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تاثیر جنسیت در ایده پردازي
فاطیما حسیني / 6 آذر

از ق�رن ه�ا پی�ش زن�ان درگی�ر فضاي 
جنسیتي در جامعه و هنر بودند

  تاثیرات جنسیت در آثار هنرمندان زن 
دیده مي شود مثال در آثار باربارا كروگر 
  جنسیت یك هویت به وجود مي آورد
از  آث�ار هنرمن�دان زن   در بررس�ي 
جغرافیاه�اي مختلف، مي ت�وان دید كه 
دغدغه ها به ش�دت متفاوت و برخاسته 

از تفاوت اقلیم و... مي باشد
  جغرافیا، هویت و جنس�یت در راستاي هم 

هستند
  زن هنرمن�د یا زن در هنر /س�واالت زیادي 
در هنر فمنیس�تي به وجود آم�د كه چرا زنان 
زی�ادي ب�ا نام و نش�ان ب�زرگ در تاریخ هنر 

وجود ندارد
  دغدغه هایي كه از خود شخص بیرون مي 
آید اثر را ناب تر و تاثیرگذاري را بیش�تر مي 

كند
  بررس�ي چند مجموعه از هنرمند كه اتفاق 
مش�ترك نق�ش زن در جامعه افغانس�تان رو 
ب�ه مدرن و تقابل س�نت و مدرنیته در جامعه 

افغانستان بعد از طالبان اشاره داشت.

ناگفت�ه و گن�گ عکس اس�ت، چراكه عکس یك رس�انه 
دوبعدي است و اگر یك مولتي مدیاي همراه نباشد، این 

مجموعه موفق نخواهد بود.
وي با بیان اینک�ه زیرنویس باید اطالعات كامل و مهم 
عکس را مخابره كند، افزود: زیر نویس سه بخش اصلي 
دارد، بخ�ش اول آن خط اصلي یا هدالین، زیرنویس یا 
كپشن، بیانیه اصلي؛ همچنین یك كپشن باید به سواالت 

چه كسي، كجا، كي، چه چیز و چرا  هم پاسخ دهد. 
این عکاس تصریح كرد: كپش�ن با پاس�خگویي به این 
س�واالت نباید بیش�تر از 4 خط بیشتر شود. البته این 
كپش�ن هاي طوالن�ي بیش�تر در عکس ه�اي ورزش�ي 
كارك�رد دارد و در باق�ي موارد، هرچه كپش�ن كوتاه تر 

باشد، بهتر است. 
نیکوبذل سپس به بخش بیانیه یا استیتمنت عکس  نیز 
اش�اره كرد و گفت: اس�تیتمنت یا بیانیه بخشي جدا از 
كپشن است و متني است كه در دفاع از اهمیت وجود یك 
مجموعه عکس نوشته مي شود و دیدگاه هاي شخصي 

عکاس نیز در آن وجود دارد. 
وي ادامه داد: در نوشتن بیانیه نباید سوگیري شخصي 
داشت و به عنوان عکاس نباید احساسات شخصي خود 
را در آن دخال�ت داد. ع�الوه بر این نوش�تن یك بیانیه 
حداقل باید 250 كلمه و حداكثر 500 كلمه باشد. این نکته 
را نیز نباید فراموش كرد كه چیزهایي كه نوشته ایم باید 

در عکسهایمان دیده شود و عینیت داشته باشد.

زیر نویس زبان گویاي بخش ناگفته و گنگ عکس است
مرتض�ي نیکوب�ذل در دوازدهمی�ن جش�نواره عک�س 
دوربین.نت، كارگاه اس�تیتمنت و كپش�ن نویس�ي در 

عکاسي را برگزار كرد.
وي كه از دواران دوازدهمین جش�نواره عکس دوربین.
نت نیز هست در این نشست، با بیان اینکه در جلسات 
داوري جشنواره عکس دوربین.نت پس ازمرور عکس ها 
متوجه ش�دیم كه اكثر عکاس�ان مش�کل زیرنویسي و 
كپش�ن نویس�ي عکس دارن�د، تصمیم گرفتی�م كه این 

