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چرا firmware دوربین مهم است

آيا تا به حال به آپديت کردن نرم افزاری دوربين خود فکر کرده ايد؟ شايد هرگز اين 
سوال را نشنيده باشيد و يا به روزرسانی نرم افزاری دوربينتان آن قدرها که بايد و شايد 
برايتان مهم نبوده چرا که دوربين شما کارش را انجام می داده. تا به حال چه مقدار 
آپديت سيستم عامل تلفن همراه و يا نرم افزارهای آن برايتان مهم بوده؟ بايد بگوييم 
اندازه برای دوربين شما  يا فريمور دوربين شما هم به همان  آپديت سيستم عامل 
مهم است اما مگر دوربين هم سيستم عامل دارد؟ جواب شما قطعا بله است. امروزه 
تقريبا تمام دستگاه های ديجيتالی اطراف ما سيستم عاملی دارند که مانند سيستم 
عامل کامپيوتر رابط بين سخت افزار و کاربر است. وقتی تلويزيون خود را روشن می 
کنيد و از طريق اتصال يک فلش درايو يا هارد درايو به آن فيلم می بينيد و يا آهنگ 
گوش می کنيد، اين سيستم عامل تلويزيون شماست که اين امکانات و تنظيمات و... 
را در اختيار شما قرار می دهد. دوربين شما هم مانند تلويزيون و کامپيوتر شما يک 
سيستم عامل دارد . اين سيستم عامل را که به طور کلی برای کار خاصی طراحی 
شده firmware می نامند، البته از لحاظ فنی سيستم عامل با فريمور متفاوت است 
اما به هر حال می توانيد فريمور را نوعی سيستم عامل کوچک در نظر بگيريد. به هر 
تنظيم  می دهد.  را  آن  کنترل  امکان  به شما  که  دوربين شماست  فريمور  اين  حال 
دريچه ديافراگم و سرعت شاتر و وايت باالنس و تايمر دوربين و... همه و همه از 
طريق فريمور دوربين انجام می پذيرد و در نهايت اين فريمور دوربين شما است که 
عکس را پردازش کرده و بر روی کارت حافظه ذخيره می کند، امکاناتی مانند گرفتن 
... هم تا حدی به فريمور دوربين بستگی  فيلم های صحنه آهسته و عکس خام و 
در  استفاده شده  به طور کلی سخت افزار  و  پردازشگر  گاهی  معنی که  اين  به  دارد 
دوربين شما امکاناتی از قبيل گرفتن فيلم های با سرعت ۱۲۰ فريم بر ثانيه را فراهم 
می کند اما اين فريمور شما است که اين امکانات را با توجه به سياست های ساخت 
دوربين و ... در اختيار شما قرار نمی دهد به همين دليل است که به روزرسانی فريمو 
از اهميت زيادی برخوردار است و عالوه بر حل مشکالتی که ممکن است دوربين 
داشته باشد )مثل مشکل در فوکوس کردن و...( ممکن است امکانات ديگری هم به 
دوربين شما اضافه کند. معموال آپديت فريمور هم بسيار آسان است و پس از دريافت 
فايل های مربوط به فريمور دوربين بايد آن ها را روی sd فرمت شده ريخته و سپس 
sd را در دوربينی که باتری آن فول است قرار دهيد و دوربين را روشن کنيد و فرآيند 

آپديت را تکميل نماييد)البته بهتر است برای هر دوربين روش آپديت فريمور را با 
دقت بخوانيد (

یادداشتعکاسی

ــور يــک تکنيــک عکاســی اســت کــه  ــا ن نقاشــی ب
ــرک  ــوری متح ــع ن ــک منب ــتفاده از ي ــا اس در آن ب
ــود در  ــده می ش ــور تابان ــک ن ــای تاري ــوژه  ه ــه س ب
ــاتر  ــا ش ــس ب ــک عک ــن ي ــن حي ــه در همي حالی ک
ــه می شــود.  ــی گرفت ــان طوالن ــرای مــدت زم ــاز ب ب
ــه  ــت ک ــور اس ــع ن ــود منب ــن خ ــع اي ــر مواق در اکث
ســوژه اصلــی عکاســی اســت و بــا حرکــت در قــاب 
ــا گاهــی هــم  ــد ام عکــس شــکلی را ايجــاد می کن
ــاص  ــی خ ــرای نورده ــوری ب ــرک ن ــع متح از منب
بــر روی ســوژه های تاريــک اســتفاده می شــود.

