندی ها و امتیازهای DxOMark با تجربه ی واقعی همسو است. ولی همیشه مواردی هم در امتیازدهی و 
رده بندی های این سایت یافت می شد که به هیچ وجه با تجربه ی شخصی من هماهنگی نداشت. همین موضوع باعث می شد همیشه 

این سوال برای من وجود داشته باشد که تا چه حد می توان به امتیازهای DxOMark اعتماد کرد.
سـایت DxOMark زیرمجموعه ای از کمپانی DxO اسـت که بیش از هر چیز در زمینه ی ارائه ی مشـاوره ی تخصصی و فروش تجهیزات 
آنالیـز و بهبود سیسـتم های عکس برداری و فیلم برداری فعالیت می کند. این کمپانـی محصولی به نام DxO Analyzer دارد که 
ترکیبی از سخت افزارها و نرم افزارهایی برای ارزیابی تجهیزات تصویربرداری است. شرکت هایی که این محصول را خریداری کنند، 
می توانند از خدمات آموزش و مشاوره ی DxO هم بهره ببرند. این یعنی جایگاه سایت DxOMark به عنوان یک مرجع بی طرف 
در ارزیابـی کـردن دوربین گوشـی های موبایل، با توجه به این که کمپانی DxO خود در بازار گوشـی های موبایـل منافع مالی دارد 

اساسا زیر سوال می رود.
درآمدزایی و ادامه ی حیات کمپانی DxO به این وابسـته اسـت کـه تولیدکنندگان مختلف را متقاعد کند کـه برای بهبود عملکرد 
دوربین هـای خـود به محصوالت و خدمات این شـرکت نیاز دارند. کمپانی DxO می تواند این کار را با نشـان دادن کیفیت خدمات 
خـود انجام دهد. ولی ممکن اسـت این تنها راهی نباشـد که DxO برای وادار کردن شـرکت های تولیدکننده ی گوشـی موبایل به 
استفاده از خدماتش استفاده می کند. هر چه امتیازهای DxOMark بیشتر در رسانه های جمعی بازتاب پیدا کند و کمپانی هایی 
نظیر سامسونگ و گوگل برای قدرت نمایی از آن استفاده کنند، فشار روی سایر تولیدکنندگان موبایل و دوربین برای کسب امتیاز 
باالتر در آزمون های DxOMark بیشتر می شود. بهترین راه برای این کار چیست؟ این که محصوالت و خدمات DxO را بخرند تا 
 DxOMark هماهنگ کنند. نکته ی مهم این است که DxOMark بتوانند دوربین های خود را بهتر با معیارها و پارامترهای آزمون
هیچ وقت به این نکته اشاره نمی کند که کدام گوشی ها توسط خود DxO تنظیم شده اند تا در آزمون های DxOMark امتیاز باالتری کسب 
کنند! کمپانی DxO حتی این قدرت را دارد که با استفاده از امتیازهای DxOMark به شکلی کامال زیرکانه و مخفی آن دسته از 
تولیدکنندگانی را که هنوز از محصوالتش اسـتفاده نمی کنند تنبیه کند. شاید به همین دلیل باشد که دوربین برخی از گوشی های 

موبایل هرگز حتی به لیست رده بندی DxOMark هم وارد نمی شوند.
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توصیه های اپل
 برای  استفاده از حالت پرتره 

آیفون ۷ پالس
آن هایی که تصور کرده بودند در اپلیکیشن Tips آیفون می توانند ترفندهایی 
را برای اسـتفاده از دوربیـن دوتاییآیفون ۷ پالس بیابند در اشـتباه بودند. ولی 
سـرانجام اپل این کمبود را با انتشـار چنـد نکته تا حدی جبـران کرد. چندی 
پیش اپل نکاتی کوتاه را از زبان عکاسـانی حرفه ای برای عکاسی کردن با حالت 
پرتـره دوربین آیفون ۷ پالس در سـایت خود منتشـر کرد. هر چند اسـتفاده از 
حالت پرتره نسبتا آسان اسـت، ولی در هر حال این نکات می تواند به یک کاربر 
تازه کار کمک کند تا سیستم دوربین دوتایی آیفون ۷ پالس را بهتر درک کند و 
بهترین نتیجه را هنگام عکاسی با آن به دست بیاورد. با مدرسه عکاسی موبایل 
دیجی کاال مگ همراه باشید تا با هم نگاهی به این نکات جالب بیندازیم. نکاتی 
از طرف عکاسـانی که راه هـای خالقانه  ای را برای بهتر کـردن عکس هایی که با 

حالت پرتره می گیرند یافته اند.
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نکته ی اول

فاصله ی 
خود را به درستی 

تنظیم کنید
همان طـور کـه روی صفحه نمایـش 
آیفـون ۷ پـالس هـم تذکـر داده 
می شـود، تـا حـدود 2/۵ متـری از 
سوژه فاصله نداشـته باشید، دوربین 
دوتایـی نمی توانـد عمق میـدان کم 
را بازسـازی کنـد. ایـن فاصلـه برای 
عکاسی از سوژه های خجالتی یا ترسو 
ماننـد کـودکان یا حیوانات مناسـب 
 اسـت. به اعتقاد »جرسـین گوالت« 
)JerSean Golatt( کـه یـک عکاس 
حرفه ای فشـن و سبک زندگی است، 
حالت پرتره دوربیـن آیفون ۷ پالس 
»برای افـرادی که بودجـه ی خریدن 
تجهیزات عکاسـی تجـاری را ندارند 
ارزشـمند اسـت.« گـوالت می گوید 
بهتر اسـت »به سوژه نزدیک شوید تا 

Jeجزئیات بیشتری را مشخص کنید.«
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نکته ی دوم

به دنبال نوری 
غیرمستقیم 

بگردید
برای این که بهترین نتیجه را از حالت 
پرتره بگیریـد، به دنبال نـوری نرم و 
غیرمسـتقیم بگردید. با قـرار دادن 
سوژه در نور غروب خورشید، سایه، یا 
نزدیکی پنجره ای با نور نرم می توانید 
بـه عکسـی زیبـا بـا ظاهـری لطیف 
برسـید. بدین ترتیب حتی عکاسان 
آماتور هـم می توانند بدون تجهیزات 
حرفه ای نورپـردازی عکس های زیبا 
 و با کیفیت بگیرنـد. »جرمی کوارت« 
یـد  J( می گو e re m y  C o w a r t (
»چیزهایی را کـه موجب حواس پرتی 
می شـوند از اطراف سـوژه دور کنید. 
تـالش کنید سـوژه را در سـایه قرار 
دهید و از خورشید برای ایجاد یک نور 

