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ترکیب بندی

مامی تعادل در قرارگیری تبه معنای ترکیب بندی در عکاسی

در عکس است عناصر

می کندرنگ ها و بافت ها نیز صدق این موضوع در مورد 



ترکیب بندی در عکاسی موضوع پیچیده ای نیست و 

است عکسهنر چیدمان عناصر و نظم بخشیدن به فضای در حقیقت 

با رعایت یک سری قوانین تعریف شده می توان عکس های 

جذابتری ثبت کرد

را نمی پسنددفضاهای بی نظم ذهن انسان همواره 



استمولفه اصلی در ترکیب بندی عکستجسم

در عکاسی از بعضی سوژه ها، گاهی اوقات رویدادی در حال رخ دادن 

، ، اما گاهی فرصت کافی دارید تا شرایطاست و باید سریع تصمیم بگیرید

ایده ها و حتی خروجی نهایی عکس را تصویر سازی ذهنی کنید



قوانین ترکیب بندی در عکاسی

عریف شده از سالها پیش قواعدی برای رسیدن به بهترین ترکیب عکسها ت

اما هیچ قانونی در ترکیب بندی عکسی الزام آور نیست



قانون یک سوم

یکی از اصلی ترین قواعد ترکیب بندی-

خط عمودی و۲فضای عکس را توسط -

بخش مساوی تقسیم کنید۹خط افقی به ۲

نقطه همدیگر را قطع می کنند۴این خطوط در -



سوژه اصلی عکس را

در یکی از این نقاط قرار دهید



یا اینکه سوژه را 

بروی یکی از خطوط تقسیم بندی قرار دهید



قرار دادن افق 

بروی خط پایین تقسیم بندی



قرار دادن افق 

بروی خط باالی تقسیم بندی



تقارن در ترکیب بندی عکسها

از اولین سبک های چیدمان هنر

نشان دادن قدرت استحکام و پایداری

وستداران عکسهای پویا جذاب نیستتعادل در عکسهای متقارن آرامش را به بیننده القا می کند اما برای د

را نمی عده ای عکسهای متقارن فضاهای معماری. مورد پسند بودن یا نبودن ترکیب متقارن به سوژه هم مرتبط است

پسندند اما شیفته عکسهای منظره با ترکیب های متقارن هستند



تقارن در معماری



صحنه هایی که دارای بازتاب هستند



کادر در کادر

دنبال عناصری مثل پنجره ها، طاق های قوسی شکل

کنیدو شاخه های معلق بگردید تا صحنه را با آنها کادربندی



کادر ها لزومی ندارد پنجره ها یا قوس های ساخت دست بشر باشند



خطوط هدایتگر

مک می کز بر عناصر مهم، کخطوط هدایتگر یا هدایت کننده به هدایت بیننده درون تصویر و جلب تمر

کنند

دایت گر استفاده شودهر چیزی مثل مسیرها، دیوارها و یا الگوها می تواند به عنوان خطوط ه



گر استفاده شده استدر این تصویر از برج ، از الگوهای روی سنگ فرش به عنوان خطوط هدایت

و چشم های بیننده را به سمت برج ایفل هدایت می کند

از تقارن و قانون یک سوم نیز استفاده شده



یار خطوط منحنی می توانند ابزار ترکیب بندی بس

جذابی باشند

ایت خطوط راه ، بیننده را ابتدا به سمت راست کادر هد

د،می کند و سپس به چپ ، به سمت درخت می چرخان

به عالوه هنگام گرفتن عکس از قانون یک سوم 

استفاده شده



خطوط قطری و مثلث ها

به عکس می افزایندمثلث ها و خطوط اریب ، یک  تنش پویا

واهد رسید، حاال ال پایدار و با ثبات به نظر خاگر شما یک نفر را در حالت ایستاده روی یک سطح افقی ببینید، او کام

