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تاثير جنسيت در ايده پردازي
فاطيما حسيني  ٦ /آذر

از ق�رن ه�ا پي�ش زن�ان درگي�ر فضاي
جنسيتي در جامعه و هنر بودند
تاثيرات جنسيت در آثار هنرمندان زن
ديده مي شود مثال در آثار باربارا كروگر
جنسيت يك هويت به وجود مي آورد
در بررس�ي آث�ار هنرمن�دان زن از

کارگاه استيتمنت و کپشن نويسي با حضور مرتضی نیکوبذل

زير نويس زبان گوياي بخش
ناگفتهوگنگعکساست

جغرافياه�اي مختلف ،مي ت�وان ديد كه
دغدغه ها به ش�دت متفاوت و برخاسته
از تفاوت اقليم و ...مي باشد

جغرافيا ،هويت و جنس�يت در راستاي هم
هستند
زن هنرمن�د يا زن در هنر /س�واالت زيادي
در هنر فمنيس�تي به وجود آم�د كه چرا زنان
زي�ادي ب�ا نام و نش�ان ب�زرگ در تاريخ هنر
وجود ندارد
دغدغه هايي كه از خود شخص بيرون مي
آيد اثر را ناب تر و تاثيرگذاري را بيش�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 مدرنيته در جامعه
افغانستان بعد از طالبان اشاره داشت.

زير نويس زبان گوياي بخش ناگفته و گنگ عکس است
مرتض�ي نيکوب�ذل در دوازدهمي�ن جش�نواره عک�س
دوربين.نت ،کارگاه اس�تيتمنت و کپش�ن نويس�ي در
عکاسي را برگزار کرد.
وي که از دواران دوازدهمين جش�نواره عکس دوربين.
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نت نيز هست در اين نشست ،با بيان اينکه در جلسات

فرار دانش آموز از مدرسه
ايده فيلم روز ولنتاين بود

اميرعب�اس خس�روي ن�ژاد کارگ�ردان
فيل�م روز ولنتاين عنوان کرد که من يک
معلم هستم و سوژههاي اين فيلم دانش
آموزان و همکارانم هستند.
خسروي نژاد که فيلمش در دوازدهمين
جشنواره دوربين.نت به نمايش درآمده،
در خصوص ايده ش�کل گي�ري اين فيلم
ه�م گف�ت :روزي يکي از دان�ش آموزانم
دو ساعت اول در مدرسه بود ،اما ساعت
س�وم از مدرس�ه فرار کرد .اين موضوع
ب�راي من خيلي عجيب بود که چ�را اين اتفاق
افتاد .وي ادامه داد :من به خاطر اينکه با دانش
آموزان بسيار دوست هستم ،بعدا از اين دانش
آموز پرسيدم که چرا از مدرسه فرار کردي که
گف�ت آن روز ولنتاين بود و من قرار داش�تم.
همين موضوع باعث شکل گيري ايده ساخت
اين فيلم شد.

داوري جشنواره عکس دوربين.نت پس ازمرور عکسها
متوجه ش�ديم که اکثر عکاس�ان مش�کل زيرنويسي و
کپش�ن نويس�ي عکس دارن�د ،تصميم گرفتي�م که اين
کارگاه را برگزار کنيم.
نيکوبذل با بيان اينکه اس�تيتمنت ،وکيل مدافعي است
که براي بيينده مي فرستيد ،ادامه داد :يک اديتور قبل از
ديدن عکس ميخواهد بداند که عکسهاي شما قرار است
چه بگويند و شما چرا اين عکسها را گرفتهايد و اين فرد
چرا بايد وقت بگذارد و عکسهاي شما را ببيند.
اي�ن عکاس با اش�اره به اينکه در يک اش�تباه تاريخي
به س�ر ميبريم ،افزود :عکاس�ان ما در سال  1357فريز
ش�دهاند ،چراکه در اين س�ال به خاطر وضعيت داخلي
اي�ران ،اديتورهاي بين المللي حاض�ر به پرداخت چند
صد دالر براي تنها يک فريم عکس از داخل ايران بودند
ام�ا هم اکنون وضعي�ت کامال متفاوت اس�ت و اگر يک
اس�تيتمنت خوب نداشته باش�يد ،اديتور حتي حاضر
نيست ،عکاسهاي شما را نگاه کند.
نيکوبذل سپس ادامه داد :زير نويس زبان گوياي بخش