Jeپس زمینه ی مناسب بهره بگیرید.«
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نکته ی سوم

واقعیت دنیای اطراف را 
نشان دهید

 با استفاده از دوربین دوتایی می توانید نرمی غروب خورشید را بازسازی کنید 
 و در عین حال جزئیات ظریف سوژه را هم به تصویر بکشید. »پی کترون«
 )Pei Ketron( یک جهان گرد اسـت و هر گاه مشـغول عکاسـی از مناظر 
شگفت انگیز نباشد وقتش را با عکاسـی از سگش می گذراند. او می گوید 
»حالت پرتره در آیفون ۷ پالس با محو کردن پس زمینه ی عکس، بوکه هایی 
زیبا و واقعی می سـازد که می توانند با دوربین های DSLR رقابت کنند. به 
سـوژه ی خود فضا بدهید. حالت پرتره از لنز تله فتو اسـتفاده می کند و به 
همین دلیل پیشنهاد می شود حدود 2٫۵ متر از سوژه فاصله بگیرید. توجه 
داشته باشید که برای رسـیدن به بهترین نتیجه بهتر است سوژه حرکت 

نکند و ثابت باشد.«
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۳ نکته مهم برای تمرین 
عکاسی با موبایل

ایـن روزها دوربین گوشـی موبایل به دوربیـن اصلی بسـیاری از عالقه مندان 
به عکاسی تبدیل شده است. با پیشرفت مستمر دوربین گوشی های موبایل، هر 
سال استفاده از آن ها برای انواع بیشتری از سبک ها و ژانرهای عکاسی منطقی و 
مناسـب به نظر می رسد؛ از پرتره و منظره گرفته تا عکاسی از طبیعت و عکاسی 
انتزاعی. به هر سـبکی از عکاسـی که عالقه مند هسـتید، ما پیشـنهاد می کنیم 
دوربیـن موبایـل خود را جدی بگیرید. برای شـروع بامدرسـه عکاسـی موبایل 
دیجی کاال مگ و ۳ نکته ی سـاده ولی مهم همراه باشـید تـا بتوانید عکس های 

زیباتری با دوربین گوشی موبایل خود ثبت کنید.
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از نزدیک شدن به سوژه نترسید
یکی از خصوصیات مشترکی که در بسیاری از عکس های موبایلی می توان 
دیـد این اسـت که این عکس هـا اغلب با زاویه ی دیدی نسـبتا بـاز گرفته 
می شوند. از آنجا که تقریبا دوربین تمام گوشی های موبایل به لنز واید مجهز 
هسـتند، ثبت کردن عکس هایی با زاویه دید باز بـه یک گرایش طبیعی در 
عکاسی موبایل تبدیل شده است. ولی امکان گرفتن عکس های بسته تر هم 
با دوربین گوشـی موبایل وجود دارد. تنها کافی است اندکی جلوتر بروید و 
به سـوژه نزدیک تر شوید.کلید موفقیت برای ثبت یک عکس نمای نزدیک 
یا کلوزآپ در این اسـت که هنگام عکاسی مرتبا زاویه دید را تغییر دهید و 
چندین عکس از زوایای مختلف بگیرید. برای مثال حتی کوچکترین تغییر 
در ارتفاع دوربین هم می تواند ظاهر عکس را به شکلی اساسی تغییر دهد. 
عالوه بر این فراموش نکنید که هر چه بیشتر عکس بگیرید، شانس بیشتری 
برای رسـیدن به عکسی خواهید داشـت که در آن تمام عناصر به خوبی در 

کنار هم جمع شده باشند.
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نور را تعقیب کنید
یکـی از قوانین اولیه در عکاسـی این اسـت که همیشـه به دنبال نوری باشـید که 
تاثیرگذاری بیشـتر و حس دراماتیک را به عکس بیفزایـد. بهترین نور را می توانید 
در سـاعت طالیی در اختیار داشته باشید. سـاعت طالیی به زمان هایی از روز گفته 
می شـود که خورشید پس از طلوع یا پیش از غروب در ارتفاع بسیار پایین و نزدیک 
خط افق قرار دارد. در سـاعت طالیی نور بسیار گرم و لطیف است و به عکس عمق و 
حسی شگفت انگیز می بخشد. سـختی کار با دوربین موبایل به ویژه زمانی مشخص 
می شود که بخواهید هنگام عکاسی به سمت خورشید به عکسی با نوردهی مناسب 
برسـید. گرچه دوربین گوشی های موبایل پیشرفت بسیار زیادی کرده اند ولی هنوز 
امکانات نورسنجی حرفه ای دوربین های DSLR یا دوربین های بدون آیینه پیشرفته 
را ندارند. البته یک راه ساده برای غلبه بر این مشکل وجود دارد. می توانید جلوی نور 
مستقیم خورشید را با چیزی سد کنید و عکسی زیبا با نورپردازی از پشت و سوژه ای 
سیلوئت شده بگیرید. برای این که سوژه به شکل سیلوئت یا سایه در بیاید الزم است 
نقطه ی فوکوس دوربین گوشی موبایل را روی یکی از نقاط روشن اطراف آن قرار دهید. 
بدین ترتیب پس زمینه به شکلی متعادل نوردهی می شود و سوژه در عکس ظاهری 

سایه مانند و تاریک پیدا خواهد کرد.
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زیبایی سوژه های خاموش را 
کشف کنید

یکی از بهترین مزیت های این که همیشه دوربینی در جیبتان داشته باشید 
این است که تقریبا همیشـه و همه جا می توانید آن را بیرون بیاورید و از هر 
سـوژه ای عکس بگیرید. این یعنی می توانید لحظاتـی از زندگی روزمره را 
ثبت کنید که معموال نادیده گرفته می شـوند. یافتن زیبایی در سـوژه های 
سـاده یکی از بهترین روش ها برای تمرین کردن عکاسـی و تقویت کردن 
مهارت های ترکیب بندی اسـت. زمانی که سوژه چیز خیلی خاصی نباشد، 
مجبـور خواهید بـود آن را بـا اسـتفاده از تکنیک هایی نظیـر کادربندی، 
پرسـپکتیو و ویرایش به چیزی خـاص و جذاب تبدیل کنیـد. عالوه بر این 
عکاسی از صحنه های روزمره چالشی اسـت که کمک می کند چشم خالق 
خود را بیشـتر پرورش دهید و بـه دنبال چیزهایی مانند خطوط، اشـکال، 
سـایه ها، رنگ ها و... بگردید که عکس ها را دراماتیک تر می کنند. از این به 
بعد تالش کنید گوشی موبایل را بیشـتر از جیبتان بیرون بکشید و از تمام 
فرصت هایی که زندگی روزمره برای عکاسی در اختیارتان قرار می دهد برای 