د بوداین مرد را روی یک سطح شیب دار قرار دهید، به نظر کمتر پایدار خواه

نشان از بی ثباتی هستندما زیاد به خطوط مورب در زندگی روزمره عادت نداریم، آنها ناخودآگاه

کمک کند« تنش پویا»ترکیب مثلث و خطوط مورب در عکس های ما می تواند به ایجاد این احساس



هگنجاندن مثلث ها درون یک صحن

راهی بسیار موثر برای ارائه

تنش پویا است

داشتن خطوط که به جهت های 

ویای مختلف تصویر می روند تنش پ

زیادی به صحنه می افزاید



و در این تصویر ، مثلث های ضمنی

ه خطوط حس تنش پویا را ایجاد کرد

اند

ما در زندگی روزمره عادت به دیدن 

ای ساختمان هایی که به چنین زاویه

متمایل هستند، نداریم

این وضعیت مغایر با احساس 

تعادل ماست و این چیزی است که

تنش های بصری را ایجاد می کند



الگوها و بافت ها

دا به طور طبیعی جذب آنها می شونالگوها از لحاظ بصری جذاب هستند و هارمونی ایجاد می کنند و انسان ه

ب دلپذیر استجای دادن الگوها در عکس های شما همیشه روشی خوب برای ایجاد یک ترکی

بافت هایی با نظم کمتر می توانند بسیار چشم نواز باشند



الگوی سنگ فرش ها برای هدایت 

چشم به ساختمان گنبدی شکل

استفاده شده

خود ساختمان شامل الگویی در 

قالب یک ردیف از قوس هاست

سقف گنبدی شکل هم قوس های

زیرینش را تکمیل کرده است



اول این الگو نسبت به الگوی عکس

ه نظم کمتری دارد، اما بازی نور و سای

تبر روی سطح بسیار خوشایند اس

بافت های جالبی هم بر روی دیوارها

و سقف این راهرو وجود دارد

کادر »همچنین سقف قوس دار یک 

در اطراف آن مرد و کافه ی « در کادر

آن طرف گذرگاه ایجاد کرده است



قانون فرد ها

ری داشته باشد، عکس جذابیت بصاین قانون می گوید که اگر تعداد فردی از سوژه ها در یک تصویر وجود 

بیشتری خواهد داشت

دام د، چنان که بیننده نمی داند روی کقانون فرد ها تعداد زوج عناصر در یک صحنه را عامل حواس پرتی می دان

سوژه تمرکز کند

تعداد فرد عناصر، طبیعی تر دیده شده و آسان تر به چشم می آید



دی عمدا صحنه به گونه ای کادربن

شده که شامل سه قوس شود

دو قوس به این خوبی جواب نمی

ا داد و ممکن بود توجه بیننده ر 

تقسیم کند

همچنین از الگوها و کادر هایی 

درون کادر استفاده شده و 

ندهمچنین سه نفر در صحنه هست



فضای منفی باقی بگذارید

ار جذاب در اطراف سوژه ی شما می تواند بسی« فضای منفی»باقی گذاشتن فضای خالی زیاد و یا به عبارتی 

باشد

این روش حسی از سادگی و مینیمالیسم ایجاد می کند

کنداین شیوه به تمرکز بیننده بر روی سوژه اصلی بدون حواس پرتی کمک می 



(  فضای مثبت)مجسمه سوژه ی اصلی 

است 

ترکیب بندی این عکس یک حس 

سادگی ایجاد می کند 

هیچ چیز پیچیده ای در مورد صحنه 

وجود ندارد

از قانون یک سوم نیز استفاده شده 

است



(مینیمالیسم)سادگی و ساده گرایی 

نمی کندا از سوژه ی اصلی منحرفسادگی اغلب به معنی گرفتن عکس با پس زمینه غیر پیچیده است که ذهن ر 

ئیات خاص ایجاد کردمی توانید یک ترکیب ساده با زوم بر روی بخشی از سوژه و تمرکز بر جز 



