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عکـس  ویرایـش  دیجیتـال  عکاسـی  دنیـای  در 
نقـش بسـیار مهمـی را ایفـا می کنـد چـرا کـه عمـال 
پـردازش  علـم  داشـتن  بـدون  دیجیتـال  عکاسـی 
و  شـنیده ایم  بار هـا  و  بار هـا  نیسـت.  کافـی  تصویـر 
می شـنویم کـه عکسـی خـوب اسـت کـه نیـازی بـه 
تکـرار  بایـد  بار هـا  و  بار هـا  و  باشـد  نداشـته  ادیـت 
کنیـم کـه ایـن یـک تصـور اشـتباه اسـت! تصـوری 
کـه احتمـاال توسـط کسـانی کـه میـل بـه یادگیـری 
بـاور  در  نداشـته اند  عکاسـی  جدیـد  تکنیک هـای 
در  بارهـا  این کـه  بـا  اسـت.  آمـده  وجـود  بـه  عـام 
کرده ایـم  صحبـت  خـود  گفتـه  ایـن  دلیـل  مـورد 
 jpg عکس هـای  کـه  می گوییـم  یـادآوری  جهـت 
عکس هایـی  دیجیتـال  دوربین هـای  از  شـده  خـارج 
هسـتند کـه در واقـع ویرایش شـده اند وایـن ویرایش 
توسـط خـود دوربیـن و بـا اسـتفاده از الگوریتم هـای 
از پیـش تعییـن شـده صـورت گرفته اسـت بـه همین 
دلیـل اسـت کـه دوربین هـای مختلـف بـا تنظیمـات 
هیچ کـدام  و  دارنـد  متفاوتـی  خروجی هـای  یکسـان 
از آن خروجی هـا لزومـا خروجـی اصلـی و یـا طبیعی 
نیسـت چـرا کـه دوربیـن بـا اسـتفاده از یـک سـری 
فرمـول و پارامتر هـای خاص خـود اقدام بـه ویرایش 
و تبدیـل عکـس بـه jpg می کنـد و پردازنـده آن بـه 
هیـچ وجـه آن قدر هـا قـوی نیسـت کـه بتوانـد مانند 
یـک انسـان عمـل کنـد بـه همیـن دلیـل اسـت کـه 
ویرایـش اکثـر عکس هـا بعـد از گرفتن واجب اسـت 
و بـاز هـم بـه همیـن دلیـل اسـت کـه بـه عکاس ها 
توصیـه می شـود در حالت خـام (raw) عکاسـی کنند 
تـا بـه جـای ایـن کـه ویرایـش را بـه هـوش دوربین 
بسـپارند بـا اسـتفاده از هـوش و اولویت هـای خـود 
انجـام دهنـد. آموختن ویرایـش عکس برای کسـانی 
کـه می خواهنـد بـه صـورت حرفـه ای بـه عکاسـی 

دیجیتـال بپردازنـد واجـب اسـت امـا ایـن کـه از چه 
کنیـم  اسـتفاده  عکـس  ویرایـش  بـرای  نرم افـزاری 
گاهـی عکاس هـا را دچـار تردیـد می کنـد و باعث به 
وجـود آمـدن سـواالتی از قبیـل این کـه آیا فتوشـاپ 
بهتـر اسـت یـا الیـت روم؟ می گـردد. در همین جا بد 
نیسـت بـه ایـن نکتـه اشـاره کنیـم کـه نرم افزا هایی 
هسـتند  قیمتـی  نرم افزار های گـران  فتوشـاپ  ماننـد 
کـه متاسـفانه یـا خوشـبختانه به صـورت رایـگان در 
اختیـار مـا قـرار گرفته انـد و مـا آن قدر هـا دغدغه ای 
کنیـم  تهیـه  را  نرم افـزار  کـدام  این کـه  مـورد  در 
نداریـم و می توانیـم همـه آن هـا را امتحـان کنیـم! 
بـه هـر حال بـرای بسـیاری این سـوال پیـش می آید 
کـه الیـت روم بـرای ویرایـش عکـس بهتر اسـت یا 
فتوشـاپ؟ ! بگذاریـد در همیـن ابتدا خیالتـان را راحت 
کنـم و بگویـم کـه در زمینـه ویرایـش عکـس هیـچ 
کاری در الیـت روم نیسـت که نتوان در فتوشـاپ آن 
را انجـام داد امـا بالعکس ایـن قضیه صادق نیسـت و 
بسـیاری از ویرایش هایـی کـه در فتوشـاپ می توانید 
انجـام دهیـد در الیت روم قابـل انجام دادن نیسـتند! 
روم  الیـت  داشـتن  وجـود  پس دلیـل  بپرسـید  شـاید 