خلق عکس هایی جذاب استفاده کنید.
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۳ قابلیت دوربین موبایل که 
حتما باید امتحان کنید

گویـی همیـن دیروز بـود کـه داشتن گوشـی موبایل دوربین دار یـک افتخار 
محسـوب می شـد! ولی امروز دیگر این گونه نیسـت. حاال دیگـر تقریبا همه ما 
گوشـی هایی داریم با دوربین های کامال کارآمد. دوربین گوشی موبایل امروزه 
بـه ابزاری تبدیل شـده که با تنظیمـات و امکانات مختلفش اجـازه می دهد به 
سادگی عکس ها و ویدیوهایی فوق العاده بگیریم. تنها چیزی که برای عکاسی 
موبایل نیاز خواهیم داشت، درک مناسبی از تنظیمات دوربین گوشی موبایل، 
آشنایی با اصول مهم عکاسی مانند ترکیب بندی و نورپردازی، چند اپلیکیشن 
و شـاید برخی لوازم جانبی مانند سه پایه اسـت. اگر دوست دارید در زمینه ی 
عکاسی موبایل پیشرفت کنید، پیشنهاد می کنیم با مطلب این هفته ی مدرسه 
عکاسی موبایل دیجی کاال مگ در مورد سه قابلیت مهم دوربین گوشی موبایل 

همراه باشید.

D i g i k a l a . c o m / m a g



دیجیتال ؛ مدرسه عکاسی با موبایل

D i g i k a l a . c o m / m a g

69

 HDR قابلیت
در دوربین گوشی موبایل

قابلیت HDR یکی از تنظیمات دوربین گوشی موبایل است که کمک می کند عکس در تمام 
نواحی از جمله سایه های عمیق و روشنایی های شدید، کیفیت و جزئیات بهتری داشته باشد. 
هر گاه قصد عکاسـی از منظره ای را داشـته باشید که در آن نواحی بسیار تیره و بسیار روشن 
کنار هم قرار گرفته اند، دوربین گوشی موبایل ممکن است به طور عادی توان تولید عکسی را 
نداشته باشد که در آن تمام بخش های صحنه قابل مشاهده باشند. اگر دوربین موبایل نوردهی 
را برای نواحی روشن تنظیم کند، نواحی تیره به سیاه مطلق تبدیل خواهند شد، و اگر نوردهی 
را برای نواحی سـایه تنظیم کند، بخش های روشـن به سفید مطلق تبدیل می شوند. قابلیت 
HDR این مشـکل را با ثبت کردن سه عکس متوالی با سه نوردهی مختلف و ترکیب کردن 
خودکار آن ها با هم حل می کند. بدین ترتیب عکس در کل صحنه جزئیات بسـیار بیشـتری 
خواهد داشـت. قابلیت HDR را می توانید برای انـواع مختلفی از عکس ها به کار ببرید. ولی 
این قابلیت به طور ویژه برای صحنه هایی مناسـب اسـت که از پشت نوردهی شده باشند. به 
عکس باال دقت کنید که چگونه با وجود قرار داشـتن خورشـید در پشـت صخره ها، جزئیات 
آن ها به خوبی ثبت شده است. در این مثال یکی از عکس هایی که ترکیب HDR را ساخته اند 
برای حفظ جزئیات صخره ها و دیگری برای حفظ جزئیات آسـمان نوردهی شده بوده است. 
فعال کردن قابلیت HDR در گوشـی های مختلف با هم تفـاوت دارد. ولی احتماال با اندکی 

جستجو در منوهای اپلیکیشن دوربین گوشی موبایل خودتان می توانید آن را پیدا کنید.
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ضبط ویدیوی تایم لپس 

با دوربین گوشی موبایل
دوربین اکثر گوشی های امروزی امکان ضبط کردن ویدیوهای تایم لپس 
را هم دارند. این قابلیت برای مواقعی مفید اسـت که امکان نشـان دادن 
زیبایی یک سوژه با استفاده از عکس یا ویدیوهای کوتاه وجود ندارد. در 
اصل قابلیت تایم لپس دوربین گوشـی موبایل مجوعه ای از عکس های 
منفـرد را در فواصل زمانی مشـخصی برای مدت زمانی مشـخص ثبت 
می کند. سـپس این عکس هـای منفرد در قالب یـک ویدیوی یکپارچه 
پشت سر هم قرار می گیرند که رویدادی طوالنی را در مدت زمانی بسیار 
کوتاه تـر نمایـش می دهد. قطعا انجام این کار به صورت دسـتی بسـیار 
دشوار خواهد بود. همانند قابلیت HDR، استفاده کردن از قابلیت ضبط 
ویدیوهای تایم لپس هم در دوربین گوشـی های مختلف با هم متفاوت 
اسـت. پیش از هر چیز باید نحوه ی اسـتفاده از قابلیت ساخت ویدیوی 
تایم لپس روی گوشـی موبایل خود را بیابید. پس از آن فراموش نکنید 
که سوژه شما باید متحرک باشد تا تاثیر ویدیو تایم لپس را متوجه شوید. 
ابرها، موج هایی که به صخره می خورند و خودروهایی که از خیابان عبور 
می کنند، همگی سوژه هایی خوب برای ضبط ویدیو تایم لپس هستند. 
نکتـه ی مهم بعدی این اسـت که فارغ از نوع سـوژه، حتما باید گوشـی 
موبایـل را روی سـه پایه قرار دهید. برای رسـیدن به نتیجه ی مناسـب 

دوربین باید در کل مدت فیلمبرداری کامال ثابت باشد.
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قابلیت عکاسی 
)Burst Mode(  پی در پی
 با دوربین گوشی موبایل

