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INTRODUCTION

Thanks you. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad-
ipiscing elit. Donec commodo condimentum mauris eu ve-
hicula. Quisque eu sem eros. Phasellus iaculis enim ac 
est elementum tincidunt. Nunc volutpat dignissim lacus, 
ut aliquet orci tristique sed. Pellentesque vehicula feu-
giat nunc non tincidunt. Pellentesque eu sapien turpis. 

Quisque ut urna porttitor nunc dapibus lacinia nec eget 
velit. Donec eu enim in orci ullamcorper pretium. Praesent 
sagittis, purus eu aliquet vulputate, libero erat consec-
tetur nulla, quis mattis tortor eros at enim. Integer ali-
quam commodo egestas. Ut accumsan erat ligula, non 
tempor nisi. Fusce sem libero, gravida ac malesuada et, 
tincidunt sit amet tortor. Curabitur facilisis pulvinar ligula 
ac gravida. In accumsan faucibus tortor non elementum. 
Aliquam gravida, erat eget dictum rhoncus, nunc lec-
tus scelerisque felis, vel porttitor neque eros vitae libero. 

Sed ut est sem, convallis congue metus. Fusce justo magna, 
dignissim quis tincidunt in, de pellentesque eget, pretium 
in nibh. Donec dapibus lacinia eleifend. Donec vulpu-
tate nibh id massa dictum adipiscing. Aenean vestibulum 
enim ac ante varius dapibus ut laoreet dui. In malesua-
da imperdiet enim, non egestas urna faucibus quis.
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سخن نخست
مجموعــه ی آموزشــگاه دیدنــگار کــه زیــر مجموعــه ای از 
مجموعــه ی بــزرگ دیدنــگار میباشــد در راســتای اهــداف 
آموزشــی و خبــری خــود پــس از فعالیــت آکادمــی دیدنــگار کــه 
بــه انتشــار مقــاالت میپرداخــت،  تصمیــم بــه راه انــدازی مــاه 
نامــه ی دیدنــگار کــرد کــه اهدافــی وســیعتر و واالتــر را دنبال 
میکنــد و ســعی میکنــد زوایایــی متفــاوت از ایــن هنــر جــذاب 
و فراگیــر ارائــه کنــد و در راســتای معرفــی، آمــوزش و تبلیــغ  

آن قــدم هایــی  بــردارد در ایــن امــر مــارا یــاری کنیــد.

سخن سردبیر
به یاد اولین سخن سردبیری که به کمک پدرم نوشتم.

در  کــه  هســتند  هایــی  واژه  عکس،عکاســی،دوربین،لنز، 
ــده  ــنیده ش ــم ش ــوم ه ــان س ــورهای جه ــاط کش ــن نق دورتری
انــد، حــاال بــا وجــود دوربیــن هــای ارزان قیمــت و تلفــن هــای 
ــاهده  ــوان مش ــه ای، میت ــی حرف ــت عکاس ــا قابلی ــمند ب هوش
کــرد کــه دایــره ی عکاســی و عکاســان از عکاســان حرفــه ای 
عبــور کــرده و  جامعــه ی بزرگتــری را فــرا گرفتــه و همیــن امــر 
موجــب شــده تــا گروهــی از عکاســان و خبرنگــران را گــرد هــم 
بیاوریــم تــا در حــد تــوان ایــن دنیــای بــزرگ را هرچــه عمیقتــر 
معرفــی کنیــم و  بــه همــگان بشناســیم و زندگــی را در دریچــه 
ی ای اشــیا گــران قیمــت و دوســت داشــتنی زیبــا تــر ببینیــم.
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8 نکتــة آمــوزش عکاســی کــه بــه 
ــای  ــد عکس ه ــک آن می توانی کم

بهتــری بگیریــد.
نوشته: کاو دادفر

عکاســی ماننــد هــر حرفــه  یــا ســرگرمي دیگــری نیــاز دارد 
تــا مهارت هــا و هــر بخشــي را کــه احســاس می کنیــد جــای 
پیشــرفت دارد ارتقــاء دهیــد. مهــم نیســت حرفــه ای 
باشــید یــا تــازه کار، هیــچ وقــت بي نیــاز از یادگیــری 
نخواهیــد بــود. امــا معمــوالً پیشــرفت در مهارت هــای 
عکاســی وقتــی ســخت می شــود کــه بــه یــک ســبک خــاص 
عــادت کنیــد یــا بــا ســبک خاصــي کار کنیــد کــه تغییــرش 
بــراي  ایــده  و  روش  چنــد  ادامــه  در  باشــد.  ســخت 

ــت. ــده اس ــی آورده ش ــما در عکاس ــرفت ش پیش

1. استفادة صرف از لنزهای ثابت یا پرایم

لنزهــای پرایــم لنزهایــی هســتند کــه فاصلــة کانونــی 
ثابتــي دارنــد و دقیقــاً خــاف لنزهایــی  هســتند کــه 
ــة  ــد فاصل ــه شــما اجــازه می دهن ــد و ب قابلیــت زوم دارن
ــه  ــي ب ــد. اگرچــه برخــي تمایل ــاد کنی ــم و زی ــی را ک کانون
لنزهــای  چــون  ندارنــد،  پرایــم  لنزهــای  از  اســتفاده 
زوم دار انعطاف پذیــری بیشــتري در عکاســی دارنــد، امــا 
از فوایــد واقعــی لنزهــای پرایــم ایــن اســت کــه عــکاس 
بایــد بــرای گرفتــن عکــس مــورد نظــر دائمــاً حرکــت کنــد. 
بــه ایــن معنــي کــه بــه ســوژة خــود نزدیــک شــده و بــا آن 

ــر شــود. بیشــتر درگی

بنابرایــن، از ایــن بــه بعــد کــه بــرای عکاســی بــه طبیعــت 
می رویــد، یــک لنــز پرایــم نیــز همــراه خــود داشــته 
باشــید تــا مجبــور نشــوید بیــن راه لنزتــان را عــوض 
کنیــد. احتمــاالً نــکات زیــادی دربــارة خــود و عکاســی تان 
یــاد می گیریــد و شــاید بــا عکس هایــي کــه گرفتیــد حتــي 

ــوید. ــگفت زده ش ش
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2. عکاسی در بدترین شرایط

شــاید بــه نظــر عجیــب بیایــد چــون به عنــوان یــک عــکاس 
همیشــه بایــد در بهتریــن شــرایط و بهتریــن نــور ممکــن 
عکاســی کنیــد. بــا ایــن حــال، قرارگیــري در شــرایط 
ــه  ــت، چراک ــدن اس ــراي سازگارش ــي ب ــاوت راه خوب متف
همیشــه شــرایط عالــي نیســت. گاهــي مجبوریــد از چیــز 
به خصوصــی عکــس بگیریــد و ممکــن اســت شــانس 
دوبــاره نداشــته باشــید؛ پــس بهتــر اســت راه حلــی 

ــرای ایــن مشــکل پیــدا کنیــد. ب

مثــاً اگــر عاقه منــد بــه عکاســی از منظــره هســتید، 
وقتــی هــوا ابــری یــا ظهــر اســت بیــرون برویــد )یعنــي 
شــرایطي کــه ممکــن اســت ایــده آل نباشــد(. بــا ایــن کار 
ــد  ــرار مي دهی ــل ق ــاوت از قب ــرایطي متف ــود را در ش خ
ــا عکــس  ــد ت ــدا کنی ــه پی ــور شــوید راهــي خاقان و مجب
جدیــد همــان پیامــي را بــه بیننــده دهــد کــه در زمــان 

عــادي انتقــال مــي داد.

3. داشتن کارت حافظه با فضای محدود
ــه  ــن اســت ک ــي ای ــای عکاســي دیجیتال یکــی از مزای
ــب  ــود. اغل ــد ب ــو نخواهی ــن نگاتی ــدر رفت ــران ه نگ
ــه  ــدر ک ــر ق ــد ه ــب، می توانی ــة مناس ــا کارت حافظ ب
ــی  ــای خال ــان فض ــد و همچن ــس بگیری ــد عک بخواهی
ــود  ــی ش ــث م ــن کار باع ــه ای ــید. اگرچ ــته باش داش
عکــس  بادقــت  اینکــه  به جــاي  عکاســان  اغلــب 
ــا،  ــي از چندت ــا یک ــه ت ــس گرفت ــدام عک ــد، م بگیرن
همانــي شــود کــه مي خواســتند. اگــر مجبــور بودیــد 
فقــط 24 عکــس در روز بگیریــد, در فشــردن دکمــة 

شــاتر بیشــتر تأمــل می کردیــد.

هــر  گرفتــن  از  قبــل  اینکــه  بــراي  راه  بهتریــن 
عکــس دربــارة ترکیــب، نــور و فوکــوس بیشــتر فکــر 
کنیــد ایــن اســت کــه یــک کارت حافظــه بــا ظرفیــت 
کــم انتخــاب کنیــد یــا خــود را در تعــداد عکــس 
ــا  ــاً ب ــد مث ــزم کنی ــه شــده محــدود کــرده و مل گرفت
ــه ســقف  ــه برگردیــد. هروقــت ب ــه خان 20 عکــس ب
تعــداد رســیدید، بــراي گرفتــن عکــس جدیــد بایــد 

ــد. ــذف کنی ــي را ح یک

ــن  ــتر ضم ــن بیش ــرای تمری ــد ب ــن می توانی همچینی
پــاک نکــردن عکس هــا از حافظــة جانبــی، خــود را در 
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مدیریــت تعــداد عکس هــا بهتــر کنیــد. ایــن کار را بارهــا 
ــر  ــی ماه ــگفت آوری در عکاس ــا به طورش ــد ت ــام دهی انج

شــوید.

ــردن کاري  ــراي محول ک ــي ب ــت از کس 4. درخواس
بــه شــما

عکاســی بــرای ســرگرمی خیلــی بــا عکاســی بــرای مشــتری 
فــرق دارد، امــا تــاش بــرای گرفتــن عکــس از شــخصی 
در  به ســزایی  نقــش  مراســم  در  عکاســي  یــا  دیگــر 
پیشــرفت شــما دارد. در عکاســی نــه تنهــا بایــد از خوبــي 
چشــم انداز مطمئــن شــوید، بلکــه بایــد از پوشــش دادن 

تمامــی جزئیــات اطمینــان حاصــل کنیــد.

بــراي تمریــن، از یــک عضــو خانواده یــا دوســتي بخواهید 
در مــورد عکاســی از موضوعــی کــه بــه آن عاقــه داریــد، 
ــد  ــدي بگیری ــد. کار را ج ــول کن ــما مح ــه ش ــه ای ب وظیف
و عکس هــا را بــه او تحویــل دهیــد. بــه یــاد داشــته 
باشــید کــه او مشــتری شماســت و بایــد از عکس هــا 
راضــی باشــد تــا بــه توافــق برســید. ایــن تمریــن باعــث 
ــای آن  ــی ضرورت ه ــی تمام ــن عکاس ــه در حی ــود ک مي ش

ــد. را در نظــر بگیری

5.استفاده از نگاتیو

تصــور کنیــد کــه نمی توانســتید عکس هــا را در دوربیــن 
ــح  ــی و ترکیــب صحی ــه از زیبای ــد. چگون ــرور کنی خــود م
آن هــا اطمینــان حاصــل مي کردیــد؟ در نظــر بگیریــد 
ــد  ــده اند، نمی توانی ــاده نش ــا آم ــه عکس ه ــی ک ــا زمان ت

ــد. آن هــا را ببینی

شــکی نیســت عکاســی بــا دوربین هــای دیجیتــال کار 
ــرده  ــان ک ــوب آس ــای خ ــن عکس ه ــان را در گرفت عکاس
اســت. اگــر واقعــاً بخواهیــد بــه عنــوان یــک عــکاس 
ــد.  ــتفاده کنی ــو اس ــد، از نگاتی ــان کنی ــان را امتح خودت
بــا نگاتیــو فقــط تعــداد محــدودی عکــس  از آنجاکــه 
کــه  عکس هایــی  نمی توانیــد  و  بگیریــد  می توانیــد 
گرفته ایــد ببینیــد، مجبوریــد بــه غریــزه، چشــم، مهــارت 
یــک عــکاس  به عنــوان  و توانایی هــای تکنیکــی خــود 
ــد. ــی بگیری ــای خوب ــد عکس ه ــا بتوانی ــد ت ــاد کنی اعتم
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6.کار در مدت زمان محدود

راهــی دیگــر بــرای پیشــرفت در عکاســي، قــرار دادن 
ــا ایــن کار خواهیــد دیــد کــه  ــی اســت. ب محدودیــت زمان
ــد  ــوید. بای ــر می ش ــم و ماه ــی منظ ــا خیل ــام کاره در انج
)بــرای  در مــورد موضــوع عکاســی خــود فکــر کنیــد. 
ــد(،  ــي کنی ــخص عکاس ــازاری مش ــاعت از ب ــک س ــال، ی مث
ــل  ــر از قب ــریع تر و بهت ــار س ــر ب ــن، ه ــا تمری ــت ب در نهای

ــرد. ــد ک ــي خواهی عکاس

7. امتحان چیزهای جدید

ــد  ــده اید،, بای ــغول ش ــه مش ــن حرف ــی در ای ــر به تازگ اگ
بدانیــد کــه بعــد از مدتــي متوجــه خواهیــد شــد بــه جــاي 
ــش  ــي را پی ــبک خاص ــد، س ــش کنی ــار آزمای ــر ب ــه ه اینک
گرفته ایــد. یکــي از مزایــاي عکاســي ایــن اســت کــه هــر 
کســي ســبک و ســلیقة خــاص خــود را دارد. پــس به جــای 
ــي را  ــز متفاوت ــه، چی ــور روزان ــک کار به ط ــام دادن ی انج

امتحــان کنیــد.
اگــر عــکاس مراســم عروســی هســتید، از منظره هــا عکس 
بگیریــد. اگــر عــکاس خیابانــي هســتید، از ورزش هــا. بــا 
ایــن کار نــه تنهــا در عکاســی مهارت هــای جدیــدي کســب 
خواهیــد کــرد، بلکــه ممکــن اســت بــه شــاخة جدیــدي از 

ــوید. ــد ش ــي عاقه من عکاس
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8. ادیت نکردن

ــی  ــود. بعض ــر می ش ــت بهت ــا ادی ــي ب ــر عکس ــه ه ــت ک ــکی نیس ــچ ش هی
اوقــات فقــط بریــدن یــا ویرایــش عکــس اســت، بعضــي اوقــات رتــوش یــا 
اصــاح رنــگ. امــا بســیاری از عکاســان از ایــن مرحلــه به عنــوان یــک راِه 
ــد و آن را  ــت عکســی می گیرن ــه ادی ــد ب ــا امی ــد، ب در رو اســتفاده می کنن

ویرایــش می کننــد.

اگــر واقعــاً می خواهیــد در عکاســی پیشــرفت چشــمگیری داشــته باشــید، 
بایــد بیاموزیــد کــه عکس هــای خــوب بگیریــد، نــه اینکــه عکس هــای خــوب 
خلــق کنیــد! واقعیــت ایــن اســت کــه عکــس خــوب عکســي اســت کــه بــا 
ــه را  ــن وظیف ــان ای ــرای خودت ــن، ب ــود. بنابرای ــي ش ــت عال ــن ادی کمتری

مشــخص کنیــد کــه کارتــان را بــدون هیــچ پردازشــی انجــام دهیــد.
ــه  ــه ب ــه اینک ــد، ن ــان کنی ــکاس امتح ــوان ع ــان را به عن ــی خودت ــن یعن ای

ــد. ــش مي کنی ــداً ادیت ــه بع ــید ک ــد باش ــن امی ای
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ــک آن  ــت اتوماتی ــوان حال ــه مي ت ــک چگون ــای نیمه اتوماتی در دوربین ه
را بــه دســتی تغییــر داد؟ 

نوشته: انا میِرلس
ــت  ــم راح ــل ه ــتی کام ــت دس ــا حال ــده اید و ب ــته ش ــود خس ــن خ ــک دوربی ــت اتوماتی ــا از حال آی
نیســتید؟ در ایــن آمــوزش خواهیــد آموخــت کــه چطــور نوردهــی کنیــد و در دوربیــن نیمه اتوماتیک 

خــود، تغییــر حالتــی آســان و راحــت داشــته باشــد.

مثلث نوردهی
)  Exposure Triangle( 

ــد:  ــت بدانی ــه الزم اس ــزی ک ــن چی اولی
ــا ســه عامــل کنتــرل  نوردهــی را بایــد ب
دوربیــن،  لنــز  کانونــی  نســبت  کــرد. 
حساســیت  میــزان  و  شــاتر  ســرعت 
بــه  عامــل  ســه  هــر   .)III( حســگر 
هســتند.  متصــل  و  مرتبــط  یکدیگــر 
یعنــی بــا تغییــر یکــی از ایــن ســه عامــل 
بایــد دو عامــل دیگــر را نیــز تنظیــم 
کنیــد. ایــن ارتبــاط بــه مثلــث نوردهــی 

معــروف اســت.
مختلفــی  راه هــای  از  اگــر  بنابرایــن، 
ــه نوردهــی مناســبی رســید،  ــوان ب می ت
چــرا بــرای تنظیــم آن از حالــت خــودکار 
ایــن  بــه  نکنیــم؟  اســتفاده  دوربیــن 
دلیــل کــه دوربیــن عواملــی فراتــر از 
می کنــد.  کنتــرل  را  نوردهــی  مثلــث 
توضیــح  مثالــی  ذکــر  بــا  اســت  بهتــر 
زیــر در موقعیت هــای  دهیــم. عکــس 

مختلــف گرفتــه شــده اســت:

ایــن عکــس در حالــت اتوماتیــک دوربین 
گرفتــه شــده اســت، یعنــی دوربیــن در 
ــی  ــبت کانون ــاتر، نس ــرعت ش ــم س تنظی
لنــز و میــزان حساســیت حســگر تصمیــم 
در  نقشــی  هیــچ  مــا  و  اســت  گرفتــه 

ــتیم. ــل نداش ــن عوام ــرل ای کنت

Left image – SHUTTER 
PRIORITY:250/1, f/3.5, ISO 
800 = Freeze Subject. 

Right image – SHUTTER 
PRIORITY:30/1, f/10, ISO 
800 = Motion Blur.
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مــا  را  شــاتر  ســرعت  مــورد  ایــن  در 
تعییــن کردیــم. بنابرایــن، بــر میــزان 
تابــش نــور کنتــرل داشــتیم کــه بــه 
معنــی ثابــت کــردن اجســام در حــال 
حرکــت یــا شــکار حرکــت اســت. نســبت 
توســط  حســگر  حساســیت  و  کانونــی 
دوربیــن به صــورت اتوماتیــک تنظیــم 

شــدند.

