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هل أصور بورترية أم الندسكيب؟
البورتريه هنا هو الصور الطولية
( أي صورة طوهلا أكرب من عرضها
تسمى بورتريه )
الالندسكيب هنا هو الصور العرضية
( أي صورة عرضها أكرب من طوهلا
تسمى الندسكيب )
البعض يعتقد ان مجيع صور البورتريه
(تصوير األشخاص) جيب ان تكون
(طولية )
أو مجيع صور الالندسكيب (تصوير
الطبيعة) جيب ان تكون (عرضية)
لكن هذا الكالم غري صحيح
هناك صور بورتريه ( صورِأشخاص

بشكل عرضي )
ً
وأحيانا تكون صورة الندسكيب (صورة
طبيعة) لكن بشكل (طولي) فهي
أذواق عامة.
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قبل ان خنتار بورتريه أو الندسكيب جيب ان حندد الشئ الذي سيتم تصويره
و تسأل نفسك ،هل يصلح لتصوير الندسكيب أم بورتريه؟
مثل :
 -1الندسكيب
منظر مجيل شامل جزء من النهر
واألشجار ومساحة من السماء
والغيوم و مصور بوضعية عرضية

By.Jeff clow

 -2بورترية

ً
سلبا يف الصور
اقتطاع أي شيء من الصورة ميكن ان يتسبب
تصويرك بشكل طولي أو عرضي ميكن ان يساعد يف إخراج الصورة بشكل أفضل

ميكنك ان ًتصورها بطريقة طولية
لتضح لك معامل اكثر

مثل :
By.Achresis khora
تصوير املباني املرتفعة بصورة عرضية ميكنه ان يتسبب يف اقتطاع جزء كبري
من املبين
By.Jeff clow

من املهم تطبيق قواعد تكوين الصورة خالل التصوير و اختيار الوضع (طولي أو
عرضي)

تصويرك بشكل طولي أو عرضي ميكن ان يساعد يف إخراج الصورة بشكل أفضل
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هل أصور بورترية أم الندسكيب؟
ميكن ان يعتمد على قاعدة/قواعد التصوير املطبقة خالل التصوير ،و من أشهر القواعد اخلاصة بالتصوير أو التكوين :
 -قاعدة األثالث

 -تأطري الصورة

By.PaulEmmingsPhotography
By.Jonathan-van-Bilsen
بشكل عام ،يفضل تصوير الصورة بشكل طولي يف احلاالت التالية :
 -1تصوير األشخاص يف حالة تصوير الوجه فقط بدون اليدين
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By.Maja Topčagić

 -2تصوير األشخاص يف حالة وجود اليدين
و متجهة لألسفل أو األعلى

باإلمكان التصوير بوضعية الالندسكيب لصور الطبيعة بشكل عام ،ما عدا ما ذكرناه
باالعلي وباإلضافة لصور الطبيعة ممكن نصور بوضعية الالندسكيب:
 -1صور األشخاص اليت بها حركة يف اليدين
 -2صور األشخاص (إذا كانت ألكثر من شخص يف نفس الصورة

By.Marianna Orlova
By.Sean Archer
 -3تصوير الطبيعة يف حال إضافتنا
ملقدمة كبرية يف الصورة
 -4تصوير املباني (إذا كان مبنى واحد)

 -3صور املباني إذا كانت ألكثر
من مبنى
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تصوير البورتريه
ّ
نوع من التصوير مثل الالند سكيب ،أو السليويت ،وغريها ،و البورتريه خيتص بتصوير
إن البورتريه ٌ
كالرقبة والكتفني ،و باإلمكان
قليل من اجلسم،
وجوه األشخاص ،و ليس الوجه فقط ،بل مع إظهار جز ٍء
ِ
ٍ
ّ
ختصص البورتريه بدون استخدام البورتريه نفسه ،كوضع
تصوير وجوه األشخاص و استخدام نفس
أي من اخليارات ،و لكن باستخدامه ستحصل
الكامريا على وضع الـ Autoو تصوير الوجوه بدون تعديل ٍّ
ً
تركيز أكثر على مالمح الوجه.
العيون ،و
على أفضل النتائج للصورة ،مع
اقة على ُ
بر ٍ
ملعة ّ
ٍ
عند التصوير يف الشارع ,عادة ما يعمل خط األفق على تشويش اللقطة .لتجاوز ذلك ينصح بتجريب
زاوية تصوير أعلى أو أخفض من زاوية التصوير
العادية.
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أسوأ الطرق لتصوير البورتريه يكون باستخدام اإلضاءة األمامية املباشرة ,كما هو احلال عند استخدام
الفالش املدمج مع الكامريا ,إذ أن هذا يعمل على جعل املوضوع سطحي خالي من العمق ,كما يولد ظالل
غري مستحبة حوله.استخدام إضاءة علوية (كأن يكون مصدر اإلضاءة موضوع يف األعلى أو باستخدام
إضاءة الفالش املرتد) يؤدي إىل ظهور ظالل أسفل العينني واألنف .لتخفيف هذه الظالل ينصح بوضع عاكس
أبيض بالقرب من املوضوع.

استخدام الفالش املدمج

اضاءة علوية ( وجود ظالل اسفل
العينني )

اضاءه علوية مع استخدام عاكس
ابيض من االسفل
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يفضل ان يكون الرتكيز على الوجه و العني بشكل خاص اكرب على النظرة و اجتاه النظر و هناك اساليب عديده ال تعد
و ال حتصى البراز الصوره بشكل مميز.

By.Sabrina de Vries

و كل فئة هلا طرق خاصة للتعامل معها،
و اسهل الفئات هو تصوير شخص واحد فقط
يتمكن املصور من خالل احملادثة معرفة شخصية و بعض نقاط اجلمال و الضعف يف وجه الشخص لكي تكون الصوره
طبيعية بتعابري الوجه.
By.D.g. Matthew PH
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أحد أفكار البورتريه:
ً
األحيان يفكر املصور انه من األفضل أن تشمل الصوره كل شيء ،أو على األقل النصف العلوي
يف كثري من
من الشخص.
حاول ان تقرب ( )Zoomبدال من ذلك مللء اإلطار
لتكوين صورة أكثر إهلاما ،اجعل الشخص يف جانب
من الصوره و اجعل امامه مساحة لينظر فيها.
هذه التقنيه رائعه حاول ان تتفوق فيها ،جرب فتحات
واسعه لتحصل علي عمق يف الصوره.

By.Adam Horvath
و تذكر ان تضبط نقطة الرتكيز جيدا ،و صور علي ً2.8/Fو اضبط نقطة الرتكيز علي العني اليسري كما يف الصوره مما جيعل
العني اليمين تظهر خارج الرتكيز بشكل مجيل.
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اعدادات الكامريا للبورتريه الداخلي

أعدادات الكامريا للبورتريه اخلارجي
)• Exposure mode: Aperture Priority (A or Av

•  ISO 400أو أكثر
لكي تستعمل سرعة غالق سريعه حيت تتفادي اهتزاز

للتحكم يف العمق استخدم أعلي يعد بؤري لديك يف العدسة

الكامريا يف الضوء اخلافت ،اضبط االيزو علي  400و تأكد

• Autofocus point: Single point

ان سرعة الغالق  1/60ثانيه او اسرع.
• Aperture f/2
استخدم بعد بؤري واسع مثل يف العدسة 50mm
 f/1.8جرب f/2

ركز علي العينني اضغط نصف ضغطة لرتكز علي العينني
• Shutter speed:
حيدد بواسطه الكامريا

• Exposure mode Aperture Priority A or Av

•Aperture: f/4

 Lens 50mmاو اكثر •

•ISO: 100

حيدد بواسطة الكامريا • Shutter speed

•Lens: 50 to 100mm

• Focus mode Single or one shot

•Focus mode: Single or one shot

• White balance : Auto
• Drive mode Single shot

• Drive mode: Single shot
•White balance:
حسب نوع االضاءة املتوفر لديك
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تصوير البورتريه – كبار السن
تصوير كبار السن من املواضيع املفضلة و اليت تلمس مشاعر املشاهد ،كثريا من املشاهدين يقفون عند صور كبار
ً
خصوصا تلك الليت يظهر فيها املالمح بشكل كبري.
السن
نصائح عامة لتصوير كبار السن:
 -1اإلضاءة:
اإلضاءة عامل مهم يف تصوير البورتريه ،اإلضاءة ميكن ان تكون
طبيعية (مثل الشمس) أو صناعية (مثل الفالشات او االضواء)
 - 2االعدادات :
لتصوير كبار السن إعدادت يف التصوير ختتلف عن الشباب وعن
األطفال حيث ان كبار السن مالحمهم خمتلفة فإذا جاءت الصورة
ناعمة ( )Softيكون هناك تعارض كبري يف الصورة لذلك جيب
ان تكون الصورة حادة بشكل كايف ،وللوصول هلذه احلدة يفضل
تصوير كبار السن بفتحة عدسة ال تزيد عن f/8
By,Victoria Angelovа
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تصوير البورتريه – كبار السن
 -3اخللفية :
كبار السن هلم مالحمهم اخلاصة وتفاصيل وجههم اللي تعطي اهتمام كامل للمشاهد ،إضافة خلفيه حتمل تفاصيل
أخرى ميكن ان تشتت املشاهد وتسحب انتباهه إىل شيء يعترب ثانوي يف الصورة لذلك يفضل استخدام خلفيات
موحدة اللون أو ذات تفاصيل خفيفة او عزل اخللفية أثناء التصوير .و يفضل وجود اخللفية إذا كان هلا ارتباط مباشر
مع الشخص.
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By.Rarindra Prakarsa
By.MohammadReza Akhoondi

 -4زاوية التقاط الصورة :
يف غالب صور كبار السن تكون الصورة

 -5توحيد اللون :
صور كبار السن بشكل عام تكون أبيض و أسود ،أو تكون الصور Sepia

أمامية لكي تربز كافة التعابري بعكس

ألن توحيد اللون يف تصوير كبار السن يعطي تركيز أكرب على التفاصيل

صور الشباب الليت ميكن للصور املائلة

يف الصورة فبتوحيدك للون توحد فكر املشاهد إىل جزء واحد يف الصورة

أو اجلانبية ان تربز مالمح أخرى كمقدمة

و يفضل ان يكون التوحيد عن طريق املعاجله ال عن طريق الكامريا.