بهترین روش برای عکاسی از صحنه های پر تحرکی مانند رویدادهای ورزشی 
یا جست و خیز کردن حیوانات این است که به جای گرفتن یک تک عکس، 
مجموعه ای از عکس های پی در پی را ثبت کنید. هدف از این کار این اسـت 
که با گرفتن تعدادی عکس پشـت سر هم با سرعت زیاد شانس خود را برای 
رسیدن به عکسـی زیبا باال ببریم. عالوه بر این با این کار می توانید حرکت 
سـوژه را از فریمی به فریم دیگر ببینید و با مقایسـه کردن آن ها عکسی را 
که به بهترین شکل صحنه را نمایش می دهد انتخاب کنید. قابلیت عکاسی 
پی در پی یا Burst تقریبا متضاد کاری را انجام می دهد که در مورد ویدیوی 
تایم لپس توضیـح دادیم. ویدیوی تایم لپس مجموعه ای از عکس ها را که با 
فواصل طوالنی گرفته شده اند به یک ویدیوی منفرد تبدیل می کند، در مقابل 
عکاسـی پی در پی در زمانی کوتاه مجموعه ای از عکس های بسـیار سریع 
را می گیـرد و آن هـا را در قالب عکس های منفرد ذخیـره می کند. بنابراین 
در حالی که برای مثال به صورت دسـتی ممکن اسـت بتوانید در ۵ ثانیه ۳ 
عکس را بگیرید، قابلیت عکاسـی پی در پی در بعضی از گوشی ها می تواند 
تا ۱۰ عکس در هر ثانیه ثبت کند. البته قابلیت عکاسـی پی در پی تنها برای 
عکاسی از صحنه های پرتحرک مفید نیست. هنگام گرفتن عکس های پرتره 
می توانید از این قابلیت برای ثبت کردن حالت های مختلف چهره ی سـوژه 
استفاده کنید. یک ترفند خوب این است که از عکاسی پی در پی برای گرفتن 
عکس هایی بی هوا در فاصله ی عکس های عادی استفاده کنید. گاهی اوقات 
به دلیل این که سـوژه در این لحظات آرامش بیشـتری دارد، این عکس ها 

بسیار بهتر از آب در می آیند.
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سه اشتباه رایج در عکاسی 
موبایل و راه حل آن ها

بدون شک دوربین گوشـی های موبایل امروزی نسبت به حتی پنج سال پیش 
رشـد چشـمگیری کرده اند. این پیشـرفت عکاسـی موبایل را به چیزی تبدیل 
کرده که همگان می توانند بـه آن بپردازند. حال همه ی ما به دوربین و دریایی 
از اپلیکیشـن ها دسترسی داریم که عکاسـی و ویرایش عکس را سریع و آسان 
می کنند. البته نباید تصور کنید که عکاسی با دوربین گوشی موبایل به این معنی 
اسـت که نیازی به رعایت هیچ نکته ی خاصی نداریم. درسـت مانند استفاده از 
یک دوربین عادی، هنگام اسـتفاده از دوربین گوشـی موبایل هم الزم اسـت از 
برخی اشتباهات رایج اجتناب کنید. در غیر این صورت ممکن است از نتیجه ی 
عکس هایی که می گیرید چندان راضی نباشـید. اگر دوست دارید با سه اشتباه 
رایج در عکاسی موبایل آشنا شوید که اجتناب از آن ها تاثیر مثبت زیادی روی 
عکس های موبایلی تان خواهد گذاشـت، با مدرسـه عکاسی موبایل دیجی کاال 

مگ همراه باشید.
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اشتباه اول

استفاده از زوم )دیجیتال(
وقتی با یک دوربین رایج مانند دوربین DSLR عکاسی می کنید، لنز دوربین 
شـما به صورت فیزیکی برای زوم کردن روی سـوژه حرکت می کند. حتی 
بسـیاری از دوربین های کامپکت هم به زوم اپتیکال مجهز هسـتند که در 
واقع برای نزدیک شـدن تصویر به صحنه لنز را بلندتر می کند. ولی دوربین 
اغلب گوشـی های موبایل لنزی با قابلیت زوم کردن ندارند. دوربین بیشتر 
گوشی ها برای رسیدن به چیزی شبیه به زوم از قابلیتی با نام زوم دیجیتال 
اسـتفاده می کنند. مشکل اصلی زوم دیجیتال این است که در این روش در 
واقع اصال زومی در کار نیست. به جای آن بهتر است زوم دیجیتال را به عنوان 
نوعی برش دادن در نظر بگیرید. هنگام استفاده از زوم دیجیتال، تنها کاری 
که گوشی موبایل می کند این اسـت که عکس را بر اساس کادری که از قبل 
مشـخص کرده اید برش دهد. حتی اگر یک بـار از زوم دیجیتال در دوربین 
گوشی موبایل استفاده کنید، متوجه خواهید شد که چرا این کار اشتباه است. 
کیفیت تصویر حاصل از زوم دیجیتال بسیار بد است و ظاهر پیکسلی شده ی 
ناخوشایند آن، عکس را به کلی خراب می کند؛ با وجود تمام ویژگی های خوب 
دیگری که این عکس ممکن اسـت داشته باشـد.  هنگام عکاسی با دوربین 
گوشی موبایل همیشه بهتر است برای زوم کردن به صورت فیزیکی به سوژه 
نزدیک تر شـوید. ولی اگر به هر دلیل امکان نزدیک شـدن به سوژه وجود 
نداشت، به جای اسـتفاده از زوم دیجیتال، می توانید صبر کنید و تصویر را 
پس از عکاسی برش دهید. به هر حال زوم دیجیتال هم کاری بیشتر از برش 
دادن تصویر انجام نمی دهد. بنابراین بهتر است برش دادن را به زمان ویرایش 
عکس محول کنید. با این کار هنگام ویرایش عکس تمام پیکسل های تصویر 

اصلی را هنوز در اختیار دارید.
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اشتباه دوم

پاک نکردن لنز
پاک نکردن لنز شـاید رایج ترین اشتباه میان عکاسـان موبایل باشد. از 
آنجا که خارج کردن گوشـی از جیب و شـروع عکاسی با آن بسیار ساده 
است، اغلب مواقع عجله ی ما برای از دست ندادن موقعیت باعث می شود 
پاک کردن لنز را فراموش کنیم. شـاید دلیل دیگر بی توجهی ما به پاک 
کردن لنز دوربین گوشـی موبایل این باشـد که دیدن تاثیر کثیفی های 
لنز هنگام بازبینی عکس روی صفحه گوشـی موبایل هم سـخت است. 
صفحه ی گوشـی موبایل نه تنها کوچک است، بلکه احتماال خودش هم 
خیلی تمیز و عاری از لکه و گرد و غبار نیسـت. با این حال همان طور که 
هنگام عکاسی با دوربین DSLR یا کامپکت دوست ندارید گرد و غبار یا 
لکه های روی لنز عکستان را خراب کند، فراموش نکنید پیش از عکاسی 
با دوربین موبایل هم باید لنز را پاک کنید.  یکی از کارهایی که می تواند 
کمک کند پاک کردن لنز را فراموش نکنید، یا حتی مشـکل زوم کردن 
را که پیش تر گفته شد حل کنید، استفاده از لنزهای مخصوص دوربین 
گوشی های موبایل است. به طور معمول همه عادت دارند هنگام متصل 
کردن لنز به دوربین آن را پاک کنند. بنابراین استفاده از لنز روی دوربین 
گوشـی موبایل هم به شـما یادآوری خواهد کرد که پیش از عکاسی لنز 

