
  .باطري آن را خارج نمائيد      -  

 .فيلم را از دوربين در آوريد -

 .و در دماي ثابت دوربين را نگه داريددر كيسه پالستيك عايق  -

از بي رنگ استفاده كنيد، كه پس از نوع رطوبت گير آ. يك بسته رطوبت گير در كيسه پالستيك قرار دهيد -

 .داشباع صورتي مي شود و مي توانيد آن را عوض كني

 .دقت كنيد محل نگهداري دوربين خنك و خشك باشد -

 .حداقل يكبار در سال دوربين را در آورده و با سرعت حداكثر آن قدري كار كنيد -
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استفاده .  ميلي متر براي دوربين هاي هاف فريم به بازار آمد28-388 معادل )f/3.5-6.3( ميلي متر 18-250لنز 

دوربين ديرتر كثيف  CCD دامنه وسيع زوم وايد و تله موجب مي گردد، تا نياز به تعويض لنز نداشته و از لنز با

  . شود
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. ظهر هم مي توانيد روي هر چيزي شبنم داشت باشيدز ا  بعد2ساعت . در طلوع آفتاب شبنم روي گل مي نشيند

سوژه سحرگاهي آماده عكاسي . روي گل اسپري كنيد قدري شكر و مقدار بسيار كمي گلسيرين مخلوط و  باآب را

  !خراب مي شود. اين كار را روي يك سوژه تكرار نكنيد! است
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  . ثانيه سريع ترين حركت انسان را تثبيت مي كند   1000/1 يا 500/1 سرعت

 . و يا بيشتر نشان مي دهداين حركت را كمتر    15/1  يا60/1 .ثانيه بخش هاي متحرك را نشان مي دهد  30/1 سرعت

 . به شما مي دهدBlur ثانيه تصوير 4/1 سرعت

ل ��������    CCD 
با نور تخت %) 18(از صفحه اي خاكستري : زير عمل كنيد شما تميز است يا خير، به روش CCDبراي كنترل آنكه 

   CCD ي اگر در فتوشاپ كنتراست عكس را باال ببريد، گرد و غبار رو. احتياج به تنظيم فاصله نيست. عكس بگيريد

  .خود را نشان مي دهد

  �"��! در ن�ر ��
) مونوكروم(ربين را در حالت سياه و سفيد پاسخگو نبود، دودر صورتيكه در شرايط كم نوري قرار گرفتيد، كه فالش نيز 

 در فيلم مي شود و Grainنويز ديجيتال در اين حالت مشابه . مجبوريد حساسيت را باال ببريد. بگذاريد و عكاسي كنيد

  .مي توانيد عكسي هنري داشته باشيد
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براي .  نام داردPhotosynthبرنامه مذكور . الي استشركت مايكرو سافت مشغول تهيه نرم افزار عكاسي سه بعدي ديجيت

 Photosynth/ Labs.Live.com: ديدن نمونه كاركرد برنامه به سايت زير مراجعه شود
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مركز تصوير يا (گاهي اوقات عكس ها فضاهاي اضافي آزار دهنده در باال و پائين دارند و خط افق در نقطه مرگ 

. در صورتيكه برش مناسبي به عكس بدهيم، تصوير پانوراماي خوبي بدست مي آيد.  قرار مي گيرد)نزديك به آن

در صورتيكه رنگ آبي آسمان در باال و آب در پائين . قرار دهيم) باال يا پائين(  ارتفاع 3/1بهتر است خط افقي را در

مي توانيم توناليته )  در قسمت فيلترهاCS2پ در فتوشا (81Aتصوير، مونوكروم را تداعي كند، با استفاده از فيلتر 

. حالت غروب و يا طلوع مي گيرد) اگر ابر هم در آسمان باشد(براي مثال آسمان روي دريا . گرمي به عكس بدهيم

  .مراجعه شود11براي ديدن عكس ها به صفحه  .چنين تغييراتي را در عكس هاي عمودي نيز مي توان بدست آورد
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