ناگفت�ه و گن�گ عکس اس�ت ،چراکه عکس يک رس�انه
دوبعدي است و اگر يک مولتي مدياي همراه نباشد ،اين
مجموعه موفق نخواهد بود.
وي با بيان اينک�ه زيرنويس بايد اطالعات کامل و مهم
عکس را مخابره کند ،افزود :زير نويس سه بخش اصلي
دارد ،بخ�ش اول آن خط اصلي يا هدالين ،زيرنويس يا
کپشن ،بيانيه اصلي؛ همچنين يک کپشن بايد به سواالت
چه کسي ،كجا ،كي ،چه چيز و چرا هم پاسخ دهد.
اين عکاس تصريح کرد :کپش�ن با پاس�خگويي به اين
س�واالت نبايد بيش�تر از  4خط بيشتر شود .البته اين
کپش�نهاي طوالن�ي بيش�تر در عکسه�اي ورزش�ي
کارک�رد دارد و در باق�ي موارد ،هرچه کپش�ن کوتاه تر
باشد ،بهتر است.
س نيز
نيکوبذل سپس به بخش بيانيه يا استيتمنت عک 
اش�اره کرد و گفت :اس�تيتمنت يا بيانيه بخشي جدا از
کپشن است و متني است که در دفاع از اهميت وجود يک
مجموعه عکس نوشته ميشود و ديدگاههاي شخصي
عکاس نيز در آن وجود دارد.
وي ادامه داد :در نوشتن بيانيه نبايد سوگيري شخصي
داشت و به عنوان عکاس نبايد احساسات شخصي خود
را در آن دخال�ت داد .علاوه بر اين نوش�تن يک بيانيه
حداقل بايد  250کلمه و حداکثر  500کلمه باشد .اين نکته
را نيز نبايد فراموش کرد که چيزهايي که نوشتهايم بايد
در عکسهايمان ديده شود و عينيت داشته باشد.
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جغرافیای
جنسیتزده
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گزارش کارگاه تاثیر جنسیت در ایدهپردازی

نکاتی از نشست آموزشي استيتمنت
و كپشن نويسي در عكاسي
مرتضي نيكوبذل٦ /آذر
متأس�فانه در اس�تيتمنت و كپش�ن نويسي
مش�كل اساس�ي وجود دارد ك�ه داوري را دچار
مشكل مي كند
اس�تيتمنت در واق�ع انتق�ال پي�ام از ط�رف
عكاس به ببننده يا مخاطب است
 زيرنوي�س زبان گوياي بخ�ش ناگفته و گنگعكس است
البت�ه عك�س زبان بي�ن المللي اس�ت و همه
عكس ها گنگ نيستند
پنج س�وال اساسي در كپش�ن نويسي بايد
رعايت ش�ود :كي؟ كجا؟ چگونه؟ براي چي؟ چه
وقت؟ ( كه مي بايست به سه عامل از پنج عامل
جواب داده شود)
ايجاد هيجان براي زيرنويس مناسب نيست
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چون كاركردي مثل yellow pageها پيدا مي كند
كه اطالعات نامعتبر نشر مي دهند
س�اختمان تش�كيل دهن�ده زيرنويس:خ�ط

اصلي / headlineزيرنوي�س /captionبيانيه

تكميليbackground

خط اصلي بنا به سياست هر رسانه متفاوت
است
در پاسخ به سواالت زيرنويس كه قبال گفته
شد  ،پاسخ سواالت نبايد طوالني باشد( طوالني
ترين كپشن عكس مربوط به تيم ورزشي است)
بيانيه تكميلي :پس زمينه يا پشتوانه كپشن
عكس محسوب مي شود .قسمت دوم زيرنويس
ك�ه م�ي توان�د پاراگ�راف اول خب�ر مرتب�ط با
تصوير باش�د و يا مختص�ري از بيانيه عكاس
درباره عكس يا مجموعه عكس
بيانيه بايد مس�تند باشد چرا كه بار قانوني
دارد