األنف أو شعر الرأس
يف كبار السن اجلبهة واحلواجب والعينني واخلدين
والفم كلها حتمل تفاصيل أهم من مقدمة األنف وشعر
الرأس و يفضل أخذ صور جانبيه
لكبار السن يف حالتني :
 تصوير أكثر من شخص تصوير كبار السن وقتعملهم
ألن اهلدف الرئيسي وقتها لن
يكون إبراز معامل وتفاصيل
الوجه بل نظرتهم أو واقع
عملهم

By.Sayed Abd Algalil

By.Cristian Sarmiento
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تصوير البورتريه – كبار السن
 -6تصوير الرأس فقط واليدين أحيانا :
يف غالب يكون الرتكيز فقط على الرأس (الوجه) حيث ان أغلب تفاصيل كبار السن تكون يف الوجه ،ألنه حيمل
التجاعيد و العيون اللي تأثرت بالكرب ،و ميكنك ان جتد تفاصيل يف اليد ،لذلك ميكنك إضافة اليدين أو يد واحدة
حسب تكوين الصوره .
 -7املالبس :
املالبس تلعب دور كبري يف التصوير ،حيث انها تعطي فكرة كبرية عن الشحص و احلال اليت مير بها او طبيعة عمله.
 -8التعديل على الصور :
مثل أي نوع آخر من التصوير ،الصور قد حتتاج معاجلة ،و أهم أنواع
التعديل الليت تطبق على تصوير كبار السن هو زيادة احلدة ،او
التحويل لألبيض واألسود أو توحيد اللون.

تصوير البورتريه – املواليد
نصائح عامة لتصوير املواليد:
 -1تكوين الصوره :
من املهم تطبيق قواعد تكوين الصورة ،للخروج بصوره جيده
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By.Tetyana Moshchenko

 -2درجة حرارة الغرفة :
جيب ان تضبط درجة حرارة

ً
دائما ان يكون مكان
الغرفة اليت تصور بها الطفل حيت ال ميرض ،لذلك يفضل

التصوير دافئ
 -3اإلضاءة:

ً
جدا مهم
اإلضاءة هنا يف تصوير املواليد مثل أنواع التصوير األخرى يعترب عامل

ويأثر بشكل كبري يف إخراج الصورة ،إذا كنت تصور طفل أو حديث والدة ،تأكد من
وجود إضاءة كافية،

ً
دائما باستخدام ضوء الشمس
و يفضل عدم استخدام الفالش لسالمة الطفل ،و ينصح
كإضاءة ،و يف حالة عدم توافرها استخدم إضاءة موجهة (يفضل ان تكون كبرية)

By.Paulinho Rodrigues

By.Curta a Laura Melo
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تصوير البورتريه – املواليد
 -4جتهيز املالبس – األدوات :
من أهم العوامل يف تصوير املواليد
والليت تعطي أبعاد خمتلفة يف
تصويرهم ،هناك أدوات كثرية ،ميكنك
استخدامها و ترتيبها قبل التصوير
لتساعد على النجاح بالصورة

 -5إعدادات الكامريا :
عند تصوير املواليد جيب ان تكون الصورة
ناعمة ()Soft

ً
جدا:
اإلعدادات بسيطة
• نستخدم أكرب فتحة عدسة عندنا F/1.2 – f1.4
أو إذا مل تتوفر يف العدسة استخدم أصغر F/1.8 – 2.0 -2.8
أو أصغر لكن ال تصغرونها كثريا ألن الصور ستكون حادة بشكل كبري
باإلضافة لفتحة العدسة
• استخدم أقل آيزو  ISOموجود يف كامريتك
باستخدامك آليزو منخفض (ً )100
مثال الصور تكون أنعم وأقل حتبب ونويز
 -6اهتم بالتفاصيل :
اهتم بالتفاصيل الدقيقة مثل نظافة
وجه الطفل
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By.Michael kormos

By.Ribbon and pearl

 -7سالمة الطفل :

 -8وضع التصوير :

ال تضع الطفل يف مكان مرتفع ،او تستخدم
الفالش

هناك الكثري من األوضاع اليت ميكنك
تطبيقها

 -9ال تصور و الطفل جائع :
حيت ال يزعجك اثناء التصوير

By.Gözde özden

By.Kristján Freyr Þrastarson

By.Jennifer wanicki

 -10صور اكثر من صوره :

صور كثريا و من زوايا خمتلفة
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تصوير البورتريه – املواليد
 5أشياء ال تفعلها عند تصوير االطفال:
 -1ال تستخدم الفالش :
من اكثر االشياء املزعجة يف التصوير ضوء الفالش
القاسي على العني ,ألنه يسبب لألطفال بعض االحيان
حول العني او جيعله يف حالة مزاجية سيئة للغاية.
لكن ال مينع من استخدامه بلطف مبقدار بسيط مثل
تسليط الضوء يف السقف لينعكس على الطفل.
 -2ال تصور الطفل عاري :
قد يكون لك املوضوع بسيطا لكن يف املستقبل
القريب او البعيد قد تسبب حساسية لطفل اجتاه
الصورة انه عاري لذلك ينصح باستخدام احلفاضات
او قطعة قماش لتجميل املنظر.
 -3ال تضع الطفل يف خطر :
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انتشرت صور على وضع االطفال يف سالل او اعلى برج او يف قطعه
قماش معلقة ..اخل ,فهذا خطر جدا على الطفل الن االطفال قد
يتحرك حركة مفاجأه دون ادراك بنفسة و ال ميكنك اسعاف املوقف
النك تصور .فكن حذر.
 -4حتلى بالصرب :
عند تصور االطفال فهم ال يدركون ماذا تفعل ,عليك ان حترص
على مزاجية الطفل ان تكون ممتازة و ال تزعجه بكثرة احلركات
ليضحك النه سوف ميل و يقلب مزاجه .قد تستغرق  30دقيقة
لتصويرة بافضل حالة و امجل ابتسامة.
 -5ال جتعل الطفل يف وضيعه اجللوس :
حتى يبلغ الرضيع العمر ما يكفي حلمل رأسه من تلقاء نفسه ال حتاول
ان جتعله يف وضع اجللوس لتصويرة .الن الرأس سيصبح غاطسا
يف اجلسم مثل الضفدع و سوف يظهر بصوره مضحكة غري مرغوبة.
حاول تصويرة و هو نائم على جنبه او على ظهره بزاوية منحنية
ليست مستقيمه من األعلى ,ال مانع من تصوير الوضع املستقيم احيانا
(صوره واحده تكفي).

تصوير الطبيعة
هو واحد من األنواع الرئيسية يف التصوير و يشمل جمموعة واسعة من الفئات الفرعية مثل تصوير املناظر الطبيعية
واحلياة الربية والنباتات وما إىل ذلك باملقارنة مع النوع اآلخر من التصوير مثل التصوير الصحفي والتصوير الوثائقي،
فإن تصوير الطبيعة يعطي مزيدا من الرتكيز على القيمة اجلمالية للصورة .وتنشر الصور الطبيعة يف املقام األول يف
اجملالت العلمية و جمالت السفر واجملالت الثقافية و كتب احلياة الربية .و من احد الفئات الفرعية الشهرية يف تصوير
الطبيعة هو:
تصوير احلياة الربية:

يهدف هذا النوع من التصوير التقاط لقطات مذهلة من احليوانات يف بيئتها
الطبيعية وعادة ما تتم من قبل املهنيني الذين هم أيضا لديهم حب للطبيعة
واحلياة الربية ،يعرف كيفية التصرف يف الربية ،و على استعداد لقضاء ساعات
أو حتى أيام يف الربية اللتقاط الصور اليت يريدها.

By.Atif Saeed

By.Edwin Leung
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تصوير الطبيعة
• أحد املشاكل اليت قد تواجهك اثناء تصوير املناظر الطبيعية هي اما ان تكون السماء افتح بكثري من األرض حتتها
و الكامريا قادره فقط علي ان تسجل تفاصيل واحدة منهما فقط يف صورة واحدة
يف كثريا من احلاالت قد يؤدي هذا الي ان تظهر األرض بتعريض صحيح لكن السماء ممسوحه و غري ظاهره او ان تظهر
السماء مجيلة لكن األرض غامقة و مظلمة بدال من ذلك.
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الطريقة التقليدية حلل هذه املشكلة هي ان تستخدم مرشح او (فلرت(  )NDعلي العدسة مع اجلزء الغامق من الفلرت الي األعلي
يف مواجه السماء ،هذا يوحد فارق التعريض بني السماء و األرض و تتيح لك ان تسجل تفاصيل األثنني معا يف صورة واحدة.
و ميكنك ايضا ان تستخدم الكامريا حلل هذه املشكلة عن طريق تصوير صورتني مع تعريض خمتلف و جتمع بني السماء يف
الصوره و األرض يف الصوره األخري.
بعض املصورين يستخدمون تقنية  HDRيف الدمج بني العديد من الصور املأخوذه بتعريضات خمتلفة.

By.Marc Perrella

أحد أخطاء تصوير املناظر الطبيعية:

أشعة الشمس القوية ،هلا مشاكلها اخلاصة فهي ختلق الظالل
العميقة و اشعة الضوء القوية.
كقاعدة حاول دائما ان تصور املناظر الطبيعية يف الصباح
الباكر ،أو يف وقت متأخر بعد الظهر أو يف وقت مبكر من املساء،
و اهلدف هنا هو أن الشمس يف يف تلك األوقات تكون يف زاوية
منخفضة نسبيا يف السماء.

وكذلك كونها أقوى وأكثر إشراقا يف منتصف النهار،
والشمس تكون تقريبا مباشرة فوق املناظر الطبيعية،
فتؤدي الي ظهور الظالل القصرية العميقة اليت ختفي
معظم التفاصيل.
كلما كانت الشمس أقل و أضعف يف الصباح واملساء
تؤدي الي ظهور ظالل طويله ناعمة تربز شكل األرض.
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تصوير الطعام
اإلضاءه Lighting
املعدات املستخدمه يف اإلضاءة يف الطبيعه الصامته تكون مرضية و إجيابيه يف تصوير املأكوالت ،إن احلراره املنبثقة
من املصابيح الضوئية تكون مزعجة لألكالت الطازجة و املثلجة ،لذالك من األفضل استخدام الفالشات ً
بدال من املصابيح

ً
كثريا ما
التنجستينية تظهر املأكوالت بشكل شهي و جذاب إذا استخدم مصدر ضوئي موزع ،و خباصه  Soft Boxو
يستخدم هذا النوع ،و ميكن نصب هذه اإلضاءة يف مؤخرة
حميط العمل ،للحصول على كمية معتدلة من اإلضاءه
اخللفيه إلبرازالتفاصيل ،و كذالك من املهم يف هذه احلاله
استعمال عاكسات معتدلة و قوية السماكة من موضع
آله التصوير لتعبئة الضالل وإزالتها مع األوعية الزجاجية
و القوارير فإن األنعكاسات من إضاءة االستديو تصبح
ً
عنصرا يف التكوين ،هلذا السبب فإن مظالت اإلضاءه و
اإلضاءه البقعية Soft Lightغري مناسبة لألستخدام .و
األنعكاس من نافذة الضوء املستطيلة تكون مناسبه
مع أخذ احليطة يف طريقة األنعكاس الساقطه على
الزجاج .فمع القوارير و كل أنواع األوعيه الزجاجيه
تكون نافذة الضوء يف وضع عمودي على املوضوع
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By.Elena Khazina

نصائح مفيدة لتصوير الطعام

ً
مطلقا:
 -1التستخدم فالش الكامريا
إضاءة فالش الكامريا تقوم بتسطيع

األجسام اليت تصورها

 -2صور عن قرب:

 -4امسح الزجاج و الكؤوس،
ً
جيدا:
و نظف أطراف األطباق

تأكد من أن السطوح خالية من البقع و
بصمات األصابع ،ألنها مجيعها ستظهر
مع اإلضاءة اجليدة.

