
  براي اينكه نور پركننده تاثيري در نورسنجي. نورسنج را در محل سوژه قرارداده و منبع نور اصلي را نورسنجي كنيد
 شكل منبع نور  سپس به همين. شما نداشته باشد، از دست خود به عنوان سايبان در كنار نورسنج استفاده كنيد

در غير .  است½، نسبت نور شما رسنجي يك استاپ باشددر صورتيكه اختالف اين دو نو. پركننده را نورسنجي كنيد
 به شما 8 ديافراگم ،مثالً اگر نور اصلي.  اين نسبت را بدست آوريد،اينصورت، با تغيير قدرت و يا جابجايي نور پركننده

 . رود اي بكار مي هاي حرفه اين نسبت نور در اكثر استوديو.  باشد5.6  بايددهد، نور پركننده مي

LCD هاي فيلمي و ديجيتال ان براي دوربينگرد  

. كنند  متحرك و چرخان استفاده ميLCDهاي كامپكت با امكان  بعضي از عكاسان براي عكاسي از مردم از دوربين
 محصول  Zigview-R .كند ها ميسر مي عكاسي از مردم را بدون نشانه رفتن دوربين بطرف آن ها امكان اين دوربين

- مينولتا-كانن-نيكون( شوند هاي فيلمي و ديجيتالي نصب مي د زيادي از دوربينجديدي است كه روي تعدا
 .دهند ، قرار ميبا همان دوربين  و اين امكان را در اختيار عكاس،) كونيكا-پنتاكس

  : شود  گردان روي ويزور دوربين با مشخصات زير نصب ميLCDيك 
   اينچ گردان از افقي تا عمودي2صفحه  – 1
   مگاپيكسل رنگيCMOS ،3/1 صفحه -2
   پيكسل39000 رزولوشن پائين -3
  اينچ 6/1 * 3/1 ابعاد صفحه نمايش -4
  . كند  تا دو برابر اندازه براي تنظيم بهتر فاصله زوم مي-5
  .  نمايش سياه و سفيد و نگاتيو هم دارد-6
  ) ولت100-240( كند   ساعت كار مي6كشد و   يك باطري لييتم دارد كه سه ساعت شارژ آن طول مي-7
  .  يك سري امكانات جانبي ديجيتال براي عكاسي طبيعت دارد-8
  . شود مي چشمي تحويل داده آداپتور شارژ و قطعات اتصالگوشتي براي نصب كيف،  پيچ و پيچ  همراه آن-9

 .  قيمت آن حدود سيصد دالر امريكاست-10

 مراجعه 1–800–526– 6290تلفنيا و  www.ArGraph.com: به آدرسArgraphبراي اطالعات بيشتر به شركت 
  .شود

  مريكاآ عكاسي هاي انجمن
Photographic Society of America ( PSA): www.PSA-Photo.org  

   حق عضويت ساليانه –ها   شماره مجله و امكان شركت در مسابقات و نمايشگاه12دريافت 
International Freelance Photographers Organization (IFPO): www.IFPO.net 

راي اعضا امكان استفاده از كارت خبرنگاري با كد ب .شويد با پرداخت فقط يكبار حق عضويت، عضو دائم مي
  .مريكا با هزينه جداگانه فراهم استآخبرنگاري معتبر از 

  بنيانگذار فتوكنيا در گذشت 
سالگي 96  سن در، شهركلن آلمان،در زادگاهش1385 فروردين11پروفسور فريتزگروبر، بنيانگارفتوكنيا، در

اين بزرگترين .  فتوكنيا برگزار گرديدCologne بعد از جنگ جهاني دوم، اولين بار در ، سال پيش55. درگذشت
)  سالن 11در( كشور 45 گروه از 1600نمايشگاه تجاري عكاسي است كه مستمراً برگزار شده است و اكنون بيش از

  .كردند ، زمان بازنشستگي گروبر، سيصد گروه در اين نمايشگاه شركت مي1980در سال . كنند در آن شركت مي
نام عكاس ، ©براي عكاس ذكر  عالمت .  ذكر شده استwww.Copyright.govرايت در سايت  قوانين كامل كپي

 . و تاريخ عكس در كنار عكس الزامي است

 اي هاي جيوه المپ
  از  .شود اي، موجب قرمز شدن عكس مي هعكاسي در محيطي كه روشنايي نور المپ بخار جيو

Custom White Balanceبا استفاده از يك كاغذ سفيد يا خاكستري جهت تصحيح نور استفاده شود .  
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