
  جمعی دسته های عکس گرفتن با ارتباط در اصولی نکته01

 ثبضیذ آهبدُ قجل از(  1

 صذا عکس گرفتي ثرای را فرد آى از پس ٍ دّیذ اًجبم را خَد دٍرثیي تٌظیوبت قجل از ثٌبثرایي! کٌذ خَد دٍرثیي کردى تٌظین صرف را هذتی عکبس تب ثوبًذ هٌتظر ًذارد دٍست کس ّیچ

 . ثسًیذ

 کٌیذ اًتخبة را خَد زهیٌِ پس(  2

 پس ایي جلَی فرد دادى قرار ٍ ثبل ثیس زهیي از ثرداری عکس هثبل، ثرای. ثگیریذ زیبدی ّبی عکس.کٌیذ اضبفِ عکس ثِ زیبدی جسئیبت تَاًیذ هی هرتجط زهیٌِ پس یک از استفبدُ ثب ضوب

 . است قذیوی ضذُ ًقبضی دیَار یک جلَی فرد دادى قرار از تر احسبس پر ٍ ثْتر جسئیبت، کردى اضبفِ ٍ زهیٌِ

  کٌیذ عکبسی( Burst Mode) ّن سر پطت ٍ پیَستِ حبلت در(  3

 ضبسی ضوب کِ ٌّگبهی ایٌکِ تطخیص کِ گرٍّی، صَرت ثِ افراد از ثرداری عکس ٌّگبم هخصَصب! کٌیذ استفبدُ آى از است پی در پی عکبسی یب burst mode اهکبى دارای ضوب دٍرثیي اگر

 . ثبضذ داضتِ ثستِ چطوبى ثب عکسی ًذارد دٍست کس ّیچ. است سختی کبر دارًذ قرار هٌبسجی حبلت در ّوِ دّیذ هی فطبر عکس گرفتي ثرای را دٍرثیي

 گرفتي شست(  4

 عَاهل ثبیذ الجتِ. ثبیستٌذ جلَ ردیف در قذّب کَتبُ ٍ آخر ردیف در تر قذ ثلٌذ افراد رٍد هی اًتظبر ثٌبثرایي کٌذ، هی اًتخبة را خَد حبلت ٍ شست جوعی دستِ ثرداری عکس از قجل کس ّر

 کوتر افراد کرختی حبلت ًیس ٍ غجغت تب ضَد هی ثبعث کبر ایي دارًذ، ًگِ ثبال را ّبیطبى چبًِ تب ثخَاّیذ افراد از. ثبضیذ داضتِ ًظر هذ ًیس را ٍسط در تر هْن افراد گرقتي قرار قجیل از دیگر

 . ضَد

  ثٌذی زهبى( 5

 ٍ ترًذ ضبداة ٍ تر سرحبل افراد زهبى ایي در چَى دّیذ اًجبم را ثرداری عکس کبر هْوبًی آغبز در ثبیذ کٌیذ، هی ثرداری عکس ًبهسدی یب ازدٍاج هراسن هثل هْن رٍیذاد یک از ضوب اگر

 . دارًذ قرار خَد ٍضعیت ثْتریي در

 کٌیذ صحجت افراد ثب(  6

 ثِ تٌْب ًِ کبر ایي... .  ٍ دارًذ ًگِ حبلتی چِ در را دستطبى کٌٌذ، ًگبُ کجب ثِ ثبیستٌذ، کجب ثگَییذ آًْب ثِ. است عکبس یک کبر در هْن ٍ حیبتی عَاهل از یکی عکبسی سَشُ ثب کردى صحجت 

 . ثرد هی ثبال ًیس را دیگر افراد ٍ اٍ ثیي صویویت ٍ عکبس ًفس ثِ اعتوبد ثلکِ دارًذ، قرار عکبسی ثرای هوکي ضرایط ثْتریي در کِ دّذ هی اطویٌبى افراد

  ثسرگ خیلی ّبی گرٍُ از ثرداری عکس(  7

 زهیي سطح از ثبالتر کوی کٌیذ سعی ٍضعیتی، چٌیي در. ضَد هی تجذیل چبلص یک ثِ چبرچَة در افراد ّوِ دادى قرار کٌیذ، ثرداری عکس ثسرگ خیلی گرٍُ یک از خَاّیذ هی ٍقتی

 . افتبد خَاّذ آضکبر ٍ ٍاضح کبهال افراد ّوِ چْرُ ثَد خَاّیذ هطوئي صَرت ایي در. کٌیذ استبدُ ًردثبم یب ٍ هیس یک از هثال ثگیریذ قرار

 پبیِ سِ از استفبدُ(  8

 از دٍرثیي سطح تٌظین ٍ زهیٌِ پس تغییر کبًًَی، فبصلِ هیساى تٌظین اهکبى عکبس ثِ ایٌکِ اٍل. دارد ثسیبری هسایبی اهب ًیست ضرٍری جوعی دستِ ثرداری عکس ٌّگبم در پبیِ سِ از استفبدُ

 دٍرثیي تٌظیوبت ٍ ترکیت در تغییری ایٌکِ ثذٍى کٌذ کوک هجوَعِ در گیری قرار ًحَُ ٍ گرفتي شست در افراد ثِ ٍ کردُ حرکت اطراف در تَاًذ هی عکبس دٍم،. دّذ هی را زهیي

 . ثیفتذ اتفبق

  هثجت حبلت یک( 9 

 پیذا کبّص ًسجت ّوبى ثِ ثبضذ ترضرٍ ٍ عجَس عکبس کِ زهبًی حبلت ایي اهب! است آسبى ثسیبر است ثطبش ٍ ضبد ٍ دارد لت ثِ لجخٌذ عکبس کِ ٌّگبهی ثرداری عکس ٌّگبم در زدى لجخٌذ

 . کٌیذ عکبسی خٌذاى ٍ هثجت حبلت ثب کٌیذ سعی پس. کٌذ هی

  کٌیذ اضبفِ را الزم جسییبت( 11

 ٍ عٌبصر از کٌیذ سعی. دّذ ًطبى کبهل عکس در را ٍرزش ایي حس تَاًذ هی تَح ٍ دستکص جولِ از لَازهی ٍ تجْیسات از استفبدُ کٌیذ، ثرداری عکس فَتجبل تین یک از ثخَاّیذ ضوب اگر

 . کٌیذ استفبدُ کٌذ هی کوک داستبى دادى ًوبیص ٍ ارائِ در ضوب ثِ کِ اثساری
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