را پاک کنید.
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دیجیتال ؛ مدرسه عکاسی با موبایل

اشتباه سوم

استفاده نکردن از سه پایه 

در عکاسی موبایل
اکثر ما به طور معمول برای عکاسی با موبایل از سه پایه استفاده نمی کنیم. در واقع 
اسـتفاده از سه پایه حتی اندکی با نفس عکاسی موبایل که سرعت باال و رهایی از 
لوازم جانبی دست و پاگیر است تناقض دارد. ولی درست مانند تمام دوربین های 
دیگر، دوربین گوشی موبایل هم ممکن است در اثر لرزش دچار مشکل شود. قطعا 
هیچ کس دوسـت ندارد در اثر لرزش دوربین با عکسی تار روبرو شود. اگر از قبل 
یک سـه پایه در اختیار دارید، احتماال می توانید با استفاده از یک نگهدارنده ی 
گوشـی موبایل، مانند نگهدارنده های مونوپادها، آن را با گوشی موبایتان سازگار 
کنید. ولی اگر سه پایه ندارید و نمی خواهید هزینه ی زیادی را صرف خریدن یک 
سه پایه کامل کنید، سه پایه های خاص دوربین گوشی موبایل وجود دارد که حتی 
امکان استفاده از آن ها با دوربین های بزرگ تر را هم خواهید داشت.  استفاده از سه 
پایه، عالوه بر این که با ثابت کردن گوشی موبایل امکان ثبت تصاویر کامال شفاف را 
فراهم می کند، اجازه می دهد خالقیت خود را با ورود به حوزه های نظیر عکاسی با 
نوردهی طوالنی یا ویدیوهای تایم لپس گسترش دهید. هر دوی این تکنیک های 
را می توانید با اسـتفاده از دوربین گوشی موبایل اجرا کنید. بسته به مدل گوشی 
حتی ممکن اسـت برای اجرای آن ها نیازی به دانلود کردن اپلیکیشـن جدیدی 
هم نداشته باشـید. به نظر ما اشتباه محض اسـت که خود را از لذت تکنیک های 
مختلف عکاسـی که می توان با قرار دادن گوشـی موبایل روی سه پایه انجام داد 
محروم کنید. به ویژه با در نظر گرفتن این که اغلب سه پایه های مخصوص موبایل 
واقعا قیمت اندکی دارند. به هر حال همه ی ما دوسـت داریم عکس هایی بگیریم 
که باعث افتخار ما باشـد؛ تفاوتی هم نمی کند که با یک دوربین DSLR فول فریم 

عکاسی می کنیم، یا دوربین گوشی موبایل.
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۱۰ اپلیکیشن برتر
 برای عکاسی با آیفون

 
آیفون یکی از بهترین دوربین ها را دارد و خیلی ها آن را بهترین گوشی هوشمند 
در زمینه ی عکاسـی موبایلمی دانند. اپلیکیشـن پیش فـرض دوربین آیفون به 
انـدازه ی کافی خوب اسـت و امکانات زیادی دارد. این اپلیکیشـن سـاده، قابل 
اعتماد و در دسـترس اسـت. اپلیکیشـن دوربین آیفون در خود چندین حالت 
پیشـرفته دارد که آن را برای بیشـتر نیازهای عکاسـی مناسـب می کند. با این 
حال ممکن است برای باال بردن کارایی دوربین آیفون به دنبال اپلیکیشن های 
دوربین جایگزین باشـید. خوشـبختانه مدت زیادی اسـت که iOS در را برای 
دسترسی دولوپرها به رابط کاربری دوربین گشوده است. به همین دلیل تعداد 
اپلیکیشـن های عکاسـی آیفون روز به روز بیشـتر می شـود. با مدرسه عکاسی 
موبایل دیجی کاال مگ همراه باشـید تا با هم به ده تا از بهترین اپلیکیشـن های 
عکاسی برای آیفون نگاهی بیندازیم. انتخاب بهترین اپلیکیشن دوربین به این 
بستگی دارد که شما با توجه به نیازهایتان به دنبال چه قابلیت هایی می گردید. 
ما تالش کرده ایم در فهرستی که ترتیب می دهیم، نیازهای تمام کاربران آیفون 

را در نظر بگیریم.
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در واقع می توانید اپلیکیشن VSCO را بیشتر  1VSCO ، ویسکو     
یک اپلیکیشن ویرایش عکس در نظر بگیرید 
تا فقط یک اپلیکیشن دوربین. این اپلیکیشن همچنین در زمینه ی فیلترها بسیار درخشان 
ظاهر می شـود. بخش عکاسـی اپلیکیشـن VSCO تنظیمات دستی بسـیار زیادی را در 
اختیارتان قـرار می دهد. فیلترهای VSCO که امکان ویرایش عکس با ظاهری شـبیه به 
عکس های آنالـوگ را فراهم می کنند یکی از محبوب ترین ویژگی های VSCO هسـتند. 
این اپلیکیشـن که تلفظ صحیـح آن »ویسـکو« )Visco( اسـت، در کالس خود بهترین 
تنظیمات دستی را دارد. البته فراموش نکنید که هنگام استفاده از تنظیمات دستی، کنترل 
مناسب آیفون اهمیت زیادی دارد. در واقع هنگام عکاسی با تنظیمات دستی، شما دوربین 
آیفون را شـبیه بـه یک دوربیـن DSLR بـه کار گرفته اید. اگر تازه به سـمت اسـتفاده از 
اپلیکیشن های دوربین متفرقه روی آورده اید، اپلیکیشن VSCO به عنوان یک اپلیکیشن 

رایگان می تواند یکی از بهترین گزینه ها باشد.

     منوآل ، 3Manual نام اپلیکیشن »منوآل« )Manual( دقیقا 
نشان می دهد که هدف اصلی آن چیست. اگر 
دنبال دسترسـی به تنظیمات دستی هستید، اپلیکیشن Manual همان چیزی است که 
باید انتخاب کنید. در این اپلیکیشن می توانید تنظیماتی نظیر سرعت شاتر، میزان نوردهی 
و حساسـیت ISO را به راحتی تغییر دهید. رابط کاربری این اپلیکیشـن ساده و چشمگیر 
اسـت. همچنین می توانید به راحتی میان حالت خودکار و دسـتی رفت و برگشـت کنید. 
اپلیکیشـن Manual اجـازه می دهد عکس های خـود را عالوه بر فرمـت JPG با فرمت 
RAW هـم ذخیره کنید. با اسـتفاده از فرمت RAW می توانید به کیفیت باالتری دسـت 
پیدا کنید. البته الزم به ذکر اسـت که فرمت RAW فضای بیشـتری روی گوشـی اشـغال 
می کند و برای رسـیدن به یک عکس عادی مجبور هستید آن را ویرایش کنید. اپلیکیشن 
Manual ابـزار ویژه ای برای فوکوس دسـتی دارد. اسـتفاده از فوکوس دسـتی می تواند 

کیفیت نتیجه ی نهایی عکاسی را باالتر ببرد.