در ایــن مــورد خــودم نســبت کانونــی لنز 
را انتخــاب کــردم، چراکــه ایــن عامــل 
میــزان فوکــوس را کنتــرل می کنــد. بــه 
ــد.  ــدان  می گوین ــق می ــک عم ــن تکنی ای
ســرعت شــاتر و حساســیت حســگر نیــز 
اتوماتیــک  به صــورت  دوربیــن  توســط 

تعییــن شــد.

حساســیت  میــزان  مــورد  آخریــن  در 

یافــت.  تغییــر  دســتی  به صــورت 
بنابرایــن، نتیجــه در میــزان نویــز تصویر 
خصوصــاً در جاهــای خیلــی تاریــک، در 
عکــس قابل رؤیــت اســت. ایــن مــورد را 
ــده  ــس بزرگنمایی ش ــه در عک ــا مقایس ب

بــه شــما نشــان می دهــم.

حالــت  از  را  تنظیمــات  اگــر  حــال 
تغییــر  دســتی  حالــت  بــه  اتوماتیــک 
دهیــم، ناگهــان از بی کنترلــی بــه کنتــرل 
کامــل خواهیــد رســید. ایــن موضــوع در 
به نظــر می رســد.  کمــی ســخت  ابتــدا 
خوشــبختانه ســازندگان دوربیــن ایــن را 
می داننــد و در دوربین هــا برنامه هــای 

کرده انــد. ایجــاد  نیمه اتوماتیکــی 

Left image – APERTURE PRIORITY:200/1, f/2.8, ISO 800 = Shallow depth of 
field. 
Right image – APERTURE PRIORITY:6/1, f/22, ISO 800 = Deep depth of field.

Left image – AUTO ISO:200/1, f/16, ISO 6400 = Much noise.

Right image – AUTO ISO:30, f/2.8, ISO 200 = No noise.
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حالت اولویت دیافراگم
 )Aperture Priority Mode( 

یــا    A عامــت بــا  لنــز  گشــادی  حالــت 
ــا اینکــه  AV نشــان داده شــده اســت. ب
ــرای هــر  ــا ب نمــادي مخصــوص اســت، ام
برنــد تفــاوت دارد. بــا ایــن تنظیمــات 
ــزان  ــگر و می ــیت حس ــد حساس می توانی
نســبت کانونــی لنــز را به صــورت دســتی 
ــت  ــن حال ــن در ای ــد. دوربی ــاب کنی انتخ
ســرعت شــاتر را کنتــرل می کنــد. وقتــی 
عکــس  منظــره  یــا  ثابــت  اجســام  از 
به صــورت  تنظیمــات  ایــن  می گیریــد، 
ذکــر  بــه  الزم  بــود.  خواهــد  دســتی 
اســت، اگــر نــور محیــط عکاســی شــما 
کــم اســت از یــک ســه پایــه عکاســی 
ــرعت  ــی س ــه وقت ــد چراک ــتفاده کنی اس
شــاتر پاییــن باشــد، حتــی حــرکات دســت 
نیــز روی عکــس تأثیــر می گــذارد. بــا ایــن 
حــال اگــر ســه پایــه نداریــد، می توانیــد 
ببریــد.  باالتــر  را  حســگر  حساســیت 
امــا در نظــر داشــته باشــید کــه هرقــدر 
حساســیت حســگر باالتــر باشــد، نویــز 
تصویــر نیــز بیشــتر مــی شــود. امــا علــت 
کنتــرل نســبت کانونــی چیســت؟ کنتــرل 

ــدان. ــق می عم

بــا در نظــر گرفتــن نســبت کانونــی کمتــر 

عــددی  نســبت  صــورت  ایــن  در  )کــه 
فاصلــة کانونــی سیســتم بــه قطــر ورودی 
لنــز باالتــر اســت( ســطح کانــون وســیع تر 
می شــود. بــا ایــن حــال، لنزهایــی کــه 
دارای نقطــه مرکــزی حــدوداً 8 هســتند 
می گیرنــد.  واضح تــری  عکس هــای 
می توانیــد بــا اســتفاده از حالــت اولویــت  
نســبت کانونــی لنــز خــود را آزمایــش 

ــد. کنی

حالت اولویت سرعت شاتر
)Shutter Priority Mode (

 S ــا ــاوت ب ــای متف ــت در برنده ــن حال ای
ــد  ــود. می توانی ــان داده می ش ــا Tv نش ی
ســرعت شــاتر و حساســیت حســگر را 
ــی  ــبت کانون ــم نس ــد و تنظی ــرل کنی کنت
کــه  زمانــی  بســپارید.  دوربیــن  بــه  را 
همــراه  حرکــت  بــا  عکس برداریتــان 
ــی،  ــرداری ورزش ــس ب ــل عک ــت، مث اس
می توانیــد از ایــن تنظیمــات اســتفاده 

ــد. کنی
باالتــری  ســرعت  بــه  صــورت  ایــن  در 
بــرای ثابــت نگــه داشــتن اجســام در 
پایین تــری  ســرعت  یــا  حرکــت  حــال 

بــرای اجســام ثابــت نیــاز داریــد.
موقعیــت دیگــری کــه ایــن تنظیمــات بــه 
ــا از  ــب ی ــی در ش ــد عکاس ــان می آی کارت
صحنه هــای تاریــک در زمانــی اســت کــه 
ســه پایــة عکاســی هــم نداریــد. در ایــن 

شــرایط بایــد مطمئــن شــوید کــه ســرعت 
ــاد باشــد  ــدازة کافــی زی ــه ان شــاترتان ب
تأثیــر  عکاســی  در  دســت  لــرزش  تــا 

ــذارد. نگ

SHUTTER 
PRIORITY:8/1, f/2.8, 
ISO 200. 

SHUTTER 
PRIORITY:30/1, f/2.8, 
ISO 800.

Left image – APERTURE 

PRIORITY:60/1, f/2.8, ISO 200. 

Right image – APERTURE 

PRIORITY:50/1, f/22, ISO 4000.
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حساسیت حسگر اتوماتیک
) Auto ISO (

مثلــث  عامــل  ســومین  آخــر،  در  و 
نوردهــی، یعنــی حساســیت حســگر را در 
ــن  ــد. در ای ــت اتوماتیــک قــرار دهی حال
قســمت برنامــه ای بــرای انتخــاب گزینــه 
وجــود نــدارد، امــا می تــوان تنظیمــات آن 
را تغییــر داد. وقتــی دوربیــن روی حالت 
دســتی قــرار دارد، حساســیت حســگر را 
ــد  ــا بتوانی ــد ت ــرار دهی ــک ق در اتوماتی
دو عامــل دیگــر )ســرعت شــاتر و نســبت 
کانونــی لنــز( را کنتــرل کنیــد. اگــر چــه 
بــا  را  اتوماتیــک  حســگر  می توانیــد 
هرکــدام از حالت هــای نیمه اتوماتیــک 
کــه قبــاً گفتــه شــد، هماهنــگ کنیــد. در 
ــل  ــک عام ــد روی ی ــط بای ــت فق ــن حال ای
ــته  ــر داش ــد در نظ ــوید. بای ــز ش متمرک
باشــید کــه هــر قــدر حساســیت حســگر 
باالتــر باشــد، نویــز تصویــر بیشــتری در 

ــت. ــد داش ــس خواهی عک

چند نکته مهم: 

عکس هــای  همیشــه  نهایــت،  در 
خــود را بررســی کنیــد چراکــه ممکــن 
بــه  را  صحنه هــا  دوربین تــان  اســت 
ــاً در  ــد، خصوص ــخیص نده ــتی تش درس

بــاال. کانتراســت  بــا  صحنه هایــی 

تنظیــم شــود  اشــتباه  اگردوربین تــان 
نتوانــد  دوربیــن  خــودکار  حالــت  و 
تنظیمــات اشــتباه را اصــاح کنــد، چــراغ 
می شــود.  فعــال  آن  در  چشــمک زنی 
نــوع  بــه  توجــه  بــا  صــورت  ایــن  در 
ــردن  ــه ک ــا اضاف ــد ب ــرداری، بای عکس ب
فلــش، بــاال بــردن حساســیت حســگر یــا 
اضافــه کــردن یــک فیلتــر آن را مجــددا 

تنظیــم کنیــد.

دوربیــن  اســتفاده  بــا  خوبــی  اوقــات 
بــه  و  باشــید  داشــته  نیمه اتوماتیــک 
خاطــر بســپارید وقتــی احســاس راحتــی 
بیشــتری بــا مثلــث نوردهــی کردیــد، 
ــت دســتی  ــه حال تنظیمــات دوربیــن را ب
تغییــر دهیــد. بدین ترتیــب همیشــه در 
حــال فراگیــری مهــارت عکاســی خواهیــد 

ــود. ب
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ثبت حقوق انحصاری عکس
صاحب عکس خود باشید و از حقوق عکس هایتان دفاع کنید.

بــا اینکــه بســترهای آنایــن عکــس 
بــه  دسترســی  بــرای  فرصت هایــی 
ــم  ــاع را فراه ــیعی از اجتم ــطح وس س
ــان  ــه هم ــز ب ــت نی ــا اینترن ــرده، ام ک
انــدازه خطــر ســرقت آثــار بــاارزش را 
افزایــش می دهــد. مالکیــت فکــری 
از  می کنیــم  خلــق  کــه  عکس هایــی 
ــار  ــی و انتش ــد کپ ــت و هرچن آِن ماس
از عصــر دیجیتــال  عکس هــا پیــش 
امــروزه  بــود،  کار بســیار دشــواری 
را  ِپــگ   ِجــي  فرمــت  بــا  عکســی 
بــار  هــزاران  راحتــی  بــه  می تــوان 
کپــی و منتشــر کــرد. هــر تصویــری 
کــه بــا ســرویس هایی همچــون فلیکــر  
یــا 500 پیکســل  در اینترنــت آپلــود 

مشــمول  حــدودی  تــا  می کنیــد، 
کپی رایــت خواهــد شــد. امــا بــرای 
امنیــت حداکثــری بایــد ثبــت انحصــار 
کنیــد  درخواســت  را  کپی رایــت 
کــه مدرکــی بــرای اثبــات مالکیــت 
انحصــاری شــما بــر تصویرتــان خواهــد 
بــود. ایــن اقــدام بــرای عکاســانی 
کــه گالری هــای بزرگــی در اینترنــت 
دارنــد و یــا افــرادی حرفــه ای کــه 
فایل هــا را بــا مدتــی محــدود بــرای 
مشــتریان ارســال می کننــد بســیار 
بــروز  مانــع  تــا  اســت  ضــروری 
حــق  مــورد  در  احتمالــی  مشــکات 
دســت رفتن  از  و  فایل هــا  مالکیــت 
درآمدشــان شــوند. درخواســت ثبــت 

و  انــدک  هزینــه ای  بــا  کپی رایــت 
به ســادگی در ســرویس های آنایــن 

اســت. قابل انجــام 
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ارسال عکس ها به صورت گروهی

فایل های فشرده یا زیپ

روش های ثبت عکس
هزینــة ثبــت پرونــده ای جدیــد بــرای 
ثابــت اســت.  ارســال عکــس معمــوالً 
باهــم  فایــل  چنــد  ارســال  بنابرایــن، 
مقــرون بــه صرفه تــر از ارســال تکــی 
زیــادی  عکس هــای  اگــر  آن هاســت. 
دســته بندی های  در  را  آن هــا  داریــد، 
تــا  دهیــد  قــرار  مرتبــط  و  منســجم 
ــد  ــاب کنی ــی برایشــان انتخ ــد نام بتوانی
یــا  2018؛  عروســی  آلبــوم  )مثــاً، 
بــا  را  همــه  ســپس  خــاص(،  تاریخــی 
ــام  ــت تم ــا کپی رای ــد ت ــال کنی ــم ارس ه
قیمتــی  بــا  را  پرونده تــان  عکس هــای 
کمتــر )نســبت بــه ارســال تکــی آن هــا( 

ثبــت کنیــد.

چندیــن  می خواهیــد  کــه  هنگامــی 
ــن  ــدگان آنای ــرای ارائه کنن ــس را ب عک
کپی رایــت  خدمــات  مثــل  کپی رایــت، 
به منظــور  کنیــد،  ارســال  بریتانیــا، 
ــام عکس هــا را در  دسترســی راحــت تم
یــک فایــل زیــپ فشــرده کنیــد. ایــن کار 
باعــث می شــود تــا اطــاع از زمــان ثبــت 

شــود. آســان تر  عکس هــا 

عکس هــا  کپی رایــت  ثبــت  بــرای 
می توانیــد آن هــا را یــا به صــورت آنایــن 
یــا بــا پســت ارســال کنیــد. در مــورد 
ارســال بــا پســت نیــز پیشــنهاد می کنیــم 
یــا  و   )CD( ســی دی  روی  را  عکس هــا 
ــال  ــوری( ارس ــش مم ــی )فل ــه جانب حافظ
نماییــد. البتــه در روش آنایــن از اتــاف 
تعــداد  و  می شــود  جلوگیــری  وقــت 
می تــوان  را  عکس هــا  از  زیــادی 
ــر  ــام را پ ــرم ثبت ن ــرد. ف ــت ک ــم ثب باه
ســرعت  بــه  را  عکس هایتــان  و  کــرده 
روی اینترنــت قــرار دهیــد و ثبــت کنیــد. 
ــی  ــچ محدودیت ــوالً هی ــن روش معم در ای

بــرای فرمــت فایل هــا وجــود نــدارد.

عالمت کپی رایت

مدت کپی رایت

به روزرسانی آثار

روی  کپی رایــت  عامــت  از  اســتفاده 
امــا  اســت،  اختیــاری  عکس هایتــان 
نیــز  آن  از  عدم اســتفاده  صــورت  در 
ــش  ــت پوش ــاً تح ــان کام ــان همچن آثارت
بــا  گرفــت.  خواهنــد  قــرار  قانــون 
ایــن  از  می شــود  پیشــنهاد  این حــال 
تخلفــات  از  جلوگیــری  بــرای  عامــت 
بــه محــض  احتمالــي اســتفاده کنیــد. 
ــت  ــت کپی رای ــد عام ــام، می توانی ثبت ن
را همــراه بــا عبــارت رســمی ارائه کننــدة 

کنیــد. عکس هایتــان  ضمیمــه  آن 

بــا  می توانیــد  معمــوالً  را  کپی رایــت 
کنیــد  خریــداری  مدت زمــان  انتخــاب 
)مثــاً پنــج ســال(. دقیقــاً مشــابه قوانین 
مدت زمــان  افزایــش  بــا  کــه  بیمــه 
پوشــش، هزینــة آن نیــز بیشــتر خواهــد 
آلبــوم  یــک  عکس هــای  بــرای  شــد. 
عروســی پوشــش طوالنی تــری پیشــنهاد 

می شــود.

عکس تــان  از  جدیــدی  نســخة  اگــر 
را  آن  کپی رایــت  بایــد  ســاختید، 
ایــن  اگرچــه  کنیــد.  به روزرســانی 
به روزرســانی  امــا  دارد،  هزینــه  کار 
فایل هــای ثبت شــده بســیار ارزان تــر 
از ایجــاد پرونــده ای جدیــد بــرای هــر 
مجبــور  بدین ترتیــب  اســت.  نســخه 
نخواهیــد بــود پــس از پایــان اعتبــار 
کپی رایــت و بــرای تمدیــد آن فایل هــای 
زیــادی را ثبــت کنیــد و بــه ایــن صــورت 
ــرای  ــدک ب ــه ای ان ــرف هزین ــا ص ــز ب نی
کپی رایــت  زیــادی  بســیار  فایل هــای 

. یــد می گیر

در پایان

ثبــت  بایــد  حرفــه ای  افــراد  تمــام 
را  عکاسی شــان  آثــار  کپی رایــت 
شــما  عکس هــای  بداننــد.  ضــروری 
بــا  کــه  محصوالتــی فروشــی هســتند 
کمتریــن هزینــه می توانیــد ســوددهی 
کنیــد. تضمیــن  را  آن هــا  بلندمــدت 
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چهــار مــرداد 1397 ســاعت 20:45 مــکان، 
ــان  ــهر، عکاس ــم ش ــی قائ ــگاه وطن ورزش
ــا  ــه میشــوند، ت ــه ســمت ورزشــگاه روان ب
ــد  ــگ برتربع ــاجی در لی ــازی نس ــن ب اولی
از 24 ســال را پوشــش دهنــد، همــه چیــز 
طبیعــی پیــش میرفت، و مــردم قائمشــهر از 
ایــن کــه دوبــاره تیمشــون در ســطح یــک 
ــد،  ــت میکــرد بســیار خوشــحال بودن رقاب
امــا داســتان مــا داســتان فوتبــال و نســاجی 
نیســت، داســتان دختریســت بــا آرزوهــای 
ــود  ــدوار ب ــی امی ــری کــه خیل ــزرگ دخت ب
بــازی نســاجی – ذوب آهــن اولیــن بــازی 
فصــل و اولیــن بــازی باشــد کــه از داخــل 
زمیــن پوشــش میدهــد امــا، از خیلــی قبــل 

تــر میدانســت کــه شــرایط هیــچ تغییــری 
نکــرده، امــا دســت از تــاش بر نداشــت 
ــه  ــا ب ــد ت ــث ش ــوع باع ــن موض و همی
ــای  ــه ه ــاالی خان ــی از ب ــد عکاس امی
ــد، نیمــه  اطــراف اســتادیوم عکاســی کن
ــت  ــت داد، اکثری ــازی را از دس ی اول ب
ــد  ــت میکردن ــته ی او مخالف ــا خواس ب
ــه  ــا نیم ــد ت ــب ش ــر موج ــن ام و همی
ــا  ــد، ام ــش نده ــابقه را پوش ی اول مس
نیمــه ی دوم موفــق شــد رضایــت یکــی 
از ســاکنین را بگیــرد و او 20 دقیقــه 
ــام  ــاالی پشــت ب ــی از ب ــت عکاس فرص
ــه  ــه ی نیم ــا 45 دقیق ــد، پریس را میدهن
کــرد،  عکاســی  جــا  آن  از  را  دوم  ی 