كارگاه را برگزار كنیم.
نیکوبذل با بیان اینکه اس�تیتمنت، وكیل مدافعي است 
كه براي بیینده مي فرستید، ادامه داد: یك ادیتور قبل از 
دیدن عکس مي خواهد بداند كه عکس هاي شما قرار است 
چه بگویند و شما چرا این عکس ها را گرفته اید و این فرد 

چرا باید وقت بگذارد و عکس هاي شما را ببیند.
ای�ن عکاس با اش�اره به اینکه در یك اش�تباه تاریخي 
به س�ر مي بریم، افزود: عکاس�ان ما در سال 1357 فریز 
ش�ده اند، چراكه در این س�ال به خاطر وضعیت داخلي 
ای�ران، ادیتورهاي بین المللي حاض�ر به پرداخت چند 
صد دالر براي تنها یك فریم عکس از داخل ایران بودند 
ام�ا هم اكنون وضعی�ت كامال متفاوت اس�ت و اگر یك 
اس�تیتمنت خوب نداشته باش�ید، ادیتور حتي حاضر 

نیست، عکاس هاي شما را نگاه كند.
نیکوبذل سپس ادامه داد: زیر نویس زبان گویاي بخش 

كارگاه استیتمنت و كپشن نویسي با حضور مرتضی نیکوبذل

زير نويس زبان گوياي بخش 
ناگفته و گنگ عکس است
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فرار دانش آموز از مدرسه
ایده فیلم روز ولنتاین بود

امیرعب�اس خس�روي ن�ژاد كارگ�ردان 
فیل�م روز ولنتاین عنوان كرد كه من یك 
معلم هستم و سوژه هاي این فیلم دانش 

آموزان و همکارانم هستند.
خسروي نژاد كه فیلمش در دوازدهمین 
جشنواره دوربین.نت به نمایش درآمده، 
در خصوص ایده ش�کل گی�ري این فیلم 
ه�م گف�ت: روزي یکي از دان�ش آموزانم 
دو ساعت اول در مدرسه بود، اما ساعت 
س�وم از مدرس�ه فرار كرد. این موضوع 
ب�راي من خیلي عجیب بود كه چ�را این اتفاق 
افتاد. وي ادامه داد: من به خاطر اینکه با دانش 
آموزان بسیار دوست هستم، بعدا از این دانش 
آموز پرسیدم كه چرا از مدرسه فرار كردي كه 
گف�ت آن روز ولنتاین بود و من قرار داش�تم. 
همین موضوع باعث شکل گیري ایده ساخت 

این فیلم شد.
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فاطیما حسینی عکاس و نقاش افغان در  نشست تاثیر 
جنسیت در ایده پردازی  از تجربه ها و دغدغه های خود 

درباره جنسیت زدگی و تاثیر آن در آثار خود گفت.
او با اش�اره به س�ابقه طوالنی درگیری زنان با فضای 
جنسیتی و طبقاتی، اظهار كرد:  در روانشناسی جنسیت 
بخش�ی تعریف ش�ده در هویت اس�ت. وقتی هنوز در 
كارهایم دغدغه های س�نتی مادرم را می بینیم به دلیل 
این است كه مادرم جنسیت را طوری برایم تعریف كرده 
كه تبدیل به هویت من شده است. من همیشه عالوه بر 
جنسیت، به دلیل هویتم نیز اذیت شده ام. وقتی دختری 
در فضایی بزرگ ش�ود زن�ان می توانند رئیس جمهور 
ش�وند توقع خلبان ش�دن هم از او می رود.  هیچ وقت 
از دخت�ری ك�ه در یك جغرافیای خاص بزرگ می ش�ود 
نمی توان توقعی دیدگاهی متفاوت درباره جنس�یت و 

هویت با آن داشت.
او ادام�ه داد: از ده�ه 70 ب�ه بع�د جنس�یت و جنس به 
عن�وان دو موضوع متفاوت تعریف ش�دند. جغرافیا و 
جنسیت نیز همسو با یکدیگر قرار دارند؛ اینکه از جنس 
كدام جغرافیا هستیم روی شناخت ما از جنسیت تاثیر 
می گ�ذارد. س�واالت زی�ادی در هنرفمینیس�تی  مطرح 
می ش�ود؛ یکی از آنها این اس�ت كه چ�را در تاریخ هنر 