 )Camera+( »2 اپلیکیشن »کمرا پالسCamera+ ، کمرا پالس     
یکی از قدیمی ترین اپلیکیشن های عکاسی 
برای آیفون اسـت. این اپلیکیشن در طول سالیان گذشته به طور مرتب پیشرفت کرده 
و در میـان عکاسـان موبایل بسـیار محبوب اسـت. اگر یـک عکاس حرفه ای هسـتید، 
 اپلیکیشــــــن کمــــــرا پالس می توانـــــد بهترین انتخاب بــــــرای شـــما 

باشد. 
ایـن اپلیکیشـن کمـک می کند در زمـان نسـبتا سـریع تری روی سـوژه فوکـوس کنید. 
همچنین مجموعه ی مناسـبی از تنظیمات دسـتی برای فوکوس، تراز سفیدی و نوردهی 
در اپلیکیشـن کمـرا پالس وجـود دارد. امکانـات و قابلیت های کمرا پالس بـه قدری زیاد 
اسـت که درک کردن یک باره ی همه ی آن ها آسـان نیسـت. بنابراین بهتر است قابلیت ها 
 را یک به یک امتحان کنید و پس از این که هر کدام را به خوبی فرا گرفتید به سـراغ بعدی 

بروید.

     پرو کمرا ، 4ProCamera اپلیکیشن »پرو کمرا« ProCamera در 
طول زمان به طور مرتب آپدیت شـده است. 
نسخه ی ۱۰ در حال حاضر آخرین به روزرسانی این اپلیکیشن است که به شما کنترل بسیار 
زیـادی روی دوربیـن آیفـون می دهد. این اپلیکیشـن چندین قابلیت بسـیار خـوب را در 
اختیارتـان قـرار خواهـد داد. اپلیکیشـن پرو کمـرا عالوه بـر تنظیمات دسـتی مهم ترین 
پارامترهای عکاسـی، ویژگی های حرفه ای دیگری هم دارد. از مهم ترین ویژگی ها می توان 
به نمایش هیسـتوگرام زنده، قابلیت ضد لرزش و پشـتیبانی از فرمت RAW اشـاره کرد. 
هنگام عکاسی در نور کم، قابلیت ضد لرزش می تواند بسیار مفید باشد. وقتی صحبت از یک 
اپلیکیشن دوربین تمام عیار برای آیفون باشد، پرو کمرا یکی از بهترین گزینه ها است. برخی 
دیگر از ویژگی های عالی این اپلیکیشن عبارتند از عکاسی پیاپی، بیش از ۷۰ فیلتر متفاوت 
و ابزارهای ویرایش حرفه ای عکس. پرو کمرا همچنین از اشـتراک گذاری گروهی عکس ها 

و آپلود آسان روی شبکه های اجتماعی پشتیبانی می کند.
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     کرتکس کم ، 5Cortex Cam اپلیکیشـــــن »کرتکــــــس کـــم« 
)Cortex Cam( یـک اپلیکیشـــــن 
دوربین قدرتمند برای عکاسـی در نور کم اسـت. این اپلیکیشـن برای رسیدن به یک 
عکـس بهتر در نور کم، چندین عکس را ثبت و سـپس آن ها را با هـم ترکیب می کند. 
کرتکس کم، فهرست بلندی از امکانات اضافی ندارد. به جای کیفیت تصاویر ثبت شده 
توسط دوربین، در واقع این قدرت پردازش است که اپلیکیشن کرتکس کم را به ابزاری 

قابل اعتماد تبدیل می کند. 
کرتکس کم با هر بار فشردن دکمه ی شاتر چندین عکس می گیرد، سپس این عکس ها 
را روی هـم تراز و هـر گونه حرکت دوربین را حذف، و در نهایـت تمام عکس ها را برای 
تشکیل یک فریم با هم ترکیب می کند. عالوه بر کیفیت باالی عکس های این اپلیکیشن 
در نور کم، از آن می توانید برای ثبت عکس های النگ اکسـپوژر )نوردهی طوالنی( در 

روز هم استفاده کنید.

     رتریکا ، 7Retrica زمانی که صحبت از اپلیکیشن های عکاسی 
بـرای آیفـون باشـد، اپلیکیشـن »رتریـکا« 
)Retrica( یکی از بهترین گزینه ها اسـت. البته در این اپلیکیشـن خبری از کنترل های 
دسـتی دوربین نیسـت. به جای آن اپلیکیشـن رتریـکا تمرکزش را روی بهبود بخشـیدن 
عکس هایـی گذاشـته که قبال گرفته ایـد. در این اپلیکیشـن بیش از ۸۰ فیلتـر مختلف در 

اختیارتان قرار دارد. 
در واقـع تمرکـز رتریـکا بیشـتر روی فیلترهای قدیمـی یا وینتاژ اسـت. حتـی می توانید 
فیلتـر را پیـش از گرفتـن عکـس انتخـاب کنید. بـا ایـن کار فیلتـر و افکت انتخاب شـده 
هم زمـان بـا ثبت عکس به آن اعمال می شـود. البته اگر دوسـت داشـته باشـید می توانید 
اعمـال فیلتـر را بـه پـس از عکاسـی موکـول کنیـد. با رتریـکا هم چنیـن می توانیـد کالژ 
GIF بسـازید. ایـن اپلیکیشـن اجـازه می دهـد به راحتـی صدهـا تصویـر، ویدیـو و فایل 

 تولید کنید.