؟ چیست
دارد  وجـود  روم  الیـت  مـورد  در  کـه  نکتـه ای  اولیـن 
 Adobe photoshop واقـع در  کـه  اسـت  آن  اسـم 
اسـت  ایـن  بیانگـر  خـود  کـه  می باشـد   lightroom

کـه ایـن نرم افـزار بـه نوعـی بخشـی از فتوشـاپ (که 
بـرای عکاسـان مفیدتر اسـت) را درون خود جـای داده 
اسـت. در واقـع الیـت روم بیشـتر از این کـه نرم افـزار 
ویرایـش عکـس قدرتمنـدی باشـد نرم افـزاری بـرای 
مرتب سـازی و نظم دهی عکس هاسـت البتـه امکانات 
ویرایـش زیـادی هـم در اختیـار عـکاس می گـذارد اما 
هـدف الیـت روم ایـن نیسـت کـه جایگزینـی بـرای 

بیشـتر  الیـت روم  بلکـه  باشـد  عکاسـی  در  فتوشـاپ 
و  سـازمان دهی  زمینـه  در  فتوشـاپ  بـرای  مکملـی 
الیـت  از  اسـتفاده  بـا  عکس هاسـت.  کـردن  مرتـب 
روم و امکاناتـی کـه دارد شـما می توانیـد بـه راحتـی 
خـود  عکس هـای  جسـت وجوی  و  طبقه بنـدی  بـه 
بپردازیـد و حتـی آن هـا را درسـطح مناسـبی ویرایـش 
کنیـد. در واقـع امکانـات ویرایشـی الیـت روم کامـال 
فتوشـاپ  در   adobe camera raw پالگیـن  شـبیه 
اسـت بـه گونـه ای کـه نظیـر بـه نظیر تکـرار شـده اند 
و هـر زمـان به روزرسـانی اعمال می شـود بـر روی هر 
می توانـد  الیـت روم  می پذیـرد.  صـورت  آن هـا  دوی 
نسـخه خالصه شـده ای از فتوشـاپ باشـد کـه بریج را 
بـا امکاناتـی بسـیار بیشـتر در خـود دارد چرا کـه بریج 
سیسـتم دیتابیسـی/کاتالوگی نـدارد امـا الیـت روم به 
بهتریـن نحـو مدیریت عکس هـا را انجـام می دهد. به 
هـر حـال آن چـه که مشـخص اسـت الیـت روم برای 
مقابلـه با فتوشـاپ در زمینه عکاسـی سـاخته نشـده و 
هرگـز در زمینـه ویرایـش نمی توانـد جـای فتوشـاپ 
را پـر کنـد امـا اگـر نرم افـزاری می خواهیـد کـه هـم 
امکانـات ویرایـش عکـس سـطح بـاال و هـم توانایـی 
مدیریـت و طبقه بنـدی و جسـت وجو در عکس هـای 
شـما را داشـته باشـد احتماال الیت روم بهتریـن گزینه 
اسـت. یکـی دیگـر از گزینه هـای موجـود در الیت روم 
کـه اسـتفاده از آن را در کنـار فتوشـاپ لـذت بخـش 
می کنـد ایـن اسـت کـه بـه راحتـی از درون آن و بـا 
کلیک راسـت بـر روی یک عکـس گزینه ای بـا عنوان 
تـا  می گـردد  پدیـدار   Edit in Adobe photoshop

بتـوان در صـورت نیاز بـه امکانات پیشـرفته فتوشـاپ 
بـه  و  کـرد  بـاز  فتوشـاپ  در  همان جـا  از  را  عکـس 

ویرایـش آن ادامـه داد.