بياني�ه ي�ا  statementبخش�ي ج�دا از

داس�تان اصلي و كپش�ن اس�ت به نوع�ي دفاع
از اهمي�ت وج�ود ي�ك مجموعه عك�س /ديدگاه
ش�خصي ع�كاس اس�ت /مي بايس�ت مس�تدل
باشد /ش�عرگونه نباش�د /نش�ان دهنده فكر و
منطق عكاس باشد /رويداد يا واقعه اي را نبايد
قضاوت كند/بين  ٢٥٠تا حداكثر  ٥٠٠كلمه باشد/
بياني�ه از مجموعه عكاس دف�اع مي كند /كلمات
بايد مصداق در عكس داش�ته باش�د ،عينيت در
عكس داشته باشد /ش�رايطي كه در استيتمنت
مي نويسم در زمان نگارش آن حائز اهميت است

فاطیما حسینی عکاس و نقاش افغان در نشست تاثیر هویت با آن داشت.

جنسیت در ایدهپردازی از تجربهها و دغدغههای خود او ادام�ه داد :از ده�ه  70ب�ه بع�د جنس�یت و جنس به
درباره جنسیتزدگی و تاثیر آن در آثار خود گفت.

عن�وان دو موضوع متفاوت تعریف ش�دند .جغرافیا و

او با اش�اره به س�ابقه طوالنی درگیری زنان با فضای جنسیت نیز همسو با یکدیگر قرار دارند؛ اینکه از جنس
جنسیتی و طبقاتی ،اظهار کرد :در روانشناسی جنسیت کدام جغرافیا هستیم روی شناخت ما از جنسیت تاثیر
بخش�ی تعریف ش�ده در هویت اس�ت .وقتی هنوز در میگ�ذارد .س�واالت زی�ادی در هنرفمینیس�تی مطرح
کارهایم دغدغههای س�نتی مادرم را میبینیم به دلیل میش�ود؛ یکی از آنها این اس�ت که چ�را در تاریخ هنر
این است که مادرم جنسیت را طوری برایم تعریف کرده زنان تاثیرگذاری وجود ندارند؟
که تبدیل به هویت من شده است .من همیشه عالوه بر او همچنین اضافه میکند :اثر من به عنوان زنی افغان
جنسیت ،به دلیل هویتم نیز اذیت شدهام .وقتی دختری که از مادری تاجیک متولد شده با یک دختر پاکستانی،
در فضایی بزرگ ش�ود زن�ان میتوانند رئیس جمهور ایران�ی و  ...متف�اوت اس�ت .فض�ای جنس�یت زده در
ش�وند توقع خلبان ش�دن هم از او میرود .هیچ وقت کشورهای مختلف برای من خیلی عجیب بود .مردهایی
از دخت�ری ک�ه در یک جغرافیای خاص بزرگ میش�ود ک�ه خ�ود را در طبقه اول جامعه قرار میدهن�د زن را با
نمیتوان توقعی دیدگاهی متفاوت درباره جنس�یت و کوچکترین کاری زیرسوال میبرند .ماجرای سوزاندن