زنان تاثیرگذاری وجود ندارند؟
او همچنین اضافه می كند:  اثر من به عنوان زنی افغان 
كه از مادری تاجیك متولد شده با یك دختر پاكستانی، 
ایران�ی و ... متف�اوت اس�ت. فض�ای جنس�یت زده در 
كشورهای مختلف برای من خیلی عجیب بود. مردهایی 
ك�ه خ�ود را در طبقه اول جامعه قرار می دهن�د زن را با 
كوچکترین كاری زیرسوال می برند. ماجرای سوزاندن 

جغرافیای
جنسیت زده

مرتض�ی نیکوب�ذل، متول�د 1352 در ته�ران و دان�ش 
آموخته رش�ته عکاس�ی از دانش�کده هن�ر و معماری 
دانش�گاه آزاد اسالمی است. همکاری با نشریات چاپ 
داخ�ل از  س�ال 1376 ت�ا 1378، هم�کاری ب�ا روزنامه 
اخبارخلی�ج امارات متحده عربی در س�ال 1378, آغاز 
هم�کاری با خبرگزاری رویترز در س�ال 1378 و ادامه 
هم�کاری تا س�ال 1391و همچنین هم�کاری با آژانس 
عک�س پالری�س ایمیج�ز امری�کا در س�ال 1392 را در 
كارنام�ه كاری خ�ود دارد. او امس�ال نی�ز ج�زو پن�ج 
داور اصلی داوران بخش عکس های خبری جش�نواره 
دوربی�ن دات نت بود. نیکو بذل معتقد اس�ت دوربین 
دات ن�ت در مس�یر تبدیل ش�دن به یك برن�د در میان 

جشنواره های عکس قرار گرفته است. 
او آث�ار امس�ال را نس�بت به دوره های قبل جش�نواره 
بسیار بهتر ارزیابی می كند. او می گوید تالش كردم در 
داوری این آثار توجهی به اس�امی نداشته باشم؛ چون 

مهم عکس خوب بود.او تاكید می كند كه اگر جشنواره  ای 
روال خوبی را طی كند و داوری های استانداردی داشته 
باشد می تواند شركت كننده های بامهارت و حرفه ای را 

هم جذب كند.  
او همچنی�ن اضافه می كند: دوربی�ن دات نت جای خود 
را میان جشنواره های عکاسی بازكرده و امروز مطمئن 
اس�ت ك�ه حرفه ای ه�ا و غیرحرفه ای ه�ا در جش�نواره 
س�الیانه اش شركت می كنند. مالك یك جشنواره خوب 
نیز عکس های خوب شركت كنندگان است؛ یعنی شركت 
كنندكان چقدر جشنواره را جدی می گیرند و آثار خوب 

خود را ارسال می كنند.
نیکوبذل معتقد اس�ت: امس�ال عکس هایی كه فرستاده 
شده نشان می دهد شركت كنندگان با وسواس بیشتری 
كارهای خود را انتخاب كرده اند. این نشان می دهد برای 

این جشنواره اهمیت زیادی قائل شده اند.
او درباره برندشدن جشنواره های عکاسی نیز می گوید: 

گفت وگو با مرتضی نیکوبذل داور بخش عکس جشنواره دوربین دات نت

آموزش صحیح دغدغه 
جشنواره های عکس ايران است

نکاتی از نشست آموزشي استیتمنت 
و كپشن نویسي در عکاسي

مرتضي نیکوبذل/ 6آذر

  متأس�فانه در اس�تیتمنت و كپش�ن نویسي 
مش�کل اساس�ي وجود دارد ك�ه داوري را دچار 

مشکل مي كند
  اس�تیتمنت در واق�ع انتق�ال پی�ام از ط�رف 

عکاس به ببننده یا مخاطب است
- زیرنوی�س زبان گویاي بخ�ش ناگفته و گنگ 

عکس است 
  البت�ه عک�س زبان بی�ن المللي اس�ت و همه 

عکس ها گنگ نیستند
  پنج س�وال اساسي در كپش�ن نویسي باید 
رعایت ش�ود: كي؟ كجا؟ چگونه؟ براي چي؟ چه 
وقت؟ ) كه مي بایست به سه عامل از پنج عامل 

جواب داده شود(
  ایجاد هیجان براي زیرنویس مناسب نیست 
چون كاركردي مثل yellow pageها پیدا مي كند 