پریسا پورطاهریان،عکاس ورزشی
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ــژه  ــی وی ــا خیل ــرای م ــهای اون روز ب ــاید عکس ش
ــش  ــها برای ــک اون عکس ــک ت ــاید ت ــا ش ــد ام نباش
ــا  ــتان پریس ــا داس ــتان م ــه داس ــند، بل ــمند باش ارزش
ــدت  ــه م ــت ک ــی هس ــکاس ورزش ــان، ع پورطاهری
ــش  ــم جنس ــکاران ه ــر هم ــون دیگ ــت همچ هاس
ــا  ــی ام ــد ابتدای ــی هرچن ــا حقوق ــد ت ــاش میکن ت
برابــر بــا مــردان داشــته باشــد. حــاال پریســا معــروف 
ــای  ــزاری ه ــت، خبرگ ــر اس ــده ت ــناخته ش ــر و ش ت
معتبــر جهانــی همچــون گاردیــن و بــی بــی ســی بــا 
ــرش  ــزاری خب ــن خبرگ ــد و چندی ــه کردن او مصاحب
را پوشــش دادنــد، هفتــه ی اول اســفند 97 بــود کــه 
صفحــه ی رســمی اینســتاگرام بــا 280 میلیــون دنبــال 
کننــده، تصویر و داســتان عکاســی اش را در اســتوری 
ــد  ــل چن ــت حداق ــوان گف ــاال میت ــرار داد و ح اش ق
ــد و اورا میشناســند،  ــران اورا دیدن ــر جمعیــت ای براب
امــا بــه قــول خــودش، آن هــا کــه بایــد بشناســند و 
آنهایــی کــه بایــد ایــن داســتان برایشــان مهــم باشــند، 
ــا پریســا  متاســفانه اهمیتــی نمیدهنــد، مصاحبــه ای ب
ترتیــب دادیــم تــا بیشــتر بــا دخترپرتــاش و جنــگ 
جــوی عکاســی آشــنا شــویم، از شــما دعــوت میکنــم 

ــید. ــذاب باش ــه ی ج ــن مصاحب ــده ی ای خوانن

خانوم پورطاهریان خودتون رو معرفی کنید.
پریســا پورطاهریــان هســتم،متولد 10شــهریور1370از 
ســمنان شهرســتان سنگسر،ســمنان بــزرگ شــدم و تــا 
ــر ســمنان  18ســالگی ســمنان بودم،مهندســی کامپیوت
قبــول شــدم  ولــی انصــراف دادم و ســاله بعــد کنکور 
هنــر دادم و رشــته ی متمرکــز عکاســی قبــول شــدم 
و نیمــه متمرکــز طراحــی صنعتــی دانشــگاه تهران،بــا 
بعضــی هــا مشــورت کــردم کــه بهــم پیشــنهاد دادن 

طراحــی صنعتــی رو بخونــم و کنــارش خــودم 
عکاســی رو ادامــه بــدم .و ازون ســال مونــدگار شــدم 

تهــران.
از چند سالگی عکاسی رو شروع کردین؟

خبــری  عکاســی  مــن  18ســالگی  از 
ــال  ــا س ــال میکــردم ت ،ورزشــی،طبیعت،تاتر،...رو دنب
ــه  ــوان گرافیســت اپلیکیشــن وارد مجموع ــه بعن 93ک
ی فتوامــان شــدم و کارهــای گرافیکــی انجــام میــدادم 
و عکــس هــای ورزشــی می دیــدم و عاقمنــد شــدم 
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ــی  ــه خیل ــردم و می تون ــت نک ــوش فعالی ــه ت ــی ک ــوزه ای ــدم ح و دی
ــتش. ــی هس ــه ورزش ــذاب باش ج

عالقه ی شخصیتون به ورزش چی بوده؟
همیشــه فوتبــال بوده،مــن از 10-11ســالگی طرفــدار فوتبــال بــودم هــم 
تیــم ایــران و هــم طرفــدار تیــم منچســتر انگلیــس.و طرفــدار رشــته ی 
ــی  ــردم ول ــال عکاســی ک ــو فدراســیون والیب دیگــه ای هــم نیســتم. ت
هیچوقــت طرفــدار والیبــال نبــودم، خودمــم هیــچ ورزشــی رو انجــام 

نــدادم.
ــن  ــی در ای ــا تحصیالت ــن؟دوره ی ــرکت میکردی ــی ش ــای عکاس ــو کالس ه ت

ــن؟ ــه گذروندی زمین
نه،مــن دوره ایــی نرفتم،چــون تــو فتوامــان کار میکــردم خــودم 
می خونــدم ،ســرچ میکردم،ویدیــو میدیــدم و اگــر ســوالی بــود 
از آقــای امــان اهلل کمــک می گرفتــم و از عکاســایه دیگــه ســوال 

می کــردم ،ولــی دوره ایــی نرفتــم و مدرکــی نــدارم.
از تکنیک خاصی پیروی میکنند تو عکاسی؟

نه،عکاسی ورزشی میکنم صرفا.

شغل دیگه ایی بجز عکاسی ورزشی دارید؟
مــن کار اصلیــم کار گرافیکــی و مارکتینــگ برندینــگ هســتش و درآمــد 
اصلیــم از ایــن کاره و عکاســی ورزشــی صرفــا از روی عاقم هســتش.

ــاط  ــا ارتب ــن و ی ــایی کار کردی ــه کس ــا چ ــان اهلل ب ــای ام ــز آق ــه ج ب
ــتین؟ داش

مــن یــک ســال تــو فدراســیون والیبــال عــکاس رســمی بــودم ،اونجــا 
ــا تمــوم  ــل ب ــم بگــم حداق ــادی کار کــردم میتون ــا عــکاس هــای زی ب
ــه همشــهری و  ــه روزنام ــات ب ــی اوق ــران کار کردم،گاه ــایه ته عکاس
ــی  ــی موقت ــس دادم، ول ــی عک ــاز گزارش ــورت نی ــه در ص ورزش س

ــوده . ب
ــز  ــته ؟ج ــر گذاش ــون تاثی ــکاس روت ــدوم ع ک
آقــای امــان اهلل کــه میشــه گفــت تنهــا 

مدرســتون بــوده.
بله،هــر وقــت ســوالی داشــتم از آقــای امــان 
ــوده  ــی جــز ایشــون کســی نب اهلل پرســیدم ول
کــه بخــواد رو مــن تاثیــر بــزاره.از نظــر دیــد 
عکاســی مــن خیلــی عکساشــون و ایــده 
بــرای  و  میپســندم  هــای عکاسیشــون رو 
ــوده وهمیشــه الگــوم  مــن همیشــه جــذاب ب

ــودن. ــون ب ایش
ــال  ــون رو دنب ــی چطور؟کاراش ــخص خارج ش

ــن؟ میکنی
نــه شــخص خاصــی رو دنبــال نمیکنــم ولــی 
عکــس ورزشــی زیــاد میبینــم تــو گتــی 

ــه خاصــی  ــه عکســهای عکاس ــه اینک ایمیجــز ،ن
رو بــرم ببینــم ،میــرم کــه عکــس ورزشــی ببینــم.
ــه خانومــی هســتن کــه عــکاس رســمی  فقــط ی
ــن  ــوب م ــم محب ــهر تی ــیتی، از ش ــتر س منچس
ــت  ــن دوس ــه م ــن ک ــی کار میکن ــتن و جای هس
دارم کار کنــم بــه همیــن دلیــل زندگیــه اون فــرد 
ــج اینســتاگرام شــون رو  ــه و پی ــن جذاب ــه م برای

ــم. ــال میکن دنب
گفتیــن کــه عکاســی تاتــر و ...انجــام دادیــن رونــد 
تولیــد عکــس ورزشــی در مقایســه بــا اونــا چطــوره؟ 
چنــد درصــد کار عکــس روی کامپیوتــر انجام میشــه؟
ــار  ــه ب ــر و...رو دو س ــی تات ــن عکاس ــب م خ
ــد  ــاال رون ــام دادم،و ح ــی انج ــورت تفریح بص
ــن  ــتگی داره،م ــم بس ــی ه ــس ورزش ــد عک تولی
چــون خــودم کار گرافیکــی انجــام میــدم و 
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فتوشــاپ تدریــس میکنــم حداقــل حواســم بــه ایــن بــوده کــه خیلــی 
ــک  ــی فی ــم و عکــس خیل ــب نکن کار عکاســی و فتوشــاپ رو ترکی
ــن  ــاال و پایی ــدم در حــد ب ــه انجــام می ــی ک ــی خــب ادیت نباشــه .ول

ــم  ــو پیج ــه ت ــم همیش ــعی میکن ــتش و س ــور هس ــت و ن ــردن کنتراس ب
ــم. ــر کن ذک

ــاال  ــا ح ــن؟ ت ــای رو میطلب ــس ه ــه عک ــی چ ــوزه ی ورزش ــو ح ــات ت مطبوع
ــن؟ ــام دادی ــی انج ــات عکاس ــه مطبوع واس

ــتر  ــات بیش ــون مطبوع ــون نبوده،چ ــم از سمتش ــش بش ــه افی ــن ک نه،ای
ــم  ــا نمی تونی ــه م ــی ک ــون هســتش جای ــال آقای توجــه شــون روی فوتب
ــود  ــکاری وج ــرای هم ــی ب ــچ راه ــع هی ــی کنیم.درواق ــم وعکاس بری
ــوم  ــرم از روی پشــت ب ــی کــه تونســتم ب ــازی ای ــا ب ــو دوت نداره،مــن ت
ــی خــب کســی  ــرای ورزش ســه ول ــم  عکــس فرســتادم ب عکاســی کن

ــود. ــته ب ــن نخواس عکــس خاصــی از م
فدراسیون والیبال چطور؟

ســبک عکــس هــا تــو فدراســیون والیبــال گــزارش تصویــری هســتش 
ــن  ــه ســری اســتاندارد داشــتیم و م ــی نیســت،اونجا خــب ی و مطبوعات
خــودم دبیــر عکــس بــودم و خــودم مشــخص میکــردم کــه چــه عکــس 
ــوری  ــت ط ــیون،و هیچوق ــایت فدراس ــه س ــم واس ــاز داری ــای رو نی ه
نبــوده کــه بگــن ایــن تــم رو بگیــر و مــن بگیــرم ،مــن هــر تمــی کــه 

ــم . فکــر میکــردم درســته رو میگرفت
تو هنر عکاسی ورزشی سانسور چطوره؟

مــن خیلــی بــا ایــن موضــوع تــا حــاال برنخوردم،ولــی خــب تــو ورزش 
ــتن  ــون داش ــی دخترام ــا وقت ــت مخصوص ــت هس ــم محدودی ــان یک زن
بــا تیــم هــای دیگــه بــازی میکــردن، کــه بایــد توجــه کنیــم بــه اینکــه 
ــی  ــن موضــوع واســم خیل ــه ای ــی ک ــا جای ــده میشــن و تنه ــور دی چط

ــود . ــان ب ــال زن ــود والیب واضــح ب
آرزوتون تو این هنر چیه؟

مــن دو تــا آرزوی شــخصی دارم یکــی رفتــن بــه دربــی ورزشــگاه آزادی 
و دومــی عکاســی از بــازی منچســتریونایتد،ولی آرزوی کلــی مــن برایــه 
ــگاه ها  ــه ورزش ــون ب ــه ورودش ــتش ک ــن هس ــا ای ــکاس ه ــه ی ع هم

راحــت تــر باشــه.
ــه ورود  ــد واس ــادی دارن ــالش زی ــان اهلل ت ــای ام ــه آق ــه اینک ــه ب ــا توج ب

ــنیدید ؟ ــرفتی ش ــگاه ،پیش ــه ورزش ــوان ب بان
ــا  ــوز ب ــه هن ــد کــه البت ــودن و اســتعفا دادن ــوی انجمــن ب ایشــون کــه ت
اســتعفای ایشــون موافقــت نشــده ،ولــی اینکــه نیــاز بــه حمایت بیشــتری 
هســتش کــه مــا همچنــان دنبالــش هســتیم و مــا هــر چقــدر کــه تــاش 

ــری نمیشــه. ــه میدیم،پیگی ــم و نام می کنی
میدونین این قضیه از کجا متوقف میشه؟

ــه  ــی ب ــر ارگان ــه نمیشــه و ه ــر میشــیم و میگــن ک ــا همیشــه پیگی نه،م
ــدم. ــال می ــه انتق ارگان دیگ

جایگاه ژانر عکاسی ورزشی از نظر درآمد چطوره؟
بــا توجــه بــه هزینــه هــای کــه ایــن کار داره ،هزینــه ی دوربیــن هامــون 
ــوب  ــز خ ــوب و لن ــن خ ــم دوربی ــا مجبوری ــی نداره،م ــد باالی و...درآم
داشــته باشــیم و کســی کــه االن بخــواد وارد ایــن راه بشــه و تجهیــزات 
نــداره ،بــا توجــه بــه قیمــت هــای االن خیلــی ســخت میشــه ،بــا توجــه 
ــو هــر عکاســی زده میشــه  ــی کــه ت ــزات و تعــداد شــات های ــه تجهی ب
ــه  ــر گــذاری و  روزنام ــم توخب ــی نیســت،فکر میکن ــد خوب اصــا درآم
هــا 70-80هــزار تومــن واســه هــر بــازی داده میشــه ،میشــه گفــت تمــام 

ــه دارن کار میکنــن.  عکاســای ورزشــی از روی عاق
ایــن شــغل واســه آقایــون کــه محدودیــت ندارنــد بهتــر هســتش مثــًا 
مــن مســابقه کشــتی رفتــم بــرای عکاســی ولــی اجــازه ورود بهــم نــدادن 
ــگاری  ــه ن ــه نام ــاز ب ــزی نی ــر چی ــه ه ــه ورود ب ــا واس ــوم ه ــا خان ، م
ــت  ــون راح ــا کارتش ــدارن و ب ــرایط رو ن ــن ش ــون ای ــی آقای ــم ول داری
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وارد میشــن.برای مــن ایــن شــغل از لحــاظ درآمــد خــوب نیســت ولــی 
شــاید اگــر تعــداد بــاال عکاســی بــرن درآمــد قابــل قبولــی داشــته باشــه.

میانگین شاتی که در هر مسابقه میگیرید چقدره؟
بســتگی بــه بــازی داره همینطــور بــه شــخص،با توجــه بــه صحنــه های 

ایجــاد شــده و درگیــری هــای پیــش اومــده حــدودا 1500تا1۶00تا.
اگر کسی بخواد وارد این حوزه بشه چه مسیری رو باید طی بکنه؟

ــه  ــا ب ــوم ه ــاظ ورود خان ــم از لح ــکات داری ــری مش ــک س ــا ی م
ــم و  ــه بدی ــه کار ارائ ــد نمون ــن کارت بای ــرای گرفت ــه ب ــگاه، ک ورزش
ــه کار رو از ورزشــگاه میگرفتیــم کــه از مــا کارت ورود  مــا بایــد نمون
نخواد،بخاطــر همیــن شــخص تــو تنــگا قــرار میگیــره. اگــر کســی آشــنا 
و واســطه ایــی داشــته باشــه میتونســت معرفــی بکنــه و راحــت تــر بیاد.
از دیــد مــن مســیر مشــخصی نداره،پارســال انجمــن صحبــت میکــردن 
ــل  ــرن داخ ــس میگ ــال عک ــک س ــه ی ــی ک ــای عکاس ــوم ه ــه خان ک
زمیــن میتونــن اول کارت انجمــن رو بگیــرن و بــا اون کارت وارد شــن 
ــی  ــه ی عجیب ــرای کارت وزارت ورزش.پروس ــد ب ــدام کنن ــد اق ــا بع ت
ــی  ــواب دقیق ــتم ج ــیده نتونس ــن پرس ــاال از م ــا ح ــس ت ــر ک داره،ه
بهــش بدم،پروســه ی مــن اینطــور بــود کــه از عکاســی آکادمیــک آقــای 
مهــدوی کیــا شــروع کــردم کــه مجــوزی نمی خواســت چــون نونهــاالن 
ــه کار داشــتم و اینجــوری وارد شــدم. ــه همیــن دلیــل مــن نمون بود،ب

حمل و نقل تجهیزات سنگین عکاسی براتون سخت نیست؟
سخت که نیست ولی سنگین هستش.

تجهیزات مورد نیاز برای عکاسی ورزشی چیا هستن؟
عکاســی  تــوش  می خــوان  کــه  ایــی  رشــته  بــه  داره  بســتگی 
کنن،مثــا فوتبــال، دوربیــن هــای    5D، 7D و 1XD markll کــه عالــی 
ــاال  ــرعت ب ــا س ــد ب ــا بای ــتند و م ــور هس ــم ن ــا ک ــگاه ه هستند،ورزش
عکاســی کنیــم ایــزو بایــد جــواب بــده .خیلیــی جاهــا 5D هــم بخاطــر 
نــور محیطــش جــواب نمیده،واســه همیــن میگــم کــه عکاســی خیلــی 
پــر هزینــه ای هســتش.لنز هــم 70-200 و لنــز وایــد مثــا 24-70کــه 

ــد داشــته باشــند . ــا بای حتم
دوربین و لنز شما چی هست؟

1XD MarkII

400Canonو یه لنز 70-200دارم و یه فیکس 
چند تا عکاس خانوم میشناسید که مثل شما فعالیت میکنند؟

ــی  ــن وارد عکاس ــل م ــون  مث ــه یکیش ــم ک ــوم میشناس ــا خان ــه ت س
ــوان  ــن بعن ــرف انجم ــال از ط ــر امس ــه فک ــوم هوب ــده خان ــون ش آقای
ــازی هــای جــام جهانــی فرســتاده  ــرای ب اولیــن خانومــی کــه میــرن ب
شــدن و دوتاشــون کــه میدونــم تــو حــوزه عکاســی بانــوان کار میکننــن 
.ولــی خــب تــو لیــگ خودمــون عکاســی نداشــتیم جــز خــودم کــه از 

ــم. ــوم عکــس گرفت روی پشــت ب
آینده ی عکاسی ورزشی رو چطور ارزیابی میکنین؟

عکاســی ورزشــی واســه مــن ترکیــب هیجــان و هنــر هســتش کــه مــن 
ــون  ــام چ ــار می ــش کن ــد کم ــاد و درآم ــه زی ــا هزین ــت دارم و ب دوس

ــدی  داره . ــن دی ــرای مــن همچنی ب
تا کجا مقاومت میکنید در برابر این فایده ی کم و هزینه ی زیاد؟

مــن چــون شــغل دیگــه ایــی هــم دارم و عکاســی از نظــر مالــی نمیتونــه 
ــرای دوربیــن پیــش بیاد،ولــی  بهــم فشــار بیاره،مگــر اینکــه مشــکلی ب
امیــدوارم هیچوقــت مشــکلی پیــش نیــاد کــه بخــوام ایــن کار رو رهــا 

کنــم.
صحبت از ممنوع کار شدن هم دارید؟

ــه ســری از  ــرن ســر ی ــون رو میگی ــه ســری از آقای ــدم کــه کارت ی دی
دعواهایــی کــه تــو ورزشــگاه رخ داده ولــی ندیــدم کــه کســی بخاطــره 

خربگزاری بی بی سی عکاسی پورطاهریان را در قسمت 

اخبار خاورمیانه پوشش داد

خربگزاری گاردین عکاسی پورطاهریان روی سایت خود کار 

کرد
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صحبــت یــا اتفاقــی ممنــوع الــکار بشــه.
داستان بتمن روی لنز دوربینتون چیه؟

مــن کا شــخصیتم جــوری هســتش کــه همیشــه دنبــال چیــز هــای غیر 
واقعــی بــودم و همیشــه انتظــار داشــتم کــه یــک روز آدم فضایــی هــا 
ــم  ــه حال ــع ک ــر موق ــا االن و ه ــدن و واقع ــن رو نجــات ب ــان و زمی بی
گرفتــه بــه همیــن فکــر میکنــم کــه کــی آدم فضایــی هــا میــان و زمیــن 
ــر شــروع شــد  ــا هــری پات ــدن مــن ب رو نجــات میــدن و کتــاب خوان
و کا بیــن ســوپر هیرهــا بتمــن رو ترجیــح میــدم چــون یــک انســانی 
بــوده کــه خــودش بــا تــاش قهرمــان شــده.آیرون مــن هــم بــا اینکــه 
بــا تــاش بــه اینجــا رســیده امــا منــم منــم کردنــش رو دســوت نــدارم.