گفتوگو با مرتضی نیکوبذل داور بخش عکس جشنواره دوربین دات نت

آموزشصحیحدغدغه
جشنوارههایعکسایراناست

مرتض�ی نیکوب�ذل ،متول�د  ١٣٥٢در ته�ران و دان�ش مهم عکس خوب بود.او تاکید میکند که اگر جشنوارهای
آموخته رش�ته عکاس�ی از دانش�کده هن�ر و معماری روال خوبی را طی کند و داوریهای استانداردی داشته
دانش�گاه آزاد اسالمی است .همکاری با نشریات چاپ باشد میتواند شرکت کنندههای بامهارت و حرفهای را
داخ�ل از س�ال  1376ت�ا  ،1378هم�کاری ب�ا روزنامه هم جذب کند.
اخبارخلی�ج امارات متحده عربی در س�ال  ,1378آغاز او همچنی�ن اضافه میکند :دوربی�ن دات نت جای خود
هم�کاری با خبرگزاری رویترز در س�ال  ١٣٧٨و ادامه را میان جشنوارههای عکاسی بازکرده و امروز مطمئن
هم�کاری تا س�ال ١٣٩١و همچنین هم�کاری با آژانس اس�ت ک�ه حرفهایه�ا و غیرحرفهایه�ا در جش�نواره
عک�س پالری�س ایمیج�ز امری�کا در س�ال  ١٣٩٢را در س�الیانهاش شرکت میکنند .مالک یک جشنواره خوب
کارنام�ه کاری خ�ود دارد .او امس�ال نی�ز ج�زو پن�ج نیز عکسهای خوب شرکت کنندگان است؛ یعنی شرکت
داور اصلی داوران بخش عکسهای خبری جش�نواره کنندکان چقدر جشنواره را جدی میگیرند و آثار خوب
دوربی�ن دات نت بود .نیکو بذل معتقد اس�ت دوربین خود را ارسال میکنند.
دات ن�ت در مس�یر تبدیل ش�دن به یک برن�د در میان نیکوبذل معتقد اس�ت :امس�ال عکسهایی که فرستاده
جشنوارههای عکس قرار گرفته است.

شده نشان میدهد شرکت کنندگان با وسواس بیشتری

او آث�ار امس�ال را نس�بت به دورههای قبل جش�نواره کارهای خود را انتخاب کردهاند .این نشان میدهد برای
بسیار بهتر ارزیابی میکند .او میگوید تالش کردم در این جشنواره اهمیت زیادی قائل شدهاند.
داوری این آثار توجهی به اس�امی نداشته باشم؛ چون او درباره برندشدن جشنوارههای عکاسی نیز میگوید:
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كارگاه 10 camera raw
احمد عليزاده  ٦آذر
چرا بايد عكاسي  rawكنيم
بررسي پسوندهاي مختلف در فايل هاي

raw

اضافه شدن ابزارها و فرامين در camera

raw10

تفاوت عكاسي  rawو jpg

بع�د از ثب�ت عكس فايل خ�ام  rawبراي

اعم�ال تغييرات ي�ا  post processingبهتر
فرخن�ده دخت�ری کابلی به دلی�ل توهین به ق�رآن هم به س�ر دارند .در زمان طالبان جنسیت زدگی و تفکیک
نش�انههایی از جنس�یت زدگی دارد.این ماجرا از طرف ب�ه حدی ش�دید بود ک�ه روی شناس�نامه زن�ان هیچ

طالبان تعریف شد تا زنان در افغانستان دیگر به سمت تصوی�ری از آنه�ا وجود نداش�ت .در آن زم�ان طالبان

هنر ،پرفورمنس و ...نروند .ما در جغرافیایی زندگی می اجازه عکسبرداری از زنان را نمیدادند و عکاسی را در

کنیم که ناخواسته درگیر پیش زمینه های خود هستیم .سراسر افغانستان محدود کرده بودند .هرچه عکس در
حس�ینی یکی از مهمترین دغدغههای خود را گم ش�دن زمان طالبان ثبت شده از مردان است.

در دو هویت س�نت و مدرنیته تعریف میکند و اضافه او ب�ه تاثیر جغرافی�ا در دغدغه هنرمندان نیز اش�اره

میکن�د :بع�د از  21س�ال زندگ�ی در ته�ران وارد کابل میکن�د و میگوید :دغدغ�ه زن خاورمیان�ه و اروپایی

ش�دم ،وقتی در خیابان راه میرفت�م دغدغه زنان برای متف�اوت اس�ت .اینجاس�ت که وقت�ی تولی�د میکنیم،
رفتاره�ای م�درن را میدی�دم ،اما آنها ب�ه دلیل فضای مش�خص میش�ود از دغدغه تو برآمده یا تقلید ش�ده

مردساالرانه خاورمیانه با مشکل روبرو می شوند .در است .زن در طول تاریخ درگیر جامعهای طبقاتی بوده
حال حاضر کابل جایی مثل بیروت شده است ،اما هنوز اس�ت .امی�دوارم روزی از من به عنوان یک انس�ان یاد
زنان برقع میپوشند ،گویی حتی به نوع دیگری برقع شود نه با ملیت و هویتمان.

