
حرفه ای
 اگر حتی آماتور هستید

کنیدعکــاســــــــی

بـــرای عکس های کـــج یا رنـــگ و رو رفته وجود 
نـــدارد، زیـــرا برنامه هـــای ادیت رایـــگان مانند 
»picasa« تقریباً به شما امکان اصالح همه 
ایرادهـــا را می دهـــد. ویرایـــش کـــردن عکس، 
شـــیوه ای عالـــی بـــرای یادگیـــری هم هســـت. 
اگر پـــی ببرید کـــه عکس هـــای خانوادگی تان 
بـــا برش خـــوردن بهتـــر می شـــوند، دفعه بعد 
هنگام عکاسی یادتان می ماند که بیشتر زوم 
کنید. اگر همه عکس هایتان نارنجی باشـــند 
می توانیـــد بـــا برنامـــه ادیت عکس تـــان را به 
تراز ســـفیدی تغییر دهید و دفعه بعد هنگام 
عکاســـی تنظیمات تراز ســـفیدی دوربین تان 

را درســـت کنیـــد. وقتی اهمیـــت مراحل بعد 
از عکاســـی را کشـــف کنید، زمان بیشـــتری را 
بـــرای ویرایش عکس هایتـــان صرف خواهید 
 Adob« کـــرد. بـــرای آن موقـــع، اســـتفاده از

lightroom« مناســـب به نظر می رســـد.
ویرایشـــی  قابلیت هـــای   »Lightroom«
قدرتمندتـــری نســـبت بـــه »picasa« یـــا هر 
نرم افـــزار مدیریـــت عکـــس دیگـــری دارد. اما 
مهمتـــر از آن اینکـــه ایـــن نرم افـــزار بازدهـــی 
فراینـــد کاری شـــما را بـــاال می بـــرد. از ایـــن رو 
تک تـــک عکاســـان حرفـــه ای و آماتـــور از آن 

اســـتفاده می کننـــد.

صبر نکنید که عکس هایتان تبدیل به خاطره های دور شوند و 
سپس آنها را نگاه کنید. راه های گوناگون و فراوانی برای استفاده 
از عکس هایتان وجود دارد و هرقدر بیشتر از آنها استفاده کنید، 

بیشتر پیشرفت خواهید کرد. عکس هایتان را چاپ کنید، آنها را قاب 
بگیرید و بر دیوار بزنید. عکس هایتان را در شبکه های اجتماعی به 

اشتراک بگذارید و افراد را تگ کنید. با عکس هایی که از سفر یا 
 shutterfly.com( مهمانی گرفته اید یک کتاب عکس بسازید
و Mpix.com این امکان را به شما می دهند(. کم کم مشارکت 

در جامعه های مجازی عکاسی را شروع کنید. اگر دوست دارید به 
رقابت بپردازید، در مسابقات عکاسی شرکت کنید. تا می توانید 

از عکاسان خوب، بیاموزید. همچنین می توانید از دیگر مشتاقان 
عکاسی نقد و نظر بگیرید. مردم معموالً بسیار مشوق هستند، پس 

اگر دوست دارید نقد شوید این را از آنان بخواهید. 

وب ســـایت های فارســـی خوبـــی از عکس هایتان استفاده کنید

هـــم برای چنیـــن فعالیت هایی وجـــود دارد که 

بـــا ثبـــت نـــام و فعالیت در آنهـــا می توانید به پیشـــرفت 

عکاسی تان ســـرعت بیشتری ببخشـــید. وقتی مطمئن شدید 

کـــه عکس هـــای خوبـــی می گیرید بـــرای فروختـــن عکس هایتان در 

آژانس هـــای فـــروش عکـــس اقـــدام کنیـــد. آژانس های کوچـــک فروش 

عکـــس، عکس هـــا را بـــه طراحـــان می فروشـــند تـــا از آنهـــا در تبلیغـــات، 

مجـــات، وب ســـایت ها، کتاب ها و بســـیاری از موارد دیگر اســـتفاده کنند. 