یــک خاطــره جــذاب از عکاســی ورزشــی جــز عکاســی هفتــه اول لیــگ رو 
برامــون تعریــف کنیــد.

ــم  ــازی تی ــن ب ــرای م ــی ب ــی ورزش ــره از عکاس ــن خاط ــذاب تری ج
ــای  ــم آق ــور و تی ــای فردوســی پ ــازی رســانه کــه آق ــا و ب آکادمــی کی
مهــدوی کیــا و آقــای کریــم باقــری و اقــای امــان اهلل تــوش بــودن ومــن 
بــازی آقــای باقــری رو  تــوی تلویزیــون دیــده بــودم و واقعــا پــا بــه 
تــوپ شــدن ایشــون اینقــدر از نزدیــک بــرای مــن خیلــی جالــب بــود 
کــه پــا بــه تــوپ شدنشــون  و نحــوه ی دویدنشــون چقــدر متفــاوت 
ــازی رو  ــن و ب ــن رو آوردم پایی ــه دوربی ــن در اون لحظ ــتش و م هس
ــم و  ــازی رو میبینی ــن ب ــت دوربی ــه از پش ــا همیش ــه م دیدم،درحالیک
ــاید  ــی جــذاب بود.ش ــن خیل ــرای م ــازی ب ــم و اون ب ــتقیم نمی بین مس
ــه  ــته درک نکن ــن را داش ــتادیوم رفت ــه اس ــه تجرب ــه همیش ــرد ک ــه م ی

ــوی اون لحظــه رو. حــس مــن ت
چقدر بهتون ظلم شده؟

کا بــه حقــوق مــا خیلــی داره ظلــم میشــه یــا نادیــده گرفتــه 
ــق و راهمــون  ــو انتخــاب عای ــاز نیســت ت میشــه،ماخیلی دســتمون ب
ــم  ــگاه کنی ــد ن ــا بای ــه ایی،م ــز دیگ ــر چی ــغلمون و ه ــاب ش و انتخ
ــک  ــی خــب ی ــه ول ــا مردان ــه اصطــاح زنانســت ی ــک شــغل ب ــه ی ک
اصطاحه،چــون ممکنــه یــک دختــر در یــه شــغل مردونــه کامــا موفــق 

ــه. باش
ــاجی  ــگاه نس ــا ورزش ــگاه ها،مث ــو ورزش ــا ت ــوم ه ــی خان توعکاس
ورزشــگاهی هســتش کــه کامــا جــووش تشــویقه مــن از روی پشــت 
ــی  ــچ فحش ــتش و هی ــوب هس ــا خ ــووش کام ــه ج ــدم ک ــوم دی ب
ــم  ــی ه ــوع هســتش و دلیل ــا ممن ــم چــرا ورود م نیســت،ولی نمی دون
ــت. ــا آزار دهندس ــرای م ــی ب ــودن کم ــخص نب ــن مش ــم و ای نمی بین

و اما از مانتوی معروفتون بگید؟
مــن موقــع کار کــردن و عکاســی کــردن ترجیــح میــدم ک کامــا راحت 
باشــم و حواســم کامــا روی کارم باشــه بخاطــره همیــن همیشــه ســعی 
میکنــم موقــع عکاســی شــال ســرم نباشــه و مقنعــه میپوشــم و اون مانتــو 
ــار گذاشــتم  ــو پیجــم هــم یکب هــم مــن واقعــا باهــاش راحتم،حتــی ت
کــه اگــر مانتویــه راحــت پیــدا کردیــن بگیــد کــه مــن بخــرم ،مشــکلی 
بــا خریــدش نــدارم فقــط بخاطــر همیــن راحــت بــودن باهــاش موقــع 

کار میپوشــمش.
خانواده نظرشون چیه؟حامی هستند یا خیر؟

خانــواده خوشــبختانه همیشــه حامــی بــودن ولــی مــن خانــوادم اصــا 
فوتبالــی نبودن،مــن پــدرم اصــا فوتبــال نــگاه نمیکنــه و بازیکــن هایــی 
ــه  ــر باشــه ،خــودش ورزش میکن ــه می شناســه شــاید در حــد دو نف ک
ــی  ــه اتفاق ــه چ ــتن ک ــا نمی دونس ــه و اص ــگاه نمیکن ــال ن ــی فوتب ول
داره میفتــه و مــن روزی کــه رفتــم بــازی نســاجی رو عکاســی کــردم 
و فــرداش بهشــون گفتــم اصــا براشــون چیــز عجیبــی نبود،ولــی خــب 

صفحه ی اینستاگرام، با 280 میلیون فالوور داستان پریسا 

پورطاهریان را پوشش داد

پریسا در فینال آسیا وارد زمین آزادی شد و بدون هیچ مشکلی 

همچون همکاران مردش اقدام به ثبت لحظات زیبای فینال شد
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ــه  ــدرم همیش ــد پ ــه بع ــع ب ــتن و از اونموق ــی هس ــه حام همیش
پیگیــر هســتن کــه اجــازه ورود بهتــون دادنــد یــا نــه.

جامعه چطور؟چه برخوردی میبینید؟
جامعــه هــم بصــورت کلــی بخــوام درنظــر بگیریــم برخــورد بدی 
مــن ندیــدم بجــز یکــی دو مــورد کــه ازم خــورده گرفتــن کــه چرا 

نمیــری ورزش بانــوان عکاســی کنــی و بانــوان رو تشــویق کنی.
ولــی خــب یکســری چیزهــا عایــق آدم هاســت مثــًا یــه آقایــی 
ورزش کشــتی رو دنبــال نمیکنــه ولــی طرفــدار فوتبــال هســتش 
ــتر  ــی بیش ــم ول ــی کن ــی م ــان رو عکاس ــازی زن ــرم ب ــن می ،م

ــتم. ــال گذاش ــزم رو روی  فوتب تمرک
خب تو این زمینه بهتر هم دیده میشید دیگه قطعا!؟درسته؟

تمومــش بحــث دیــده شــدن نیســت،هر شــخصی دوســت داره که 
دیــده بشــه و شــناخته بشــه ولــی عاقــه ی مــن ب هیجــان فوتبال 
یــه بحــث دیگــه هســتش،من یکســال تــو فدراســیون والیبــال کار 
ــازی رو نمی دونســتم حتــی بعضــی جاهــا  ــی قوانیــن ب کــردم ول
نمی دونســتم کــه چــرا امتیــاز دادن،و واقعــا از ورزش هــای دیگــه 
ــرای مــن  ــارم عکاســی ازش ب ســر در نمیارم،وچــون ســر در نمی
هیجانــی نداره،ولــی چــون فوتبــال رو دوســت دارم عکاســی ازش 

بــرام واقعــا لــذت بخشــه و بهــم خــوش میگــذره.
چند تا از بازی های آقایون رو برای عکاسی رفتید؟

فینــال اســیا،دو تــا بــازی قائــم شــهر،یکی ســایپا و پــارس جنوبــی 
ــوم عکاســی  ــم بازیــش رو،کــه از روی پشــت ب ــان رفت کــه اکبات
میکــردم کــه فاصلــه از زمیــن واقعــا خیلــی زیــاد بــود و بــه لنــز 
ــم  ــازی تی ــودم از کســی بگیرم،ب ــه نتونســته ب ــاز داشــتم ک 800نی

ملــی ترکیــه هــم رفتــم ،وجــام ملــت هــا کــه  امــارات بــود.
چرا جام جهانی نرفتین؟

بحــث ســهمیه بــود ، اتفاقاتــی افتــاد کــه نشــد بــرم کــه نمیخــوام 
در مــوردش هــم صحبــت کنــم.

عکس معروفتون باالی پشت بوم داستانش رو برامون بگید.
مــن میدونســتم کــه منــو راه نمیــدن داخــل ورزشــگاه ،بــازی ذوب 
آهــن و نســاجی بــود،و قصــدم ایــن بــود کــه بــاالی پشــت بــوم 
ــگاه  ــه ن ــل رو ک ــم چــون عکســایه فصــل قب ــرم و عکاســی کن ب
میکــردم دیــدم کــه اطــراف زمیــن محیطهــای کامــا بازی هســتش 
ــن و  ــا میکن ــازی رو تماش ــوم ب ــا از روی پشــت ب ــی ه ــه خیل ک
ــوم  ــگاه کــرد از روی پشــت ب ــازی رو ن ــم کــه اگــه میشــه ب گفت
پــس قطعــا عکــس هــم میشــه گرفت،مــن خــب لنــز 400داشــتم 
بــا اقــای امــان اهلل جابجــا کــردم و لنــز ۶00گرفتــم کــه بــرم روی 
پشــت بــوم عکاســی کنم،اینجــوری شــد کــه مــن اونــروز رفتــم یه 
ســاختمانی کنــار زمیــن کــه فکــر میکــردم بتونــم اونجــا عکاســی 
کنــم،دو ســه ســاعت قبــل بــازی رســیدم اونجــا ولــی خــب جایی 
رو پیــدا نکــردم کــه بتونــم بــرم اونجــا و عکاســی کنــم و اجــازه 
ــه  ــم ک ــی کن ــون عکاس ــت بومش ــرم روی پش ــه ب ــد ک نمی دادن
ــیدند  ــه می ترس ــدم ک ــق می ــون ح ــادی بهش ــد زی ــا ح ــب ت خ
براشــون دردســر بشــه،تا آخــر نیمــه اول نتونســتم وارد ســاختمانی 
ــو  ــام عم ــه ن ــاختمون ب ــه س ــک ی ــره مال ــب باالخ ــم،ولی خ بش
جعفــر بهــم اجــازه داد کــه زود بــرم و برگــردم  ولــی اجــازه دادن 

تــا آخرنیمــه دوم بــازی بمونــم اونجــا و عکاســی کنــم.
چقدر از عکس های که اونجا گرفتید راضی هستید؟

مــن اونــروز خیلــی اســترس داشــتم ولــی همــه ی عکســای  اون 
روزو واقعــا دوســت دارم چــون اتفــاق خیلــی خوبــی بــود ولــی 

خــب اســترس داشــتم و زاویــه ی خوبــی نداشــتم. 
به عکس های اونروز چه نمره ایی میدین؟

شــاید اصــا عکــس هــای معمولــی ایــی بودن،زاویــه ایــی کــه من داشــتم  
نصفــش بــا درخــت پوشــیده شــده بــود و مــن فقــط یــه قســمت هــای از 
زمیــن رو داشــتم کــه منتظــر بــودم بازیکــن هــا بیــان اونجــا و مــن عکــس 

بگیرم.بــه خاطــره همیــن نمیتونــم بهشــون نمــره بــدم.
اون بازی چند چند شد؟

ــی  ــی خیل ــم ،وحت ــازی رو نمی بینی ــا ب ــم اص ــه میکنی ــی ک ــا عکاس م
ــی  ــم گل ــازی متوجــه میشــیم ،فکــر میکن ــد از ب ــازی رو بع ــه ب از اتفاقای

ــدم. ــی ندی ــه ی گل ــون صحن ــازی چ ــت اون ب نداش
ــا  ــه ب ــه مصاحب ــدم ک ــد؟ دی ــون ش ــه ازت ــی ک ــت های ــد از حمای ــتون بع حس

ــی. ــی س ــی ب ــور ب ــتین و همینط ــن داش گاردی
اونــروز اصــا فکــر نمی کــردم دیــده بشــم چــون جایــی بــودم کــه خیلــی 
تاریــک بــود و یــه درخــت بــزرگ جلــوم بــود و اصــا انتظــار نداشــتم 
دیــده بشــم،حمایتی ک شــد دو ســه هفتــه بعــد از اون اتفــاق شــد،اونروز 
فقــط آقــای پژمــان راهبــر تویــت کــردن ایــن اتفــاق رو و مــن گوشــیم 
خامــوش شــده بــود و دو ســاعت بعــد کــه روشــن کــردم متوجــه شــدم 
کــه اونجــا دیــده میشــدم.  و اقــای مظاهــری پســت گذاشــته بــودن و تــو 
شــبکه هــا و پیــج هــای مختلــف پخــش شــده بود،کــه دو هفتــه بعــد ایــن 

خبــر رو تــوی گاردیــن هــم دیــدم. 
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عکس ها رو آقای امان اهلل گرفتن ازتون؟
بلــه ،ولــی عکــس اول رو یکــی از عــکاس هــای همونجــا گرفتــن 
کــه دادن بــه آقــای پژمــان راهبــر و دوتــا عکســی کــه گاردیــن کار 
کــرد رو آقــای امــان اهلل گرفتــن کــه همــون عکــس هــای هســتن 

کــه خــودم تــو اینســتاگرام گذاشــته بــودم.
تسلطتون به زبان انگلیسی چطوره؟

ــاال  ــا ح ــکل دارم،و ت ــاری مش ــی گفت ــه ول ــتاری خوب ــر نوش از نظ
ــارم  ــوده،دو ب ــه حضــوری نداشــتم و همشــون نوشــتاری ب مصاحب
بــوده کــه گفتــن مصاحبــه تلفنــی باشــه ولــی خــودم گفتــم کــه مــن 

ــر هســتم کــه بنویســم. راحــت ت
ــوور  ــون فال ــا 280میلی ــتاگرام ب ــج اینس ــه پی ــورد اینک ــتون در م حس

ــود؟ ــی ب ــرد چ ــتوریتون ک اس
مــن اونــروز کمــی عصبــی بــودم بخاطــره اینکــه نمی تونســتم بــرم 
ــم  ــی کن ــپولیس رو عکاس ــیایی پرس ــازی آس ــگاه و ب ــوی ورزش ت
ــتوری  ــن رو اس ــتوری.وقتی ای ــم ازاون اس ــی نگرفت ــس خوب و ح
کــردن مــن تویــه پیجــم گذاشــتم کــه چــرا هیچکــس صــدای مــارو 
نمیشــنوه و خیلــی حــس عجیبــی نبــود بــرام و بعــد از گاردیــن خبر 
جالبــی بــود و دوســتش داشــتم ولــی ناراحــت کننــده هــم بــود کــه 
ــن و  ــد ببین ــه بای ــن جــز کســایی ک ــر رو همــه میبین ــن خب چــرا ای
راســتش اصــا بــه تعــداد زیــاد فالووهــا توجــه نکــردم تــا همیــن 

االن کــه شــما مطرحــش کردیــن.
همین که دیده شدین چقدر براتون مهمه؟

اینکــه هــر انســانی دوســت داره دیــده بشــه رو نمیتونــم منکــرش بشــم 
ــه وارد  ــوم نمیتون ــگار خان ــکاس و خبرن ــن ع ــه بدون ــه هم ــی اینک ول
ــور  ــا در کش ــی ه ــتش.حتی خیل ــده هس ــت کنن ــه  ناراح ــگاه بش ورزش
خودمــون هــم اطاعــی از ایــن موضــوع ندارن،درحالیکــه همــون کارتــی 
رو داریــم کــه همــکار هــای مردمــون هــم دارن و اینکــه خوشــحال بودم 
کــه شــاید بتونــه تاثیــری بــزاره ایــن خبر،درحالیکــه فقــط فشــار ای آف 
ســی بــود کــه باعــث شــد چنــد تــا خانــوم بتونــن وارد ورزشــگاه بشــن 
ــازی فینال،امیــدوارم کــه ایــن قضیــه ادامــه داشــته باشــه،و  ــا ب تــو دو ت
اینکــه تــوی اینســتا گــرام بــرای مــن چنــد تــا عکــس فرســتادن از خانوم 
هایــی کــه رفتــن و از روی پشــت بــوم عکــس گرفتــن کــه برایــن مــن 

حــس جالبــی داشــت.
اگــر ایــن قضیــه حــل نشــه تــا کــی بــه عکاســی از روی پشــت بــوم ادامــه 

میدیــد؟
عکاســی از روی پشــت بــوم رو میــرم تــا  وقتــی  کــه بهــم اجــازه نــدن 
و دیگــه نتونــم بــرم، کــه امیــدوارم هیچوقــت ایــن اتفــاق نیفتــه و اگــر 
هــم قــرار باشــه خســته بشــم وقتــی باشــه کــه ایــن موضــوع حــل شــده 

باشــه.
مطلبی هست که خودتون بخواید بیان کنید؟

مــن فقــط امیــدوارم کــه ایــن موضــوع حــل بشــه و ایــن طبیعــی تریــن 
ــه  ــی تریــن حقوقــی هســتش کــه مــا میخوایــم و ازمــون گرفت و معمول
شــده، و مــن نمیتونــم درک کنــم کــه هــر وقــت دربــاره ی ایــن موضــوع 
صحبــت میکنیــم حتــی آدم هــای اطرافمــون هــم میگــن کــه عیــب نداره 
، مــا مشــکات بزرگتــری داریــم در حالیکــه کوچیکتریــن حقوقــی کــه 
نادیــده گرفتــه میشــه روی خیلــی مســائل تاثیــر میــذاره و بنظــرم ورود 

خانــوم هــا میتونــه جــو ورزشــگاه رو بهبــود ببخشــه.
اطالع دارید که کسی پیگیر این موضوع هست یا خیر؟

تنهــا کســی کــه اطــاع دارم فقــط آقــای امــان اهلل بود کــه البته مــن خودم 
هــم پیگیــر هســتم و از االن اســتارت می زنیــم بــرای هفتــه اینده،مــا همــه 
انرژیمــون داره صــرف ورود بــه ورزشــگاه میشــه بجــای اینکــه مــا ایــن 
ــن  ــد صــرف ای ــم بای ــون بکنی ــت عکاســی هام ــرژی رو صــرف تقوی ان
موضــوع کنیــم و وقتــی وارد ورزشــگاه میشــیم دیگــه انــرژی ایــی بــرای 
ــا  ــس ه ــن عک ــم ای ــداً ه ــرم و بع ــس میگی ــط عک ــه و فق ــا نمی مون م
مقایســه میشــن و میگــن کــه مثــا ایــن عکــس رو عــکاس آقــا گرفتــه 
و نیــازی بــه عــکاس خانــوم نیســت و در کل انــرژی ایــی کــه مــا بایــد 
ــی  ــم صــرف ابتدای ــم رو داری ــون بزاری ــت عکاســی و کارم ــرای تقوی ب
ــن حــق  ــی تری ــن و طبیع ــن کمتری ــم درحالیکــه ای ــا میکنی ــن کاره تری
مــا هســتش کــه میخوایــم کاری رو انجــام بدیــم کــه لطمــه ایــی بــرای 

خودمــون و دیگــران نــداره. 
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ایــن ژســت قــرار بــود یــه شــادی پوگبــا طــوری باشــه و ایــن متــن قــرار 
بــود یــه متــن عاشــقانه از حــس و حــال اولیــن بــاری کــه پامــو گذاشــتم 

تــو آزادی...
اما خب مث خیلی چیزا که درست حسابی در نمیاد اینم نشد!