 -5صوّر الطعام أثناء حتضريه :

ً
مقننا يف تصوير الطعام بصورته
التكن
النهائية فقط!هناك الكثري والكثري من
التفاصيل املثرية لالهتمام والكائتة أثناء
حتضري الطبق

استخدم خيارات املاكرو يف كامريتك أو
ميكنك استخدام فتحة عدسة صغرية
ً
خصوصا يف
إلظهار كافة التفاصيل و
اخللفية.

By.Natalia Lisovskaya

By.Susie Scott

By.Wes Wang

ُ -3كن على دراية مبا الجيب تصوير:

ً
نهائيا ،كـ وجبة ّ
كلها مكونه
بعض الصور طبيعتها ال تكون مناسبة للتصوير
من لون واحد أو الطبق الذي حيتوي على الصلصة البنية

By.Robert Meyers
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تصوير احلياة الصامتة

تصوير احلياة الصامتة موضوع كبري يدخل حتته أنواع كثرية لكن بشكل عام هو التصوير
داخل االستوديو وبتجهيز اإلضاءة اخلاصة بالعنصر
يتكون تصوير احلياة الصامتة من عنصر أو جمموعة عناصر باإلضافة لتجهيز خلفية
وإضاءة يف الغالب تكون صناعية ،يتم جتهيزها داخل االستوديو و هو مثل غريه من
أنواع التصوير ،حيمل رسالة أو معنى من املصور إىل املشاهد
من املمكن يف تصوير احلياة الصامتة ان
يكون التعبري أكثر ،بسبب ان املصور هو
من يرتب كل شيء.
By.wiki Media

By.Elena Khazina

األدوات الالزمة لتصوير احلياة
الصامتة
تصوير احلياة الصامتة ميكن ان
ً
جدا و باستخدام
يكون بسيط
أدوات بسيطة ،ألنك تصور داخل
االستوديو و ال حتتاج الي أدوات كبرية
 ،ان االستوديو يف الغالب صغري،
30
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و ال نريد اظهار منطقة التصوير.

ميكنك ان تصور بكامريا مدجمة وإضاءة
الغرفة اخلاصة واخللفية و ميكن ان تستخدم
أي شيء
( حتى اجلريدة ) لكن بشكل احرتايف،
استخدامك لعدسة ذات بعد بؤري ما
بني  50mmو  mm 100يكون مناسب،
والسبب ان االستوديو يف الغالب صغري،
و ال نريد اظهار منطقة التصوير.

نصائح لتصوير احلياة الصامتة:

 -2األدوات :
حتتاج الي أدوات مثل كوب قهوة أو عطر

 -1الفكرة :

أو كأس و من املهم توفرها قبل التصوير

لتصوير احلياة الصامتة حتتاج الي فكرة

 -3املكان :

ممكن الفكرة تكون شيء عام ،مثل :

ال يشرتط مكان كبري او استوديو كبري ،ميكنك

• إبراز املكان والوقت :

ان تصور و تستخدم زاوية بسيطة يف الغرفة

(كوب قهوة  +جريدة)
• شيء إعالني ( تصوير عطر)
By.Sugr.stoc
• حركة (كاس مكسور)

By.Farah Gasimzade

By.Ovidiu Marian

By.Kim Stenberg
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تصوير احلياة الصامتة

مثل كل أنواع التصوير األخرى ،اإلضاءة تلعب دور كبري يف التصوير،
ال يشرتط إضاءة خاصة ،ميكنك ان تصور بأي إضاءة بسيطة
ً
دائما استخدام اإلضاءة الليت يسهل التحكم بها ،مثل (فالشات خارجية
يفضل
–كشافات) أو إضاءة الغرفة يصعب كثري التحكم يف قوتها واجتاهها

نصائح لتصوير احلياة الصامتة:
 -1اإلضاءة :
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By.Stewart Scott

استخدام اإلضاءات اخلارجية (الشمس )

By.8nikos gogas

نصائح لتصوير احلياة الصامتة:

 -4متابعة املصورين الكبار:

 -2استخدام حامل ثالثي :

تصوير احلياة الصامتة يعتمد على أدوات
بسيطة ،بعكس تصوير الطبيعة و احلياة

ألنك تصور عناصر يف الغالب جامدة و ال تتحرك،
ً
نوعا ما ،فيمكن
و ميكن ان تكون اإلضاءة ضعيفة

الربية الليت حتتاج السفر ،فمتابعتك

ان حتتاج الي التصوير بتعريض طويل لذلك

ألعمال املصورين الكبار تفتح اجملال

حتتاج احلامل.

لفكرك بالتوسع والنظر للتصوير جلهة

و ميكن ان يساعدك احلامل يف تثبيت الكامريا،

أخرى من األفكار

اإلضاءة بشكل مناسب

 -5اسم الصورة:

و الرتكيز أكثر على ترتيب العتاصر وتوجيه

 -3التكوين :
مثل األنواع األخرى من التصوير ،التكوين مهم

االسم ميكن ان يكون هو حلقة الوصل
By.Zain kapasi

بني الصورة واملصور من جهة و املشاهد
من اجلهة األخرى ،لذلك اختيارك السم

إلخراج صور رائعة،و أهم قواعد التكوين

مناسب يساعد كثريا يف توصيل الصورة

تنطبق يف تصوير احلياة الصامتة مثل:

و الرسالة للمشاهد

• قاعدة األثالث
• ميالن الصورة
• التسلسل يف التصوير
• اجتاه احلركة
By.Winthrop Chronicles
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تصوير الغروب
ً
ً
دائما لتصوير الغروب تواجدك يف وقت
جدا يف تصوير الغروب،
الغروب مميز بدفء األلوان فيه ،عامل الوقت مهم
مبكر يساعدك كثري على اخلروج بصور مميزة ،فوصولك يف وقت مبكر يعطيك أفضلية كي ختتار املكان الصحيح
واملناسب و يعطيك إمكانية مراجعة أدواتك هل هي مكتملة أو ناقصة و تبحث عن بديل (ترايبود ً
مثال)
ميكنك تطبيق قواعد تكوين الصورة للخروج بصورة مميزة
• قاعدة األثالث Rule of Thirds
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By.Jonathan van Bilsen

• تأطري الصورة Photo Framing

By.Dave Smith

• االجتاه يف الصورة
• التسلسل يف الصورة Leading Lines

By.Luis Valadares
تطبيقك لقواعد التكوين يف التصوير الفوتوغرايف يعطي نقاط قوة لصورتك ،وال تنسى أن تكون الصورة بدون ميالن
خلط األفق
ً
غالبا تكون اإلضاءة ذات حرارة (مرتفعة) لذلك حنتاج لعمل موازنة
حلظات الغروب متتاز بالدفء الكبري فيها ،وقت الغروب
بسيطة.
حني تصوير الغروب ،جرب أن تضع الكامريا على وضع  Cloudyأو  Shadeوشاهد النتيجة
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تصوير الغروب
فكر يف املكان بشكل كامل عند التصوير ،فيمكنك ان:
-1
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تصور الشمس و البحر او تنتظر مرور طيور

تصور الشمس و البحر و تضيف جزء
-2
من الشاطئ

By.KVlion Photo's
BY.Naja Helal

تصور الشمس بفتحة عدسه صغرية لتظهر علي
-3
شكل جنمه

-5

-4

تصور الغروب و الشمس خلف جبل

By.Chip Phillips

By.Jonas Miller

اضافة عنصر بشري الي الصورة

 -6تصور الغروب يف مناطق جبلية او صحراوية او داخل املدينة

By.Jake Olson Studios

By.Leo Pöcksteiner
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تصوير السليويت

By.Nicolas Lukita
By.Carlos Gotay
السيلويت هو التصوير حبيث أنك أذا أردت تصور شخص ما أو معامل معمارية
او مناظر طبيعية أو أي شي و تريده ان يظهر أسود كل ما عليك ان تأخذ
قراءة من الضوء الناتج الغري املباشر من خلف اهلدف املعين تصويره ،فـالصورة
تعطيكـ بعض التفآصيل و ختفي بقية التفآصيل عنكـ،
مسيت هذه الطريقة من التصوير باسم ( )silhouetteنسبة اىل احد الوزراء
الفرنسيني ويدعى ( )Etienne de silhouetteو مت اعتماد هذه التسميه يف
عامل التصوير
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By.Charlie Joe

ضبط اإلعدادات لتصوير السلويت
وجه الكامريا حنو الشمس الغري املباشرة
و تكون الكامريا على
خاصية ( ) AV
هناك زر جنمة خلف الكامريا (* ) يف
كامريات الكانون
و يف النيكون (  ) -AFبالضغط عليها
مرة حتى نقفل القراءة و بعد ذلك وجه
الكامريا على املوضوع املراد تصويره
سواء شخص أو منارة مسجد أو أشجار
أو غري ذلك.
عادة تكون الفتحة ضيقة مابني F16
إىل  F22حتى تربز التفاصيل بشكل جيد
كما يفضل تصوير السيلويت عند
الشروق و الغروب للحصول على
ألوان زاهية يف الصورة
و يفضل ان يكون معك احلامل الثالثي
Tripod
من ناحية فتحة العدسه:
صغرية عاده من  F11اىل F2

التصوير يف الليل
الكثري من املصورين حيبوا التقاط صور
ملناظر مجيلة يف الليل أو صور تذكارية
و يتفاجأوا الحقا بعدة مشاكل مثل ان
تكون الصورة مهتزة أو مظلمة.
مشاكل التصوير يف الليل:
-1

