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جادویی برای کنونی ها

بی شـک کنـون یکـی از پرطرفدارترین و بهترین شـرکت های تولید کننـده دوربین در 
جهـان اسـت. این برند که از سـال ۱۹۳۳ شـروع بـه کار کرد یکی از معـدود برندهایی 
اسـت کـه اکنـون تمامـی قطعـات دوربیـن از سنسـور گرفتـه تا لنـز را تولیـد می کند. 
دوربین هـای کنـون در ایـران هـم مـورد توجه بسـیاری قـرار گرفته و در کنـار نیکون 

بیشـترین سـهم بازار را از آن خود کرده اسـت.
امـروز می خواهیـم نرم افزاری را معرفی کنیم کـه به firmware بسـیار از دوربین های 
کنـون امکانـات زیـادی اضافـه می کنـد. در واقـع مثـل این اسـت که سیسـتم عامل 
دوربیـن خـود را آپگریـد کنیـد. ایـن نرم افـزار magic lantern نـام دارد و تنهـا برای 
دوربین هـای کنـون ارائـه شـده اسـت. ایـن نرم افزار متـن باز بـوده و بـر روی دوربین 
builds.magiclan�  شـما نصب می شـود. بـرای نصب ایـن نرم افـزار باید بـه سـایت

tern.fm برویـد و مـدل دوربیـن خـود را انتخاب کنیـد و فایل های مورد نظـر را دانلود 
نمایید. توجه داشـته باشـید که این نرم افزار توسـط کنون سـاخته نشـده بلکه توسـط 
عـده ای از برنامه نویسـان عالقه منـد به عکاسـی نوشـته شـده و اگر شـما هم دوسـت 

داشـته باشـید می توانیـد بـا توجه به سـورس بـاز بـودن در آن تغییراتی اعمـال کنید.
فرآینـد کلی بدین شـکل اسـت که شـما ابتدا بایـد کارت حافظه خـود را فرمت کنید . 
سـپس فایل های Magic lanternموجود را بر روی آن کپی کنید و بعد از آن. SD را 
داخـل دوربیـن بگذاریـد و مراحل نصـب را انجام دهید. امـا این نرم افـزار چه می کند؟

تنظیمـات مختلفـی در حوزه هـای مختلـف بـه دوربیـن شـما اضافـه می شـود مثـال 
امکانـات bracketing پیشـرفته  تـری در اختیـار خواهیـد داشـت و یـا اضافـه شـدن 
بتوانیـد توسـط آن عکس هـای  تـا شـما  امکانـات دوربیـن  بـه   intervalometer

timelapse بگیریـد. اگـر می خواهیـد از Magic lantern اسـتفاده کنیـد حتمـا بـه 

طـور کامـل اطالعـات ذکـر شـده در سـایت را بخوانیـد و ایـن کار را با ریسـک خود 
 magic lantern انجـام دهیـد. اگـر ریسـک پذیـر هسـتید و می دانیـد چـه می کنیـد
امکانـات فوق العـاده ای بـه دوربین شـما اضافه می کنـد و کامـال ارزش امتحان کردن 
magic lan�  دارد. نکتـه دیگـری کـه بـد نیسـت بدانید این اسـت که پـس از نصـب
tern هـر زمـان که خواسـتید اقـدام بـه بیـرون آوردن کارت حافظه کنیـد  حتما پس 

از بـاز کـردن در محـل کارت منتظـر تاییدیه چراغ آن باشـید )یا ۵ ثانبـه صبر کنید( و 
firm�  سـپس اقـدام بـه بیـرون آوردن کارت نماییـد. قبل از نصب هـم از یکی بـودن

ware دوربیـن بـا firmware نسـخه Magic Lantern ی کـه می خواهیـد نصـب 

کنیـد اطمینـان حاصـل نمایید. حتما تمام دسـتورات سـایت را با دقـت مطالعه کنید تا 
دوربین شـما دچار مشـکل نشـود.