ــا  ــی ب ــس نقاش ــک عک ــد ي ــه بتواني ــن ک ــرای اي ب
ــه  ــما ب ــن ش ــر دوربي ــالوه ب ــد ع ــز بگيري ــور تمي ن
ــه  ــرا ک ــد چ ــاج داري ــوب احتي ــه خ ــه پاي ــک س ي
مــدت زمــان زيــادی شــاتر بــاز اســت و کوچکتريــن 
ــتان  ــدن عکس ــراب ش ــث خ ــد باع ــرزش می توان ل
شــود، بــه هميــن دليــل اســت کــه عــالوه بــر ســه 
پايــه شــما بــه يــک کابــل شــاتر و يــا کنتــرل از راه 
ــای  ــه در دوربين ه ــد. البت ــاز داري ــم ني ــاتر ه دور ش
ــوان  ــوال می ت ــد معم ــت wifi دارن ــه قابلي ــد ک جدي
از تلفــن همــراه بديــن منظــور اســتفااده کــرد. دليــل 
ايــن اســت کــه معمــوال در زمــان عکاســی نقاشــی 
ــرار دارد و  ــت bulb ق ــور شــاتر دوربيــن در حال ــا ن ب
ايــن يعنــی شــما بايــد در زمــان مناســب بــا فشــردن 
دوبــاره دکمــه شــاتر آن را ببنديــد و زدن دکمه شــاتر 
ــود  ــرزش آن ش ــث ل ــد باع ــن می توان از روی دوربي
ــر  ــک تايم ــود ي ــه وج ــت ک ــل اس ــن دلي ــه همي ب
هــم می توانــد کمــک کننــده باشــد. بخــش اصلــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــور اس ــع ن ــم منب ــم ه و مه
ــام  ــم انج ــه می خواهي ــوری ک ــا ن ــی ب ــوع نقاش ن
ــع  ــور در واق ــع ن ــن مناب ــت. اي ــاوت اس ــم متف دهي
ماننــد قلــم نقاشــی آغشــته بــه رنــگ ايفــای نقــش 

ــور مختلــف رنگ هــای مختلفــی  ــع ن ــد. مناب می کنن
ــوژن  ــور LED معمــوال ســردتر از هال ــد مثــال ن دارن
ــد  ــور هــم می تواني ــگ ن ــر رن ــرای تغيي ــا ب اســت ام
ــور  ــن منظ ــرای همي ــه ب ــی ک ــای رنگ از ژالتين ه
ســاخته شــده اند اســتفاده کنيــد. بــا قــرار دادن 
ــع  ــگ منب ــور رن ــع ن ــر روی منب ــا ب ــن ژالتين ه اي
ــور  ــع ن ــر منب ــال اگ ــد و مث ــر می کن ــما تغيي ــور ش ن
ســفيد را بــا ژالتيــن آبــی بپوشــانيد رنــگ نــور شــما 

ــی مــی شــود. آب
ــرار  ــت دســتی )manual( ق ــد در حال ــن را باي دوربي
ــت  ــت در حال ــر اس ــه بهت ــد ک ــان باش داده و يادت
RAW عکاســی کنيــد. در مــورد تــراز ســفيدی 

ــه ای  ــور و نتيج ــع ن ــه منب ــتگی ب ــال بس ــم کام ه
In- ــوال حــاالت ــد دارد. معم ــد بگيري ــه می خواهي  ک

candescent يــا Tungsten بســته بــه منبــع نــور 

 RAW ــت ــر در حال ــد اگ ــود هرچن ــاب می ش انتخ
عکاســی می کنيــد می توانيــد در اديــت نهايــی تــراز 
ســفيدی را بــدون آســيب بــه عکــس عــوض کنيــد.