الصور تكون مظلمة

-2

الصور تكون مهتزة

-3

الصور يكون فيها حتبب و تشويش

-2

استخدام فتحة عدسة

أكرب ،إذا كنا نستخدم  4.5جنرب
 3.5أو .2.8
-3

نرفع اآليزو ،بدال من ان

نستخدم  100جنرب  200أو 400
أو أكثر
و حاول ان تستخدم الثالث حلول و
ليس واحد فقط لكي خترج بنتيجة
افضل

عندما تكون الصور مظلمة:
يطلق عليها مصطلح  low exposureيعين
تعريض ضوئي قليل و هذه املشكلة حتدث
بسبب ان احلساس مل جيد ضوء كايف.
الضوء يتحكم به ثالث عناصر ( مثلث
التعريض )
و ميكن حل هذه املشكلة عن طريق:
-1

استخدام سرعة غالق أبطأ ،مثال

بدا من  ،1/60نستخدم  1/40أو  .. 1/20أو
 ، 1لكن جيب استخدام احلامل
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التصوير يف الليل
عندما تكون الصور مهتزة :االهتزاز
شيء متوقع و حيدث كثريا يف
التصوير ،ينقسم االهتزاز يف
الصور إىل قسمني:

نصائح اثناء التصوير الليلي:

 -3ثبت الكامري ا :

كثريا من الصور الرائعه تؤخذ اثناء الغروب
عندما ال تكون السماء مظلمة بالكامل،
اخذ الصور اثناء الغروب يظهر الوان و
تفاصيل اكثر ،كما انه يعطيك ميزة
استخدام شاتر اسرع.

اخذ الصور يف الليل يتطلب شاتر بطئ،
لكي تصور صور مضيئة دون اهتزاز
استخدم ترايبود لتثبيت الكامريا ،و
ميكنك ان تستخدم املؤقت و يف حالة
عدم وجود حامل ،ميكنك البحث عن
بديل او االستناد علي حائط

 -1صور اثناء الغروب :

 -١اهتزاز العنصر املراد تصويره

 -2استخدم ايزو مرتفع :

(سيارة – طفل – اخل) و احلل هنا

استخدم ايزو مرتفع اذا تطلب االمر ،فإنه
من االفضل احلصول علي صور واضحة
بها قليال من التحبب و التشويش فضال
عن صور مهزوزه ( )Blurryحيث ميكنك
الحقا تقليل التشويش عن طريق برامج
املعاجلة لكنك ال ميكنك ان تضبط الصور
املهزوزة

هو استخدام سرعة غالق أسرع
 -٢اهتزاز املصور خالل التصوير
(تصوير مبنى – تصوير شارع ..
اخل ) و احلل هنا بتثبيت الكامريا
(حامل ثالثي مثال) أو زيادة سرعة
الغالق
يف حالة تشويش او حتبب الصور:
ً
غالبا بسبب ارتفاع
النويز حيدث
اآليزو و احلل هنا هو استخدام الوض
اليدوي  Mونصور بفتحة عدسة

40

كبرية و سرعة غالق بطيئة و آيزو
متوسط

By.Jose Miguel Alpuerto

: Motion blur-4
ليست كل االهتزازات سيئة ،صور صوره
لعناصر متحركة لتحصل علي صور
رائعة ،استخدام الزووم او التقريب و
الشاتر مفتوح خيلق ايضا صور مجيله

 -5استخدام الفالش :

كيف جتعل االضواء على شكل جنوم؟؟

ميكنك ان تدمج بني استخدام الفالش
و التصوير بتعريض طويل
: HDR-6
صور  HDRبعد تثبيت الكامريا علي
ترايبود و صور بثالث تعريضات خمتلفة،
واحده فاحتة و اخري غامقة و االخرية يف
الوسط و محل الصور علي برنامج املعاجلة
 -7صور اكثر من صوره :
احيانا عند التصوير بتعريض طويل يظهر
بعض التحبب و التشويش بالصور لذلك
حاول دائما ان تأخذ اكثر من صورة .

 - 1حتتاج الي
ترايبود او اي شيء
لتثبيت الكامريا
ملنع االهتزاز
 - 2اضبط الكامريا
على االعدادات
التاليه :
فتحة العدسه22 :
مدة التعريض (
:
سرعة الشاتر )
 5ثواني ,,
ISO: 800
التقط صورتك و
االضواء
سرتى ان
By.Bob Harbison
قد اصبحت على شكل جنوم
الفكره هي جعل فتحة العدسه ضيقه بعض الشيء ( فوق ال )16
و سرعة الشاتر بطيئه :ملدة ال تقل عن  5ثواني و كلما ضيقت العدسه ،عليك
بزيادة الثواني يف الشاتر
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تصوير النجوم الساكنة
ً
أيضا الكثري من اهلدوء
التصوير الليلي به مجال كبري وحيمل
والتفكري للمشاهد.
النجوم مثل الشمس ،عناصر مضيئة يف اجملرة ،و الكامريا وظيفتها
ان تلتقط الضوء.

األدوات:
-1

كامريا

 -2حامل ثالثي

 -3مكان مظلم بعيد عن املدينة

 -إعدادات الكامريا :

By.Andrew Waddington

-1سرعة غالق :بني ثانيتني و -6 10حاول ان تصل للمنطقة الليت اخرتتها للتقليل من االهتزاز
ثواني (حسب املكان)
للتصوير قبل الغروب بنصف ساعة على -13يفضل استخدام واقي العدسة Lens
-2فتحة عدسة 4.5/f
-3ايزو 2000 :و 3200

األقل الختيار الزاوية والتكوين املناسب  Hoodللتقليل من أي مصدر إضاءة جانيب
-7فوكس الكامريا/العدسة على -14 Manualيفضل استخدام املؤقت الذاتي

-4الوايت باالنس :يفضل تغيريه -8الفوكس يكون على ماال نهاية
ً
لقيمة صغرية جدا حتى حتصل -9تعطيل خاصية تقليل النويز أو التحب

على تون –  Toneأزرق

Noise Reduction – NR

-5اخرت مكان بعيد عن ضوء -10تعطيل خاصية مانع االهتزاز يف العدسة
املدينة ( فكر يف أي منطقة -11يفضل استخدام قفل املرآة Mirror
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تبعد عن املدينة  ٥٠كيلو فأكثر) Lock-up

للكامريا Timer

للتقليل من االهتزاز :
ثبت الكامريا على احلامل ،اضبط اإلعدادات وصور
حاول ان تكون صورتك بعد الغروب بنصف ساعة إىل  45دقيقة
بعض املصورين يفضل حني تصوير النجوم إضافة جزء من األرض ،إلعطاء شكل إضايف للكادر
ً
مثال :

جبال

By.Luke Austin

حبر

By.Cüneyd Demirci

مبين

By.Mikkel Rask

ً
الحقا
بإمكانك عمل ذلك بتصوير صورتني (صورة بتعريض مناسب لألرض وصورة بتعريض مناسب للنجوم ) ومن ثم دجمها
للحصول على جمموعة جنوم كبيــرة  ،ابتعد عن املدينة وعن أي مصدر آخر للضوء (.القمر ً
مثال)
يفضل التصوير يف بداية أو آخر الشهر
إعدادات التصوير ميكن ان ختتلف باختالف وقت التصوير ،وكمية الضوء احمليطة (ضوء القمر/املدينة) .لكن حاول اال
ً
جدا حتى ال حتصل على جنوم متحركة.
جتعل التعريض طويل
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تصوير النجوم الساكنة
بإمكانك استخدام أي عدسة ولكن يفضل العدسات مابني 50-85mm

نصائح لتصوير النجوم:
 -1اهتم اوال بالتكوين ،ينبغي ان تصور يف مساحة واسعة و
بعض العناصر األرضية يف الصوره سوف تكون مفيده ،و اذا
كان هناك ماء فسوف تبدو الصورة رائعة أكثر
جيب ان تأخذ الصوره بعدسة واسعة اليت تتيح لك تصوير
عدد أكرب من النجوم يف الصوره

إعدادات الكامريا:
ميكن لإلعدادات ان ختتلف قليال ،لكن ابدأ بهذه األعدادات

By.Age Foto

Manual Mode
Shutter speed: 30 seconds
Aperture: F/3.5
ISO: 3200
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اذا كانت الصورة فاحتة جدا قلل االيزو او استخدم بعد بؤري اقل ،و اذا كانت الصورة غامقة قم بزيادة االيزو.

تصوير القمر

Telephoto lens
Tripod
Remote shutter release

اختيار العدسة يعتمد علي النتيجه اليت ترغب يف حتقيقها ،لتصوير القمر فقط
ميكن استخدام اطول بعد بؤري  Focal lengthحوالي  40mmاو اطول

By.Jasen Vinlove

By.Timothy Green

لتصوير القمر و بعض العناصر يف األرض مثل املناظر الطبيعية
ميكنك استخدام عدسه واسعه.

By.Dylan Toh & Marianne Lim
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تصوير القمر
اعدادات الكامريا :
-1التصوير بصيغه Raw
-2استخدام  Focusيدوي
-3تعطيل ثبات الصوره عند استخدام ترايبود Image Stabilization
 -4تفعيل غلق املرآة Mirror lock up
-5استخدم الرميوت او العد التنازلي self timer
-6استخدم اقل ايزو للكامريا
التصوير بصيغه  Rawيتيح لك القدره الكبريه علي تعديل الصور الحقا ،عند الرتكيز علي األشياء البعيدة جيب
استخدام ال  Focusاليدوي و تركز علي سطح القمر ،عند استخدام الرتايبود عطل خاصية ثبات الصوره حيث انه ال
يوجد اهتزاز ،خاصية غلق املرآة و استخدام العد التنازلي يساعد علي عدم خلق اهتزاز ،االيزو حوالي  100و ذلك
ألن القمر مضئ كفاية وال حاجه الي زيادة األيزو و بالتالي زيادة التشويش يف الصوره ،استخدم فتحة عدسة  f/11و
صور القمر ثم ميكنك ان تبدأ التصحيح من هنا ،اذا كان القمر فاتح قلل سرعة الشاتر ،و اذا كانت مظلم قم بزيادة
سرعة الشاتر.
تذكر ان تكون سرعة الشاتر اكثر من  1/100اذا كانت اقل من ذلك مع بعد بؤري طويل هناك احتمال كبري بأن تهتز
الكامريا و تظهر الصوره مهزوزه.
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التصوير التجريديAbstract Photography -

التصوير التجريدي ،نوع من أنواع التصوير الفوتوغرايف يكون
فيه العنصر املصور مبهم ولو بشكل بسيط عند أول نظرة.