ینــی اگــه قــرار باشــه یــذره برگــردم عقــب مثــا میرســم بــه روزای لیــگ 
ــه ماهــا کارت داشــتیم واســه ورود و اون لحظــه ای  ــال، ک ــی والیب جهان
ــاده  ــگاه وایس ــوی ورزش ــه جل ــی ک ــار اون دخترای ــود از کن ــرار ب ــه ق ک
بــودن رد شــیم میخواســتم از یــه ســری حــس کــه اخرشــم نفهمیــدم از 

خجالــت بــودن یــا عــذاب وجــدان، فــرو بــرم تــو زمیــن...
امــروزم همــه اینــا اومــد ســراغم... نمیدونــم کاه ســرخودم گذاشــتنه 
یــا چــی  ولــی از همــون روزای والیبــال فقــط همینــو قــول دادم بــه خــودم 
ــای  ــه آدم ــرم کــه بقی ــی ن کــه هیچوقــت جــز واســه عکاســی و کارم جای

شــبیه بــه مــن اجــازه ورودشــو نــدارن...
دیشــب از اســترس امــروز نخوابیــدم و امشــبم از تلخــی ایــن حســا... 
نمیدونــم چــرا همــش بایــد یجــای کار بلنگــه امــا »آزادیِ« قشــنِگ مــن، 
امشــب باهــات خداحافظــی نکــردم و میدونــم باالخــره یــروزی میــاد کــه 

»جنــِس مــن« فقــط مهمــون زورکــی و یکــی دو روزه ت نباشــه...
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عکسهای انتخابی خانم پورطاهریان  از کارهایشان
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عکسهای انتخابی خانم پورطاهریان  از کارهایشان
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Karl                                                                                                                 
Taylor

کارل تیلور

کارل تیلــور یــک عــکاس حرفــه ای بــا بیــش از 20 ســال تجربــه 
اســت و توســط شــرکت هــای برجســته جهانی بــرای توجــه دقیق 
بــه جزئیــات و  نــور شــناخته شــده اســت. کارل بــه عنــوان یــک 
ــرای  ــی ب ــود و ســفیر جهان ــناخته میش ــت ش ــص در صنع متخص
شــرکت دوربین Hasselblad و Broncolor Lighting اســت.

بــرای  مــد  عکاســی  و  زیبایــی  تبلیغــات،  شــامل  کارل  کار   
مشــتریان تجــاری است.شــروع کارش بــا عکاســی خبــری بــوده 
اســت امــا بــه شــکل خــارق العــاده ای در دیگــر انــواع عکاســی 
تبحــر دارد و بــه طــور فعــال از طیــف گســترده ای از ژانرهــای 
دیگــر لــذت مــی بــرد. کارل تنــوع در کارش را بــا ایــن جمــات 
توجیــه میکنــد و معتقــد اســت تنــوع، ادویــه زندگــی اســت و 

ــی. ــر جهان ــر مؤث ــرای ایجــاد تصاوی فلســفه بصــری ب



33



34



35

بــه  بــازار آمــوزش شــد و   ده ســال پیــش کارل وارد 
ســرعت توانایــی او در توضیــح موضوعــات پیچیــده بــه طــور 
بســیار واضــح نمایــان شــد و امــروزه اورا بــا ایــن مشــخصه 
میشناســند. راه هــای منحصــر بــه فــرد او بــرای آمــوزش و 
راهکارهــای ســاده و ناپیچیــده او را بــه عنــوان یــک مشــاور 
 Hasselblad Camera، و پیشــگام بــرای شــرکت هــای
Broncolor Lighting و Adobe  معرفــی کــرد و  همچنین 
موجبــات  حضــورش در بــی بــی ســی شــد. آموزشــهای وی  
نیــز توســط دانشــگاه هــای برتــر و دیگــر مدرســان در 

سراســر جهــان مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

 کارل بــه طــور منظــم بــه سراســر جهــان بــه عنــوان عــکاس، 
ســفیر ، مــدرس و مربــی بــرای افــراد تاثیرگــذار و پیشــرو 
در صنعــت ســفر مــی کنــد و طیــف وســیعی از دوره هایــش 
مرجعــی بــرای آمــوزش هــای مؤثــر، ســرگرم کننــده و الهــام 

بخــش میباشــد.

ــدی  ــحالی و رضایتمن ــا خوش ــای کار، کارل ب ــه دور از فض  ب
بــا Hélène ازدواج کــرده و زندگــی میکننــد، حاصــل ایــن 
ازدواج دو فرزنــد جــوان پــر انــرژی میباشــد. در گذشــته، 
مقصدهــای  بــه  ســفر  از  داشــتنی  دوســت  زوج  ایــن 
ناشــناخته،نا معمــول و چالــش بــر انگیــز درسرتاســر کــره ی 
زمیــن بســیار لــذت بــرده انــد ، هــر چنــد Hélène اغلــب 
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آرزو مــی کنــد ای کاش کارل مــی توانســت دوربینــش را 
ــا وقــت بیشــتری  ــار بگــذارد ت ــد و عکاســی را کن رهــا کن
ــود، کارل  ــن وج ــا ای ــا ب ــد، ام ــته باش ــواده داش ــرای خان ب
ــات  ــت و در اوق ــی نیس ــغول عکاس ــه مش ــی ک در زمانهای
فراغتــش، بــه دیگــر کار مــورد عاقــه اش یعنــی غواصــی 
در اعمــاق آبهــا میگذرانــد و از تولیــد و ســاخت مســتند از 

ــذت میبــرد. ــر آب هــا بســیار ل زی
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Dr Fred Espenakتصویر برتر ماه

Camera : SBIG STL11000-M CCD Camera
Exposure:240 Minutes toral کارشناس ناسا آقای اکلیپس،  مراحل این منای ستاره ای را به اشرتاک می گذارد.

ــا چشــم  عکســي کــه اینجــا از ســحابی ُرِزت  آمــده بخشــی تاریــک از آســمان اســت کــه ب
ــپوژر  در  ــا النگ اکس ــط ب ــگ آن فق ــی رنگارن ــاهدة زیبای ــد.  مش ــوان دی ــح نمی ت غیرمصل
دوربین هــای نجومــی امکان پذیــر اســت. ایــن منظــره بــر فــراز آســمان در شــب های 
ســرد زمســتانی در شــرق صــورت فلکــی شــکارچی  مشــاهده می شــود. بنابرایــن، مــکان 
ــکوپ  ــت. وزن تلس ــی اس ــای جنوب ــن در آریزون ــة م ــی از رصدخان ــرای عکاس ــبی ب مناس
و دوربیــن CCD تک رنــگ مــن حــدود 23 کیلوگــرم اســت کــه بــا حالــت اســتقرار 
ــت.  ــده اس ــگ ش ــن هماهن ــش زمی ــور چرخ ــا مح ــت ب ــا دق ــب و ب ــی نص ــتوایی آلمان اس
ــر  ــک کامپیوت ــا ی ــاً ب ــای CCD تمام ــی و دوربین ه ــتوایی آلمان ــتقرار اس ــکوپ ها، اس تلس
ــا اســتفاده از فیلتر هــای گوناگــون، 36 عکــس گرفتــم کــه  رومیــزی کنتــرل می شــوند. ب
ــود. پــس از آنکــه تک تــک عکس هــای خــام  ترکیبــی از نماهــای مختلــف طــی 4 ســاعته ب
مــورد نیــاز را بــه دســت آوردم، ویرایش هایــی بــرای حــذف اشــیا و نــور و رنــگ اضافــی 
ــا نرم افــزار تخصصــی CCDStack اعمــال کــردم  آن انجــام دادم. ایــن ویرایش هــا را ب

ــا فتوشــاپ انجــام شــد. و در نهایــت ویرایــش پایانــی را ب
ایــن عکــس زیبــا، شــکوه و آرامــش فضــا را در محلــی ثبــت کــرده کــه ســتاره های 
ــمانی  ــرام آس ــر از اج ــی بزرگ ت ــد در مقیاس ــر می رس ــه نظ ــد و ب ــا می آین ــه دنی ــد ب جدی
ــازه ای  ــدگاه ت ــد و دی ــر می رس ــه نظ ــز ب ــاً نا چی ــن واقع ــتیز روی زمی ــگ و س ــه جن این هم

ــراه دارد. ــه هم ــم ب ــی عظی ــم آرامش ــه برای ــت ک اس
ــلطنتی   ــی س ــن عکاس ــال 2018 در انجم ــوم س ــی نج ــزة عکاس ــدة جای ــِپناک برن ــِرد ِاس ف

شد.
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لرزش گیر) گیمبال(
ــرداری  ــی( فیلمب ــزی بازتاب ــال تک لن ــن دیجیت ــا دي ِاس ِال آر )دوربی ــراه هوشــمند، دوربین هــای اکشــن ی ــن هم ــا تلف ــر ب اگ

ــازد. ــه اي مي س ــور حرف ــک اپرات ــما ی ــال  از ش ــر گیمب ــتة لرزش گی ــتفاده از دس ــد، اس می کنی

مدل دي جي آي  اوسمو موبایل 2    129 پوند/ 139 دالر:

ــا  ــرداری ب ــرای فیلمب ــي ب ــور اختصاص ــد، به ط ــدل برمي آی ــن م ــام ای ــه از ن ــور ک همانط
ــا  ــی ب ــر حت ــن لرزش گی ــری ای ــرة فن ــت. گی ــده اس ــی ش ــمند طراح ــراه هوش ــن هم تلف
ــي ســازگار اســت، و دســتة آن  ــز به راحت ــراه نی ــن مدل هــای گوشــی تلفــن هم بزرگتری
به منظــور تغییــر پــي در پــي )مــداوم( جهــِت افقــی و عمــودی  قابلیــت چرخــش 90 
درجــه دارد. جنــس ایــن دســتگاه پاســتیکي اســت ولــي در دســت گرفتن آن بــا توجــه 
بــه شــکل دســتة ارگونومیــک و همچنیــن وزن ســبک 485 گرمــی، حــس خوبــي بــه شــما 

مي دهــد.
ــادي دارد.  ــی اُســمو ویژگی هــای زی اگرچــه چنــد دکمــه روی آن تعبیــه شــده اســت، ول
ــخیص داده و  ــرزش را تش ــن و ل ــش دوربی ــودکار چرخ ــورت خ ــه به ص ــر اینک ــاوه ب ع
ــه  ــف از جمل ــاي مختل ــاب حالت ه ــا انتخ ــد ب ــما مي توانی ــد، ش ــهیل مي کن ــت را تس حرک
»ورزش و حرکــت«  میــزان تــوازن و ثبــات دوربیــن را تنظیــم کنیــد. در ایــن مــدل، حتــي 
قابلیــت ردیابــي فعــال  نیــز وجــود دارد، یعنــي مي توانــد به طــور خــودکار ســوژة در حــال 

ــا حساســیت ردیابــي قابل تنظیــم، ردیابــي و دنبــال کنــد. حرکــت را ب
ــي  ــو  قابل دسترس ــي آي گ ــه دي ج ــق برنام ــي از طری ــات به راحت ــن امکان ــیاري از ای بس

ــه اُســمو متصــل مي کنــد. ــا بلوتــوث تلفــن همــراه، شــما را ب اســت و ب
ــة  ــی؛ برنام ــری طوالن ــر بات ــات عم ــاال؛ ثب ــیار ب ــم بس ــت تنظی ــردي؛ قابلی ــوت: کارب نقاط ق

خــوب و مناســب
نقاط ضعف: استحکام کم؛ صرفاً مخصوص استفاده در تلفن های همراه هوشمند

مدل دي جي آي  رونین- ِاس   669 پوند/ 749 دالر:

اگرمي خواهیــد بــا دوربیــن اصلــي خــود صحنه هــاي ســینمایي بگیریــد، قطعــاً لرزش گیــر 
ــي در  ــاز داریــد. اگرچــه وزن ایــن مــدل به تنهایــي 1,5 کیلوگــرم اســت ول قوی تــری نی
ــي  ــوده و به راحت ــبک تر ب ــن س ــري رونی ــه اي س ــاي حرف ــایر لرزش گیره ــا س ــه ب مقایس
قابل حمــل اســت. البتــه به همــراه دوربیــن و لنــز اضافــه کــه وزن کلــي آن را 3,6 

ــد شــد! ــاز خواهی ــه باشــگاه وزرشــي بي نی ــن ب ــاً از رفت ــد، قاعدت ــرم مي کنن کیلوگ
ایــن قابلیــت بــراي قــراردادن دي ِاس ال آر فــول فریــم و لنزهــاي بــا کیفیــت 24-70 
ــي  ــز کم ــاب لن ــن و انتخ ــس دوربی ــراي باالن ــت. ب ــي اس ــب و کاف ــري 2,8 مناس میلي مت

زمــان نیــاز داریــد، البتــه ناگفتــه نمانــد کــه ایــن کار خیلــي هــم ســاده نیســت.
ایــن مــدل فنــاوري بســیار پیشــرفته اي دارد. قابلیــت تنظیــم رنــگ خــودکار  لرزش گیــر، 
ــران  ــش داده و جب ــرارادي( را پوش ــي و غی ــته )اتفاق ــرکات ناخواس ــف ح ــات مختل درج
مي کنــد و البتــه گزینــة فیلمبــرداري روان  امــکان انتخــاب را بــه شــما مي دهــد: 
مي خواهیــد گیمبــال چگونــه بــه چرخــش دوربیــن و تکانش هــاي شــیب دار پاســخ دهــد.
دکمه هــاي کنتــرل فیزیکــی  بســیاري در ایــن مــدل تعبیــه شــده اســت، از جملــه: یــک 
ابــزار فرمــان  کــه بــه شــما ایــن امــکان را مي دهــد تــا بــه حالــت دســتی دوربیــن خــود 
را حرکــت دهیــد، بــه عــاوة  کنترل هــای از راه دور مختلــف بــرای شــروع ضبــط و حتــی 
تغییــر فوکــوس دوربیــن از طریــق چرخــش ارگونومیــک روی دســتة لرزش گیــر گیمبــال.
ــکان تنظیمــات شــخصي بســیار  ــي خــوب به همــراه ام ــات پیش فــرض خیل نقاط قــوت: ثب

بــاال؛ 12 ســاعت عمــر باتــري بــا قابلیــت شــارژ مجــدد

ــر کلیــة ویژگي هــا  ــگام نصــب کامــل ســایر اجــزا؛ تســلط ب نقاط ضعــف: وزن ســنگین هن
ــت ــدت اس ــوزش طوالني م ــتلزم آم مس
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مدل في یو تک  ِاي کا 2000    379 پوند/ 379 دالر:

ایــن مــدل نیــز هماننــد رونیــن- ِاس در ســري گیمبال هــاي بزرگ تــر بــرای دوربین هایــی 
بــا قابلیــت تغییــر لنــز طراحــي شــده اســت. ظرفیــت حداکثــر 2.8 کیلوگرمــی آن از مــدل 
 Nikon 5 وD IV Canon دي ِجــي آي کمتــر اســت امــا در عیــن حــال بــرای دوربین هــای
ــي و لنزهــاي غیرثابــت مناســب اســت- قیمــت ایــن مــدل  ــا قــدرت زوم معمول D850 ب
ــر ســنگین تري  کمــي بیشــتر از نصــف مــدل ِاس- رونیــن اســت. درصورتیکــه لرزش گی
را ترجیــح مي دهیــد، مــدل مشــابه ِاي کا 200 تقریبــاً 4 کیلوگــرم را پشــتیباني مي کنــد.