پارامتـر  مهم تریـن  بپرسـید  عکاس هـا  تمـام  از  اگـر 
عکاسـی چیسـت قطعـا همـه یـک جـواب بـه شـما 
می دهنـد: نـور!. همان طـور کـه بارهـا در ایـن مقاالت 
گفته ایـم تقریبـا تمام تنظیمـات دوربین برای رسـیدن 
هفتـه  ایـن  در  اسـت.  مناسـب  نوردهـی  یـک  بـه 
می خواهیـم کمـی بیشـتر در مـورد نـور و منابـع نوری 
در عکاسـی بنویسـیم. آموختن مباحث پایـه در هر هنر 
و حرفـه ای باعـث باالرفتـن توانایـی شـما در آن حرفه 
می شـود. هـر چـه بیشـتر در مـورد مباحـث پایـه ای 
بدانیـد بهتـر می توانیـد در شـرایط مختلـف اقـدام بـه 
تصمیم گیـری و حـل مسـئله نمایید. درسـت اسـت که 
تجهیـزات همیشـه نقـش مهمـی را ایفـا می کننـد اما 
قطعـا هـر چه علم شـما نسـبت بـه کاری کـه می کنید 
بیشـتر باشـد تجهیـزات به عنـوان ابـزار بیشـتر به کار 
باعـث  تنهـا  نـه  این صـورت  غیـر  در  می آینـد  شـما 
افزایـش کیفیـت کار نمی شـوند بلکـه در بسـیاری از 

مواقـع از کیفیـت آن می کاهنـد.
فهـم  نـوع  و نحوه رفتـار نور برای یک عکاس بسـیار 
مهـم اسـت پـس بگذارید ابتـدا به دو نوع نـور که همه 

عکاس ها باید با آن آشـنا باشـند اشـاره کنیم:
۱- نـور مسـتقیم )Direct light(: ایـن نـوع نـور کـه 
شـما تقریبـا هـر روز به واسـطه آفتـاب با آن سـرو کار 
داردیـد سـایه ها و لبه های سـخت و تیز تولیـد می کند. 
هـر چـه این منبع نور )بسـته به سـوژه( کوچکتر باشـد 
و یـا از آن دورتـر باشـد سـایه ها تیزتـر و تاریک تـر 
منبـع  یـک  توسـط  نورهـا  سـخت ترین  می شـوند. 
نقطـه ای تولیـد می شـوند، منبـع نـوری کـه بـه اندازه 
کافـی کوچـک باشـد و یا به قدری از سـوژه دور باشـد 
کـه انـدازه واقعی آن بی اهمیت باشـد)مانند خورشـید(.

از  نـور  ایـن    :)Diffused light(پراکنـده ۲-نـور 
و  شـده  پخـش  سـوژه  روی  بـر  مختلـف  جهـات 

تصویـری بـدون سـایه ویـا بـا سـایه هایی بسـیار 
روشـن تولیـد می کنـد. هـر چـه ایـن منبـع نـوری 
بـا  مقایسـه  )در  یـا  و  باشـد  نزدیک تـر  بـه سـوژه 
سـوژه( بزرگتـر باشـد، سـایه ها نرم تـر و روشـن تر 
خواهنـد بـود. بـه زمانـی فکـر کنیـد کـه آسـمان 
نـور  منبـع  آسـمان  کـه کل  زمانـی  باشـد،  ابـری 
اسـت و یـا زمانـی کـه نـور از یـک پنجـره بـزرگ 
پراکنـده  نـور  می شـود.  سـاختمان  وارد  شـمالی 
سـایه های بسـیار نرمـی از خـود بـه جـا می گـذارد 
کـه بـه سـختی می تـوان لبه هـای آن را تشـخیص 