ــد.  ــرار دهي ــن آورده و روی ۱۰۰ ق ــم پايي ــزو را ه اي
 f/8 بهتــر اســت دريچــه ديافراگم را بســته و بــر روی
يــا f/10 قــرار دهيــد تــا هــم عمــق ميــدان بيشــتری 
داشــته باشــيد و هــم بتوانيــد زمــان بيشــتری شــاتر 

را بــاز نگــه داريــد.
حالــت لرزشــگير دوربيــن را خامــوش کنيــد چــرا کــه 
ــرار دارد  ــه پايه ق ــر روی س ــن ب ــه دوربي ــی ک زمان
ــد  ــان می توان ــن زم ــد و در اي ــه آن احتياجــی نداري ب
اشــتباه کنــد و باعــث تــار شــدن عکــس شــما شــود. 
تنظيــم ديگــری هــم در دوربيــن شــما وجــود دارد به 
نــامlong exposure noise reduction ، کــه بهتر 
اســت آن را در حالــت خامــوش نگــه داريــد . روشــن 
بــودن ايــن حالــت زمــان پــردازش عکــس شــما را 

دو برابــر مــی کنــد چــرا کــه دوربيــن يــک عکــس 
ــد نويــز  ــا بتوان ــا همــان زمــان می گيــرد ت تاريــک ب
را کــم کنــد و بــا توجــه بــه اينکــه بــا ايــزوی ۱۰۰ 
ــد  ــه نويز گيــری نخواهي ــازی ب ــد ني عکاســی می کني
داشــت هــر چنــد کــه بســته بــه دوربيــن ايــن قضيــه 

متفــاوت اســت و بهتــر اســت آن را چــک کنيــد.
بــرای ايــن کــه ببينيــد چــه مقــدار زمــان الزم اســت 
ــک باشــد  ــی تاري ــه خيل ــد کــه ن ــا عکســی بگيري ت
ــزو را ۶ اف-اســتاپ بيشــتر از  ــه خيلــی روشــن. اي ن
ــا  ــی را ب ــد عکس نهاي ــه ای کــه می خواهي ــدار پاي مق
آن بگيريــد قــرار دهيــد يعنــی بــرای عکاســی نهايــی 
بــا ايــزوی ۱۰۰ ، آن را بــر روی ۶۴۰۰ بگذاريــد. 
ــا  ــت ت ــان الزم اس ــه زم ــد ثاني ــد چن ــپس ببيني س
ــزوی  ــور مناســب در اي ــا ن ــن شــما عکســی ب دوربي
ــه  ــادل ۱ دقيق ــا مع ــه تقريب ــر ثاني ــرد. ه ۶۴۰۰ بگي
ــت  ــه دس ــان را ب ــی زم ــت. وقت ــزوی ۱۰۰ اس در اي
ــه  ــاتر را ب ــده و ش ــه صــد برگردان ــزو را ب ــد اي آوردي
حالــت bulb ببريــد. بــرای فوکــوس می توانيــد 
ــر روی ســوژه  از فوکــوس  ــن ب ــور انداخت ــا ن ــدا ب ابت
ــرار دادن  ــا ق ــپس ب ــد و س ــتفاده کني ــک اس اتوماتي
ــود کار در  ــوس خ ــتی از فوک ــت دس فکــوس در حال
ــد از  ــا می تواني ــد و ي زمــان عکاســی جلوگيــری کني
ــه  ــته ب ــد. بس ــتفاده نمايي back button focus اس

نــوع نقاشــی بــا نــور نحــوه حرکــت منبــع نــور شــما 
متفــاوت اســت و کامــال بــه خالقيــت شــما بســتگی 
دارد فقــط يادتــان باشــد کــه منبــع نــور نبايــد بــرای 
ــد چــرا کــه باعــث  مــدت زمــان زيــادی ثابــت بمان

ــردد. ــه می گ ــد در آن منطق ــش از ح ــی بي نورده

رضا رهنمای مقدم 

نقاشی با نور