اطاعــات مــورد نیــاز در صفحه نمایــش لمســي روي دســتگاه قابل مشــاهده اســت و 
ترکیــب آن بــا نشــانگر کنتــرل حلقــة جادویــي چنــدکاره امــکان کنتــرل از راه دور عملکــرد 
دوربیــن از جملــه فوکــوس و زوم و نیــزISO  و تنظیمــات نــور– قابلیــت مدل ســازي 

ــد. ــم مي کن ــن- را فراه دوربی

برنامــة في یــو آن  بــا بلوتــوث بــه دســتة لرزش گیــر وصــل شــده کــه کنترل هــاي 
اضافــه اي در ایــن گیمبــال در اختیــار کاربــر قــرار مي دهــد. به محــض باالنس کــردن 
دوربیــن آزمایشــي، درمي یابیــد کــه مــدل ِاي کا 2000 قــدرت ثبــات خوبــي دارد، البتــه 

ــد نیســت. ــن کارآم ــدل ِاس- رونی ــدازة م ــرکات عمــدي به ان AL  آن در شناســایي ح
ــدت 12  ــتاندارد به م ــوم 18650 اس ــی لیتی ــلول یون ــار س ــق چه ــتگاه از طری ــرق دس ب

ــت. ــارژر مجزاس ــن- داراي ش ــدل ِاس رونی ــاف م ــر خ ــود- و ب ــن مي ش ــاعت تأمی س

نقاط قــوت: بیــن لرزش گیرهــاي ســري دي ِاس ِال آر داراي قیمــت مناســب؛ قابلیــت 
ــت گرفتن. ــگام در دس ــن هن ــي دوربی ــیار عال ــرل بس کنت

ــد  ــت؛ فاق ــت نیس ــن خوش دس ــدل ِاس- رونی ــا م ــه ب ــر در مقایس ــف: لرزش گی نقاط ضع
ــت ــي آي اس ــدل دي ج ــازي م ــاي شخصي س قابلیت ه

1.می خواهیــد دوربیــن دي ِاس ِال آر را ثابــت نگــه داریــد، خــوب، حتمــاً بایــد مطمئــن شــوید لرزش گیــر 
دوربیــن/ لنــز مــورد نظــر شــما را بــا هــم پشــتیباني مي کنــد.

2.به منظور ثبات بهینه، پیش از ادامة کار حتماً کمي وقت صرف باالنس دوربین خود کنید.

3.اکثــر لرزش گیرهــا به خوبــي بــا ارتعاشــات ناخواســته مقابلــه می کننــد، ولــي بــراي تشــخیص و شناســایي 
حــرکات عمــدي، هــوش مصنوعــی نیاز اســت.

4.اعمــال تنظیمــات دوربیــن ممکــن اســت ثبــات آن را دچــار مشــکل کنــد. لرزش گیــری انتخــاب کنیــد کــه 
امــکان کنتــرل از راه دور دوربیــن را فراهــم کنــد.

5.اغلــب گیمبال هــا دســت کم هشــت ســاعت مــداوم شــارژ را نگــه مي دارنــد، بنابرایــن عمــر باتــري جــز 
مــوارد حائــز اهمیــت نیســت.

5 نکته که باید به آن ها توجه کرد:
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مدل في یو تک  جي 6 پالس  259 پوند/ 269 دالر:

حواســتان باشــد ایــن مــدل را بــا مدل هــاي في یــو تــک جــي 6 گیمبــال کــه فقــط 
دوربین هــاي اکشــن را پشــتیباني مي کنــد، اشــتباه نگیریــد؛ ایــن مــدل جــي پــاس 
قــدرت تحمــل وزن اضافــي از 130 تــا 800 گــرم را دارد. ایــن ویژگــي به انضمــام قــاب 
بزرگ تــر دوربیــن امــکان پشــتیباني دوربین هــاي بــدون آینــه ِاي پــي ِاس- ســي  و 
نیــز آلفــا ســوني 6500 داراي لنزهــاي 16-50 میلي متــري  را در ایــن مــدل فراهــم 

مي کنــد. البتــه بــا نصــب یــک گــو ِپــرو  نیــز مي تــوان ارتفــاع آن را کوتاه تــر کــرد.
یــک صفحــه نمایــش OLED )دیــود نــوري( روي دســتة ایــن مــدل تعبیــه شــده و 
مــوراد ضــروري ماننــد حالــت گیمبــال  و میــزان شــارژ باتــري را نشــان مي دهــد؛ البتــه 
جهــت دسترســي بــه اطاعــات بیشــتر نصــب اپلیکیشــن جانبــي تلفــن همــراه في یــو تــک  
امکان پذیــر اســت. ایــن صفحه نمایــش بــا بلوتــوث بــه تلفــن همــراه هوشــمند شــما وصــل 
مي شــود، هم چنیــن اتصــال داخلــي واي فــاي هــم مخصــوص دوربین هــاي فاقــد بلوتــوث 
در ایــن مــدل تعبیــه شــده اســت. در دوربین هــاي ســازگار، دکمــة شــماره گیر کنــار 

دســته نیــز همــان کاربــرد فالوفوکــوس  را دارد.
ــض و  ــری قابل تعوی ــدل، بات ــن م ــی ای ــبک 663 گرم ــک و وزن س ــدازة کوچ ــم ان علیرغ
تشــخیص  قابلیت هــای  اگرچــه  می کنــد.  کار  ســاعت  مــدت 9  آن  میلی آمپــری   5000
حرکــت هــوش مصنوعــی به گســتردگی گیمبال هــای دی جــی آی نیســت، ولــي بــا ترکیــب 
لنــز فوجــي فیلــم 100-ایکــس- تــي و 15-45 میلي متــري کیفیــت ثبــات ایــن مــدل 

ارتقــا پیــدا کــرده اســت.
ــا، از  ــف دوربین ه ــواع مختل ــراي ان ــد ب ــرزش( کارآم ــدم ل ــات )ع ــدرت ثب ــوت: ق نقاط ق

جملــه دوربین هــاي ســبک وزن کامپکــت
نقــاط  ضعــف: فاقــد قابلیت هــاي مناســب اوســمو موبایــل؛  صرفــاً ســازگار بــا دوربین هــاي 

مپکت کا

مدل پوالروید سه محوره لرزش گیر گیمبال الکترونیک   150 پوند/ 150 دالر:

ــوان آن را در  ــي و ســاده اســت کــه نمي ت ــن مــدل به قــدري ابتدای ــي ای سیســتم داخل
بــازار رقابتــي درنظــر گرفــت. دســتة آلومینیومــي آن ارزان تــر از دســتة داراي روکــش 
پاســتیک مــدل اوســمو اســت، در واقــع ماننــد صفحه نمایــش متصــل بــه آن شــیک و 

جــذاب نیســت- فقــط یــک دکمــه بــراي روشــن و خامــوش کــردن دارد.
به دلیــل طراحــي غیرمتعــارف دســتة متصــل ایــن مــدل کــه از لنزهــاي دوربیــن محافظــت 
ــرو   ــرو هی ــو پ ــاي گ ــان دوربین ه ــه هم ــدل ب ــن م ــازگاري ای ــت س ــوان گف ــد، مي ت مي کن

ــود. ــدود مي ش مح
بــرق دســتگاه از طریــق ســه ســلول یــون- لیتیومــي تأمیــن مي شــود، کــه امــکان شــارژ 

اصلــي و مســتقل را فراهــم مي کنــد.
بــراي  ایــن رو  از  ایــن مــدل فاقــد قابلیت هــاي و ویژگي هــاي پیشــرفته اســت، و 
مبتدیــان جــذاب مي باشــد، ولــي توجــه باشــید کــه هنــگام ایجــاد ثبــات )عــدم لــرزش( 
در حــرکات ناخواســته مــدت زمــان بیشــتري جهــت فیلمبــرداري از تصویــر مــورد نظرتــان 

نیــاز داریــد، صبــور باشــید.
حالت هــاي اضافــة دســتگاه به منظــور تنظیــم حساســیت لــرزش بــه شــما کمــک کــرده و 
مقابلــه بــا چرخانــدن یــا تکانه هــاي دوربیــن را آســان تر مي کنــد. بــدون دکمــة کنترلــي 

جهــت دار روي دســتگاه، امــکان چرخــش یــا تکانه هــاي دوربیــن را نخواهیــد داشــت.

ــاوي  ــوره؛ ح ــه مح ــر س ــرم؛ لرزش گی ــرده و داري وزن 390 گ ــیار فش ــوت: بس ــاط  ق نق
شــارژر مجــزا

ــه؛  ــاي اضاف ــا حالت ه ــا ی ــر و ویژگي ه ــي لرزش گی ــاي ابتدای ــد قابلیت ه ــف: فاق نقاط ضع
قیمــت گران تــر در مقایســه بــا ســایر مدل هــاي رقیــب.
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مدل ِاس ِجي کم  ِاس ِجي گیمبال 2    100 دالر

تــا همیــن چنــد ســال پیــش، انتظــار طراحــي گیمبــال جانبــي 100 پونــدی/ 100 دالری 
امــري نشــدني بــود- ولــي خــب، در حــال حاضــر شــما چنیــن مدلــي داریــد و البتــه نســبت 
ــن  ــد، ای ــب خریده ای ــاي مناس ــا ویژگي ه ــي ب ــتگاه خوب ــد دس ــه پرداخته ای ــي ک ــه پول ب
قابلیت هــا بیشــتر از هزینــه اي اســت کــه شــما پرداختیــد. در نســخه دوم گیمبــال مــدل 
ِاس ِجــي، چهــار حالــت ثبــات )عدم لــرزش( اضافــه شــده اســت: حالــت مســیریابی اصلــی  
ــه  ــذاري ک ــت قفل گ ــد؛ حال ــن را فراهــم می کن ــی دوربی ــکان چرخــش افق ــاً ام ــه صرف ک
قفــل و ثابت شــدن لرزش گیــر در یــک جهــت را امکان پذیــر مي کنــد کــه به ارحتــي 
ــه شــما  ــي قابلیــت تغییــر دارد؛ حالــت مســیریابي آزاد  ب ــا اســتفاده از دکمــة کنترل و ب
اجــازه می دهــد بــه ســمت مســیر در راســتاي دســته حرکــت کنیــد و حالــت ســلفي  کــه 
بــا ایجــاد چرخــش جهــت لنــز دوربیــن آن را بــه ســمت شــما مي چرخانــد تــا بتوانیــد خــود 

را در فضایــي کــه مي خواســتید تصــور کنیــد.
ــه خروجــي  ــي بصــري اســت ک ــي آزاد  قابلیت ــت ردیاب ــا، حال ــر اســاس پژوهش هــاي م ب
و نتایــج بســیار خوبــي در پــي دارد. ایــن مــدل ســه محــورة لرزش گیــر امــکان چرخــش 
ــا  ــط ب ــد؛ و فق ــر مي ده ــه کارب ــي را ب ــت لغزش ــه حرک ــز 640 درج ــه اي ، و نی 320 درج
دوربین هــاي اکشــن ســازگاري دارد، ولــي در عیــن حــال دســتة مخصــوص نصــب 
ــدل و  ــر م ــوان ه ــع مي ت ــت و در واق ــیاري اس ــوع بس ــم  داراي تن ــي ک ــاي ِاس ِج مدل ه
ــری آن  ــارژ 2600 میلی آمپ ــری قابل ش ــرد. بات ــوار ک ــن را روي آن س ــدي از دوربی برن

غیرقابل تعویــض اســت و به طــور متوســط 6 ســاعت کار می کنــد.

نقاط قوت:  قیمت ارزان؛ چهار حالت لرزش گیري؛ بسیار سبک و جمع وجور.
ــا دوربین هــاي  نقــاط  ضعــف: باتــري غیرقابل تعویــض و نســبتاً کوچــک؛ صرفــاً ســازگار ب

اکشــن.
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Canon EOS RP

انــدی ِوســتِلیک : دوربیــن آماتــور، بــدون آینــه  و فول فریــم کنــن، محصولــی بســیار مناســب بــرای 
مشــتاقان عکاســی اســت.

دکمه M.Fn )چند 
منظوره(:

دسترســی  منــوی 
میــزان  بــه  ســریع 
حســگر،   حساســیت 
حالــت درایــو،  حالــت 
حالــت  و  فوکــوس 
بــا  باالنــس   وایــت 
ایــن  دادن  فشــار 
ــود. ــال می ش ــه فع دکم

رابط ها:
پــورت خروجــی از راه دور نــوع 
و  هدفــون  ســوکت های   ،E3
 USB میکروفــون و خروجی هــای
ســمت  یــک  در   HDMI و   – C

تعبیــه شــده اند.

زاویه متغییر صفحه 
نمایش:

تکنولــوژی  ایــن 
بــرای  می تــوان  را 
روی  از  فیلمبــرداری 
بــه  کمــر  ســطح  و  ســر 
فرمــت  دو  هــر  در  بــاال 
یــا  و  عمــودی  و  افقــی 
صــورت  بــردن  جلــو 
ســلفی گرفتن  بــرای 
کوتــاه  فیلمبــرداری  و 

کــرد. اســتفاده 

باتری
ایــن مــدل بــا یــک باتــری LP-E17 کوچــک 
ــی 250  ــارژ توانای ــار ش ــر ب ــد و در ه کار می کن
ــت.  ــی اس ــیار پایین ــزان بس ــه می ــات دارد ک ش
بــا ایــن حــال، قطعــات یدکــی آن همیشــه در 

دســترس هســتند.

در یک نگاه

99 پوند
EF دارای آداپتور•

 26.2 فریـم  فـول  •سنسـور 
مگپیکسـلی

•ISO 50-120 400  )گسترش یافته(
در  فریـم   5 پیوسـته  •عکسـبرداری 

ثانیـه ای
الکترونیکـی  نقطـه  میلیـون   2.36•

ب ه یـا منظر
میلیـون   1.04 اینچـی   3 •صفحـة 

لمسـی تمـام  نقطـه ای 
•بـه همـراه لنـز L RF F4 24 تـا 105 
 2.399.99  EF آداپتـور  و  میلیمتـری 

پوند.
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EG-E1  قاب اضافی

کانــن بــرای آن دســته افــرادی کــه تصــور می کننــد مــدل 
EOS RP کوچــک اســت، یــک قــاب اضافــی EG-E1 ارائــه 
کــرده کــه درون پایــه دوربیــن پیــچ می شــود و ابعــاد بیشــتری 
را بــه آن اضافــه می کنــد. ایــن قــاب یــک ســوکت ســه پایــه و 
یــک در بــرای محفظــة باتــری دارد و بــرای نصــب آن ابتــدا بایــد 

دِر باتــری دوربیــن را جــدا کنیــد.

ــا نصــب ایــن قــاب  ــد ب ــه دســت های بزرگــی دارن ــی ک کاربران
می تواننــد بــه راحتــی دوربیــن را بــه دســت بگیرنــد، امــا 
ــد  ــد آن بای ــرای خری ــی دارد و ب ــی باورنکردن ــفانه قیمت متأس

84.99 پونــد بپردازیــد.

ــه  ــدون آین ــم ب ــتم فول فری ــی سیس ــته، معرف ــپتامبر گذش س
 EOS کانــن واکنش هــای متفاوتــی را در پــي داشــت. بدنــه
R پــر از ایده هــای نوآورانــه بــود، امــا در نهایــت در مــورد 
همیشــگی  کاربــران  بــرای  دوربین هــا  کارکــرد  چگونگــی 
دوربین هــای EOS DSLR بســیار غریــب بــود. ایــن مــدل 
نقطــة مقابــل مــدل Z6 و Z7 نیکــون اســت کــه اساســاً مشــابه 

شــده اند. طراحــی  مینیاتــوری   DSLR دوربین هــای

ــاه تمــام از معرفــی ایــن مــدل گذشــت و اکنــون کانــن  پنــج م
ــرد. مــدل  ــی ک ــه شــکل EOS RP رونمای دومیــن مدلــش را ب
دوم نســبت بــه مــدل EOS R کوچک تــر، ســاده تر و بســیار 
ارزان تــر اســت. ایــن مــدل بــا قیمــت 1.400 پونــدی حقیقتــاً 
یکــی از ارزان تریــن دوربین هــای فول فریــم موجــود در بــازار 
اســت. مــدل EOS RP اشــتراکات بســیار زیــادی بــا مــدل 
قبلــی خــود دارد، امــا برخــی از مؤلفه هــای بحث برانگیــز مــدل 
ــدل  ــاد م ــه ی ــر را بافاصل ــده و کارب ــذف ش ــین در آن ح پیش

ــدازد. ــی می ان ــای اساس ــا تفاوت ه ــا ب ــی، ام EOS قدیم

کانــن قصــد داشــت در مــدل EOS RP تــا حــد ممکــن انــدازه 
 485 وزن  بــا  کــه  شــکلی  دهــد،  بــه  کاهــش  را  وزنــش  و 
ــور  ــدل آمات ــی از م ــه(، حت ــری و کارت حافظ ــامل بات ــی )ش گرم
ســبک تر  نیــز   APS-C DSLR دوربین هــای   800D  EOS
پایــة  کــردن  جفــت  نتیجــة  در  آن  نازک تــر  طراحــی  باشــد. 
ــتی  ــاب دس ــک ق ــا ی ــری RF ب ــر 54 میلیمت ــور داراي قط کانکت
ــر  ــن در اطــراف کنترل ــانه های دوربی ــه ش ــت ک ــق و زیباس عمی
شــماره گیری ماننــد منظره یــاب الکترونیکــی 2.36 میلیــون 
ــل در  ــور کام ــم به ط ــا ه ــه ب ــه هم ــرده ک ــاد ک ــه ای را ایج نقط
ــک  ــتی، ی ــمت پش ــت. در قس ــده اس ــازی ش ــه جاس ــل بدن داخ
ــه  ــرار گرفت ــرک ق ــاً متح ــوع کام ــی از ن ــی 3  اینچ ــة لمس صفح
در  کــه  معمولــی  تاشــوی  صفحه نمایش هــای  برخــاف  کــه 
زوایــای  در  عکســبرداری  می شــود،  یافــت  رقبایــش  اکثــر 
غیرمعمــول در هــر دو حالــت افقــی و عمــودی را بســیار ســاده 

ــرد. ــد ک خواه
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مــدل EOS RP کــه ذاتــاً دارای سنســور 26.2 مگاپیکســلی 
 6D  EOS دوربیــن  از  اســت   CMOS فریــم  فــول  و 
Mark II گرفتــه شــده اســت. ایــن مــدل بــا آخریــن مــدار 
مجتمــع تصویربــرداری  هشــت هســته ای جفــت شــده و 
ــد کــه  حساســیتی حــدود ISO 100-40,000 ایجــاد می کن
ــت.  ــش اس ــز قابل افزای ــدود ISO 50-120,400 نی ــا ح ت
ایــن دوربیــن می توانــد بــه آســانی در هــر ثانیــه پنــج 
ــا  ــار شــات ب ــا چه ــا فوکــوس ثابت شــده و ی ــی ب شــات متوال
فوکــوس متغیــر بگیــرد. فوکوس هــای خــودکار بــا اســتفاده 
از تکنولــوژی Dual Pixel CMOS AF، قابلیــت )تشــخیص 
ــوس  ــه فوک ــتفاده از 4779 نقط ــا اس ــه ب ــد ک ــازی ( دارن ف
قابل انتخــاب، 88 درصــد از سنســور های عرضــی و تمــام 
کمپانــی  می دهــد.  پوشــش  را  لنــز  ارتفــاع  سنســور های 
کانــن ادعــا دارد کــه ایــن دوربیــن در نوردهــی -5 )-5 
ــه راحتــی کار می کنــد. انتظــار مــی رود  ــز F/1.2  ب EV( و لن
ــخیص  ــت تش ــن قابلی ــن دوربی ــخه از ای ــن نس ــه در آخری ک
ــه  ــز اضاف ــک نی ــوس اتوماتی ــت فوک ــم در حال ــره و چش چه
ــت  ــول آن اس ــن محص ــتة ای ــکات برجس ــر ن ــود. از دیگ ش
کــه بــا اســتفاده از فرمــت CR3  حجــم عکس هــای خــام 
تــا 40 درصــد نســبت بــه گذشــته کمتــر مي شــود. فرآینــد 
را  امــکان  ایــن  کانــن  دوربین هــای  در  عکــس  ویرایــش 
می دهــد تــا قبــل از ارســال عکس هــا از طریــق Wifi و 
ــز روی  ــا نی ــد. عکس ه ــش کنی ــا را ویرای ــوث آن ه ــا بلوت ی
ــوژی پیشــرفته  ــا تکنول ــوع SD Card  ب حافظــة جانبــی از ن

UHS-II ذخیــره می شــود.