كه اطالعات نامعتبر نشر مي دهند
  س�اختمان تش�کیل دهن�ده زیرنویس:خ�ط 
اصلي headline /زیرنوی�س caption/بیانیه 

backgroundتکمیلي
  خط اصلي بنا به سیاست هر رسانه متفاوت 

است
   در پاسخ به سواالت زیرنویس كه قبال گفته 
شد ، پاسخ سواالت نباید طوالني باشد) طوالني 
ترین كپشن عکس مربوط به تیم ورزشي است(

  بیانیه تکمیلي: پس زمینه یا پشتوانه كپشن 
عکس محسوب مي شود. قسمت دوم زیرنویس 
ك�ه م�ي توان�د پاراگ�راف اول خب�ر مرتب�ط با 
تصویر باش�د و یا مختص�ري از بیانیه عکاس 

درباره عکس یا مجموعه عکس
  بیانیه باید مس�تند باشد چرا كه بار قانوني 

دارد
از  ج�دا  بخش�ي   statement ی�ا  بیانی�ه    
داس�تان اصلي و كپش�ن اس�ت به نوع�ي دفاع 
از اهمی�ت وج�ود ی�ك مجموعه عک�س/ دیدگاه 
ش�خصي ع�کاس اس�ت/ مي بایس�ت مس�تدل 
باشد/ ش�عرگونه نباش�د/ نش�ان دهنده فکر و 
منطق عکاس باشد/ رویداد یا واقعه اي را نباید 
قضاوت كند/بین 250 تا حداكثر 500 كلمه باشد/

بیانی�ه از مجموعه عکاس دف�اع مي كند/ كلمات 
باید مصداق در عکس داش�ته باش�د، عینیت در 
عکس داشته باشد/ ش�رایطي كه در استیتمنت 
مي نویسم در زمان نگارش آن حائز اهمیت است

گزارش كارگاه تاثیر جنسیت در ایده پردازی
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فرخن�ده دخت�ری كابلی به دلی�ل توهین به ق�رآن هم 
نش�انه هایی از جنس�یت زدگی دارد.این ماجرا از طرف 
طالبان تعریف شد تا زنان در افغانستان دیگر به سمت 
هنر، پرفورمنس و... نروند. ما در جغرافیایی زندگی می 
كنیم كه ناخواسته درگیر پیش زمینه های خود هستیم.
حس�ینی یکی از مهم ترین دغدغه های خود را گم ش�دن 
در دو هویت س�نت و مدرنیته تعریف می كند و اضافه 
می كن�د: بع�د از 21 س�ال زندگ�ی در ته�ران وارد كابل 
ش�دم، وقتی در خیابان راه می رفت�م دغدغه زنان برای 
رفتاره�ای م�درن را می دی�دم، اما آنها  ب�ه دلیل فضای 
مردساالرانه خاورمیانه با مشکل روبرو می شوند. در 
حال حاضر كابل جایی مثل بیروت شده است، اما هنوز 
زنان برقع می پوشند، گویی  حتی به نوع دیگری برقع 

یك جش�نواره ممکن است س�ال ها به دنبال برند شدن 
بدود و به آن نرسد،  اما جشنواره دیگری در مدت زمان 
كوتاهی به این نتیجه برس�د. برندشدن تعریف خاص 
خ�ود را دارد ام�ا در معنای�ی كلی اگر نام جش�نواره ای 
س�رزبان ها بیفتد و دیده شود می توان گفت برند شده 
است. تصور می كنم این اتفاق برای دوربین دات نت هم 
افتاده باشد،  اما اینکه در دسته بندی برندها كجای راه 

قرار دارد.
او اس�تانداردهای ی�ك جش�نواره عک�س را  فراخ�وان 
اس�تاندارد و جدی گرفتن مس�یر تعیین ش�ده از طرف 
ش�ركت كنندگان و خود جش�نواره می داند و می گوید:  

یك جش�نواره اس�تاندارد فقط كافی اس�ت ب�ه قوانین 
درست تعیین ش�ده خود عمل كند. دوربین دات نت  از 
این نظر به اس�تانداردهای یك جشنواره عکس نزدیك 
اس�ت، س�مت دیگر یك جش�نواره  عکاسی اس�تاندارد 
چشم پوشی نکردن از ایرادات آثار ارسالی است، اما به 
دلیل نبود آموزش درس�ت برای عکاسان گاهی مجبور 
می ش�ویم آث�ار را ب�ا دیده اغم�اض  داوری كنی�م. این 
خودش از اس�تانداردهای یك جش�نواره كم می كند. در 
حالی كه در جشنواره های بین المللی اگر اثری شرایط 
درست مانند كپشن خوب نداشته باشد به راحتی كنار 

گذاشته می شود.