التجريد ممكن يستخدم حتت كل أنواع التصوير الفوتوغرايف
 -ممكن يصور املصور صورة طبيعية وتكون جتريد

-ممكن يكون تصوير التجريد حتت تصوير املباني  /التصوير املعماري

By.Alexander Sharov

By.Satoshi Okazaki

التصوير التجريدي الكثري يتكلم عنه و الكثري يضع له أنواع وتصنيفات خاصة التصنيفات ميكن ان تندرج حتت
نوعية التصوير نفسه ،أو عن طريق طريقة التصوير
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التصوير التجريديAbstract Photography -

من انواع التصوير التجريدي:

By.Tomasz Szatewicz
 -1تصوير جتريدي – خطوط Lines
اخلطوط أو  Linesتشد املصور كثري،
وتساعد يف تكوين أشكال خيالية
تأخذ املشاهد ملراحل خمتلفة من
التفكري ،اخلطوط أو  Linesميكن ان
جتدها يف كل مكان ،مثل الطبيعة،
و ممكن يف املباني
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By.Blue Popovic

By.David De Backer

 -3تصوير جتريدي – أشكال Shapes

 -2تصوير جتريدي – املنحنيات

األشكال تشد املشاهد وتسلسلها وتنوعها

Curves

جتعله يفكر وحيتار يف املكان  /النوع /

املنحنيات أو التقوس من التشكيالت

الوقت  .. /اخل

املهمة و الدارجة بشكل كبري يف تصوير

األشكال ميكن ان تكون مربعة

التجريد.

أو مستطيلة أو أن تكون األشكال دائرية

املنحنيات ممكن تكون يف كل مكان،

أو كروية أو تكون مثلثات أو أشكال غري

ميكن ان تراها يف الطبيعة أو يف املاكرو

متناسقة

أو يف املباني

 - 4التصوير التجريدي – النمط Pattern
النمط املقصود فيه تكرار عنصر أو جمموعة عناصر يف اخللفية
ً
استخداما بني املصورين ،ممكن
وهذا النوع ميكن الغالب واألكثر
التكرار يكسر بوجود (حياة) أو (نقطة ارتكاز) يف الصورة

 - 5التصوير التجريدي – األلوان Colors

By.Alfon No

التجريد باستخدام األلوان ممتع وفن وحيتاج لعني مصور ذكية
التجريد ميكن ان يكون من أسهل أنواع التصوير ،إلمكانية
تطبيقه على كل أنواع التصوير ويف كل مكان ،لكنه ميكن
ان يكون متعب وصعب ألنه حيتاج جتربة ودراسة للعنصر
بشكل مكثف
ميكنك ان تصور التجريد يف الطبيعة ،و يف املباني ،و ميكنك
ً
أيضا ان تراه عن طريق نظرتك للضوء واحلركة ،و ميكن ان
يكون موجود يف مكان عام.
By.John Velocci
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تصوير الورود

تصوير الورود ميكن ان يصنف من تصوير الطبيعة .لكن يف بعض األقسام
وموسوعات الصور ميكن ان يصنف على انه نوع خاص يندرج حتت تصوير
الطبيعة .والسبب كثرة املهتمني بهذا اجملال.

هناك  5نصائح للخروج بصور رائعه:
 -1اإلضاءة :
اإلضاءة تلعب دور كبري يف التصوير بشكل عام ،لكن يف تصوير
الورود جيب ان نصور باءضاءة غري موجهة ،ميكنك ان تصور
يف منطقة ظالل ،او تكون الشمس خلف الغيوم او التصوير يف
اول الصباح حيث تكون الظالل ناعمة جدا

By.Sue Hsu
 -2اخللفية :
جيب ان تكون اخللفية متناسبة مع املوضوع الرئيسي لكي
ال يقل اهتمام املشاهد بالصورة ،لذلك تأكد من اختيار خلفية
مناسبة او ميكنك ان تنقل الورده الي مكان اخر.
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By.Majed Alghamdi

التصوير املعماري Architecture
هو تصوير املباني وإبراز مجاهلا بطرق فنيه وهناك نوعني من التصوير املعماري (تصوير خارجي وداخلي)وهذا النوع من
التصوير يربز يف االعالنات التجارية اخلاصة بشركات العقارات واملقاوالت و هناك بعض النقاط املساعده للحصول على
صورة معمارية ممتازه
 -1انتبه ملصدر االضاءة واجتاهها النها تؤثر بشكل مباشر
يف الظل وحرارة االلوان مما يغري الصورة و شكلها النهائي
تقنية ()HDR

By.virginia_photographers
و يف حالة صعوبة السيطرة على االضاءة ميكن استخدام تقنية
( )HDRاو فلرت ( )NDوالذي يتيح للمصور تقليل االضاءة
يف بعض االماكن واحلفاظ عليها يف اجزاء اخرى يف الصورة
By.Magda Nowacka
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التصوير املعماري Architecture

 -2ميكن استخدام عدسات خمتلفة مثل العدسات الواسعة او عني السمكة اليت
تعطي شكل خمتلف عن املالوف للمنظر ،وميكن استخدام اسلوب (البانوراما)
يف التصوير املعماري الظهار املبنى وموقعه وكذلك اظهار اجلو العام له

By.Karlsbad_Panorama_Alte_Wiese
-3ميكن للمصور الدمج بني انواع التصوير فمثال ميكن تصوير املباني
باسلوب السلويت يف فرتة الغروب ،وهنا يعطي املبنى نظره خمتلفة
عن املألوف ويوضح الشكل العام للمبنى.
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By.Charlie Joe

-4التصوير املعماري ال يعتمد بشكل تام على صفاء االحوال اجلوية
النه من املمكن تصوير املباني يف االحوال اجلوية املختلفة مثل
(املطر ،الغيوم الكثيفة ،الثلوج) وهذا االسلوب يعطي املشاهد
نظرة خمتلفه بشكل عام

By.Michael Abid
-5جيب على املصور املعماري ان يقوم بدراسة العمل بشكل
يعطيه معلومات دقيقة و وافيه عن موضوع الصورة ،هذه الدراسة
املسبقة للعمل تتيح للمصور تكوين فكرة جيده ومناسبة للوصول
ملنظر خيدم املبنى ،و يف حال تصوير املباني االثرية يفضل الرجوع
اىل تاريخ املبنى حيت يستطيع اظهاره بشكل افضل وخيدم القصة
التارخيية ،وهذا ينطبق ايضا على املباني احلديثة حيث ميكن اظهار
التطور والتقدم يف فن العمارة .

By.Alireza Behrooz
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التصوير املعماري Architecture
 -6ميكن تصوير املباني من زواية غريبة ،فمثال يتم
اخذ اللقطه من االرض اىل االعلى وابراز حجم وارتفاع
و شكل املبنى ،يف هذا االسلوب تكون الصورة خارج
نطاق قاعدة التثليث وهي من القواعد االساسية يف
التصوير الفوتوغرايف ،ايضا هذا االسلوب مفيد يف
تصوير املباني من الداخل وابراز الفن املعماري الداخلي
واجلو العام يف املبنى.

By.Franck Barlet

التصوير املعماري اخلارجي
هو نوع من أنواع التصوير خمتص بتصوير املباني من اخلارج
ميكن ان تكون املباني :
 -1ناطحات سحاب
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By.Maico Presente

 -2مباني صغرية

By.David Tavan

 -3متاحف

 -4مساجد

By.Yoan Esquer

نصائح للتصوير املعماري اخلارجي:
 -1البعد والقرب عن املبنى
هو من أهم العوامل للخروج بصورة مناسبة
فعند تصوير برج كبري من مسافه قريبه
سيظهر املبين بشكل غري واقعي لذلك
ميكنك ان تبتعد عن املبين املراد
تصويره ،و ميكنك اضافه بعض املباني
االخري الي الصوره لتوضح مدي ارتفاعه
او اهمية مكانه ،او اضافة عناصر اخري
يف التكوين ،او تستخدم عنصر يف تأطري
الصوره .

By.Ulrike Morlock-Fien

By.Jonathan Danker
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التصوير املعماري اخلارجي
 -2اختيار التوقيت املناسب للتصوير
حيث ان التصوير املعماري يعتمد بشكل كبي ـ ــر على اإلضاءة اخلارجية أو إضاءة املبنى نفسه ،و ميكنك استخدام
الوقت الذهيب يف التصوير.
الوقت الذهيب للتصوير املعماري هو أول ساعات الصباح أو ساعة  -ساعتني قبل الغروب حيث ان:
 السماء تأخذ لونها بتشبع تام الظالل تكون ناعمة وليست حادة مثل التصوير والشمس فوقك هدوء اجلو و قلة الناس ،خصوصا يف الصباح األلوان يف الوقت الذهيب تكون متشبعة بشكل متناسق. اإلضاءة ال تكون موجهة بشكل قوي مما ميكن املصور ان يأخذ صور مبدى ديناميكي واسع -3إضافة مجاليات املبنى :
جيب عليك اظهار اجلانب املميز كدقة التصميم وارتفاعه او اهمية املوقع او إضافة الغيوم بتكون حلوة
-4استخدام العدسة املناسبة :
كثري من املصرين يفضلون استخدام عدسة ذات بعد بؤري يساوي ٥٠مم أو آكرب بسبب عامل االحنراف والتقوس
 -5اقرتب من املبين :
االقرتاب من املبنى أو تصوير أجزاء منه تعطي نظرة ثانية للمبنى
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 -6استخدم خميلتك وإبداعك يف إنتاج زوايا جديدة

التصوير املعماري الداخلي

املقصود بالتصوير الداخلي هو تصوير أي جزء من أي مبنى من الداخل مثل:
( تصوير الغرف ،املطابخ ،غرف النوم أو غريهم).