می تــوان  دوربیــن  ایــن   4K کیفیــت  از  اســتفاده  بــا 
و  ضبــط  پیکســل   3980x2160 وضــوح  بــا  فیلم هایــی 
ذخیــره کــرد. متأســفانه فوکــوس خــودکار dual-pixel فقــط 
در حالــت Full HD قابل اســتفاده اســت کــه بایــد فوکوســی 
دقیــق و مایــم در آن ایجــاد کنــد. ســوکت های میکروفــون 
و هدفــون نیــز در قســمت پایینــی دوربیــن قــرار داده 
شــده انــد کــه مانــع قرارگیــری دوربیــن در محــل مناســب 

خــود بــرای ضبــط بهتــر نخواهنــد شــد.

جنــس  از  پوششــی  کــم وزن،  دوربیــن  از  مــدل  ایــن  در 
ــه  ــد ک ــت می کن ــی آن را محافظ ــی منیزیوم ــتیک شاس پاس
در مقایســه بــا مــدل EOS R از مقاومــت آن کاســته شــده 
اســت؛ امــا نمی تــوان ایــن ویژگــی را ضعــف ایــن مــدل 
ــود  ــی ش ــث م ــزرگ آن باع ــبتاً ب ــنفجی نس ــاب اس ــد. ق خوان
ــتحکام  ــه اس ــد ب ــت می گیری ــه آن را در دس ــی ک ــا هنگام ت
بــرای  مناســبی  جایــگاه  طرفــی  از  پی ببریــد.  مــدل  ایــن 
پشــت انگشــت شســت در ایــن دوربیــن بــرای اســتراحت 
تعبیــه شــده اســت. کمپانــی کانــن نیــز قــول داده اســت کــه 
 EOS ضدغبــار و ضدلکــه بــودن ایــن محصــول را بــه مــدل
80D برســاند. در خصــوص عملکــرد ایــن دوربیــن بایــد ذکر 
شــود کــه بــه شــدت بــه هم خانواده هــای بزرگ تــر خــود کــه 
دارای دو دکمــه الکترونیکــی بــرای تنظیــم نوردهی هســتند 
شــبیه اســت. از ســوي دیگــر، دکمــه Dial Function را 
ــر  ــفیدی، و دیگ ــزان س ــادل می ــم ISO، تع ــرای تنظی ــز ب نی
تنظیمــات مهــم از هــم خانواده هــای خــود بــه ارث بــرده 
اســت. ایــن مــدل صفحــه لمســی دیگــر EOS R هــا را 
نــدارد، در حالــی کــه بــا بهــره بــردن از دکمــه حلقــه ای آن، 
دسترســی بــه  FV Exposureرا تکمیــل کــرده اســت. بــه 
ــی  ــه لمس ــوان از صفح ــوس، می ت ــه فوک ــر نقط ــور تغیی منظ
ــی  ــی منطق ــدازة کاف ــه ان ــه ب ــرد ک ــتفاده ک ــا d-pad اس و ی

می رســد. به نظــر 

مــدل،  ایــن  در  مــا  اجمالــی  بررســی های  از  اســتفاده  بــا 
ــر و  ــی کامل ت ــن توضیحات ــی کان ــه کمپان ــد ک ــر می رس به نظ
جامع تــر از ایــن مــدل در مقایســه بــا ســری EOS R ارائــه 
ــا وجــود عدم برخــورداری از سیســتم  کنــد. ایــن دســتگاه ب
تثبیــت عکــس و وجــود یــک اســات بــرای کارت حافظــه 
همچنــان میــدان را بــرای منتقــدان بــاز نگــه داشــته اســت. 
ــا مدل هــای  امــا ایــن معایــب بــرای اختــاف هــزار پونــدی ب
 27 از  محصــول  ایــن  اســت.  قابل چشم پوشــی  مشــابه 

فوریــه بــه بــازار عرضــه خواهــد شــد.

ساختمان و جزییات دوربین
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در کنــار دوربیــن  EOS RPکانــن، ایــن کمپانــی از توســعه 
و ایجــاد 6 لنــز دیگــر خبــر داد کــه در ســال 2019 رونمایــی 
خواهــد شــد امــا از جزئیــات دقیق تــر خصوصیــات، قیمــت 
و دســترس پذیری آن هنــوز اطاعاتــی بــه دســت نرســیده 

است.
 6.3-240mm F4-24 RF ،اولیــن لنــز در ایــن فهرســت
به نظــر  خــود   10x بزرگ نمایــی  بــا  کــه  اســت   IS USM
ویــژه ای  ســازگاری   EOS RF دوربیــن  بــا  کــه  می رســد 
بــرای عکاســی در مســافرت دارد. ایــن لنــز دارای دو حلقــة 
ــرای فوکــوس دســتی و نوردهــی مــورد اســتفاده  تنظیــم ب
ــز،  ــن لن ــودن ای ــرفته ب ــی پیش ــت اصل ــرد. عل ــرار می گی ق
آن  بــزرگ  دیافراگــم  و  آن  منحصربه فــرد  ویژگی هــای 
 35mm-15  RFلنز هــای شــامل  ویژگی هــا  ایــن  اســت. 
 RF 70 وmm F2.8L IS USM RF-24 و  F2.8L IS USM
200mmF2.8L IS USM-70 نیــز هســت. هــر ســة ایــن 
ــزا  ــم مج ــای تنظی ــا حلقه ه ــت ب ــتم تثبی ــا دارای سیس لنز ه
 .4/105mm f-24 RF هســتند، دقیقــاً همانطــور کــه مــدل
ــه  ــز تل ــره، دو لن ــان پرت ــرای عکاس ــت. ب ــده اس ــز ش تجهی
 RF85mmf1.2L فوتــوی کوتــاه و فــوق ســریع بــا نام هــای
USM و USM Ds 85mm F1.2 RF معرفــی شــده اســت. 
  Defocus Smoothing ــارت ــف عب ــز، DS مخف ــن لن در ای
اســت. ایــن لنــز بــرای داشــتن بوکــة جذاب تــر از فنــاوری 
لنز هــای  از  بســیاری  در  کــه  می بــرد  بهــره  آپودیزیشــن 

ــت. ــت اس ــره قابل رؤی پرت

RF نسل آینده لنز های
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 7000 Alpha ،مجلــه کــه در مراحــل اولیــه ی خود بــود پرچــم دار جدید ســونی
هنــوز بــه بــازار عرضــه نشــده بــود. انتظــار داریــم در مــاه فوریــه از آن رونمایی 
شــود امــا ایــن کمپانــی محصــول دیگــری را در خــط تولیــدش قــرار داد. مــدل 
ــز  ــد  A6300نی ــر از A6500 دارد و تولی ــی کمت ــد Alpha 6400 قدرت جدی
ــم  ــان فیل ــوب عکاس ــدل محب ــان م ــز همچن ــد.A6500  نی ــد ش ــف خواه متوق
ــن  ــش ای ــه ای صفحه نمای ــش 180 درج ــت چرخ ــت. قابلی ــرداران اس و فیلمب
ــردی و  ــرای عکس هــای ســلفی و نمایش هــای ویدیویــی بســیار کارب دوربیــن ب
مفیــد خواهــد بــود. سنســور 24 مگاپیکســلی  Alpha 6400بــه فیلمبــرداران 
اجــازه می دهــد بــا کیفیــت 4K فیلمبــرداری کننــد. همچنیــن اولیــن بــار اســت 
 3 Slog وHLG  ،2 Slog حالت هــای APS- C کــه کمپانــی ســونی در مــدل
ــا  ــودکار A6400 ب ــوس خ ــد فوک ــا می کن ــونی ادع ــت. س ــرده اس ــه ک را اضاف
ــری  ــاتر آن عم ــت و ش ــوس اس ــریع ترین فوک ــا س ــه در دنی ــرعت 0.02 ثانی س
ــاه  ــز( در م ــدون لن ــونی )ب ــدل A6400 س ــات دارد. م ــا 200.000 ش ــر ب براب

ــه فــروش می رســد. ــه قیمــت 900 دالر ب ــه ب فوری
 A7Rدر اخبــار دیگــر نیــز آمــده ســونی به روزرســانی های نرم افــزار بــرای
ــک و  ــوس اتوماتی ــانی فوک ــامل به روزرس ــه ش ــرده ک ــام ک III  و III A7 را اع
قابلیــت تنظیــم زمــان می شــود و ویژگی هــای فوکــوس خــودکار در A6400 را 

هــم ارائــه می کنــد.

دوربین جدید سونی همراه به روزرسانی نرم افزار آن
6400 Alpha افزایش انتظارات با

ــارة کارایی هــای EOS R CSC بیــان  کمپانــی کانــن اطاعــات بیشــتری درب
لنــز 100  همــراه  بــه   8K کیفیــت( حرفــه ای  مدل هــای  اســت.  کــرده 
ــخة  ــا نس ــتند. ام ــت( در راه هس ــر دس ــراه لرزش گی ــه هم ــلی ب مگاپیکس
ــز  ــن نی ــرة کان ــد. هیئت مدی ــد ش ــازار خواه ــر وارد ب ــه EOS R زودت اولی
اعــام کــرده ایــن مــدل طراحــی شــده اســت تــا تصویــر فــول فریــم 
ــی  ــر آن لنزهای ــد و عاوه ب ــه ده ــازه کاران ارائ ــازار ت ــه ب ــه را ب ــدون آین ب
بــرای مشــتریان تــازه کار در حــال تولیــد هســتند. طبــق گزارشــات، پــس 
 EOS ــن ــرفته دوربی ــدل پیش ــد م ــد5DS/R EOS، تولی ــای تولی از انقض
ــدون  ــای ب ــازار دوربین ه ــر ب ــون ب ــن اکن ــود. کان ــان تر می ش 5DS/R آس
آینــه در ژاپــن تســلط دارد و بــا شکســت دادن اُلیمپــوس و ســونی در 

جایــگاه اول قــرار گرفتــه اســت.

EOS R جدید برای تازه کاران در راه است
به زودی فول فریم مقرون به صرفه خواهید داشت

 1X-OM-D EM رونمایی اولیمپوس از
pro DSLR رقابت شانه به شانه با

ــدل ــوس م ــن الیمپی ــه دوربی ــال 2019 ب ــازار کار س ــزرگ در ب ــن ب ــن دوربی ــگاه جدیدتری جای
 1X-EM 1  تعلــق دارد کــه بــرای عکاســان ورزشــی طراحــی شــده اســت. مــدلX-OM-D EM
مجهــز بــه سنســور مایکــرو چهارســوم  اســت و ســرعت شــاتر باالیــی بــرای عکاســی از صحته هــای 
ــاً محبــوب عکاســان ورزشــی خواهــد  ورزشــی دارد. ایــن دوربیــن کامپکــت بــدون آینــه مطمئن
بــود کــه در جســت وجوی دوربینــي ســبک تر و بــا تنظیمــات فشــرده تر نســبت بــه دوربین هــای 
ــگاه Photokina در  ــه در نمایش ــود ک ــده ای ب ــا تولیدکنن ــوس تنه ــتند. اُلیمپ DSLR Pro هس
ســپتامبر گذشــته مــدل جدیــدی ارائــه نــداد. بنابرایــن تولیــد 1X-EM بــرای هــواداران 

اُلیمپــوس خبــر خوبــی بــود.
ــود را  ــی از ســفیران خ ــی گروه ــن کمپان ــن، ای ــود. بنابرای ــاله می ش ــوس 100 س امســال اُلیمپ

بــرای ثبــت تصاویــر جشــن صــد ســالگی بــرای کتــاب و نمایشــگاه تشــکیل داده اســت.

 تازه ها و هیجان انگیزها
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روزی با حیوانات خانگی

کاغذ عکاسی هنرهای زیبا از 
فوجی فیلم

لبــاس پوشــاندن بــه حیوانــات خانگــی در روز 14 ژانویــه مــا را 
ــر  می انــدازد  بــه یــاد کتــاب ســگ های آدم نمــا  از ســاندرا مول
کــه بــه بررســی ظاهــری ســگ هایی می پــردازد کــه پــس از 
لبــاس پوشــیدن شــبیه انســان ها می شــوند. او می گویــد: »مــن 
مهــارت خاصــی در عکاســی از آدم هــا و ســگ ها دارم و احســاس 
می کنــم کــه ثبــت ویژگی هــا و خصوصیــات ســوژه هایم اهمیــت 
باالیــی دارد. ایــن مجموعــه، نمایشــگاهی از ســگ های متفــاوت 
پا کوتــاه،  تــا ســگ های  گرفتــه  آلمانــی  نژادهــای   از  اســت. 

ــی.«  ــرد خیابان ــگ های ولگ ــل و س ــگ های اصی س

در ایــن کتــاب 83 عکــس وجــود دارد کــه هــر ســگ را به شــکل 
ــای  ــاب لباس ه ــی انتخ ــد و چگونگ ــف می کن ــه ای توصی طنزگون
ــن  ــاپ ای ــوز  چ ــی آورد.تِ ِنی ــش در م ــه نمای ــگ ها را ب ــن س ای

کتــاب را بــر عهــده داشــته و قیمــت آن 19 فرانــک اســت.

ــم  ــی فوجی فیل ــذ عکاس ــن کاغ جدیدتری
ــا در دســترس عمــوم  ــون در بریتانی اکن
در  کاغــذ  ایــن  اســت.  گرفتــه  قــرار 
مــاه  در  فوتونیــکا   اخیــر  نمایشــگاه 
عنــوان  و  شــد  رونمایــی  ســپتامبر 
مقاوم تریــن کاغــذ ساخته شــده از نقــره 
ــذ  ــن کاغ ــاص داد. ای ــود اختص ــه خ را ب
کــه ماکســیما  نــام دارد بــرای عرضــه در 
بازارهــای هنرهــای زیبــا طراحــی و در 
ســایزهای مختلفــی تولیــد شــده اســت.

اسکنر جدید ِاپسون

آیــا دوســت داریــد آرشــیو عکس هایتــان 
را وارد یــک دامنــه )دامیــن( دیجیتــال 
680w-FFاز  جدیــد   مــدل  کنیــد؟ 
ــه  ــد در 30 ثانی ــون می توان ــی اپس کمپان
30 عکــس را در اندازه هــای 13×9 تــا 
ایــن  کنــد.  اســکن  ســانتی متر   19×21
دســتگاه قابلیت هایــی ماننــد اصــاح رنــگ 

و بریــدن عکــس را نیــز دارد.

مدل S1 پاناسونیک در محفظة 
شیشه ای در لندن رؤیت شد.

انجمــن  نمایشــگاه  بازدیدکننــدگان 
مــاه  در  عروســی   و  پرتــره  عکاســان 
کامپکــت  دوربیــن  توانســتند  ژانویــه 
ــا  ــه ب ــدون آین ــم و ب ــدل  S1 فول فری م
پاناســونیک  میلی متــری   70-200 لنــز 
را درون محفظــه ای شیشــه ای ببیننــد. 
انتظــار مــی رود ایــن مــدل در مــاه مــارس 

وارد بــازار شــود

 تازه ها و هیجان انگیزها
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 Nikon Z لنز های جدید برای

لنز واید به خانوادة مدل های بدون آینة فول فریم می پیوندد.
شــرکت نیکــن قصــد دارد در نمایشــگاه ســی  ای  ِاس مــاه ژانویــه لنــز جدیــد 
خــود بــرای دوربین هــای بــدون آینــة فول فریــم محبــوب نســل Z را معرفــی 

. کند
ــه  ــت ک ــد اس ــوپر وای ــت زوم س ــک کامپک ــز 4/1430mm f Nikkor Z ی لن
فاصلــة کانونــی کوتاهــی دارد. ایــن لنــز چهارمیــن لنــز ســری Z اســت کــه بــه 
Z  بــازار عرضــه خواهــد شــد. بــه گفتــة شــرکت نیکــن، 5 لنــز دیگــر از ســری

احتمــاالً در ســال 2019 عرضــه خواهنــد شــد.
لنــز 4/1430mm f Nikkor Z از 14 جــزء در 12 گــروه ســاخته شــده اســت 

کــه شــامل 4 جــزء  EXو 4 جــزء منحنــی اســت.
ایــن لنــز از تکنولــوژی پوشــش نانو کریســتال نیکــن بهــره بــرده اســت. 
ــیار  ــت. ش ــده اس ــانده ش ــور پوش ــی آن از فلوئ ــطح جلوی ــزء مس ــاوه ج به ع
ــری  ــای 82 میلی مت ــا فیلتره ــا ب ــد ت ــکان را می ده ــن ام ــز ای ــه لن ــی ب جلوی

ماننــد فیلتر هــای ِان  دی )ND( و پاریــزه مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
حداقــل فاصلــه کانونــی 4/1430mm f Nikkor Z برابــر اســت بــا 28 
 89  ×85 آن  ابعــاد  دارد.  تیغــه  هفــت  لنــز  ایــن  دیافراگــم  میلی متــر. 
ــدون  ــای ب ــا لنزه ــه ب ــت. در مقایس ــرم اس ــز 485 گ ــش نی ــر و وزن میلی مت
آینــة فول فریــم نیکــن، ایــن لنــز حــدوداً 28.6 درصــد ســبک تر و 32 
 Nikkor35 اســت. مــدلmm-16 AF-S Nikkor درصــد کوتاه تــر از مــدل
S 4/30mm f-14 در مــاه آوریــل بــه قیمــت 1.299.95 دالر )1349 پونــد( 

ــه فــروش خواهــد رســید. ب
نیکــن در نمایشــگاه ســی  ای  ِاس اعــام کــرد، ردیابــی چشــم در حالــت 
فوکــوس اتوماتیــک بــه ســری های Z6 و Z7 اضافــه خواهــد شــد. هــر دوی 
ــه از  ــازگارند ک ــد CFexpress س ــتانداردهای جدی ــا اس ــا ب ــن دوربین ه ای

طریــق به روزرســانی نرم افــزاری قابل اســتفاده اســت.