است

در خروج�ي  jpgتم�ام فرامي�ن توس�ط

دوربين اعمال شده است و به نوعي فشرده
سازي هم اتفاق افتاده و امكان دارد تغييرات
دوربينضدتخريبينباشد
بررسي عمق بيت:
در عم�ق ٨بيت ٢ ،به توان  ٨پله رنگي در

ه�ر كانال  RGBداري�م و در عمق  ١٦بيت ٢
به ت�وان  ١٦پله رنگي داري�م كه ميزان رنگ
هاي تصويز بيش�تر است كه در زمان اديت
تخريب رنگ و نور نداريم ،ضد تخريبي اديت
انجام مي شود
آش�نايي با هيستوگرام :از نظر محتواي
رنگ و نور اطالعات تصوير را در اختيار ما
قرار مي دهد

بررس�ي sliderه�ا در  tab basicاصلي

ترين كار در اينجا انجام مي شود

براي  resetكردن هر  sliderكافيس�ت بر
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روي آن دبل كليك كنيم

در  basicگزين�ه واي�ت باالن�س وقت�ي

 jpgعكاس�ي كرده باشيم ،وايت باالنس set

شده است اما در  rawاجازه تغييرات بعد از
عكاسي را داريم و البته در jpgهم مي توانيم
تغيير دهيم اما امكان تخريب وجود دارد

گزين�ه  clarityاگ�ر هوش�مندانه عم�ل

شود ،تخريب تصوير كمتر است .كنتراست

 midtoneرا كنترل مي كنيم

مي بايست در كنار فايل  rawحتما xmp

یک جش�نواره ممکن است س�الها به دنبال برند شدن یک جش�نواره اس�تاندارد فقط کافی اس�ت ب�ه قوانین
بدود و به آن نرسد ،اما جشنواره دیگری در مدت زمان درست تعیین ش�ده خود عمل کند .دوربین دات نت از
کوتاهی به این نتیجه برس�د .برندشدن تعریف خاص این نظر به اس�تانداردهای یک جشنواره عکس نزدیک
خ�ود را دارد ام�ا در معنای�ی کلی اگر نام جش�نوارهای اس�ت ،س�مت دیگر یک جش�نواره عکاسی اس�تاندارد
س�رزبانها بیفتد و دیده شود میتوان گفت برند شده چشمپوشی نکردن از ایرادات آثار ارسالی است ،اما به
است .تصور میکنم این اتفاق برای دوربین دات نت هم دلیل نبود آموزش درس�ت برای عکاسان گاهی مجبور
افتاده باشد ،اما اینکه در دسته بندی برندها کجای راه میش�ویم آث�ار را ب�ا دیده اغم�اض داوری کنی�م .این
قرار دارد.

خودش از اس�تانداردهای یک جش�نواره کم میکند .در

او اس�تانداردهای ی�ک جش�نواره عک�س را فراخ�وان حالی که در جشنوارههای بین المللی اگر اثری شرایط
اس�تاندارد و جدی گرفتن مس�یر تعیین ش�ده از طرف درست مانند کپشن خوب نداشته باشد به راحتی کنار
ش�رکت کنندگان و خود جش�نواره میداند و میگوید :گذاشتهمیشود.

را هم نگه داريم تا اعمال تغييرات انجام شده
باقيبماند

زبان�ه  detailصحب�ت از sharpening

مي كنيم بهتر است روي زوم100درصد بايد
باشيم كهdetailها را بررسي كنيم

در  maskingكنت�رل م�ي كني�م ت�ا كدام

قسمت ها واضح سازي تصوير اتفاق بيفتد

زبانه  noise reductionبررسي شد كه

اعمال اين فرمان نياز به تجربه و هوشمندي
دارد ك�ه اگر بيش از حد اي�ن فرمان را اعمال

كنيم تصويرمان blurو محو مي شود.