     آبسکیورا کمرا ، 6Obscura Camera اپلیکیشــــــن »آبسـکیورا کمـــــرا« 
)Obscura Camera( ابزاری است که 
به شـما کمک می کند تنظیمات عکاسی را سریع تر و بهتر انجام دهید. اگر جزو افرادی 
هستید که دوست دارند روی تمام تنظیمات کنترل کامل داشته باشند، این اپلیکیشن 
بهترین گزینه برای شما است. در واقع کمرا آبسکیورا با یک لمس امکان تنظیم نوردهی 
و فوکوس را به شـما می دهد. کل تنظیمات اپلیکیشـن را می توانید با اسـتفاده از ضربه 
زدن و کشـیدن انگشـت روی صفحه نمایش انجـام دهید. این یعنی الزم نیسـت برای 
دسترسـی به تنظیمات مختلف درگیر منوهای پیچیده شـوید. همه کار با اسـتفاده از 
کنترل های حرکتی و لمسی انجام می شود. البته باید کار با این اپلیکیشن را یاد بگیرید. 
از آنجا که چندین قابلیت در این اپلیکیشن با هم ترکیب می شوند، شاید نیاز باشد ابتدا 
کمی آمـوزش ببینید. ولی همین که به کار کردن با اپلیکیشـن کمرا آبسـکیورا عادت 

کنید، قطعا دیگر آن را کنار نخواهید گذاشت.

     هایدرا ، 8Hydra »هایدرا« )Hydra( یک اپلیکیشـن دوربین 
عالی برای عکاسـی در شـرایطی اسـت که نور 
محیط کافی نیست. بهترین عملکرد در ثبت عکس های HDR و بهترین کارایی هنگام عکاسی 
در نور کم، دو قابلیتی است که هایدرا را از سایر اپلیکیشن ها متمایز می کند. اپلیکیشن هایدرا 
یک حالت ویژه ی عکاسی در نور کم دارد که کمک می کند در شرایط نوری نه چندان مناسب، 
عکس های بهتری بگیرید. در واقع هایدرا در این حالت مجموعه ای از تصاویر می گیرد و سپس 
آن ها را روی هم قرار می دهد تا میزان نوردهی را بهبود بخشـد. قابلیت دیگری که هایدرا را به 
یک اپلیکیشـن دوربین خوب برای آیفون تبدیل می کند، حالت HDR اختصاصی آن اسـت. 
قابلیت HDR، عکس های شـما را به تصاویری بسیار زیبا تبدیل می کند. هایدرا هم چنین به 
امکان زومی مجهز اسـت که به دلیـل روان بودن، برای زوم کردن در حال فیلم برداری بسـیار 
مناسـب اسـت. هایدرا اجازه می دهد تصاویر باکیفیتی تا اندازه ی ۳۲ مگاپیکسل بگیرید. این 

اپلیکیشن افزونه ای برای اپل واچ هم دارد.
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     پروشات ، 9ProShot اگر عکاس حرفه ای هستید و آیفون هم دارید، 
»پروشات« )ProShot( بهترین اپلیکیشن 
دوربین برای نیازهای شما است. فهرست امکانات پیشرفته ی این اپلیکیشن به معنی واقعی 
بسـیار بلند اسـت. مجموعه ای کامل و عالی از تنظیمات دستی در این اپلیکیشن گنجانده 
شده. فهرسـت حالت های مختلفی که پروشـات به ویژه برای فیلم برداری در اختیار کاربر 
قرار می دهد، به قدری طوالنی اسـت که احتماال برای معرفـی آن ها باید مقاله ای جداگانه 

بنویسیم. 
از این میان می توان به تنظیمات پیشـرفته ی نوردهی، حساسیت ISO، شاتر و تراز سفید 
اشـاره کرد. رابط کاربری اپلیکیشـن پروشات نسبتا ساده اسـت و پیچیدگی زیادی ندارد. 
در واقع این اپلیکیشن دوربین، فهرست بلندی از افکت ها و فیلترها دارد، ولی هیچ کدام از 
آن ها مزاحمتی برای شـما ایجاد نمی کنند. در نتیجه می توانید از فضای ویزور )نمایاب( به 

بهترین شکل استفاده کنید.

     اسلو شاتر کم ، 10Slow Shutter Cam اپلیکیشــــــن »اسـلو شاتــــــر کــم« 
)Slow Shutter Cam( یکـی دیگـر از 
ابزارهـای عالی برای ثبت تصاویر حرفه ای توسـط آیفون اسـت. اگر به عکاسـی با نوردهی 
طوالنی عالقه دارید، پیشـنهاد می کنیم اپلیکیشـن اسـلو شـاتر کـم را دانلـود کنید. این 
 Low Light و Motion Blur، Light Trail اپلیکیشن سه حالت مختلف به نام های
را در اختیار شما قرار می دهد. حالت Motion Blur با افزودن محو شدگی به تصویر حس 
 Motion Blur حرکت را در عکس های شما نشان می دهد. برای مثال می توانید از حالت
 Light Trail هنگام عکاسی از آبشار برای ثبت یک تصویر بسیار زیبا استفاده کنید. حالت
حالتی اسـت که از آن می توانید برای ثبت حرکت نور اسـتفاده کنید. این حالت می توانید 
برای عکاسـی از آتش بازی بسیار مناسـب باشد. کار حالت سوم یعنی Low Light هم از 
نام آن پیدا است. این حالت کمک می کند دوربین بیشترین میزان نور ممکن را جذب کند. 

به این ترتیب در نور کم می توانید به بهترین عکس هایی ممکن برسید.

سخن آخر
در این مطلب فهرستی از ده اپلیکیشن دوربین بسیار خوب برای آیفون را به شما معرفی کردیم. تالش ما این بود که این فهرست نیازهای افراد مختلف با سلیقه های مختلف را به طور کامل 
پوشـش دهد. مطمئن هسـتیم شـما حداقل از یک یا دو مورد از این اپلیکیشـن ها خوشـتان خواهد آمد و از آن ها اسـتفاده خواهید کرد. اگر از هر کدام از این اپلیکیشن ها استفاده می کنید، 
خوشحال می شویم تجربه ی خود را در مورد آن در بخش نظرات با ما در میان بگذارید. همچنین اگر اپلیکیشن خوبی می شناسید که به فهرست ما راه نیافته است، می توانید آن را در بخش 

نظرات به دوستان خود معرفی کنید.
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۵ ترفند ساده برای گرفتن 
عکس های بهتر

 
برای گرفتن یک عکس جذاب به چیزهای زیادی نیاز دارید. طبیعتا پیش از هر 
چیز باید شـرایط نوری مناسب باشد. همچنین یک سوژه ی قدرتمند هم الزم 
است که بتواند توجه بیننده را به خوبی جلب کند. عالوه بر این باید ازتجهیزات 
عکاسـی مناسب هم استفاده کنید. مسلما با دوربین گوشی موبایل نمی توانید 
بهتریـن عکس ها را از حیات وحش بگیرید؛ دوربیـن DSLR یا دوربین بدون 
آینـه همراه با لنز تله فتو برای گرفتن این نوع عکس ها بهتر اسـت. ولی با وجود 
تمام این مالحظات، این شـیوه ی ترکیب بندی عکس اسـت که موفقیت آن را 
تعییـن می کند. در حقیقت حتی اگر نور خوب، تجهیزات مناسـب و سـوژه ی 
قدرتمند هم داشـته باشید، بدون ترکیب بندی جذاب ممکن است عکس شما 
رضایت بخـش از کار درنیایـد. با در نظـر گرفتن این موضوع، مـا قصد داریم در 
ایـن مقاله به چهار ترفند سـاده ی ترکیب بندی اشـاره کنیم که کمک می کند 