و هو مثل غريه من أنواع التصوير له بعض القواعد والنصائح اللي تساعد باخلروج بصور مميزة :
 -1استخدم العدسة املناسبة :
استخدامك للعدسة املناسبة بيساعدك
بشكل كبري و يعطي منظر أوسع و نظرة
أمشل للمكان الذي تصوره
ً
دائما يف التصوير
 -2العدسة املفضلة
املعماري هي عدسات الوايد أجنل
 Wide Angle Lensesفهي تعطي
نظرة مشولية للمكان
 -3يفضل استخدام عدسات ذات

 -7للوصول لتغطية كاملة حنتاج عمق
املناسب للتصوير
ميدان كبري لذلك ينصح بعدم التصوير
اما اإلضاءة الداخليةميكن التحكم بها عن
بفتحة عدسة أقل من f/8
طريق إطفاء بعض اللمبات تساعدك يف
 -8استخدم أقل آيزو حيث ان ارتفاع اآليزو
اخراج صور رائع
يزيد من التشويش والتحبب يف الصورة و
للحصول على دقة و وضوح أكثر يف الصورة
باإلضافة إىل مدى ديناميكي أكرب
-9تطبيق قواعد التصوير لكي تساعدك
يف اخراج صور رائع

بعد بؤري أقل من 35mm
 -4استغالل اإلضاءة حيث يكون
هناك نوعني من االضاءة يف الغالب
(إضاءة داخلية وخارجية)
اإلضاءة اخلارجية ميكن استغالهلا أو
التحكم عن طريق اختيار الوقت

By.Michael Murphy

 -5استخدام احلامل للتثبيت مهم ً
جدا
يف التصوير املعماري الداخلي
 -6استخدام فتحة عدسة صغرية حيث
ان التصوير املعماري الداخلي به الكثري
من التفاصيل على أبعاد متفاوتة

By. Roland Shainidze
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تصوير البانوراما Panorama
كلمة بانوراما تعين املنظر الواسع و على هذا األساس أطلق هذا االسم على هذا النوع من التصوير،
يتم عن طريق تصوير جمموعة صور جبانب بعضها ودجمها يف صورة واحدة.

By. Kirk Hille
تصوير البانوراما خيتلف عن تصوير ال( Wide Angelالعدسة الواسعة) يف عدة نقاط :
 -1تصوير البانوراما يعتمد على أكثر من صورة
 -2تصوير الوايد أجنل ميكن ان يصل إىل 180
درجة كأقصى حد ،بينما البانوراما ميكن ان يصل
إىل  360درجة
 -3تصوير  Wide angelبه تقوس يف أطراف الصورة،
بينما البانوراما ميكن ان يكون به تقوس او ال
 -4ميكن تصوير البنوراما بشكل أفقي وهو الغالب يف صور الطبيعة أو التصوير بشكل عمودي
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By.Jim Ross

تصوير البانوراما Panorama
نصائح هامة لتصوير البانوراما :
 -1اختيار العدسة املناسبة لتصوير
البانورما حيث أنك ستقوم بتصوير عدد
كبري من الصور ،لذلك اختيارك لعدسة
واسعة (ذات بعد بؤري قصري ) ليس
باألهمية القصوى ،باإلضافة لذلك فان
العدسة الوايد تسبب تقوس كبري يف
By.Phillip Norman
الصور مما يسبب صعوبة يف دجمها.
ً
دائما استخدام عدسة ذات بعد بؤري  50mmأو أكثر
 -2يفضل
 -3استخدام حامل ثالثي حيث انه يعترب أساسي يف تصوير البانوراما و بدون حامل لن تكون الصور واضحة
 -4زيادة الصور تعين زيادة الدقة حيث ان صور البانوراما تكون عن طريق أخذ صور متجانبة ،ولكنها ليست
متجانبة بشكل كامل ألننا حنتاج الي اقتصاص بعض األطراف الليت ميكن ان يكون بها تقوس
 -5استخدام الزر اخلاص بالبانوراما حيث ان هناك بعض الكامريات اجلديدة بها اختيار خاص بتصوير البانوراما
ميكنك استخدامه.
ً
جدا و ميكن ان تكون هناك مناطق يف الصورة ذات إضاءة
 -6االهتمام بالتعريض حيث ان تصوير البانوراما واسع
ً
دائما التعريض بشكل متوسط حبيث يناسب كل الصور امللتقطة.
أعلى ومناطق اخري ذات تعريض أقل لذلك اختار
 -7يف حالة رغبتك يف التعديل ،فيفضل تعديل سرعة الغالق وليس اآليزو أو فتحة العدسة.
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التعريض املتعدد Multiple Exposure
التصوير بتعريض متعدد هو عبارة عن التقاط
(أو دمج) أكثر من صورة مع بعض.
مهما كان طريقة إخراجها ،هي بالفعل صور
مجيلة وطريقة خمتلفة يف (التصوير).
يف السابق ،كان الناس يستخدمون الكامريات
الفيلمية ،ومع كل صورة ،كان املصور يلف
الفيلم (لكي تكون كل لقطة يف فيلم خاص
بها)
لكن بعض األحيان خيطئ املصور ،و تصبح
الصورتني فوق بعض.
لكن هذا مثل غريه من الفنون املبتكرة ،صار
فن حبد ذاته.
أصبح املصور ينظر إىل اجلانب املشرق من
هذا اخلطأ .و حاول ان يبتكر أفكار متجددة
للخروج بصور خمتلفة.
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By.Richard Graham

التعريض املتعدد Multiple Exposure
واليوم ،مع العامل الرقمي أصبح بإمكانك فعل نفس الشيء
ولكن بأكثر من طريقة.
الطريقة األوىل :عن طريق الكامريا
الطريقة الثانية :عن طريق برامج املعاجلة
ً
دائما خالل التصوير هذا وضع اختالف بني الصورتني
يفضل
(لزيادة التباين).
يفضل ان تكون اخللفية واحدة (إما بيضاء أو سوداء) و إذا
كانت اخللفية غري موحدة أو ثابتة ،على األقل تكون ذات
تفاصيل هادئة
عند التصوير ،صور الصورة األوىل بتعريض مناسب ،والصورة
األخرى حاول جتعلها ذات تعريض أعلى بوقفة أو وقفتني.
بإمكانك استخدام الكامريا للقيام بهذا النوع من التصوير،
و إذا كانت كامريتك التدعم ،بإمكانك عن طريق أحد برامج
املعاجلة
By.Carolina Madruga

63

تصوير السيارات
تصوير السيارات نوع من أنواع التصوير ميكن ان يندرج
حتت التصوير الرياضي
أو التصوير التجاري أو نوع من أنواع تصوير حياة الشارع أو
غريها من األنواع ،تصوير السيارات ميكن ان يكون بتصوير
السيارة كاملة أو أي جزء منها

By.Richard Pardon
اهم النصائح العامة لتصوير السيارات:
 -1اختيار املكان:
تصوير السيارات مثل البورتريه ،حتتاج الي مكان مناسب
لتكون خلفية مناسبة.

By.Sergey Alimov

 -2اإلضاءة :

اإلضاءة تلعب دور كبي ـ ــر ،حيث ان السيارات بشكل عام جسم كبري ،وتفاصيل خمتلفة بها انعكاسات على جسم السيارة
و بها زجاج شفاف وتفاصيل داخليه كلها حتتاج انتباه أكثر وقت التصوير كما ان اإلضاءة مرتبطة باملكان بشكل كبري.
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لكن غالبا يكون التصوير بإضاءة خارجية .أو بإضاءة استوديو لكن يف اخلارج.

تصوير السيارات
 -3العدسات:
لتصوير السيارات حتتاج اختيارات حمدودة من العدسة.
والوايد أجنل أحدها وأهمها ،و ميكن ان حتتاج الي عدسة
ً
خصوصا يف حالة تصوير أجسام
بفتحة كبرية مثل 1.8 50mm
قريبة.
و ميكن ان حتتاج لبعض الزوايا استخدام FishEye
 -4إعدادات التصوير :
إعدادات التصوير خمتلفة من مصور آلخر ومن سيارة آلخرى
ومن توقيت آلخر ومن هدف آلخر ،ال يوجد اعدادات ثابتة
لكن اذا كنت تريد تصوير السيارة بالكامل و تكون واضحة
استخدم فتحة عدسة  8وأصغر ()16 ،11
تصويرك بفتحة عدسة صغرية يساعد على إظهارها كلها
وأجزاء من اخللفية يف عمق امليدان
 -5صور أكثر من صورة :
حتتاج ان تصور أكثر من صورة ،حتى من نفس الزاوية ،ثم
امجعهم وابدأ املعاجلة ،و ميكن ان حتتاج الي ان تصور

 -6البحث:

By.Webb Bland

لكل سيارة مناطق قوة ومتميزه فيها .تابعها وابتكر زوايا جديدة
وتأثريات جديدة على التكوين أو على الصورة نفسها
 -7التطويق احلركي:

ً
خصوصا يف تصوير السيارات
كثري يهمهم هذا النوع من التصوير
بشكل عام أو السيارات الرياضية بشكل خاص.
 -8ميكنك الدمج بني االفكار مثل الرسم بالضوء مع تصوير السيارات.

 ،HDRتصور بأكثر من تعريض وبعدها تدمج الصور

65

تصوير االنعكاسات
أنواع اإلنعكاسات:

االنعكاسات موجودة يف حياتنا يف كل مكان ،ويف كل وقت.
By.Barbara Parolini

إنعكاسات طبيعية Natural Reflections

و هي عبارة عن أسطح عاكسة موجودة بالطبيعةً .
مثال إنعكاس مبنى

على نهر ،أو حيوانات على جمرى مائي.
إنعكاسات معمارية Architectural Reflections
و هي عبارة عن إنعكاسات على أسطح معمارية زجاجية.
ً
مثال إنعكاس السماء مع السحب على مبنى ،أو إنعكاس مبنى
على مبنى آخر.

By.Achim Thomae

إنعكاسات سريالية Surreal Reflections
من أصعب أنواع اإلنعكاسات ألنها صعبة املالحظة و التكوين و تتطلب عني
يقظة تبحث عن أي سطح عاكس .ليكون اإلنعكاس سريالي ،جيب أن ال
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By.Juliana Nan

يظهر العنصر األساسي بالصورة ،بل يظهر إنعكاسه فقط .باإلضافة إىل ذلك،
جيب أن يكون السطح العاكس ذو خواص – ً
مثال أن يكون السطح متموج ،أو
عليه صورة ،أو أن يكون ممزوج مع تراب.

تصوير االنعكاسات
إنعكاسات جتريدية Abstract Reflections
و هي عبارة عن إنعكاسات تتكون من خطوط و ألوان ذات طابع
ً
غالبا ،مع عدم ظهور
جتريدي/مجالي منعكسة على أسطح مائية
أو وضوح العنصر املنعكس يف بعض الصور.
مزايا اإلنعكاسات:
إزدواجية يف العناصر/التكوين
إزدواجية يف األلوان

By.Riki

إزدواجية يف اجلمال
زيادة التأثري الدرامي

أخطاء شائعة:

توازن يف التكوين

أن يقوم املصور بقطع جزء من اإلنعكاس .ذلك خيل بتوازن

تعطي إنطباع سريالي

التكوين ،و يكون بالنهاية متعب بدرجة كبرية للعني ألنها جمبورة
ً
إراديا ،و يقلل من تركيز العني على
على ختيل اجلزء املقطوع ال

اإلنعكاسات الطبيعية :أنظر أمامك ،ستجد إنعكاسات

بقية أجزاء الصورة.

