
  نورسنجي 
تواند با فيلم يا ديجيتال  رسد، اغلب مشكل مي آنچه كه به چشمان غير مسلح شما خيره كننده و با شكوه به نظر مي

شدت روشنايي نور منعكس شده از سطح آب، بعلت جابجايي آب و تغيير جهت اشعه نور برخورد شده با . تصوير شود
هاي متفاوت انعكاس در  خواند، چرا كه كيفيت  رنگ را درست نمينورسنج همواره. كند امواج، بطور دائم تغيير مي

  باچيزي. توانند فريبنده باشند و نورسنج دوربين شما را به خطا بياندازد اين نورها مي. شوند هاي متفاوت متبلور مي رنگ
 استاپ 1 تا 2/1هم و د اي انجام مي نورسنجي را در چنين نقطه. توناليته متوسط براي نورسنجي در كادر خود بيابيد

  . كنم تر عكاسي مي باالتر يا پايين
  سرعت شاتر 

آب جاري، كف . كنند آفرينند و احساس حركت و انرژي را نمايان مي آميزي مي هاي پايين تصاوير انتزاعي اغراق سرعت
تغيير هم اتر را ــسرعت ش. هاي سريع شاتراند تر محصول سرعت وهاي قابل دركـالگ. شود آلوده و ماليم پديدار مي

كه پشت ميز نور يا كامپيوتر قرار  تا زماني.  اشيا وجود ندارندتفسير يا يك و فقط يك راه براي "صحيح"يك راه : دهيد
توانيد احساسات مختلف ناشي از تغيير سرعت شاتر در  حاال مي. يد چه روشي مناسب كار شماستندا ايد، نمي نگرفته
هاي  شود، در حاليكه سرعت تثبيت ميآب  حركت 250/1 از رهاي باالت در سرعت. كنيدها را با يكديگر مقايسه  عكس
  . آفرينند تري از جريان آب و رنگ مي  تصاوير لطيف،تر پائين

  تجهيزات 
تر از لنز وايد  هرچه فاصله كانوني بيشتر باشد تصاويري دلچسب. ام از انعكاس  را با لنز تله گرفته ترين تصاوير موفق

ها   و اشباع رنگافزايش غلظت چنين اغلب از فيلتر پوالريزه براي حذف انعكاس تصوير در آب و هم. آيد ميبدست 
نتيجه در . از بين نروندانعكاسات چرخانيم تا رنگها اشباع شوند، بطوريكه  فيلتر پوالريزه را آنقدر مي. كنم استفاده مي

هاي   در خيلي از عكس81B يا 81Aكردم، فيلترهاي با تن گرم   ميوقتي از فيلم استفاده. ويزور دوربين قابل رويت است
استفاده صحيح از . ها را در فتوشاپ بدست آوريم توانيم تن گرم عكس اكنون با ديجيتال، مي. پاييز من بكار برده شده بود

 از  ه انعكاس نور ماهيتاًاما مراقب باشيد ك. دهد فيلترها و يا تغييرات صحيح در كامپيوتر كيفيت تصاوير را افزايش مي
هايي كه رنگهاي قوي دارد موثر  تغييرات زياد رنگ ممكن است در عكس. طيف وسيعي از نور و رنگ تشكيل شده است

  . باشد
فيلترها، مثل . حالت دراماتيك به تصوير بدهيد، بدون زرق و برق. فيلتري را كه با موضوع شما سازگار است انتخاب كنيد

   .افزايند  به يك چيز خوب مياندكي ،شكالت روي بستني
اي كه  استفاده از سه پايه. باشد هايي قرار دارند كه نياز به مانور بيشتري از جانب عكاس مي  اغلب در مكان بازتاب

شوند، انعطاف بيشتري براي عكاس دارند، هر چند كه ضرورت سكون عكاس  هاي آن در زواياي مختلف تنظيم مي پايه
 و سنگ در جايي قرار دارد كه ،اند دور سنگي خاص در جريانر كنيد برگهاي زيباي قرمز و نارنجي بتصو. باقي است

اي داشته باشيد كه   اگر سه پايه،شويد خوشحال مي. اي خاص قرار گيرد هاي سه پايه در زاويه بايست هر يك از پايه مي
  . يم نمائيدظبتوانيد هر پايه را جداگانه تن

  كادرهاي نهايي
كند و اغلب  بندي اين موضوع تغيير مي همواه تركيب. ديبگيرهاي بيشتري  زمان آفرينش تصاويري از انعكاس، عكسدر 

حيطه ":  گفته بودزونتاگهمانطور كه سوزان . بندي و رنگ و طراحي بيشترين تاثير را دارد دانيد كه چه تركيب نمي
 كه آن لحظات را تجربه كنيد، يك عكس ديگر هم ،باشيداگر آنقدر خوش شانس . "زمان پر از لحظات استثنايي است

   .ايد ايد را بدست آورده  خواستهكهبگيريد، تا مطمئن شويد آنچه 
  چشم درون

اغلب عكاساني كه اين نوع عكاسي را . دنما بيند، و دقت و ظرافت بيشتر نديده مي بيننده عادي انعكاسات آشكار را مي
م باور كنم كه اين صحنه در تمام مدت نتوا چطور آن را ديدي؟ نمي": گويند مي. شوند كنند، نااميد مي جديداً شروع مي

  .  دل كندن از ذهنيات از پيش ساخته شده دارد، نياز به پرورش چشمي دروني و ايضاً  ديدن بازتاب"!آنجا بوده است
   با صبر، پيگيري و پشتكار. استمرينت  تمركز، تفكر و كه البته مستلزم،تر را دارد هركس توانايي داشتن اين ديد عميق

 بخشي از ديد شما - مثل بازتاب-شويد و از پيش وقايع پنهان تر مي در بهره برداري از منبع چشم دروني خود مجرب
  . شود مي

نواز  بخش و روح كاس روحها را بدست آورديد و تصاوير خود را براحتي گرفتيد، عكاسي از انع كه اين مهارت زماني
پژواك . آاليش با انتزاع آن بازي كنيد ساده و بي. شود هاي پائيز شما درخشنده و مسحور كننده مي عكس. رددگ مي

  .سازد الگوهاي پيچيده و اشكال رقصان آن شما را سرخوش و شيفته مي. كند تصويري آن چشمان شما را خيره مي
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