این یک سوژه ی ساده است که به 

دلیل سادگی اش بسیار زیبا هم 

هست



نه از یک درخت در سپیده دم، با پس زمی

دن بسیار ساده و منظم برای متمرکز کر 

توجه بر روی درخت استفاده شده است

از فضای منفی برای ایجاد یک حس 

تسادگی و مینیمالیسم بهره برده اس

از قانون یک سوم و خطوط هدایتگر هم

ه شده در ترکیب بندی این عکس استفاد

است



به دنبال ترکیب های رنگی خاص بگردید

است استفاده از رنگ به خودی خود یک ابزار ترکیب بندی

به رنگ هایی که در چرخه ی رنگ مخالف هم هستند، رنگ

های مکمل گفته می شود

به عنوان عکاس، ما می توانیم به دنبال صحنه هایی 

اد آمیخته با رنگ های مکمل به عنوان شیوه ای برای ایج

ترکیب بندی جذاب و گیرا باشیم



ا کرده استرنگ زرد ساختمان نورپردازی شده تضاد زیبایی با آبی عمیق آسمان پید



نورهای قرمز ساختمان در برابر آبی

آسمان اوایل شب بسیار صحنه 

چشمگیر ی ایجاد کرده است



قانون فضا

در تصویر شما در حرکت اند یا به آن نگاه می کنند( ها)قانون فضا در رابطه با جهتی است که سوژه 

شتری است در جلوی ماشین فضای بیبه عنوان مثال اگر شما از یک ماشین در حال حرکت عکس می گیرید، بهتر

نسبت به پشت آن باشد

ود دارداین کار این مفهوم را می رساند که در کادر فضا برای حرکت ماشین وج



ه قایق به طور ذهنی تصور می کنیم کقایق در سمت چپ کادر قرار گرفته و از چپ به راست حرکت می کند ، ما 

در حال حرکت به سمت این فضا در امتداد حرکتش در رودخانه است



ای نگاه نام دارد ، این قانون همچنین می تواند در عکاسی از مردم نیز استفاده شود که فض



عناصر صحنه را در توازن قرار دهید

عمودی جای می دهیم که گاهی اوقات ما اغلب سوژه ی اصلی عکس را در یک طرف کادر در امتداد یکی از خطوط 

این کار به عدم تعادل در صحنه منجر می شود

این می تواند نوعی تهی بودن را در بقیه کادر ایجاد کند

هیددر طرف دیگر قاب عکس خود قرار دبرای غلبه بر این اتفاق یک سوژه ثانویه ی کم اهمیت تر یا کوچکتر را



در این عکس خود تیر چراغ برق سمت

چپ کادر را ُپر کرده است و برج در 

دوردست، تعادل را در طرف دیگر کادر

برقرار ساخته است

این موضوع به افزودن حسی از عمق و

مقیاس کمک می کند



ف دیگر کادر تعادل را فراهم می کندیک تیر چراغ برق تزئینی در یک طرف کادر غالب است و برج دورتر در طر 



مجاورت

اصر می توانندمجاورت به گنجاندن دو یا چند عنصر در یک صحنه بر می گردد که این عن

در تضاد با یکدیگر و یا مکمل هم باشند

مجاورت ابزار ترکیب بندی بسیار قدرتمندی در عکاسی است



ا ساختمانی با ویزان از باال را داریم و باالتر از همه این هدر نیمه پایین کادر، پایه نگهدارنده کتاب نسبتا در هم و پوسترهای آ

ما جذاب که در زیر آن قرار داردشکوه که مظهر نظم و ساختار است بر خالف پایه نگهدارنده کتاب ساده ا



مثلث طالیی

ترکیب بندی مثلث های طالیی بسیار شبیه به قانون یک سوم کار می کند

کمک (در این جا خطوط مثلث ها)وط کادر عکس به یک سری مثلث تقسیم می شوند و مثل قانون یک سوم ، از خط

