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  1399 -1398 سال تحصیلی:      4 ترم:عکاسی     رشته:    کارشناسیمقطع تحصیلی:کاردانی

 عکاسی آسمان شب نام درس:
 افسانه آتش فروزنام ونام خانوادگی مدرس:..

 

پنجم  چهارم    سوم      دوم  به هفته  :  اولمربوط عکاسی آسمان شب     جزوه درس:
ششم هفتم  هشتمنهم دهم یازدهم دوازدهم  
 textدارد : ندارد                      voiceدارد: ندارد                         power pointدارد:  ندارد 

                                   09382780052تلفن همراه مدیر گروه : 

 

 

 های دستی نور سفیدتنظیم

توانید به تعادل خوبی در های مطرح شده در قسمت قبل میدر بیشتر موارد با استفاده از تنظیم

امکان  (DSLR هایمانند بیشتر دوربین) یتالهای دیجرنگ سفید تصویر دست یابید؛ اما دوربین

 .کنندتنظیم دستی نور و گرمای محیط را نیز فراهم می

ها متفاوت است اما در حقیقت کاری های مختلف دوربیننحوه تغییر و تنظیم این قسمت در مدل

مرجع  تان از رنگ سفید را بشناسانید تاکه الزم است انجام دهید این است که به دوربین تعریف

ها را به درستی تنظیم مشخصی برای تعریف رنگ سفید داشته باشد و بر همان اساس سایر رنگ

توانید برای خود یک کارت سفید یا خاکستری که به طور ویژه برای این کند. برای این منظور می

 های الزم برای دریافت رنگ درست اجساممنظور طراحی شده خریداری کرده و به درستی تنظیم

 .محیط توسط دوربین را انجام دهید

های متفاوت تعادل نور برای نمونه به بررسی دو تصویر ثبت شده در شرایط نور یکسان و تنظیم

 .پردازیمسفید می
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ثبت شده است.  تصویر اول در نور اتاق و با استفاده از تنظیم خودکار دوربین برای تعادل رنگ سفید

کنید تصویر ام ثبت عکس روشن بوده و همانطور که مشاهده میسه المپ حبابی استاندارد در هنگ

 .تا حدی گرم و زرد است

 

ید در مقابل دوربین، رنگ سفید برای آن تعریف شده در تصویر دوم با قرار دادن یک تکه کاغذ سف

های جدید عکس ثبت شده است. تفاوت بین دو تصویر و تاثیر تنظیم تعادل نور و با توجه به تنظیم

 .سفید به خوبی مشهود است

 

 RAW – عکاسی در حالت خام
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توان میزان ی از عکس هستند و به راحتی میبا توجه به این که تصاویر خام دارای اطالعات بیشتر

های هستند. عکس JPEG ها در مقایسه باتعادل رنگ آن را تغییر داد، بهترین گزینه برای ثبت عکس

های جبران فراوانی برای جبران اشتباهات رخ داده به هنگام عکاسی دارند. همچین تصاویر خام راه

برخوردار هستند.  jpeg هایالتری نسبت یه عکسهای خام به مراتب از کیفیت باخروجی عکس

 .هایتان را چاپ کنید، حتما از این گزینه استفاده کنیداکر قصد دارید عکس

اید و با استفاده از ایزو پایین، تعادل حتی اگر احساس کنید تمام تنظیمات را درست انجام داده

از بهتر است در حالت خام عکس رنگ سفید مناسب و سرعت شاتر طوالنی درحال عکاسی هستید، ب

کنند، که در این صورت همزمان پشتیبانی می RAW+JPEG ها از حالتبگیرید. برخی از دوربین

نیز داشته باشید. البته این کار نیاز به فضای خالی  JPEG توانید خروجی عکس را به صورتمی

 .بیشتر در کارت حافظه نیاز دارد

 سیماستفاده از شاتر بی
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بگیرید  Startrail کاسی کنید یا بخواهید یک عکسسادگی از کهکشان راه شیری عچه بخواهید به

ی شاتر با دست باعث تکان خوردن ریموت یک ابزار کارآمد برایتان خواهد بود؛ زیرا فشردن دکمه

سادگی تنها قادر هستند شاتر را به کار ها بهشود. برخی از ریموتدوربین و خراب شدن عکس می

ریزی نیز دارند. فقط حواستان باشد که ریموت سازگار با بیندازند، ولی برخی دیگر قابلیت برنامه

سیم بدین معنا است که شما دوربینتان را خریداری یا استفاده کنید. استفاده از شاترهای دستی بی

توانید بدون تماس دست با دوربین، از راه دور دکمه شاتر را فشار دهید. با ترکیب به راحتی می

توانید بگیرید که انگار در روز گرفته هایی میظیم درست دوربین عکسسیم، سه پایه و تنشاتر بی

توانید تا هر اندازه کنند که در آن میپشتیبانی می Bulb سیم از امکانهای بیشده اند. برخی شاتر

 .که بخواهید، شاتر را باز بگذارید
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وانید چون دوربین شما از این تسیم استفاده کنید، و یا نمیخواهید از شاتر بیاگر به هر دلیلی نمی

توانید دوربین را بصورت از راه دور کنترل کنید. های دیگری میکند، به روشامکان پشتیبانی نمی

های هوشمند یا تنظیم تایمر دوربین برای ایجاد چند های مناسب تلفن همراهاستفاده از نرم افزار

باشند. سیم میای جایگزین برای شاتر بیهثانیه تاخیر پس از فشردن دکمه شاتر، از جمله روش

 .های ناخواسته و تار شدن تصویر جلوگیری شودشوند از لرزشها باعث میاین روش

 

 