هـــر کـــدام از این ســـایت ها تیم مخصوصـــی دارند که عکس های شـــما را 

بررســـی می کنند و اگر عکس ها به اندازه کافی خوب باشـــند آنها را برای 

فـــروش در سایت شـــان می پذیرند. این را امـــا بدانید حتی عکس های 

بهترین عکاســـان هم به ســـختی پذیرفته می شـــود و ســـخت تر از 

آن به فروش می رود. پس از پذیرفته نشـــدن عکس هایتان 

ناراحـــت نشـــوید. فقـــط نقص هـــای آنهـــا را بیابیـــد و 

بکوشـــید در آینـــده آنهـــا را برطرف کنید.
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عکس های فراوان بگیرید
هـــر قـــدر یـــک صحنـــه یـــا همـــان ســـوژه شـــما 
تغییرات بیشتری داشته باشد، باید عکس های 
بیشتری بگیرید. اگر یک بازیکن فوتبال شروع 
بـــه دویـــدن بـــه ســـمت دروازه می کنـــد، دکمـــه 
شـــاتر را بفشـــارید و نگه دارید و تا لحظه اتمام 
شـــادی اش به عکس گرفتـــن ادامه دهید. پاک 
کـــردن همـــه عکس ها بجـــز یکی از آنها بســـیار 
راحـــت اســـت امـــا بازســـازی حرکت بـــرای ثبت 
بهتریـــن لحظـــه؟ اغلـــب غیـــر ممکن اســـت. از 
افـــراد عکس های متعـــددی بگیریـــد، حتی اگر 
می خواهیـــد از دوســـت تان در میهمانی عکس 
بگیریـــد همیـــن کار را انجـــام دهیـــد و چنـــد 
عکـــس پیاپـــی از او بگیرید. بعـــداً خواهید دید 
که بســـیاری از عکس هایی کـــه گرفته اید دارای 
حاالت چهره نامناسب یا چشمان بسته است. 
بعـــدا می توانیـــد عکس هایتـــان را در دوربین یا 
کامپیوترتـــان ببینیـــد و آنهایـــی را که بـــه کارتان 
نمی آیـــد، حـــذف کنیـــد. داشـــتن انتخاب هـــای 
بیشـــتر به شـــما این امکان را می دهد که همه 

عکس هـــا را بجز بهترین شـــان حذف کنید.  

قطع نهایی عکس تان را بدانید
هنگام فشـــردن شـــاتر ایـــن را در نظر داشـــته 
باشـــید کـــه قـــرار اســـت از عکس تـــان چـــه 

اســـتفاده ای بکنیـــد. بـــرای مثـــال اگـــر دیواری 
داریـــد کـــه بـــرای عکـــس ۸*۱۰ اینچ مناســـب 
است، عکس را عمودی بگیرید و اندکی جا در 
بـــاال و پایین باقی بگذارید تـــا بتوانید بعداً آنها 
را برش دهید و به ۸*۱۰ اینچ برســـید )بیشـــتر 
دوربین هـــا عکـــس را طوری می گیرنـــد که الزم 
باشـــد در قطـــع ۸*۱۲ چـــاپ شـــود(. یا شـــاید 
بخواهید عکس هایتـــان را در یک قاب عکس 
افقی در آشـــپزخانه تان نمایـــش دهید. در این 
صـــورت بایـــد عکس هایتان را افقـــی بگیرید تا 
از تمـــام فضـــای قاب عکـــس اســـتفاده کنید. 
اگـــر می خواهیـــد نســـخه ای کوچـــک از عکس 
را نمایـــش دهیـــد )مثـــالً در یـــک قـــاب عکس 
کوچک یـــا در اینترنت( روی ســـوژه تان به جلو 
زوم کنیـــد و عکـــس را تـــا حـــد امـــکان ســـاده 
ترکیب بنـــدی کنید. اگر می خواهید نســـخه ای 
بـــزرگ از عکس را نمایش دهید، به عقب زوم 
کنید تا جزئیات بیشـــتری را نشـــان دهید. اگر 
نمی دانید چـــه اســـتفاده ای از عکس خواهید 
کـــرد، هـــم افقی و هم عمـــودی عکس بگیرید 

و جـــا برای بـــرش دادن باقـــی بگذارید.

عکس هایتان را ویرایش کنید
امروزه تک تک عکس هایی را که در رسانه ها 
می بینید ویرایش شـــده اند. دیگر هیچ عذری 

عکاســـی از ثبت کردن لحظات دوســـت داشـــتنی خانوادگی گرفته تا انتقال و بیان ادراک های هنری یک عکاس، اغلب برای 
همه دوســـت داشـــتنی و جذاب اســـت. بـــا رعایت چند نکته ســـاده اما مهم و البتـــه تمرین های متفاوت و مکرر، هرکســـی 
می توانـــد در مدتـــی کوتـــاه به یک عکاس حرفه ای تبدیل شـــود. اگر شـــما هم قصـــد دارید عکس های بهتـــری بگیرید الزم 

اســـت نـــکات زیـــر را در عکس هایتان رعایت کنید و از تمرین کردن غافل نشـــوید.
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