می گیریم تا عناصر مختلف را در صحنه جایگذاری کنیم

را داشته باشیم« تنش پویا»این شیوه ترکیب بندی به ما کمک می کند عنصر 



را دنبال می کنند« مثلث های طالیی»این عکس شامل خطوط قطری قوی ای است که خطوط 



سر مجسمه ها در کس یک مثلث ضمنی ایجاد می کند

ارائه دهدکیب بندی هایی واقعا قابل توجهقانون مثلث ها یک شیوه ی پیچیده ی تنظیم عکس به نظر می رسد، اما تر



نسبت طالیی

یچی که از این مربع برای رسم مارپبه جای یک شبکه منظم ، کادر عکس به یک سری مربع تقسیم می شود ، سپس

شبیه پوسته ی حلزون است استفاده می شود 

نامیده می شود« مارپیچ فیبوناچی»این طرح 

د که ه می دهد که صحنه چگونه جریان یابمربع ها به جایگذاری عناصر در صحنه کمک می کنند و مارپیچ به ما اید

شبیه به یک خط هدایتگر نامرئی عمل می کنند



از اینجا اند ، سپس مارپیچ فیبوناچی ما راپل و پله ها در سمت چپ مربعی بزرگ را به نسبت سمت راست اشغال کرده 

به باالی پل و پایین به سمت دو خانم نشسته در کنار آن هدایت می کند



ورتر چ ما را از سوی پل به سمت قلعه در ساحل دنسبت طالیی می تواند در جهات مختلف تنظیم شود ، در این عکس ، مارپی

هدایت می کند



نورپردازی در عکاسی موبایل

کس در است که باید هنگام ثبت یک عمهم ترین عناصری یکی از نور

به عکس هویت میهاست که نور و سایهنظر گرفته شود و عمال 

بخشد

در نظر گرفت« نقاشی با نور»را می توان عکاسی



به GRAPHEو « نور»به معنی PHOTOSاز ترکیب ریشه ی یونانی دو کلمه ی  PHOTOGRAPHYکلمه ی انگلیسی 

ساخته شده است« ترسیم»معنی 

است « نقاشی با نور»در حقیقت عکاسی همان 

بدون نور عکاسی هم وجود نخواهد داشت 

سیار متفاوت تولیدگرفتن عکس از یک صحنه یا سوژه ی ثابت در ساعات مختلف روز نتایجی ب



جادوی ساعت طالیی

ظات جادویی روز تلقی می شودساعت طالیی به دلیل رنگ های اعجاب آور و کیفیت خاص نور به عنوان لح

:  ساعت طالیی دو بار در هر روز اتفاق می افتد 

پیش از غروب آنبار اول تا حدود یک ساعت پس از طلوع خورشید و بار دوم حدود یک ساعت

پرتره است د زمانی عالی برای گرفتن عکس هایازآنجاکه نور در ساعت طالیی زیبایی ذاتی سوژه را چندین برابر می کن

تندو  همچنین عکس های منظره در ساعت طالیی به شکلی ویژه خیره کننده هس



اع در طول ساعت طالیی شما قادر هستید از ارتف

کم خورشید برای ایجاد یک افکت مالیم یا 

یدسایه هایی بلند در عکس های خود بهره بگیر



نور جالب ساعت آبی

دقیقه پس از غروب ۳۰تا ۲۰دقیقه قبل از طلوع خورشید و ۳۰تا ۲۰ساعت آبی به زمانی از روز می گویند که حدودا 

خورشید اتفاق می افتد

ت تر استنور نسبت به ساعت طالیی سخساعت آبی زمان بسیار کوتاهی است و عکاسی در آن به دلیل کاهش میزان

ندکی  دانه دار شوندبه دلیل میزان نور کمتر در این زمان از روز ممکن است عکس های شما ا