على األنهار.

ظن بعض الناس بأن بعض اإلنعكاسات مركبة

اإلنعكاسات املعمارية :أنظر فوقك ،ستجد إنعكاسات

بالـفوتوشوب.

على املباني.

يف الغالب يكون االنعكاس غري مناسب إذا كان وجوده يقلل من

اإلنعكاسات السريالية :أنظر حتتك ،ستجد إنعكاسات
على األرض( .على شكل برك ماء صغرية بعد املطر ً
مثال)

جودة إخراج الصورة النهائي .أو يسبب تشويه لشكل الصورة.

اإلنتباه لإلنعكاسات:
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تصوير تطويق احلركة Panning Photography

يتم عن طريق جتميد حركة اجلسم املتحرك وحتريك اخللفية.

ً
جدا كل ما عليك فعله هو ان تصور اجلسم
طريقة التصوير بسيطة
املتحرك بسرعة بطيئة ()٣٠/١
ً
مثال وخالل التصوير حترك الكامريا نفس حركة اجلسم
استخدم سرعة غالق بطيئة لكي تسجيل احلركة أو تكون خلفية
متحركة.
اإلعدادات:
 -1الكامريا علي وضعية (أولوية الغالق) اختصارها  Sيف كامريات
نيكون وسوني ويف كامريات كانون ختتصر بـ TV
 -2الفوكس Continuous Focus – Ai Servo

By.Marc Benslahdine

ألن اجلسم يف حركة مستمرة و جيب ان يكون الفوكس مضبوط يف
كل حلظات احلركة ،يف كامريات نيكون اختيار الزر C
ويف كامريات كانون اختيار الوضع Ai Servo Mode
 -3استخدم خاصية التصوير املتسلسل
الن اجلسم يتحرك كثريا و ميكن ان تكون احلركة سريعة فال تريد
ان ختسر الصوره لذلك استخدم التصوير املتسلسل و قبل ان يصل
اجلسم يف النقطة أمامك ابدأ التصوير
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(حوالي  ١٠ – ٥صور) واخرت الصورة األفضل.
إذا أردت ان تكون اخللفية متحركة أكثر ،استخدم سرعة غالق أقل.

By.Wisnu Haryo Yudhanto
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Levitation photography
هو نوع من أنواع التصوير الفوتوغرايف ،يعتمد بشكل
كبري على جتميد احلركة خالل حركة اجلسم عند ارتفاعه
عن سطح األرض ،كثري من املشاهدين يعتربون ان
مجيع الصور فوتوشوب لكن يف احلقيقة ال.
التصوير التحليقي ميكن ان يكون بدون أي تدخل
(كبري) يف الفوتوشوب .و ميكن ان يكون ٪١٠٠
حقيقة ،ويعتمد بشكل كبري على حركة الشخص
وكثرة احملاوالت واختيار اإلعدادات املناسبة.
التصوير التحليقي يتم تصويره بطريقتني يف الغالب.

By.Tabitha Bowman

الطريقة األوىل :ال حتتاج للمعاجلة وتكون عن طريق التصوير بسرعة غالق سريعة لتجميد احلركة ،كل ما عليك هو ان
تطلب من الشخص القفز وتصوره.
الطريقة الثانية :هي عن طريق تثبيت الكامريا و وتصوير صورة بدون الشخص ،ثم بعدها وضع الشخص يف أي شكل
وتصويره (ميكن للشخص الوقوف على طاولة/كرسي..اخل) وبعدها يتم دمج الصورتني ً
معا (مع مسح األداة املستخدمة
لتثبيت الشخص)
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Levitation photography
خالل التصوير جيب مراعاة:
 -1ضبط اإلعدادات  /التكوين بشكل مناسب
اهتم بتطبيق إعدادات وقوانني التصوير يف الصورة.
ً
كامال
 -2إظهار اجلسم
يف حال إظهار جزء من اجلسم  ،يشعر املشاهد تلقائيا ان
الشخص متمسك او معلق بشئ ما غري ظاهر يف الصوره
 -3مكان اليدين
ً
دائما يف التصوير التحليقي استخدام أي عنصر
يفضل
إلشغال اليدين ،او اتركهم جبانب اجلسم.
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By.Alan Barnett

By.Sean Tucker

تصوير األلعاب النارية
• اخرت مكان مناسب للتصوير (يفضل مكان
ً
قليال).
مرتفع
• ضع الكامريا علي حامل ثالثي Tripod
• اضبط الكامريا على الوضع اليدوي Manual
Mode
• اضبط العدسة على الفوكس اليدوي Manual
Focus
• اضبط الفوكس على تركيز ماالنهاية
إعدادات الصورة:
اآليزو :أقل شيء ممكن ( ٥٠أو  ١٠٠أو )٢٠٠
فتحة العدسة :على  8أو 11
سرعة الغالق :ال تقل عن  ٣ثواني
ميكنك ان تضيف بعض املباني او االشخاص الي الصوره
لتحصل علي صور افضل .
By.Giovanni Mirabueno

By.Nelson Pereira

73
73

تصوير العيون
 -1استخدم عدسه ماكرو و تلك اليت تعطي زاوية رؤيه 100mm
او اقل تكون افضل حيث تعطي مساحة اكرب للعمل مما يعطي
للشخص الذي تصوره الراحة
 -2مصدر إضاءة دائم و يفضل ان تكون اضاءة ()soft
 -3العني تعكس كل شئ ،االضاءة و الكامريا و حيت املصور
نفسة ،لذا حاول ان ختتار الزاوية املناسبة
 -4عند التصوير يف اضاءة ضعيفة ستتسع حدقة العني و
ستبدو النتائج غري مرضية
 -5استخدام الرتايبود سوف يعطيك نتائج أفضل

By.D.g. Matthew PH

 -6ابق السنسور موازي للعني
 -7اطلب من الشخص النظر مباشرة الي العدسة
 -8استخدم ال  manual modeو ركز علي حدقة العني يدويا
 -9استخدم فتحة عدسة  f/8لتحصل علي العمق
و تظهر مجيع التفاصيل
 -10استخدم شاتر سريع لتفادي اي اهتزازات
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By.Ersin Tozoğlu

تصوير احليوانات األليفة
 -1استخدم اإلضاءة الطبيعية عند تصوير احليوانات و ال تستخدم الفالش ،حيث ان
الفالش يؤدي الي ظهور األمحرار داخل العني ( )Red Eyeكما انه خييف احليوانات ،حاول
ان تصور يف اخلارج حيث اإلضاءة جيدة او بالداخل يف اضاءة قوية.

By.Zoran Milutinovic
 -2اجعل العيون حاده و قوية ،مثل اي بورتريه ،كما ان عيون
احليوانات تكون معربة لذلك دائما ركز علي العيون.

By.Oszkár Dániel Gáti
 -3حاول دائما ان جتعل احليوان يشعر بالراحة و ال جتربة علي ان يأتي
اليك ،و دائما انزل الي مستواهم عند التصوير فإن اجلميع يعلم كيف يبدو
احليوانات عند النظر اليهم من اعلي ،لكن حاول ان تظهر كيف يبدو كل
شيئ من مستواهم ،لذلك ميكنك ان جتلس علي األرض و تذكر ان تأخذ
الصورة من مستوي عينهم او اقل قليال .

By.Zoran Milutinovic
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تصوير احليوانات األليفة
 -4حاول ان جتعل لشخصيتهم
قيمة بإظهارها من خالل الصور،
مثال ان كان حيوانك األليف

 -5استخدم املاكرو ،فإن الصور القريبة

 -6صور عدة لقطات و من زوايا خمتلفه

للحيوانات جتعلها تبدو بشكل أفضل.

لكي ال تقلق من النتائج الحقا.

نشيط و حيب احلركة صوره و هو
يقفز او يلعب او اذا كان كسول
صوره و هو يتثائب.

By.Güzin Erdağ
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By.Jim Singler

By.Seiji Mamiya

التصوير الرياضي

التصوير الرياضي ،هو تصوير األحداث من مباريات و مسابقات سيارات وألعاب
مائية.

ً
نوعا ما ،وحيتاج بعض النقاط الليت اذا متكنت
التصوير الرياضي متعب
منها تكون الصوره ذات طابع رائع لدى املشاهد.

معدات التصوير الرياضي:
 -1كامريا:

By.Scott DeWood

مناسبة متتاز بصور كثرية يف الثانية ،كلما زادت كلما كان أفضل ،حساس
مقطوع  cropped frameلزيادة البعد البؤري يف كل العدسات
 -2عدسات مناسبة :
By.Chris Bladon

عدسات تيلي فوتو (يسميها البعض زووم ) ال يقل البعد البؤري عن 200mm
باإلضافة إىل العدسات
الواسعة wide angle
 -3ذاكره إضافية

By.Jacob Kurtz
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التصوير الرياضي

نصائح هامة للتصوير الرياضي:

 -1استخدام آيزو عالي:
يف التصوير الرياضي تكون اللحظات حامسة و سريعة
و لكي تثبت احلركة يف هذه اللحظات حتتاج سرعة
غالق عالية ،و كما نعلم ان بزيادة سرعة الغالق
تصبح الصورة مظلمة و جيب رفع اآليزو لكي يعتدل
التعريض
و ألن كثري من التصوير الرياضي يكون يف الليل،
ً
جدا بدون تغيري
فصعب التصوير بتعريض عالي
يف اآليزو
الكامريات اجلديدة تقدر تصور صور بدقة عالية و
بدون حتبب واضح حتى آيزو  3200و 6400
 -2التصوير باستخدام خاصية التصوير املتسلسل:
كل كامريا احرتافية أو شبه احرتافيه فيها خاصية

 -4التصوير باستخدام سرعة غالق بطيئة:
استخدامك لسرعة غالق بطيئة تساعد يف إخراج صور بشكل
خمتلف
 -5استخدام حامل:
الكامريا مع البطاريات اإلضافية مع عدسة تيلي فوتو ميكن ان
يكونوا وزن زائد و يتعب املصور يف التصوير ،لذلك استخدامك
ً
دائما استخدام
للحامل خيفف عليك من هذا التعب ،ويفضل
حامل أحادي
 -6ال تنسى اجلمهور:
ميكن ان يكون أكثر عامل مؤثر يف املناسبة الرياضية هو اجلمهور
و تفاعله و انفعاالته تساعد كثريا يف توصيل الفكرة و تتكلم عن
ألف كلمة

تصوير متسلسل ،هذه اخلاصية متكنك من تصوير
أكثر من صورة بشكل تسلسلي
 -3ال تشاهد الصور
ال تشاهد الصور ،إال يف حالة ان تتأكد من التعريض
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و احلركة حيت ال تضيع فرص كبرية.

