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عکاسی از طلوع و غروب خورشید از دید یک عکاس
دوربین های Lytro  چه نوع دوربین هایی

هستند؟

الیتـرو اولیـن دوربیـن عکاسـی بـا فنـاوری میـدان نـوری را حـدود 3 سـال پیش 
روانـه بـازار کـرد، فنـاوری میـدان نـوری بـه ایـن دوربیـن اجـازه مـی داد کاربـر 
پـس از گرفتـن عکـس هـم بتوانـد نقطـه فوکـوس را انتخـاب کنـد کاری کـه در 
آن زمـان از هیـچ دوربیـن دیگـری بـر نمـی آمـد امـا مشـکل بزرگی کـه دوربین 
هـای لتـرو داشـتند ایـن بـود کـه اصـال شـبیه دوربیـن نبودنـد! یعنی شـما با یک 
مکعـب طـرف بودیـد کـه عمـال هیـچ حالـت ارگونومیکـی نداشـت و در نتیجـه 
عـکاس هـا نمی توانسـتند بـه خوبی با آن کنـار بیایند.حـال این کمپانی از اشـتباه 
خـود درس گرفتـه و دوربینـی شـبیه به دیگـر دوربین های عکاسـی به بـازار داده 
کـه همچنـان قابلیـت Lytro را دارد و بـه شـما عکـس هایـی مـی دهـد کـه می 
توانیـد نقطـه فوکوسشـان را بعـد از عکاسـی تغییـر دهیدو توجه داشـته باشـید که 
ایـن فرآینـد تنهـا یـک فرآینـد نـرم افـزاری نیسـت و ترکیبـی پیچیـده از چندین 
فرآینـد نـرم افـزاری و سـخت افزاری اسـت. الزم به ذکر اسـت که پـس از الیترو 
شـرکت های مختلـف تولیـد کننـده تلفن هـای هوشـمند نسـبت بـه ارایـه قابلیـت 
مشـابه ایـن شـرکت اقـدام کردنـد. به عنـوان مثـال نوکیـا نرم افـزار Refocus را 
ارایـه کـرد کـه چندین تصویر پشـت سـر هم بـا فوکوس هـای مختلـف را می گیرد 
و بـا ترکیـب آن هـا، قابلیت تغییـر فوکوس پـس از تصویر بـرداری را ارایه می دهد 
و پـس از آن نیـز سامسـونگ در گلکسـی اس 5، ال  جی در G Pro 2 و سـونی در 
اکسـپریا Z2 قابلیت هـای مشـابه ای را ارایـه کردنـد. اچ تی سـی نیز بـا معرفی تلفن 
دو دوربینـه One M8 راه حـل مشـابه الیتـرو را ارایه کرد. در واقـع ایده الیترو بود 
کـه ایـن دوربیـن را بسـیار خـاص کرد . امـا همانطـور که مـی دانیـد دوربین های 
موبایـل  هنـوز تـا رسـیدن بـه دوربین های حرفـه ای راه زیادی را دارند و درسـت 
اسـت کـه ایده شـرکت lytro را به روشـی پیاده سـازی کـرده اند امـا قطعا عکس 
هـای خروجـی آن هـا به انـدازه یک دوربیـن DSLR و مشـابه آن کیفیـت ندارد.

دوربیـن جدیـد الیتـرو مجهـز بـه یـک صفحـه نمایـش 4 اینـچ لمسـی اسـت که 
از طریـق آن و در خـود دوربیـن نیـز می تـوان تغییـر فوکـوس را پـس از تصویـر 
بـرداری اعمـال کـرد. بسـیاری از دوربین هـای DSLR از نرم افـزار و رابط کاربری 
پیچیـده ای بهـره می برنـد کـه کار کـردن بـا آن ها بـرای کاربـران تازه کار دشـوار 
اسـت امـا اگـر مـی خواهید تجربـه جدید و متفاوتی از عکاسـی داشـته باشـید این 

دوربیـن هـا را حتمـا تحت نظـر بگیرید.