رنگ نور در ساعت آبی با رنگ نور در ساعت 

که خورشید در طالیی بسیار متفاوت است چرا

باالی افق قرار ندارد 

در ساعت آبی رنگ نور می تواند بین نوعی 

اشدبنفش روحانی زیبا تا آبی درخشان متغیر ب



ی این عکس از نور کرم های شب تاب در ساعت آب

ثبت شده است

مک نور چراغ برق خیابان به روشن شدن صحنه ک

می کند



اگر در زمانی که ساعت های آبی و طالیی با 

نظره یکدیگر تلفیق می شوند مشغول عکاسی م

باشید ممکن است، رنگ نارنجی گرم مکمل 

گر خوبی است برای رنگ آبی عمیق بخش های دی

آسمان



از نور درخشان مستقیم خورشید به شکل موثر بهره بگیرید

نور درخشان مستقیم خورشید معموال نور خوبی برای عکاسی نیست 

وژه سایه هایی خشن و ناخوشایند روی سخورشید درخشان می تواند مشکالتی نظیر نوردهی بیش ازحد ایجاد کند و 

بیندازد 

فریز خواهد کرد و سرعت شاتر باال براینور روشن به این معنی است که دوربین شما از سرعت شاتر باال استفاده

کردن حرکت سوژه در عکس های پرجنبش مناسب است( ثابت)



ه های تالش کنید عکس هایی بگیرید که از سای

ن عمیق و بلند ساخته شده توسط آفتاب روش

استفاده می کنند



ی زیر تکنیک دیگری که می توانید هنگام عکاس

ه ی دید آفتاب درخشان استفاده کنید تغییر زاوی

است

نور قوی بافت برگ ها و گلبرگ های گل را 

برجسته کرده است

این تکنیک همچنین روشی است عالی برای

رهایی از مشکل افتادن سایه ی عکاس روی 

سوژه هنگام عکاسی از باال



ود دارد فکر درنهایت هنگام عکاسی در آفتاب درخشان اگر امکان جابجا کردن سوژه وج

خوبی است که به دنبال محلی کامال سایه یا نیم سایه بگردید

ک ه مانع از تنگ شدن این کار به ویژه هنگام گرفتن عکس های پرتره مفید واقع می شود چرا

چشمان سوژه یا افتادن سایه های خشن روی صورت او می شود



از آسمان ابری بیشترین بهره را ببرید

معموال یک روز ابری یا بارانی برای عکاسی بسیار مناسب است 

رتره و دراماتیک باشد و برای هر نوع عکاسی از پبسته به میزان ابرها نور ممکن است روشن و نرم، کم و رام یا تیره و 

منظره گرفته تا ماکروهای بسیار نزدیک از گل ها مناسب است 

رفته در پشت خودشان می شوندابرها جلوی نور خورشید قرار گرفته و موجب نرم شدن نور خورشید قرارگ



نور نرم ایجاد شده در روز های ابری تمام 

اهات مشکالتی را که نظیر سایه های خشن، اشتب

نوردهی و تنگ شدن چشم سوژه در نور درخشان

خورشید رخ می دهند از میان خواهد برد



از نور پنجره در عکس های داخلی استفاده کنید

در طول روز نور پنجره آشکارترین منبع نور برای عکاسی داخلی است 

گر وشن کرده و سایه هایی عمیق در مناطق دینوری که از پنجره به داخل هدایت می شود قادر است بخشی از سوژه را ر

صحنه ایجاد کند

ه سادگی نوردهی بر اساس بخش روشن تر مورد نظر ببرای اشیاء بی جان  می توانید با قرار دادن سوژه در برابر پنجره و 