گزارش تصویری تمام برنامه ها در سایت و کانال جشنواره موجود است

ویژهنامه کاغذباتله/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 شهرستانها  :علیرضا وثیق انصاری
تحریریه  :سارا سبزی،جعفر تکبیری  /عکس  :شایان محرابی ،مهدیه روستایی ،ساناز دریایی  /دبیراجرایی  :احسان صباغی /رادیو جشنواره  :ستاره نجفآبادی
گروه اجرایی :گلنوش زنجانپور ،اسماعیل فالحخیر ،محیا تابش ،حمیده کوه افکن ،عطیه رحیمی فرد ،طال طاهرنیا ،احمد رشیدی
داورانجشنواره/بخشعکس:ساتیارامامی،وحیدسالمی،مهدیقاسمی،مرتضینیکوبذل،جاویدنیکپور/بخشفیلم:عرفانپهلوانی،محسنزمانی،هانیهیوسفیان
باتشکر از  :عيسي عليزاده ،بهنام خادم ،كيهان محمدخانی ،خیر اهلل همتي ،محمود داودزاده  ،محمد فروغی ،علیرضا نیک نژاد ،مهدی سروری و آقای مهری

نسخه تازه camera rawدنیای تازهای برای عکاسی

موسيقيبهريتمفيلم
کمک کرده است

کارگاه آش�نایی با ویژگیها و ابزارهای  camera rawرا انج�ام میده�د و م�ا ب�ا گزین�ه ه�ای exposure،
نسخه  ۱۰در سومین روز ای جشنواره دوربین دات نت  shadows،highlightو  ...روکار داریم.

برگزار شد.

گزینه های  temperatureو  tintبه ما اجازه میدهند

احمدعلی�زاده آم�وزش ای�ن کارگاه را برعهده داش�ت و کلوین تصویر را تغییر دهیم و آن را گرم یا سرد کنیم
مهمترین پنلهای کاربردی این نرم افزار را بررسی کرد .یا ماهیت رنگ را به س�مت فضای رنگی جدیدی ببریم.

اولین نکته پیش از کار کردن با این دسته از نرمافزارها گزینه  autoنیز به نس�بت هیستوگرام camera raw

توجه به تفاوت میان عکاسی با فرمت rawو jpegاست؛ تصمی�م میگی�رد که تصوی�ر را با تغییر اسلایدرها

وقتی تصویری را  jpegثبت کنیم با توجه به تغییراتی اصالح کند.

که خود دوربین روی عکس اعمال کرده ،بعدا در صورت اگر گزینه  highlightدر این پنل کم و زیاد شود فقط در

نیاز نمیتوانیم آن را تغییر دهیم یعنی اصوال تصویر قسمتهای روشن تصویر تاثیرگذار است .در اسالیدر
 jpegتوس�ط دوربین ویرایش میشود .بعد از ثبت یک  shadowنیز عکس این موضوع اتفاق میافتد و قسمت