ترفندعکاسی

روز  بـه  روز  کـه  اسـت  علم هایـی  آن  از  عکاسـی 
اگـر  و  می کنـد  پیشـرفت  مختلـف  زمینه هـای  در 
بخواهیـد همیشـه عـکاس خوبـی بمانیـد بایـد گام 
بـه گام بـا ایـن پیشـرفت ها همراه شـوید بـه همین 
دلیـل اسـت کـه بـرای عکاسـی در شـرایط مختلف 
راهکارهـا و رهنمودهـای متفاوتـی وجـود دارد و چه 
بسـا ابزارهـای مخصوص آن شـرایط خاص سـاخته 
می شـوند. امـروز مـی خواهیـم در مورد عکاسـی از 
مهم تریـن منبـع نـور شـما یعنـی خورشـید در زمان 
طلـوع و غـروب صحبـت کنیـم و ببینیـم چه طـور 
می تـوان عکس هـای خوبـی از ایـن لحظـات ناب و 
زیبـا گرفـت. هنگامی کـه صحبـت از تصویـر غروب 
می تـوان  را  مختلـف  سـبک   2 می شـود،  خورشـید 
متصـور شـد : یـا خورشـید را در تصویـر ببینیـم و 
 یـا تاثیـر آن را در تصویـر مشـاهده کنیـم. از نظـر

Jim Harmer یـک عـکاس و معلـم عکاسـی ، هر 

2 ایـن شـبکه هـا نیازمنـد دقـت خاص خـود بوده و 
پتانسـیل باالیـی دارنـد. البتـه او عقیـده دارد  کـه 
بـرای حالـت دوم یعنی زمانـی که می خواهیـم تاثیر 
آن را عکاسـی کنیـم بایـد زمـان بیشـتری صـرف 
کنیـد و در نتیجـه صبـر بیشـتری داشـته باشـید .

او می گویـد کـه »بـا گرفتـن یـک یـا 2 عکـس در 
هنـگام پاییـن رفتـن خورشـید نبایـد فکـر کنیـد که 
کار شـما تمـام شـده اسـت«. او اضافـه می کنـد که 
و  زندگـی می کـردم  فلوریـدا  در  در گذشـته  »مـن 
صـف  بـه  سـاحل  در  توریسـت ها  کـه  می دیـدم 
می شـدند تـا عکسـی از خورشـید در حـال غـروب 
ثبـت کننـد و بـه محـض اینکـه خورشـید در افـق 
غـروب می کـرد همگـی ناپدیـد می شـدند و سـاحل 

کامـال خالـی می شـد .«
فکـر نکنیـد که Jim  عکسـی را که خورشـید در آن 

باشـد را دوسـت نـدارد، او فقـط ایـن دانـش را دارد 
کـه زیبا تریـن رنگ هـا زمانـی پدیدار می شـوند که 
خورشـید از دیـد رفته باشـد.  »هنگامی که خورشـید 
غـروب می کنـد، آسـمان آرام میشـود و بعـد از آن 
ناگهـان دوبـاره بـا زیبـا تریـن و خارق العـاده تریـن 
رنگ هـا دوباره روشـن می شـود. شـما تصاویـری با 
حـاالت بسـیار متفاوتـی خواهیـد گرفـت زیـرا اینها 
می شـوند.  محسـوب  شـب  هـای  عکـس  تقریبـا 
بهتریـن زمـان بـرای ثبـت عکـس از نظـر مـن 15 
تـا 20 دقیقـه بعـد از آنکـه خورشـید از افـق ناپدیـد 