عکس های زیبایی تولید کنید



نور می توانید لباس و موی سوژه را با استفاده از

 آور پنجره از پشت روشن کرده و رنگ هایی شگفت

با حسی نرم و رویایی به دست آورید

می توانید از سایه های ایجاد شده از پنجره بر

روی سوژه عکس های زیبایی را ثبت کنید 



در شب از نورهای مصنوعی بهره بگیرید

ی روشن کنیمدر اوقات تاریک شب الزم است سوژه را با استفاده از منابع نور مصنوع

ی راغ قوه، شمع، نور خودرو، چراغ های خیابان و حتراه های خالقانه ی بسیار زیادی نظیر استفاده از چراغ های رومیزی، چ

نور صفحه ی نمایش گوشی و تبلت برای تولید نور مصنوعی وجود دارد



ود یک منبع روشنایی با نور مستقیم جالب خ

اجزای اصلی صورت سوژه را روشن کرده است

نورهای مصنوعی از هر نوعی که باشند، خواه 

معموال با دمای ،LEDالمپ رشته ای، فلورسنت یا 

رنگ های متفاوتی عرضه می شوند

این رنگ ها گاهی به جلوه  محیطی عکس کمک 

د می کنند ولی گاهی هم ممکن است ترجیح دهی

دمای رنگ یا تراز سفیدی را اصالح کنید



کاربرد جهت های نورپردازی

هستندروبرو، پشت و کنار سه جهت نور می تواند از هر جهتی بیاید ولی اصلی ترین آنها برای عکاسی تنها

وشن می کندزمانی است که منبع نوری در برابر سوژه قرار گرفته و آن را از جلو رنور روبرو 

اشتو پیش روی عکاس قرار خواهد داشاره به زمانی است که منبع نوری در پشت سوژه قرار دارد و در برابرنور پشت 

در سایه قرار می گیردزمانی است که منبع نور یک سمت از سوژه را روشن می کند و جهت مخالف نور جانبی 



هنگام استفاده از نور روبرو معموال سوژه به 

ادی شکلی یکدست روشن خواهد بود و سایه ی زی

وجود نخواهد داشت

ل در عکاسی پرتره هرگاه قصد داشته باشید ک

صورت شخص روشن باشد نور روبرو مناسب 

خواهد بود

در زمان گرفتن عکس های پرتره نور مستقیم

خورشید ممکن است در چشمان سوژه ایجاد 

قرمزی چشم کند



و نوردهی را ت سوژه ی شما قرار داشته باشدبرای ساختن یک عکس ضد نور باید یک منبع نوری قوی نظیر خورشید در پش

ت شودبه شکلی تنظیم کنید که روشن ترین بخش صحنه مانند آسمان به درستی ثب



وایی ر ببریدو در حقیقت این نورپردازی حال و هنورپردازی جانبی از جذاب ترین جهت های نوری است که می توانید به کا

ر سایه ها مخفی شده برمی انگیزدرمزآلود به تصویر می دهد و کنجکاوی بیننده را نسبت به چیزهایی که د



چگونه عکس سلفی جذاب بگیریم؟

، در واقع همان عکسی است که خودتان از عکس سلفی

بدون کمک فردی دیگر،خودتان می گیرید



س همیشه سعی کنید موقع گرفتن عک

سلفی،

منبع نور مقابلتان باشد، نه پشت

!سرتان



!  دوقتی در روز می خواهید مقابل آفتاب عکس از عینک آفتابی استفاده کنی



و یک پس وقتی عکس سلفی می گیرید حتما اول نگاهی به محیط اطراف بیندازید

زمینه مناسب انتخاب کنید



(مونوپاد)استفاده از دسته سلفی 

ید در هنگام عکاسی با مونوپاد سعی کن

ی دستگاه در عکس نیفتد زیرا زیبای

عکس شما را کم می کند



یدقانون یک سوم را فراموش نکن

یم عکستان را به سه قسمت تقس

کنید

س همچنین برای زیباتر شدن عک

بهتر است چشمها وسط کادر 

نباشد و به سمت چپ یا راست

متمایل باشد



!ز کنیدتمی( مثل دستمال عینک)با یک دستمال مناسب لنز دوربینتان را برای اینکه عکستان تار نیفتد اول از همه 