By.Bashar H

التصوير الصحفي

التصوير الصحفي نوع من أنواع التصوير الفوتوغرايف .يعتمد هذا النوع
على عني املصور وإلتاقطه للحظات احلامسة واملعربة.
التصوير الصحفي يكلف املصور الكثري من الوقت والتعب
 -3البطاريات:
تأكن من شحن البطاريات ،و يفضل
ان تأخذ معك بطاريات احتياطية

By.Ariel Cabrera Foix

بعض النصائح يف التصوير الصحفي:
 -1التوقيت:
من أهم العناصر للمصور الصحفي ان
يصل للمكان مبكرا ،حيت ختتار املكان
املناسب للتصوير
 -2املالبس:
جيب ان تهم بارتداء املالبس اليت تناسب
املكان او املناسبة و يف نفس الوقت
تكون مرحية و تساعدك علي احلركة

 -4كرت ذاكره:
افرغ كارت الذاكرة و يفضل ان يكون
معك كارت ذاكرة اضايف ليتيتح لك
ان تأخذ صور كثرية
 -5حتديد االغراض:

By.Iv Bogdan

ال تأخذ اغراض ميكن اال حتتاجها ،حيت
تكون حركتك خفيفه
 -6الصرب:

شغلة التصوير الصحفي متعبة جداً،

ال تستعجل على النتائج فيمكن ان
تواجهك كثري من املشاكل واملضايقات
By.Alshaikh
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التصوير حتت املاء
هناك نقاط مهمه للتصوير حتت املاء ومن اهم تلك النقاط:
 -1املعدات التى جيب اخذها عند التصوير حتت املاء
 -2املكان املراد تصويره
 -3الوقت
 -4نوعيه االشياء املراد تصويرها
كل هذه النقاط تسهل عليك فن التصوير حتت املاء فهى حتدد لك ما هى
العدسات املراد استخدامها او نوعيه الفلرت او عدد الفالشات
هناك من يستخدم اكياس بالستيكية فى التصوير وهى اكياس توضع فيها
الكامريا فى الداخل و يكون هذا الكيس شفاف ،لكنها تضعف الصورة قليال
و يصعب التحكم فى الفوكس
هناك كامريات خمصصة للتصوير حتت املاء وهى كامريات كثريه

بعض النقاط التى تفيدك فى شراء الكامريا املائيه:
 -1تكون ذات صندوق معدنى متيني او هيكل قوى
حتى تكون قادره على حتمل الضغط املائى

80
80

 -2تكون االزرار سهله التحكم و مرنه

التصوير حتت املاء
 -3العدسات املوجوده على الكامريا عدسات مائيه

 -4تكون مزوده بفالشات قويه

 -5مكان وضع العني كبري وواضح
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التصوير حتت املاء
طريقه التصوير حتت املاء تتطلب امور كثريه منها:
 -1اخلربه فى التصوير فيجب ان يكون الشخص ذو خربه فى جمال السباحه و التحكم فى جسمه اثناء الغوص هذا
يعطى فن و قوه فى السيطره على الكامريا و مقاومه التيار املائى اذا وجد فى مكان التصوير
 -2جيب معرفه ان هناك بعض االلوان تتغري فى االعماق مثل اللون االمحر و الربتقاىل و االصفر و هو اخر االلوان
املتغريه يبدا تغري االلوان على عمق اخلمس مرت تقريبا -
وعلى مسافه العشره مرت يبدا اللون االزرق واالخضر الفاتح
فى التغلب على اكثر االلوان
 -3الضوء يبدا يقل كلما دخلنا اىل االعماق كما ان املاء ميتص
نسبه  1000مره من الضوء كلما مت النزول اىل  3مرت تقريبا
 -4ختتلف شفافيه املاء من مكان اىل مكان اخر
 -5عدم استخدام الفالش ملسافه تبعد اكثر من  3مرت
كل هذه النقاط التى مت ذكرها تساعدنا فى احلصول على
صوره مائيه مجيله
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التصوير يف املطر
التجهيز للتصوير:
 -1السالمة

ً
خصوصا عند التصوير يف املطر ،اختيار املكان
حماور السالمة كثرية،
املناسب أوهلا ،اختيار األدوات املناسبة للسالمة
 -2اختيار األدوات املناسبة للتصوير:
استخدم الكامريا األنسب للتصوير
اشحن البطاريات

By.Tatiana Avdjiev

افرغ كارت الذاكرة
استخدم اكياس بالستيكية خمصصة حلفظ الكامريا
 -3املظالت:
املظلة هلا استخدامني رئيسيني:
األوىل :تكون محاية للمصور و الكامريا من املطر.

الثانية :تكون جزء أساسي يف التكوين.

By.Sebastian D
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التصوير يف املطر
إعدادات التصوير:

إذا حتب جتمد قطرات املطر ،استخدم
ً
(مثال )1/200
سرعة غالق سريعة

ملثلث التعريض (درس مثلث التعريض)

اإلعدادات يف التصوير خمتلفة من

يفرتض اال يكون املطر سبب لتقليل

مكان آلخر و من وقت آلخر و من

جودة الصورة أو التكوين العام للصورة.

فكرة ألخرى ،لكن كثري من املصورين

من املهم أن تكون ملم بقواعد تكوين

يتفق على عدم استخدام الفالش
ً
(خصوصا الفالش املدمج)

الصورة قبل التصوير ،لكي يساعدك
على اخلروج بصور رائعة.

استخدام الفالش املدمج أو املوجه
ً
جدا.
يسبب انعكاسات مزعجة

املطر و ليس بعد توقف املطر)
 -2فتحة العدسة:
استخدم فتحة عدسة كبرية –

By.Amalia Diaz
أما إذا كنت حتب الصورة ال تتضح فيها
خطوط املطر أو تكون تشكيل ضبابي،
وقتها استخدم تعريض طويل (ثانية
أو أكثر) .

 f/2.8أو()f/3.5
 -3سرعة الغالق:
حسب طريقة التصوير.
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ال تنسى استخدام احلامل الثالثي
عند تغيري سرعة الغالق ،جيب عمل موازنة

 -1استخدام الفالش:

الفالش له أهميه كبرية يف مواضيع
ً
(خصوصا إذا كان وقت
تصوير املطر

 -4احلامل:

By.Vadim Trunov

 -1قاعدة األثالث
 -2اجتاه احلركة يف الصورة
 -3التسلسل يف التصوير
 -4تأطري الصورة
 -5امليالن يف التصوير

تصوير السبالش:

األدوات:
 كامريا كوب ملئ -شئ ثقيل ال يطفو يف املاء

اعدادات التصوير:
سرعة الغالق 600 :او اعلي (حسب االضاءة اليت ترغب بها)
فتحة عدسة F4.0 :إىل 6.0
ايزو 100 :الي 200
كيفية التصوير:
 لتعديل الفوكس علي السبالش اخلارج من الكوب ميكنك ان حتضر اي شئ حبجم كبري و تضعه فوق الكوب وتضبط الفوكس عليه
 ميكنك ان تطلب املساعدة من شخص ،او استخدم الرميوت او املؤقت و عند صوت االلتقاط ترمي شئ ثقيلداخل الكوب و بذلك ينشأ السبالش
 التقط صور متعددة يف وقت واحد حاول ان جترب مرات عديدة حيت تضبط الصوره -صور باستخدام صيغة RAW

By.Rich legg
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التصوير من اجلو
التصوير من السماء متعة كبرية حيث أن هذه الصور قد ينفرد بها أشخاص دون غريهم لندرتها و هذا هو السبب الذي
جيعل تصوير األرض من السماء ذو نكهة ال تضاهى.
اهم النقاط الرئيسيه للتصوير اجلوي:
 -1احلرص على جتهيز العدة كما ينبغي و كذلك التأكد من اإلعدادات املناسبة و اآليزو خصوصا ،ألن الشخص يف
الطائرة املروحية قد ال يسعفه الوقت و الرتكيز أيضا ليقوم بتفحص اعداداته
 -2اجلو املناسب ،فاجلو املليء بالغبار قد جيعل رحلتك تعيسة
و مليئة باإلحباط ،فكلما ابتعد اإلنسان عن املكان املراد كلما
زادت الضبابية كما هو احلال على الطرق.
 -3ال حترص على األكل كثريا قبل الطريان :ألن هذا قد يسبب
لك متاعب وأنت يف السماء وما حتدثه الطائرة املروحية من كثرة
دوران وكذلك االرتفاع.
 -4قد يهمك االلتقاط التتابعي للصور ،فبعض املشاهد والتكوينات
حتتاج دقة وسرعة يف االلتقاط.
 -5أكثر ما يتعب املصور يف الطائرة هو اختيار الزوايا واالقتناصات،
فميالن الطائرة ليس عموديا وإمنا على زوايا حمددة.

By.Beno Saradzic

 -6احرص على تثبيت الكامريا بيدك و االمساك بها بشدة و وضع حزام الكامريا على رقبتك.
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تصوير قطرات املاء
األدوات:
كامريا
يفضل ان تستخدم عدسة ماكرو للحصول على صور أكثر دقة وحدة
فالش خارجي ( يستحسن لرفع سرعة الغالق )
حامل ثالثي ملنع االهتزاز  -سوفت بوكس  -ورق ملون  -قماش اسود
 اناء شفاف قد ملئ ثلثاه باملاءاخلطوات:
 -1اثقب زجاجة املاء من االعلي و االسفل
 -2اقلب الزجاجة
 -3اضبط اعدادات الكامريا
فتحة العدسة5:
الشاتر 200/1 :و هي السرعة القصوى يف حال استخدام فالش داخلي
االيزو100 :
 -4تشغيل الفالش
اذا استخدمت فالش خارجي ميكنك رفع السرعة لـ  2000للحصول على جتميد
اقوى
-5استخدم الفوكس اليدوي
و لكي حتصل على فوكس ممتاز ميكنك استخدام اي كارت ( يفضل ان حيتوي
على كتابة ) و وضعه يف مكان تساقط القطرات

By.Corrie White

By.jayanta basu
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