به س�ر دارند. در زمان طالبان جنسیت زدگی و تفکیك 
ب�ه حدی ش�دید بود ك�ه روی شناس�نامه زن�ان هیچ 
تصوی�ری از آنه�ا وجود نداش�ت. در آن زم�ان طالبان 
اجازه عکسبرداری از زنان را نمی دادند و عکاسی را در 
سراسر افغانستان محدود كرده بودند. هرچه عکس در 

زمان طالبان ثبت شده از مردان است. 
او ب�ه تاثیر جغرافی�ا در دغدغه هنرمندان نیز اش�اره 
می كن�د و می گوید: دغدغ�ه زن خاورمیان�ه و اروپایی 
متف�اوت اس�ت. اینجاس�ت كه وقت�ی تولی�د می كنیم، 
مش�خص می ش�ود از دغدغه تو برآمده یا  تقلید ش�ده 
است. زن در طول تاریخ درگیر جامعه ای طبقاتی بوده 
اس�ت. امی�دوارم روزی از من به عنوان یك انس�ان یاد 

شود نه با ملیت و هویتمان.

10 camera raw كارگاه
احمد علیزاده 6 آذر

  چرا باید عکاسي raw كنیم
  بررسي پسوندهاي مختلف در فایل هاي 

raw
 camera اضافه شدن ابزارها و فرامین در  

raw10
jpg و raw تفاوت عکاسي  

   بع�د از ثب�ت عکس فایل خ�ام raw براي 
اعم�ال تغییرات ی�ا post processing بهتر 

است
  در خروج�ي jpg تم�ام فرامی�ن توس�ط 
دوربین اعمال شده است و به نوعي فشرده 
سازي هم اتفاق افتاده و امکان دارد تغییرات 

دوربین ضد تخریبي نباشد
   بررسي عمق بیت:

  در عم�ق 8بیت، 2 به توان 8 پله رنگي در 
ه�ر كانال RGB داری�م و در عمق 16 بیت 2 
به ت�وان 16 پله رنگي داری�م كه میزان رنگ 
هاي تصویز بیش�تر است كه در زمان ادیت 
تخریب رنگ و نور نداریم، ضد تخریبي ادیت 

انجام مي شود
  آش�نایي با هیستوگرام: از نظر محتواي 
رنگ و نور اطالعات تصویر را در اختیار ما 

قرار مي دهد
   بررس�ي sliderه�ا در tab basic اصلي 

ترین كار در اینجا انجام مي شود
  براي reset كردن هر slider كافیس�ت بر 

روي آن دبل كلیك كنیم
  در basic گزین�ه وای�ت باالن�س وقت�ي 
set عکاس�ي كرده باشیم، وایت باالنس jpg
شده است اما در raw اجازه تغییرات بعد از 
عکاسي را داریم و البته در jpg هم مي توانیم 

تغییر دهیم اما امکان تخریب وجود دارد
  گزین�ه clarity اگ�ر هوش�مندانه عم�ل 
شود، تخریب تصویر كمتر است. كنتراست 

midtone را كنترل مي كنیم
 xmp حتما raw مي بایست در كنار فایل  
را هم نگه داریم تا اعمال تغییرات انجام شده 

باقي بماند
 sharpening صحب�ت از detail زبان�ه   
مي كنیم بهتر است روي زوم 100درصد باید 

باشیم كه detailها را بررسي كنیم
  در masking كنت�رل م�ي كنی�م ت�ا كدام 

قسمت ها واضح سازي تصویر اتفاق بیفتد
   زبانه noise reduction بررسي شد كه 
اعمال این فرمان نیاز به تجربه و هوشمندي 
دارد ك�ه اگر بیش از حد ای�ن فرمان را اعمال 

كنیم تصویرمان blur و محو مي شود.