عکس های موفق تری شکار کنید.

m a g . d i g i k a l a . c o mD i g i k a l a . c o m / m a g



دیجیتال ؛ مدرسه عکاسی با موبایل

D i g i k a l a . c o m / m a g

93

قاب در قاب
 

حتی اگر سوژه ی قدرتمندی داشته باشید، باز هم می توانید از تکنیک قاب 
در قاب برای ایجاد جذابیت بیشتر و قفل کردن نگاه بیننده روی آن استفاده 
کنیـد. در تصویـر باال در واقع چندین قاب مختلـف را در درون قاب اصلی 
عکس می بینیم. پیش از هر چیز دیوارهای غار یخی توجه ما را به سـمت 
اسـکی بازی جلب می کند که در ورودی غار ایسـتاده اسـت. در مرحله ی 
دوم، بخش تیره ی داخل غار همانند قابی بخش های روشن تر ورودی غار 
را در بر می گیرد. نتیجه ی این تعامل یک ترکیب بندی قدرتمند است که 

از نظر بصری تاثیر زیادی روی مخاطب خواهد گذاشت.
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پایین کشیدن سوژه
 

ایجاد حس عمق یکی از چالش های عکاسـی اسـت. چالش دیگر منتقل کردن 
حس حجم فضای گسـترده ای اسـت که در آن عکاسـی کرده ایم. نشان دادن 
فضای گسـترده با انواع خاصی از لنزها )لنزهای واید( آسان تر است. ولی از نظر 
ترکیب بندی یکی از روش های موثر برای ثبت کردن حس گسـتردگی فضا این 
است که سوژه ی اصلی را به یک سوم پایینی کادر بکشانیم. در عکس باال می بینید 
که چگونه قرار دادن دوچرخه سـوار در نزدیکی لبه ی پایینی کادر، باعث شـده 
بخش گسـترده ای از عکس به نمایش آسـمان اختصاص پیدا کند. عالوه بر این 
کوچکی سـوژه در کادر هم کمک می کند حس بهتـری از فضایی که در آن قرار 
دارد پیدا کنیم. به بیان دیگر، این عکس نسبت به زمانی که کادر عکس به صورت 
بسته تر روی دوچرخه سـوار قرار داده شود، بازنمایی بسیار بهتری از حجم فضا 

را ارایه می کند.
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الیه بندی
یکی از دشواری های عکاسـی، تالش برای ثبت کردن فضای سه بعدی 
در رسانه ای دوبعدی است؛ به گونه ای که رسانه ی تخت حسی از بعد را 
القا کند. الیه بندی یکی از ترفندها برای ثبت حس بعد در تصویر است. 
در تصویر باال به این دقت کنید که چگونه عناصر مختلفی که در فواصل 
متفاوت نسـبت به دوربین قرار گرفته اند به تصویر عمق می بخشند. در 
پیش زمینـه بافت علف ها را می بینیم که جزئیات ظریفی دارند؛ نرده ها 
کادر عکس را با زاویه ای مورب قطع می کنند؛ کمی عقب تر به تپه هایی 
می رسـیم کـه قله ی هر کـدام از آن هـا در فاصله ای متفاوت نسـبت به 
دوربین قرار دارد؛ و در نهایت آسمان باالی همه ی آن ها قرار گرفته است. 
نتیجه ی این ترکیب بندی عکسـی اسـت که کمتر به یک تصویر تخت 
شباهت دارد و بیشـتر تبدیل به یک بازنمایی سه بعدی پر از جزئیات از 

صحنه ی عکاسی شده است.
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ثبت حرکت در عکاسی
 همان طور که ابتدا گفتیم، انتخاب سـوژه ی قدرتمند یکی از مهم ترین 
عوامل برای ثبت یک عکس خوب است. یکی از روش هایی که می توانید 
خیال شـما را در مورد قدرتمند بودن سوژه راحت کند این است که آن 
را در حال حرکت ثبت کنید. برای این کار می توانید از دو روش استفاده 
کنید؛ یا از سرعت شـاتر کم بهره بگیرید و حرکت سوژه را با محو شدن 
آن نمایش دهید، یا از سـرعت شاتر باال استفاده کنید و حرکت سوژه را 
منجمد )فریز( کنید. در مورد مثال ما، قرار گرفتن سوژه در میان زمین 
و آسمان هنگام پریدن از روی نرده ها، به عکس پویایی بیشتری بخشیده 
است. همچنین به این توجه کنید که چگونه مرد در کادر عکس به سمت 
چپ کادر کشانده شده است. این موضوع کمک می کند ما بتوانیم تداوم 
حرکت او را به سـمت راست بهتر تجسـم کنیم. به بیان دیگر بهتر است 
هنگام عکاسـی از سـوژه های متحـرک، با در نظر گرفتـن فضای منفی 
)خالـی( کافی در برابـر او، اجازه دهید حرکت در ذهـن مخاطب تداوم 

داشته باشد.



دیجیتال ؛ مدرسه عکاسی با موبایل

D i g i k a l a . c o m / m a g

101

دیجیتال ؛ مدرسه عکاسی با موبایل

استفاده از سایه ها
سـایه ها جزو عناصر جـذاب ترکیب بندی محسـوب می شـوند؛ چرا که 
می توانند به تصویر عمق، بعد و جذابیت بصری اضافه کنند. با نگاه کردن به 
عکس باال می توانید این موضوع را به خوبی درک کنید. زاویه ی دید عمودی 
صحنه را تخت می کند، ولی به لطف سایه های بلند دم غروب هنوز می توانیم 
حس عمق صحنه را درک کنیم. عالوه بر این، سایه ها با باال بردن وزن بصری، 
به قدرتمندتر شدن سوژه ها هم کمک کرده اند. اگر سایه ها نبودند قدرت 
سوژه ها به شکل قابل توجهی کمتر می شد. همچنین به خطوط موجود در 
عکس دقت کنید. استفاده از خطوط مورب، به ایجاد پس زمینه ای جذاب تر 

کمک کرده است که نگاه کردن به عکس را لذت بخش تر می کند.
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