یادداشتعکاسی

فیاپ چیست و چرا مهم است؟

زمانـی کـه از یـک فیلـم و جوایـز آن صحبـت می کنیـم به صـورت خـودکار مهم ترین 
جایـزه ای کـه بـه ذهنمان خطـور می کنـد جایـزه آکادمی یـا همان اسـکار اسـت.آیا تا 
بـه حـال از خـود پرسـیده اید کـه چرا در میـان این همـه جایزه هـای مختلف اسـکار آن 
قـدر مهـم اسـت؟ قطعـا یکـی از مهم تریـن دالیـل آن قدمـت آن اسـت و ایـن قدمت 
نقـش بسـیار مهمـی را ایفـا می کنـد و باعث شـده همیشـه اعضایـی قـوی را در هیئت 
داوری خـود داشـته باشـد بـه طوری کـه مرجعی بـرای مقایسـه فیلم ها باشـد. در زمینه 
عکاسـی هـم به اصطـالح سـالن (Salon) هایـی وجـود دارند که توسـط افـرادی برای 
ارتقای سـطح عکاسـی بـه وجـود آمده اند و در گـذر زمان به اسـتاندارد های مشـخصی 
رسـیده اند. فدراسـیون بین المللـی هنر عکاسـی (FIAP) یکی از قدیمی ترین آن هاسـت 
کـه در سـال 1946 پایه گـذاری شـده و هیچ گونه جهت گیـری سیاسـی، ایدئولوژیک و 
نـژادی نـدارد. این موسسـه از طرف یونسـکو هـم مورد تایید بـوده و تاکنون واسـطه ای 
بـرای برقـراری ارتبـاط بیـن موسسـات ملی عکاسـی درکشـور های زیادی بوده اسـت.
آن چـه در مـورد فیاپ و القاب آن بسـیار مهم و قابل توجه اسـت این اسـت کـه برای به 
دسـت آوردن القـاب فیـاپ عکس های شـما باید در چندین کشـور مختلـف و در نتیجه 
هیئت هـای داوری مختلـف پذیرفتـه شـوند تـا شـما بتوانیـد یک لقـب فیاپ را کسـب 
کنیـد. ایـن کار احتمـال البی گـری در زمینـه هنـر را تقریبـا بـه صفـر می رسـاند و بـه 
همیـن علت اسـت کـه فیاپ مقبولیتـی جهانـی دارد. البته کـه در کنار فیاپ سـالن های 
معتبـر دیگـری مثـل PSA هـم وجـود دارند کـه از مقبولیـت زیـادی برخوردار هسـتند. 
وجـود معیار هـای این چنینی اسـت کـه می تواند بیـن هنرمنـدان وجه تمایز ایجـاد کند، 
البتـه ایـن حـرف قطعـا بدین معنا نیسـت کـه فیاپ تنهـا مرجع اسـت امـا مطمئنا یکی 
از بهتریـن مراجـع بـرای تعییـن رتبه یـک عکاس اسـت و همانطـور که یـک بازیگر با 
بدگویـی از اسـکار نمی توانـد مرجعیـت آن را زیر سـوال ببرد یک عکاس هـم نمی تواند 
بـا نفـی فیاپ و یا القاب آن افرادی را که موفق به دریافت آن ها شـده اند زیر سـوال ببرد.
متاسـفانه بسـیاری همیشـه بـه دنبـال راه هـای میان بر هسـتند. راه هایـی کـه بتوانند با 
تکیـه بر آن هـا خـودی نشـان بدهند و هـر وقت فـردی که خود بـه نحوی بـه موفقیتی 
دسـت یافتـه بـزرگان آن هنـر یـا صنعـت را بـه چالـش می کشـد سـریعا همـراه بـا او 
جبهه گیـری می کننـد تا شـاید بتواننـد با پایین کشـاندن دیگـران خود را در بـاال ببینند! 
حقیقـت ایـن اسـت کـه همیـن جوایـز بین المللـی هسـتند کـه معیار هـای صحیـح و 
خـارج از البی گری هـا را تعییـن می کننـد نـه میـزان فالوئر هـا، الیک هـا و دوسـتداران 
سـینه چاک! امید اسـت روزی بـه جای تالش بـرای پایین کشـیدن دیگران، بـرای باال 

رفتـن از نردبـان ترقـی خود تـالش کنیم.
 رضا رهنمای مقدم 

الیت روم یا فتوشاپ

جدالی آشنا اما بی دلیل