کوتاهازنشستها
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ویژه نامه كاغذباتله/نشریه روزانه دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت / شماره دوم
مسوول برگزاری جشنواره : احسان رأفتی داریان / دبیربخش عکس : محمدنوروزی/ دبیر بخش فیلم : احمدرضا حجارزاده / دبیر شهرستان ها : علیرضا وثیق انصاری

تحریریه : سارا سبزی، جعفر تکبیری / عکس : شایان محرابی، مهدیه روستایی،  ساناز دریایی / دبیراجرایی : احسان صباغی/  رادیو جشنواره : ستاره نجف آبادی
گروه اجرایی: گلنوش زنجانپور، اسماعیل فالح خیر، محیا تابش، حمیده كوه افکن، عطیه رحیمی فرد، طال طاهرنیا، احمد رشیدی

داوران جشنواره/ بخش عکس: ساتیار امامی،وحید سالمی، مهدی قاسمی، مرتضی نیکوبذل، جاوید نیکپور/بخش فیلم: عرفان پهلوانی، محسن زمانی، هانیه یوسفیان
باتشکر از : عیسي علیزاده، بهنام خادم ،كیهان محمدخانی، خیر اهلل همتي، محمود داودزاده ، محمد فروغی، علیرضا نیك نژاد، مهدی سروری و آقای مهری

 exposure، را انج�ام می ده�د و م�ا ب�ا گزین�ه ه�ای
shadows،highlight و ... روكار داریم.

گزینه های temperature و  tint به ما اجازه می دهند 
كلوین تصویر را تغییر دهیم و آن را گرم یا سرد كنیم 
یا ماهیت رنگ را به س�مت فضای رنگی جدیدی ببریم. 
  camera raw نیز به نس�بت هیستوگرام  auto گزینه
تصمی�م می گی�رد كه تصوی�ر را با تغییر اس�الیدرها 

اصالح كند. 
اگر گزینه highlight در این پنل كم و زیاد شود فقط در 
قسمت های روشن تصویر تاثیرگذار است. در اسالیدر 
shadow نیز عکس این موضوع اتفاق می افتد و قسمت 

تیره را می توان تیره تر و یا روشن تر كرد. 
 camera raw یک�ی دیگ�ر از بخش ه�ای ن�رم اف�زار
گزینه ه�ای پن�ل  detaile اس�ت؛ در ای�ن پن�ل می توان 
گزینه ه�ای  ب�اال  ب�رد.  كام�ال  را  تصوی�ر  جزیی�ات 
Sharpening  و  noise reduction كلی�ت این پنل را 
تشکیل می دهند.  اگر قرار است با این پنل كار كنیم بهتر 
است تصویر روی زوم 100 درصد باشد كه  اصولی تر 
دی�ده ش�ود. ب�ا باالب�ردن amount میتوانی�م میزان 
Sharpening را تعیین و ش�دت ب�راق بودن را كنترل 
كنیم. در بخش radius هم می توانیم تفکیك رنگ داشته 
باش�یم. گزینه  Masking هم به ما اجازه می دهد كدام 

بخش از تصویر sharp شود. 
در بخ�ش  noise reduction ب�ا اس�تفاده از گزین�ه 
luminance حجم نویز كنترل می شود. اگر این گزینه 
خیلی افزایش پیدا كند تصویر محوتر شود و بهتر است 

هوشمندانه از این گزینه استفاده كنیم.

 camera raw كارگاه آش�نایی با ویژگی ها و ابزارهای
نسخه 10 در سومین روز ای جشنواره دوربین دات نت 

برگزار شد. 
احمدعلی�زاده آم�وزش ای�ن كارگاه را برعهده داش�ت و  
مهم ترین پنل های كاربردی این نرم افزار را بررسی كرد. 
اولین نکته پیش از كار كردن با این دسته از نرم افزارها 
توجه به  تفاوت میان عکاسی با فرمت raw  و jpeg  است؛ 
وقتی تصویری را jpeg ثبت كنیم با توجه به تغییراتی 
كه خود دوربین روی عکس اعمال كرده، بعدا در صورت 
نیاز نمی توانیم آن را  تغییر دهیم  یعنی اصوال تصویر 
jpeg توس�ط دوربین ویرایش میشود. بعد از ثبت یك 
تصویر دوربی�ن الگوریتم هایی را ب�ه صورت عمومی 
اعمال و تصویری را ثبت می كند كه نمی توان تغییر داد 
و اصوال این الگوریتم ها كاربردی و مفید هستند كه هم 

