راهنمای عکاسی از خودروها برای سایت

BMWLAND

استاندارد های الزم جهت تهیه تصاویر از خودروها به شرح زیر می باشد:

 شرایط الزم برای عکاسیپیش از انجام عکاسی از خودرو رعایت چند نکته حائز اهمیت است باید رعایت گردد:
• بدنه و کابین خودروی مورد نظر باید پیش از عکاسی شسته و تمیز شود.
• عکاسی از خودروهای کارکرده حتما باید در محیط تمیز و مرتب صورت پذیرد.
• پیشنهاد میگردد روپالکی بر روی پالک جلو و عقب خودرو نصب گردد.
• چراغ های خودرو باید خاموش باشند.
• با توجه به این که عکاسی از خودروهای کارکرده اغلب با موبایل انجام می شود ،لطفا پیش از انجام عکاسی لنز
دوربین موبایل را تمیز کرده و تنظیمات آن را در حالت  Autoقرار دهید و فالش را غیر فعال کنید.

 استاندارد های عکاسیدر زمان عکاسی از خودرو موارد رعایت موارد زیر حائز اهمیت می باشد:
 برای عکاسی از نمای بیرون خودرو  7زاویه پیشنهاد می گردد که باید عکاسی شود. -1زاویه سه رخ نمای جلو راست

 -2زاویه سه رخ نمای جلو چپ
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 -3زاویه سه رخ سپر و چراغ جلو چپ

 -4زاویه سه رخ نمای عقب راست

 -5زاویه سه رخ نمای عقب چپ

 -6زاویه سه رخ سپر و چراغ عقب راست
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 -7تصویر از رینگ خودرو

• در زمان عکاسی هر کدام از زوایای بیرونی خودرو باید دوربین در ارتفاعی برابر با کاپوت خودرو داشته باشد (ارتفاع تا
نیمه بدنه خودرو).
• در زمان عکاسی از نمای بیرون ،خودرو نه چندان دور از دوربین و نه چندان نزدیک به دوربین باشد .همچنین باید
خودرو به طور کامل در تصویر قرار بگیرد و از هر  4طرف عکس مقداری فاصله داشته باشد.

 برای عکاسی از نمای داخل کابین خودرو  2زاویه زیر باید عکاسی شود. -1داشبورد از زاویه مستقیم

• برای عکاسی از زاویه مستقیم داشبورد باید درهای جلو خودرو بسته باشد و برای گرفتن تصویر بر روی صندلی وسط
ردیف عقب خودرو نشسته و دوربین بین دو صندلی جلو قرار داده شود.
 -2داشبورد از زاویه فضای عقب خودرو
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• برای عکاسی از زاویه فضای عقب خودرو باید از سمت چپ خودرو باید انجام شود.
• در زمان عکاسی از نمای بیرون و داخل کابین ،دوربین باید کامال افقی و بدون زاویه گرفته شود تا در تصویر نهایی،
خودرو کج نباشد.
• تمامی تصاویر باید به صورت افقی گرفته شوند و نباید تصاویر عمودی چه از نمای بیرون و چه داخل کابین گرفته
شود.

مهم:
"در پایان یک عکس از شماره شاسی خودرو که اعداد و حروف آن کامال خوانا باشد جهت آرشیو تهیه و ارسال شود".
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