لنز واید به خانوادة مدل های بدون آینة فول فریم می پیوندد.

تجهیزات خود را در کیف هایی حمل کنید که در 
آن ها از محصوالت حیوانی استفاده نشده است.

صــد  کــه  کوزی ِاســپید   دوربین هــای  کیــف 
در صــد گیاهــی اســت اکنــون در بریتانیــا بــه 
ــه در آن هــا  ــن شــده ک فــروش می رســد و تضمی
شــامل  حیوانــی  ماهیــت  بــا  مــاده ای  هیــچ  از 
ــتفاده  ــد آب اس ــش های ض ــب و پوش ــگ ، چس رن
گــروه،  ایــن  مــدل  بزرگتریــن  اســت.  نشــده 
کمســلینگر ِاســتریتوماتیک پــاس  نــام دارد کــه 
ــم  ــای دی  ِاس  ِال  آر فول فری ــد دوربین ه می توان
ــای  ــواع کیف ه ــد. ان ــای ده ــود ج ــزرگ را در خ ب
کوزی ِاســپید را می توانیــد در نمایشــگاه عکاســی 

ــد. ــارس ببینی ــاه م م

دی  ِاس  دوربین هــای  شــاتر  در  را  زوم  میــزان 
بــا  می تــوان  کنــن  و  نیکــن  شــرکت های   ِال آر 
ــش داد. ــو افزای ــة کنک ــای کم هزین ــن مبدل ه ای
مدل هایــی از HD Pro کــه جایگزیــن زوم مــدل 
 Teleplus از   عبارتنــد  می شــوند   Pro300
و  پونــد(   269 قیمــت  2x DGX)بــا   HD Pro
1.4x DGX HD Pro )بــا قیمــت 219 پونــد(. 
ــرار  ــن ق ــه دوربی ــز و بدن ــن لن ــا بی ــن مبدل ه ای
گرفتــه و فاصلــة کانونــی لنــز را بــه ترتیــب 2 
مبدل هــای  می دهنــد.  افزایــش  برابــر   1.4 و 
 Nikon و یــا Canon EF جدیــد بــا قــاب لنزهــای

ســازگارند. آن  لنزهــای  ویژگی هــای  و   F

کیف گیاهی دوربین

مبدل های اچ  دِی کنکو
میزان زوم را با این اکسسوری ها افزایش دهید.
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     آشنایی با عالئم لنزهای نیکون

عالئم لنز نیکون را بشناسید

ــه  ــه توجــه ب ــی اســت ک ــن، دارای ویژگی  هــا و مشــخصات فراوان ــز دوربی هــر لن
هــر کــدام از آن  هــا در هنــگام خریــد لنــز اهمیــت دارد. معمــوالً ایــن مشــخصات 
بــه صــورت عائمــی مختصــر و کوتــاه بــر روی لنــز حــک می  شــوند. شــرکت نیکــون، 
ــه  ــت ک ــی اس ــای عکاس ــن ه ــد دوربی ــه تولی ــال در زمین ــای فع ــی از کمپانی  ه یک
لنز هــای بســیار بــا کیفیتــی را بــرای دوربین هــای خــود بــه بــازار عرضــه می کنــد. 
ــز، هماننــد ســایر لنز هــا دارای عائــم اختصــاری خــاص   لنز هــای ایــن شــرکت نی
هســتند کــه در ایــن مطلــب قصــد داریــم بــه بررســی ایــن عائــم و معانــی آن  هــا 
بپردازیم؛ برای آشــنایی بیشــتر با مشــخصات حک شــده روی لنز دوربینتان،  با ما 

باشید… همراه 

ــه  ــه توجــه ب ــی اســت ک ــن، دارای ویژگی  هــا و مشــخصات فراوان ــز دوربی هــر لن
هــر کــدام از آن  هــا در هنــگام خریــد لنــز اهمیــت دارد. معمــوالً ایــن مشــخصات 
بــه صــورت عائمــی مختصــر و کوتــاه بــر روی لنــز حــک می  شــوند. شــرکت نیکــون، 
ــه  ــت ک ــی اس ــای عکاس ــن ه ــد دوربی ــه تولی ــال در زمین ــای فع ــی از کمپانی  ه یک
لنز هــای بســیار بــا کیفیتــی را بــرای دوربین هــای خــود بــه بــازار عرضــه می کنــد. 
ــز، هماننــد ســایر لنز هــا دارای عائــم اختصــاری خــاص   لنز هــای ایــن شــرکت نی
هســتند کــه در ایــن مطلــب قصــد داریــم بــه بررســی ایــن عائــم و معانــی آن  هــا 
بپردازیم؛ برای آشــنایی بیشــتر با مشــخصات حک شــده روی لنز دوربینتان،  با ما 

همراه باشــید…عائم لنز نیکون

Nikor : ایــن واژه را بــر روی تمامــی لنز هــای تولیــد شــده توســط شــرکت 
نیکــون مشــاهده می کنیــد کــه در واقــع، نــام ســری لنز هــای تولیــدی ایــن 

شــرکت اســت.

xx-xx mm : حتما شما هم اعدادی با این شکل را روی لنز ها دیده  اید!

ایــن اعــداد معمــوالً بر حســب میلی متر بیــان می  شــوند و بیانگر فاصلــه کانونی لنز 
هســتند. فاصلــه کانونــی می  توانــد عددی ثابت باشــد )به صــورت xx mm(، که در 
ایــن صــورت، لنــز پرایــم یــا تــک کانونــی اســت و یــا بــه صــورت یــک بــازه بیــان 
ــه  ــز دارای فاصل ــز، لن ــورت نی ــن ص ــه در ای ــورت xx-xx mm(، ک ــه ص ــود )ب ش

کانونــی متغیــر اســت و لنــز زوم نامیــده می  شــود.

لنزهــای دارای فاصلــه کانونــی بیــن 8 تــا 35 میلی متــر لنــز وایــد ، لنز هــای 
دارای فاصلــه کانونــی بیــن 35 تــا 70 میلی متــر، لنــز معمولــی )normal( و 
ــو نامیــده مــی - ــه فوت ــز تل ــر، لن ــه کانونــی بیــش از 70 میلی مت ــا فاصل لنز هــای ب

شوند.

XX:1 : ایــن نمــاد کــه در آن بــه جــای xx ، اعــدادی ماننــد 1.4 ، 2 ، 2.8 ، 4 ، 5.6 
ــان می شــوند،  ــداد بی ــن اع ــازه ای ــه صــورت یــک ب ــا ب ــرد و ی ، 8 و … جــای می  گی
نمایان گــر حداکثــر محــدوده گشــودگی دیافراگــم لنــز اســت. دیافراگــم در واقــع 
دریچــه کنتــرل کننــده میــزان نــور ورودی بــه سنســور می باشــد و هرچــه عــدد 

دیافراگــم بیشــتر باشــد، دیافراگــم بســته  تر اســت.
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AF : ایــن عامــت کــه مخفــف شــده عبــارت Auto Focus اســت، بــه معنــای      آشنایی با عالئم لنزهای نیکون
وجــود قابلیــت فوکوس خودکار در لنز می باشــد.

 Distance یــک واژه ، Auto Focus در ایــن عامــت، بــه عبــارت :  AF-D
نیــز اضافــه می شــود کــه بــه معنــای فاصلــه اســت. در لنزهــای دارای ایــن 
عامــت، فوکــوس خودکار بــا کمک اطاعات فاصلــه  ای انجام می  شــود. تفاوت 
ایــن لنزهــا بــا لنزهــای دارای عامــت AF در این اســت که این لنزهــا دارای 
امــکان شناســایی ســوژه تــا دوربیــن می باشــند و می تواننــد از ایــن اطاعات 

بــرای نورســنجی و … اســتفاده کنند.

AF-S : عبــارت Auto Focus Silent کــه معنــای آن فوکــوس خــودکار 
بی  صداســت، یکــی از قابلیت  هــای لنز هــای شــرکت نیکــون اســت.

AF-P : از جملــه جدید تریــن محصــوالت 
ــای  ــه لنز ه ــوان ب ــون، می  ت ــرکت نیک ش
ســری AF-P اشــاره کــرد. ایــن لنزهــا، 
ــود  ــوس موج ــای فوک ــان موتوره از هم
ــا  ــد، ب ــره می  گیرن ــای AF-S به در لنزه
ایــن تفــاوت کــه فاقــد ســوئیچ فوکــوس 
همچنیــن  و  هســتند  خودکار/دســتی 
ــر روی آن - ــز ب ــگیر نی ــه VR لرزش دکم
هــا تعبیــه نشــده اســت. در واقــع ایــن 
مــوارد از طریــق منــوی تنظیمــات انجــام 

می  شــوند.

ــت،  ــن عام ــای دارای ای ASP : در لنزه
اســفریکال  عدســی  یــک  حداقــل 
شــده  گرفتــه  کار  بــه   )aspherical(
اســت. در عناصــر اســفریکال، هــر چــه 

فاصلــه از مرکــز لنــز بیشــتر شــود، میــزان خمیدگــی عدســی نیــز بیشــتر 
می  شــود. عناصــر اســفریکال معمــوالً خطاهــای اپتیکــی کمتــری نســبت بــه 
المان هــای کــروی معمولــی دارنــد و یکــی از مهم  تریــن ویژگی  هــای آن هــا، 
 AS کاهــش میــزان اعوجــاج در لنز هــای وایــد اســت. لنز هــای دارای نمــاد

ــتند. ــت هس ــن قابلی ــز دارای همی نی

 Close Range Correction ایــن عامــت که مخفــف شــده عبــارت : CRC
اســت، بیانگــر تصحیــح فاصلــه نزدیــک در لنز اســت. در لنز هــای دارای این 
عامــت، عناصــر لنــز بــرای فوکــوس در فاصلــه نزدیــک بهینه ســازی شــده -

اند.

D : لنزهــای دارای عامــت D، در دوربیــن   هــای DSLR شــرکت نیکــون کــه 
از سیســتم نورســنجی 3D Color Matrix برخوردارنــد، اطاعــات فاصلــه 
ســوژه را بــرای تنظیــم بهتــر قابلیــت نورســنجی و تعییــن تــوان فــاش، بــه 

دوربین ارســال می  کنند.

DC : ایــن عامــت بیانگــر وجــود قابلیــت Defocus در لنــز اســت. وجــود 
ایــن قابلیــت لنــز را بــرای عکاســی پرتــره بســیار مناســب می  کنــد. ایــن لنز-

ــما  ــه ش ــتند ک ــود هس ــه خ ــر روی بدن ــه DC ب ــک حلق ــوالً دارای ی ــا معم ه
می توانیــد بــا چرخانــدن آن، بــه کیفیــت دلخــواه خــود بــرای نواحــی خــارج 
از فوکــوس دســت پیــدا کنیــد. )بــرای مثــال، کیفیــت پــس زمینــه عکــس 

ــد( ــم کنی ــواه تنظی ــورت دلخ ــره را به ص پرت

کــه   M و   A حــروف   :   M/A و   M ، A
معمــوالً در کنار یک ســوئیچ بــه کار می  روند، 
بیانگــر حالــت فوکــوس خــودکار و فوکــوس 
دســتی هســتند. برای اســتفاده از فوکوس 
ــرف  ــوئیچ را روی ح ــت س ــتی، الزم اس دس
M قــرار دهیــد. در لنز هایــی کــه دارای 
قابلیــت فوکــوس دســتی دائمــی هســتند، 
وجــود عامــت M/A بدیــن معناســت که لنز 
مذکــور، حتــی در حالــت فوکــوس اتوماتیک 
نیــز از فوکــوس دســتی پشــتیبانی مــی -
کنــد و در ایــن حالــت نیــز می  توانیــد بــا 
صــورت  بــه  فوکــوس  حلقــه  چرخانــدن 
تنظیــم  را  خــود  عکــس  وضــوح  دســتی، 

ــد. نمایی

ED : ایــن نمــاد، وجــود ســاختار اپتیکــی 
را  لنــز  در   Extra-low Dispersion
عناصــر  ایــن  وجــود  می  کنــد.  بیــان 
رنگــی  خطاهــای  کاهــش  ســبب  اپتیکــی، 
و  می  شــوند  کنتراســت  افزایــش  نیــز  و 
تصاویــری شــارپ و باکیفیــت را در اختیــار 

می  دهــد. قــرار  شــما 

 Fluorite کــه مخفــف واژه FL عامــت : FL
اســت، بیانگــر وجــود عناصر فلوریــن در لنز 
را بیــان می  کنــد. ایــن لنز هــا ضمــن داشــتن 
ــیار  ــاال، وزن بس ــیار ب ــی بس ــت اپتیک کیفی

کمــی دارنــد.

عبــارت  از  بعــد  را   G حــرف چنانچــه   :  G
ــه  ــد، ب ــاهده کردی ــم مش ــانگر دیافراگ نش
ــاف  ــر خ ــا ب ــن لنز ه ــه ای ــت ک ــن معناس ای
لنز هــای ســری D، فاقــد رینــگ دیافراگــم 
می باشــند. یعنــی دیافراگــم فقــط از روی 

دوربیــن کنتــرل و تنظیــم می  شــود.

دارای  عامــت،  ایــن  دارای  لنز هــای   :  E
دیافراگــم  الکترونیکــی  کنتــرل  قابلیــت 
می باشــند. در واقــع ایــن در ایــن لنز هــا 
Aperture Lever در پشــت لنــز وجــود 
نــدارد و دیافراگــم آن  هــا به صــورت تمــام 

می  شــود. کنتــرل  الکترونیکــی 

 Internal( قابلیــت فوکــوس داخلــی : IF
کاربــردی  قابلیت هــای  از   ،)Focus
دارای  لنز هــای  روی  بــر  و  لنزهاســت 
شــده  حــک   IF عامــت  قابلیــت،  ایــن 
اســت. در واقــع در ایــن لنز هــا، بــا حرکــت 
فوکــوس  عمــل  لنــز،  داخلــی  المان هــای 
ــی  ــی و جلوی ــش خارج ــود و بخ ــام می ش انج
ــز تغییــری نمی کنــد. ایــن لنز هــا معمــوالً  لن

ی لنز نیکون
ی با عالئم رو

آشنای
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ســرعت فوکــوس باالیــی دارنــد و عدم حرکت قســمت های 
ــار  ــز، قســمت های داخلــی را از ورود گــرد و غب خارجــی لن

و رطوبــت مصــون مــی دارد.

Micro : شــرکت نیکــون از ایــن عامــت اختصــاری بــرای 
بیان وجود قابلیت ماکرو در لنزهای خود اســتفاده می  کند. 
ایــن لنزهــا برای عکاســی از فاصلــه نزدیک و یا ســوژه  های 

بســیار کوچــک مناســب  اند.

نانــو  پوشــش  وجــود  معنــای  بــه   N حــرف  وجــود   :  N
ــاب  ــیاری از بازت ــد بس ــا ح ــه ت ــت ک ــز اس ــتال در لن کریس
ــور توســط المان هــای شیشــه  ای لنــز جلوگیــری می  کنــد. ن

 Electronic عبــارت  مخفــف  عامــت  ایــن   :  PC-E
Perspective Control بــه معنــای کنتــرل پرســپکتیو بــا 
دیافراگــم الکترونیکــی اســت. لنزهای دارای ایــن قابلیت، 
در واقــع ویژگی  هــای لنزهــای tilf-shift را دارنــد و در 
عکاســی معمــاری کاربــرد فراوانــی دارنــد. همچنیــن ایــن 
لنزهــا اعوجــاج را در فواصــل کانونــی وایــد تــا حــد زیــادی 
از بیــن می  برنــد. ) مشــاهده لنزهــای مناســب عکاســی 

معمــاری (

 Rear قابلیــت  عامــت،  ایــن  دارای  لنزهــای   :  RF
Focousing دارنــد و در آن  هــا فوکــوس بــا جابه  جایــی 
عناصــر عقبــی و انتهایــی لنــز همــراه اســت. فوکــوس ایــن 

لنز هــا معمــوال ســریع انجــام می  شــود.

ــر  ــش Super Integrated، ب ــای دارای پوش SIC : لنزه

روی خــود عامــت SIC را دارنــد کــه ایــن قابلیــت در برابر 
پدیده  هــای Ghosting و Flare عملکــرد رنگــی بســیار 

خوبــی بــه لنــز می  بخشــد.

 
 Silent Wave Motor ایــن نمــاد مخفــف شــده : SWM
بی  صداســت.  خــودکار  فوکــوس  موتــور  معنــای  بــه  و 
ــتم  ــت، سیس ــا هویداس ــن لنز ه ــام ای ــه از ن ــور ک همان ط
ــی- ــریع و ب ــردی س ــا دارای عملک ــودکار آن  ه ــوس خ فوک
و  خــودکار  فوکــوس  ســوییچ  معمــوالً  و  می باشــد   صــدا 

دســتی در آن  هــا تعبیــه شــده اســت.

شــرکت  لنزهــای  ویژگــی    کاربردی  تریــن  از  یکــی   :  VR
یــا  دســت  لــرزش  تاثیــر  کاهــش  قابلیــت  نیکــون، 
ایــن  دارای  لنزهــای  اســت.   Vibration Reduction
قابلیــت، اثــر لــرزش دســت را تــا حــد زیــادی کاهــش داده 
ــار شــما قــرار مــی- و تصاویــری شــفاف و شــارپ در اختی

ــد.  دهن

FX : ایــن عامــت، بیانگــر فــول فریــم بــودن لنز اســت. در 
ــم  ــر روی دوربین  هــای فــول فری حقیقــت لنزهــای FX ، ب
در قطــع اســتاندارد 35 میلی متر قابل اســتفاده می باشــد.

DX : وجــود ایــن عامــت بــر روی لنــز بدیــن معناســت کــه 
 APS-C لنــز مذکور برای دوربین های دارای سنســور نوع

ــب است. مناس
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