داد.
توجـه بـه منابـع نوری موجـود و حتی تغییـر آن ها با 
اسـتفاده از امکانـات در دسـترس می توانـد تاثیـر به 
سـزایی در نتیجـه عکاسـی شـما داشـته باشـد. این 
کـه سـوژه کجـا قـرار گیـرد و شـما از کـدام زاویـه 
به عکاسـی اقـدام کنید بسـیار مهم اسـت. همیشـه 
قبـل از گرفتـن عکـس بـه منابع نـور توجـه کنید تا 
بتوانیـد بهترین جایگیری را داشـته باشـید. آشـنایی 
 )reflectors( انعکاس دهنده هـا  ماننـد  لوازمـی  بـا 
و پخـش کننده هـای نـور )diffusers( کمـک بـه 
نیسـت  الزم  همیشـه  می کنـد.  شـما  بـه  سـزایی 
یـک انعکاس دهنـده مخصـوص عکاسـی بـه همراه 
داشـته باشـید گاهی بـا امکانات سـاده ای مانند یک 
فویـل آلومینیـوی می توانیـد یـک رفلکتور بسـازید. 
در مـورد پخـش کننـده نـور هـم قضیـه بـه همیـن 
شـکل اسـت. گاهی قـرار دادن یک دسـتما کاغذی 
بـر روی فـالش دوربیـن می توانـد تاثیرگـذار باشـد! 
درواقـع در وهلـه اول مهـم آن اسـت که تشـخیص 
دهیـد از هـر کـدام از ایـن امکانات در کجا اسـتفاده 
کنیـد بعـد مـی توانیـد حتـی بـا کمـی ابتـکار آن ها 

کنید! فراهـم  را 

خواندن	نور	را	بیاموزید!	

دیـدن عکس هـای دیگـر عکاس هـا همیشـه یکـی از 
بهتریـن راه هـا بـرای پیشـرفت و ایده گرفتن اسـت. این 
کـه سـعی کنیدشـرایط نـوری را از روی عکـس بفهمید 
و آن را بـرای خـود مجسـم کنیـد تمرینـی فوق العـاده 
اسـت.منظور از خوانـدن نـور تنهـا تنظیمـات دوربیـن 
نیسـت بلکـه آثـاری اسـت کـه بـر روی سـوژه بـه جـا 
می گـذارد. مثـال نـوری کـه در چشـم انسـان می افتـد 
بسـته بـه منابـع نـوری متفـاوت اسـت. مثـال زمانی که 
از یـک رفلکتـور بـدون پخش کننده اسـتفاده می کنید در 
وسـط نور افتاده شـده در چشـم یک نقطه تاریک وجود 
خواهـد داشـت و احتماال سـایه های صورت هـم به دلیل 
عـدم اسـتفاده از پخش کننـده کمـی تندتـر خواهـد بود 
هم چنیـن شـما ممکن اسـت یـک نیـم دایره نـوری در 
چشـم های سـوژه ببینیـد و ایـن بدیـن معنـا اسـت کـه 
دایـره نوردهی )beauty dish( باالتر از سـطح چشـمان 
کاربـر قرارگرفتـه و بـه همین خاطر قسـمت بـاالی آن 
توسـط مژه هـا بریـده شـده. واضـح اسـت کـه بزرگی  و 
کوچکـی ایـن دایـره نور بـه انـدازه و فاصله آن از سـوژه 
بسـتگی دارد. هـم چنیـن اگـر می بینیـد مردمک چشـم 
سـوژه بسـیار باز اسـت احتماال عکس در یک استودیوی 
تاریـک گرفته شـده چرا کـه  در تاریکی مردمک چشـم 
بـاز می شـود و سـرعت فـالش معموال بسـیار بیشـتر از 
آن اسـت کـه چشـم خـود را  بـا نـور آن تطبیـق دهیـد.

نـکات بسـیار زیـادی در مـورد خوانـدن نـور عکـس 
وجـود دارد و شـما می توانیـد بـا دقـت بـه ایـن نکات 
یابیـد.  در عکاسـی دسـت  زیـادی  بـه ظرافت هـای 
یادتـان باشـد دفعـه دیگر کـه عکس خوبـی می بینید 

سـعی کنیـد شـرایط نـوری آن را تحلیـل کنیـد.
رضا رهنمای مقدم 

عکس خواندن را بیاموزیم!
یادداشتعکاسییافتن نشانه  هایی برای عکاسی بهتر!


