نامزدها

ادامه از صفحه اول
بخش رسانه

 9عكس از  8عكاس نامزد دريافت نش��ان
ط�لاي چهارمي��ن جش��نواره دوربين.نت
مشخص شدند.
به گزارش ستاد خبري جشنواره دوربين.نت
اين تعداد عك��س از بين  36عكس بخش
مس��ابقه عكس با موضوع رسانه جشنواره
دوربين دات نت انتخاب شدند.
به اين ترتيب مرتضي رفيعخواه (2عكس)،
محمودرض��ا امي��ري  ،جواد رزم��ي  ،احمد
صادق��ي  ،مه��دي حاجيون��د  ،احس��ان
رافتي ،فرش��اد پاليده و س��عيد رضوانيان به
عنوان عكاسان نامزد دريافت نشان طالي
جشنواره انتخاب شدند.
به نفر دوم نش��ان نقره جشنواره و نفر سوم
لوح تقدير اهدا ميشود.
بخش انتخابات

 10عك��س از  6ع��كاس نام��زد درياف��ت
نش��ان طالي چهارمين جش��نواره دوربين.
نت مشخص شدند .به گزارش ستاد خبري
جش��نواره دوربين.نت اين تع��داد عكس از
بين  33عك��س بخش مس��ابقه عكس با
موضوع انتخاب��ات جش��نواره دوربين دات
نت انتخاب ش��دند .به اي��ن ترتيب نرگس
امامي ( ي��ك عكس ) ،مصطفي حقگو ( 3
عكس ) ،فاطمه خاوهاي (  2عكس ) ،علي
چاشنيگير ( يك عكس ) ،علي جورابچي (
 2عك��س ) ،رضا قرچهلو ( يك عكس ) به
عنوان عكاسان نامزد دريافت نشان طالي
جش��نواره در بخش انتخابات شدند .به نفر
دوم نش��ان نقره جش��نواره و نفر سوم لوح
تقدير اهدا ميشود.
بخش سفر
 7عكاس نامزد دريافت نش��ان طالي چهارمين
جشنواره دوربين.نت مشخص شدند.
به گزارش ستاد خبري جشنواره دوربين.نت اين
تع��داد عكس از بين  39عكس بخش مس��ابقه
عكس با موضوع رس��انه جش��نواره دوربين دات
نت انتخاب شدند.
به اين ترتيب علي اكبر قزويني  ،پريسا موسوي،
محمدرض��ا رضاني��ا  ،عل��ي جورابچ��ي  ،طيبه
نصراله��ي  ،س��يامك جعف��ري و محبوبه بوجار
به عنوان عكاس��ان نامزد دريافت نشان طالي
جشنواره در بخش سفر انتخاب شدند.
به نفر دوم نش��ان نقره جشنواره و نفر سوم لوح
تقدير اهدا ميشود.
از مجم��وع  233عكس آقاي حس��ن غفاري در
مجموع  36عكس را براي نمايشگاه عكسهاي
بخش جنبي سفر انتخاب كرده بودند.

آژانس
عكس
خبرنامه چهارمين جشنواره عكس خبري دوربين.نت
شماره  - 2دوشنبه  18آبان  1388خبري

Festival.Doorbin.net
شركت بيمه نوين

مركزفروش و تعميرات انواع دوربين

فرهنگسراي رسانه

| همكاران |

| دبير جشنواره | احسان رافتي داريان

| گروه خبري | جعفر تكبيري  ،بهناز شيرباني  ،الهام صالح

| گروه تصويري | علي جورابچي  ،فاطمه بهبودي  ،فرشاد پاليده  ،مهسا فضلعلي -علي چاشنيگير -مهرداد توحيدي
| گرافيك و صفحه آرايي | علي شهني  ،احسان رافتي

| اساتيد ورك شاپها | حسن غفاري  ،وحيد سالمي  ،مرتضي نيكوبذل  ،جواد منتظري  ،رضا معطريان  ،بهروز مهري
| آدرس وب سايت | www.festival.doorbin.net

گزارش

درکارگاه آموزش نرم افزارالیتروم مطرح شد

عکسها نیازمند پردازش هستند

نخس��تین کارگاه آموزش��ی س��ومین روز
برگزاری جش��نواره دوربین.نت به آموزش
ن��رم اف��زار ادیت عک��س «الی��ت روم»
اختصاص یافت.
«محمدرضا رضانیا» ،ع��کاس آزاد در این
کارگاه ب��ه ارائه مقدم��ه ای درباره این نرم
اف��زار پرداخ��ت .وی در ابت��دا درباره علت

پردازش ثانویه عکس توضیح داد«:همیشه
شرایط برای عکاسی ،ایده آل نیست .کمبود
نور ،کمبود امکانات ،نامناسب بودن فضایی
که سوژه در آن قرار گرفته و بسیاری دالیل
دیگ��ر می توان��د بر کیفیت عک��س تاثیر
نامطلوب داشته باشد».
وی تاکید کرد که برای رس��یدن به شرایط

ایده آل در عکس ،حتما باید روی عکس ها
پردازش انجام گیرد .رضانیا ،پردازش را در
دستیابی به عکس های بهتر ،موثر دانست.
او خاطرنش��ان ک��رد ک��ه در عکس های
خبری و مستند اجتماعی نیازی به پردازش
نیست .اما چه عکس هایی نیازمند پردازش
هس��تند؟ س��خنران کارگاه آموزشی ادیت
عکس ،پاسخ این سئوال را منوط به هدف
عکاس دانس��ت .رضانیا گفت«:اگر هدف
عکاس فقط ثبت تصاویر باش��د ،نیازی به
پردازش نیس��ت ،اما زمانی که هدف ،خلق
اثر هنری است ،باید از پردازش ثانویه بهره
برد».
وی به استفاده از فرمت  RAWدر عکاسی
تاکید کرد و توضیح داد«:در فرمت RAW
همه اطالعات محیطی در تصویر باقی می
ماند ،اما فرمت  JPEGباعث حذف هشتاد
درصد اطالعات تصویر می شود».
رضانیا س��پس به ارائ��ه توضیحاتی درباره
ن��رم اف��زار ادیت عک��س «الی��ت روم»
پرداخت .وی در پایان این کارگاه آموزشی
گفت«:الیت روم ،به تنهایی فقط یک آغاز
برای پردازش اولیه اس��ت ».او توصیه کرد
عکاسان برای پردازش بیشتر عکس ها از
نرم افزار فتوشاپ استفاده کنند.