خود بگیریدرا با هر دو دست برای اینکه دستتان نلرزد می توانید دوربین 

اشیدته بثانیه تنظیم کنید تا فرصت کافی برای تسلط یافتن به دوربین داش۵یا ۲بهره بگیرید و آن را روی از تایمر دوربین یا 



PRO CAM Xبرنامه 



1           2             3            4             5

ی وایت باالنس و یا تراز سفید–1

فکوس  –2

کسپوژر ولیو  –3 ا

حساسیت یا ایزو–4

سرعت شاتر–5



1 2

5

43

67
تنظیمات ثانویه–1

فلش  –2

تایمر–3

ی قدرت نمایش جزئیات در روشنایی و تاریک–4

لرزشگیر–5

گرید–6

RAWفایل –7



وایت باالنس و یا تراز سفیدی

خودکار   –1

دستی –2

المپهای رشته ای –3

نور فلورسنت –4

نور خورشید –5

نور روز های ابری –6

1 2 3 4 5 6



کنداعداد وایت بالنس کم ، رنگها به آبی تمایل پیدا می

کلوین  4500

کلوین 5500وایت باالنس نرمال 

نداعداد وایت بالنس زیاد رنگها به زرد تمایل پیدا میک

کلوین  6500



فکوس

خودکار   –1

کلوز آپ –2

قفل فکوس–3

لندسکیپ–4

دستی–5

فکوس روی مرکز تصویر–6

1 2 3 4 5 6



فکوس بر روی پروانه قرار دارد 

محو شدگی بکگراند زیبایی خاصی به تصویر بخشیده است 



ایزو یا حساسیت سنسور 

خودکار   –1

ه نور را می توان به صورت دستی میزان حساسیت سنسور نسبت ب

تغییر داد 

در نور کم استفاده از اعداد بزرگتر ایزو 

ز هر چه میزان حساسیت سنسور بیشتر باشد عکس دارای نوی

بیشتری هست 

1



ناسبحساسیت کم و در نتیجه نویز کم در شرایط نوری م

کمحسایست زیاد و در نتیجه نویز زیاد در شرایط نوری



سرعت شاتر

س میزان باالی سرعت شاتر برای ثابت کردن سوژه ها در عک

...مورد استفاده عکاسی ورزشی و 

سرعت پایین شاتر برای ایجاد خطوط حرکت 

عکاسی های در شب برای ایجاد خط های نوری



ت سرعت شاتر  زیاد و در نتیجه فریز شدن سوژه در حرکیسرعت شاتر  کم و در نتیجه ثبت حرکت سوژه و محو شدگ



افکت های گوناگون 

میافکت نگاتیو همچون فیلم های عکاسی دوربین های قدی

افکت سپیا  ایجاد رنگهای قهوه ای متمایل به قرمز  



SNAPSEEDبرنامه ادیت عکس 

ماییدبرنامه اسنپ سید را می توانید از اپلیکیشن بازار دانلود ن



1

افکت های متنوع ابزار های متنوع



1

 ) Tune Image ) گزینه 

یا روشنایی  Brightness زیاد کم



یا تضاد روشنایی و تیرگی  Contrast

زیاد

کم



یا اشباع رنگ Saturation

زیاد

کم



Ambiance

Highlights

Shadows

Warmth

نور محیط

قسمت های روشن

قسمت های تاریک

دمای رنگ 



Structure

زیاد

کم

details



Sharpening

زیاد



ددما، شفافیت، روشنایی و دیگر موارد موجود برای یک تصویر را تغییر و تنظیم می نمای



کراپ یا همان برش



Rotate

Prespective

Expand

HDR

healing

lens blur

چرخاندن

چشم انداز تصویر 

توسعه دادن

محدوده ی دینامیکی

ترمیم تصویر

جهت تعیین تمرکز



lens blur

برای ایجاد محوشدگی                                           