گزارش تصویری تمام برنامه ها در سایت و کانال جشنواره موجود است

کارگردان فيلم صعود به جم با اشاره به مشکالتي
که در مسير ساخت اين فيلم داشت ،عنوان کرد که
تم�ام تالش خ�ود را کرده تا تصويري مش�ابه از
بازي ايران و استراليا را به نمايش بگذارد.
حميدرضا مقصودي در نشست خبري که پس از
نمايش فيلمش در دوازدهمين جشنواره دوربين.
نت برگزاري ش�د ،با بيان اين مطل�ب عنوان کرد:
موس�يقي به اين فيلم بس�يار کمک ک�رده تا ريتم
خوبي داش�ته باش�د ،اگرچ�ه در ميانه فيل�م قرار
دادن برخي مصاحبهها باعث شده که فيلم از ريتم
بيافتد اما معتقدم که هيجان اين فيلم که صعود يک
تيم دسته اولي به ليگ برتر را به نمايش ميگذارد،
همچنانپاربرجاست.
مقص�ودي ب�ه اس�تفاده از تصاوي�ر هواي�ي در
مستند خود اشاره کرد و گفت :ما با مشقت بسيار
توانستيم اين تصاوير هوايي را تهيه کنيم ،چراکه
پرواز هر دستگاهي هنگام بازي ممنوع است .البته
در برخي اوقات مجبور ش�ديم تصاوير هوايي را
بگنجانيم و اين به دليل نبود تماشگر در بازيهاي
خارج از خانه است.
وي با بيان اينکه براي تصوير برداري اين مستند
از  4دوربين و يک هلي شات بهره گرفته ،ادامه داد:
در مستند نميتوان از دکوپاژ استفاده کرد و برنامه
ري�زي اول ما هم فقط ب�راي گرفتن چند مصاحبه
ساده بود اما وقتي که تيم پارس جنوبي جم به ليگ
برتر صعود کرد ،هم خود تيم و هم ما کامال شوکه
شده بوديم .بنابراين مجبور شديم که از تصاوير
آرشيويبراياينمستنداستفادهکنيم.
مقصودي که فيلم ديگرش با عنوان به همين فرم
بم�ان ه�م در دوازدهمين جش�نواره دوربين.نت
اکران ش�ده ب�ود ،با بيان اينکه اين فيل�م در داخل
ايران مورد اقبال قرار نگرفت اما در جشنوارههاي
خارجي ،بازخورد بس�يار خوبي داشت ،گفت :فرم
اين فيلم برگرفته از يک نقاش�ي جک وتریانو بود
ک�ه  6ي�ا  7ماه در ذهن من ب�ازي ميکرد .من براي
اين نقاشي يک داستان نوشتم و کوشيدم فرم باقي
بماند.

تصویر دوربی�ن الگوریتمهایی را ب�ه صورت عمومی تیره را میتوان تیره تر و یا روشن تر کرد.

اعمال و تصویری را ثبت میکند که نمی توان تغییر داد یک�ی دیگ�ر از بخشه�ای ن�رم اف�زار camera raw

و اصوال این الگوریتم ها کاربردی و مفید هستند که هم گزینهه�ای پن�ل  detaileاس�ت؛ در ای�ن پن�ل میتوان
برروی فایل  rawو هم  jpegاعمال میشود.

جزیی�ات تصوی�ر را کاملا ب�اال ب�رد .گزینهه�ای

وقت�ی در کامپیوتره�ای قدیم�ی صحب�ت از ت�ک بیت  Sharpeningو  noise reductionکلی�ت این پنل را
ب�ود ،یعن�ی یک به ت�وان دو پله رنگی داش�تیم .بعد از تشکیل میدهند .اگر قرار است با این پنل کار کنیم بهتر
پیشرفت تکنولوژی به فضاهای هشت بیت و  16بیت است تصویر روی زوم  100درصد باشد که اصولیتر

نیز رس�یدیم .این ب�ه معنی افزایش پلهه�ای رنگی در دی�ده ش�ود .ب�ا باالب�ردن  amountمیتوانی�م میزان

کاناله�ای رنگی  RGBمعادل دو به توان هش�ت یا  Sharpening 16را تعیین و ش�دت ب�راق بودن را کنترل
است.

کنیم .در بخش  radiusهم میتوانیم تفکیک رنگ داشته

وقت�ی خ�ام عکاس�ی میکنی�م ن�رم افزارهای�ی مانند باش�یم .گزینه  Maskingهم به ما اجازه میدهد کدام
 camera rawب�ه ما فضای�ی  16بیتی میدهند ،البته بخش از تصویر  sharpشود.

تصاویر به نسبت دوربین بیتهای متفاوتی دارند.

در بخ�ش  noise reductionب�ا اس�تفاده از گزین�ه

رنگ و نور میدهد.

خیلی افزایش پیدا کند تصویر محوتر شود و بهتر است

پنجره هیس�توگرام به ما اطالعاتی در مورد پراکندگی  luminanceحجم نویز کنترل می شود .اگر این گزینه

پن�ل  basicدر ای�ن ن�رم اف�زار اصل�ی تری�ن تغییرات هوشمندانه از این گزینه استفاده کنیم.