برروی فایل raw و هم  jpeg اعمال میشود.
وقت�ی در كامپیوتره�ای قدیم�ی صحب�ت از ت�ك بیت 
ب�ود، یعن�ی یك به ت�وان دو پله رنگی داش�تیم. بعد از 
پیشرفت تکنولوژی به فضاهای هشت بیت و 16 بیت 
نیز رس�یدیم. این ب�ه معنی افزایش پله ه�ای رنگی در 
كانال ه�ای رنگی RGB معادل دو به توان هش�ت یا 16 

است. 
وقت�ی خ�ام عکاس�ی می كنی�م  ن�رم افزارهای�ی مانند 
camera raw ب�ه ما فضای�ی  16 بیتی می دهند، البته 

تصاویر به نسبت دوربین بیت های متفاوتی دارند.  
پنجره هیس�توگرام به ما اطالعاتی در مورد پراكندگی 

رنگ و نور می دهد.
پن�ل basic در ای�ن ن�رم اف�زار اصل�ی تری�ن تغییرات 

كارگردان فیلم صعود به جم با اشاره به مشکالتي 
كه در مسیر ساخت این فیلم داشت، عنوان كرد كه 
تم�ام تالش خ�ود را كرده تا تصویري مش�ابه از 

بازي ایران و استرالیا را به نمایش بگذارد.
حمیدرضا مقصودي در نشست خبري كه پس از 
نمایش فیلمش در دوازدهمین جشنواره دوربین.
نت برگزاري ش�د، با بیان این مطل�ب عنوان كرد: 
موس�یقي به این فیلم بس�یار كمك ك�رده تا ریتم 
خوبي داش�ته باش�د، اگرچ�ه در میانه فیل�م قرار 
دادن برخي مصاحبه ها باعث شده كه فیلم از ریتم 
بیافتد اما معتقدم كه هیجان این فیلم كه صعود یك 
تیم دسته اولي به لیگ برتر را به نمایش مي گذارد، 

همچنان پاربرجاست. 
مقص�ودي ب�ه اس�تفاده از تصاوی�ر هوای�ي در 
مستند خود اشاره كرد و گفت: ما با مشقت بسیار 
توانستیم این تصاویر هوایي را تهیه كنیم، چراكه 
پرواز هر دستگاهي هنگام بازي ممنوع است. البته 
در برخي اوقات مجبور ش�دیم تصاویر هوایي را 
بگنجانیم و این به دلیل نبود تماشگر در بازي هاي 

خارج از خانه است. 
وي با بیان اینکه براي تصویر برداري این مستند 
از 4 دوربین و یك هلي شات بهره گرفته، ادامه داد: 
در مستند نمي توان از دكوپاژ استفاده كرد و برنامه 
ری�زي اول ما هم فقط ب�راي گرفتن چند مصاحبه 
ساده بود اما وقتي كه تیم پارس جنوبي جم به لیگ 
برتر صعود كرد، هم خود تیم و هم ما كامال شوكه 
شده بودیم. بنابراین مجبور شدیم كه از تصاویر 

آرشیوي براي این مستند استفاده كنیم. 
مقصودي كه فیلم دیگرش با عنوان به همین فرم 
بم�ان ه�م در دوازدهمین جش�نواره دوربین.نت 
اكران ش�ده ب�ود، با بیان اینکه این فیل�م در داخل 
ایران مورد اقبال قرار نگرفت اما در جشنواره هاي 
خارجي، بازخورد بس�یار خوبي داشت، گفت: فرم 
این فیلم برگرفته از یك نقاش�ي جك وتریانو بود 
ك�ه 6 ی�ا 7 ماه در ذهن من ب�ازي مي كرد. من براي 
این نقاشي یك داستان نوشتم و كوشیدم فرم باقي 

بماند.

موسیقي به ريتم فیلم 
کمک کرده است

نسخه تازه camera raw دنیای تازه ای برای عکاسی
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