میشـود، می باشـد.«
Jim عکاسـی از غـروب را بـه ایـن دلیـل تفـاوت 

تصویـری کـه او در آسـمان می دید بـا تصویری که 
در صفحـه نمایشـگر دوربیـن ثبـت می شـد، شـروع 
کـرد. در ابتـدا او متوجـه شـد که با اینکـه رنگ های 
در آسـمان دلیـل اصلـی و مشـخص جذب بسـیاری 
از مـردم بـه عکاسـی از غـروب می باشـند، چیـزی 
کـه او را بـه ایـن سـمت کشـانده حـس فوریـت و 
هیجـان موجـود در آن زمـان اسـت. »ایـن بـه این 
دلیـل اسـت که نـور بـه سـرعت تغییر می کنـد. من 
بـه محـل عکاسـی از غـروب رسـیدم و حـدود 20 
دقیقـه زمـان داشـتم کـه چیـزی را بوجـود آورم و 
می کنیـد  ثبـت  کـه  عکسـی  دقیقـه  بـه  دقیقـه 
می توانـد کامـال متفـاوت از تصویـر قبلـی باشـد، به 
ایـن دلیـل کـه نـور از چیزهـای بسـیار مختلفـی و 
بـا شـدت بسـیار متفاوتـی بازتـاب پیدا کرده اسـت. 
شـما بایـد بـا سـرعت عمـل کنیـد - ایـن سـبک 
ماننـد عکاسـی عـادی منظـره نیسـت که تمـام روز 

را در جایـی نشسـته باشـید.«
و بعـد از اینهـا او بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه بـرای 
ثبـت یـک تصویـر واقعا خـارق العـاده از غـروب، او 

بـه چیزهایـی بـه جـز غـروب نیـز نیـاز دارد. او بـه 
الگوهـا و جزییـات احتیـاج  اشـکال و سـایه هـا و 
دارد.  نیـاز  نیـز  دیگـری  هـای  المـان  بـه  او  دارد. 
چیـزی کـه او بـه دنبـال آن می گـردد، هـر چیـزی 
می توانـد باشـد. یـک اسـکله، خانـه ای در مزرعـه، 
گل هـا، سـنگ ها »هرچیـزی کـه در حالـت عـادی 
ایـن مهمتریـن کاری  از آن عکـس بگیـرم.«  نیـز 
اسـت کـه مـن برای ثبـت عکس هـای خـود انجام 
می دهـم: »پیـدا کـردن یک صخـره با فـرم خاص، 
یـک طویلـه، حتـی گندم هـا در گنـدم زاری که باد 
در آن مـی وزد. مـن نـگاه می کنـم و فکـر می کنـم 
کـه اگـر غـروب هـم پشـت آن باشـد بسـیار زیباتر 

شـد.« خواهد 
بعـد از آن او بـه دنبـال نشـانه ای از غروبـی زیبـا 
اسـت،  ابرهـا  مـورد  در  ماجـرا  »تمـام  می گـردد. 
خورشـید هـر روز بـه یـک شـکل غـروب می کنـد، 
شـما باید بـه دنبال ابرهای مناسـب برای عکسـتان 
باشـید. مـن چند سـاعت قبـل از غروب بیـرون می 
آیـم و بـه ابرهـا نـگاه می کنـم و در صورتـی کـه 
تمامـی  و  می کنـم  فکـر  خـود  بـا  باشـند  مناسـب 
برنامـه هایـی کـه بـرای آن شـب داشـته ام را لغـو 
می کنـم زیـرا می خواهـم یـک غـروب زیبـا را ثبت 
کنـم. ابرهـای مـورد نظـر مـن، ابرهـای تکـه ای با 
ارتفـاع زیـاد و فاصلـه زیـاد از یکدیگـر می باشـند. 
الگـوی ایـن ابرهـا نشـان دهنده این اسـت کـه نور 
بـه چـه شـکلی از میـان آنهـا خواهد گذشـت، و هر 
کـدام از تکـه هـای آن ابر مقداری از نـور و رنگ را 
بـه خـود خواهند گرفـت. ابرهـای کامال پوشـیده به 

هیـچ وجه بـرای عکاسـی مناسـب نیسـتند.«
باقی داستان زمان بندی و تکنیک ثبت تصویر است.
رضا رهنمای مقدم 


