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باشـید  کـرده  عکاسـی  زیـادی  مـدت  بـرای  اگـر 
نگـه  معضـالت  بزرگتریـن  از  یکـی  کـه  می دانیـد 
داشـتن آرشـیو عکس هاسـت. چـه بسـا کـه احتمـاال 
آرشـیو  نبـود  بر اثـر  را  خوبـی  بسـیار  عکس هـای 
مدیریـت  و  دسـته بندی  داده ایـد.  دسـت  از  مناسـب 
عکـس کار بسـیار مهمی اسـت کـه گاهـی خیلی دیر 
تـازه  را  عکاسـی  اگـر  می بریـد.  پـی  آن  اهمیـت  بـه 
شـروع کرده ایـد بـه شـما توصیـه می کنیـم مطالـب 
ایـن مقالـه را بـا دقت بخوانیـد، اگر هم از آن دسـته از 
عکاس هایـی هسـتید کـه در انبوهـی از عکس هـای 
احتمـاال  هـم  بـاز  شـده اید  گرفتـار  نشـده  مدیریـت 
خوانـدن ایـن مقالـه تلنگـری بـه شـما خواهـد زد که 
را  خـود  عکس هـای  و  شـوید  کار  بـه  دسـت  زودتـر 

کنیـد. مدیریـت 
زمانـی کـه شـما یـک دوربیـن DSLR تهیـه و کمی با 
آن کار می کنیـد و بـا قابلیت هـای آن آشـنا می شـوید 
کم کـم و بـا توصیـه دوسـتان و آشـنایان و اسـاتید و... 
 Raw بـه ایـن نتیجه می رسـید که بهتر اسـت همیشـه
عکاسـی کنیـد. فایل هـای raw معمـوال حجم بسـیار 
باالیـی داشـته و پـس از مدتـی عکاسـی raw بـه این 
نتیجـه می رسـید کـه بایـد فکـری بـه حـال مدیریـت 
 jpg عکس هایتـان بکنیـد، البتـه در مورد عکس هـای
هـم قضیـه همیـن اسـت امـا وقتی کـه raw عکاسـی 
می کنیـد حتمـا بـرای گرفتـن یـک خروجـی مناسـب 
بایـد عکـس را ادیـت کنیـد و یـک خروجـی �ti و یـا 
jpg هـم بگیریـد و در واقع شـما دو یا سـه ورژن از یک 

عکس خواهید داشـت. اولین مسـئله در عکاسی جرات 
پـاک کـردن عکس اسـت.

 شـما بایـد بتوانیـد بـه راحتـی و بـدون فکر عکسـی را 

کـه از اسـتاندارد های شـما پایین تـر اسـت پـاک کنید 
و بـه ایـن فکـر نکنیـد که حیـف اسـت! البتـه برخی از 

عکس هـا حتـی اگـر اسـتاندارد های عکاسـی الزم را 
نداشـته باشـند بـه دلیـل این کـه بسـیار خاطره انگیـز 
هسـتند خیلـی ارزشـمند می باشـند امـا خیلـی وقت ها 
شـما چندیـن شـات از یـک منظـره تکـراری عکـس 
می گیریـد و بایـد توانایـی آن را داشـته باشـید کـه بـا 
انتخـاب بهترین هـا، بقیـه را حـذف کنیـد. نکتـه دیگر 
ایـن اسـت که نبایـد بگذاریـد عکس های زیـادی روی 
هـم جمع شـوند چرا کـه مرور زمـان عمال ادیـت تعداد 

زیـادی عکـس غیـر ممکن می شـود. 
بـه طـور کلـی ویرایـش عکـس فرآینـد زمان گیـری 
اسـت. بـه همیـن دلیـل هم بـه شـما توصیـه می کنیم 
قبـل از ایـن که اقـدام به عکاسـی raw نماییـد در ابتدا 
عنـوان  بـه  دهیـد.  انجـام  را  الزم  امکان سـنجی های 
مثال اگـر در یک جمـع خانوادگی می خواهید عکاسـی 
کنیـد و نـور خوبـی هـم داریـد نیـازی نیسـت حتما در 
 jpg عکاسـی نماییـد و احتمـاال خروجـی raw حالـت
دوربیـن شـما کفایـت می کنـد. اگـر می خواهیـد خیلی 
محتاطانـه عمـل کنیـد می توانیـد دوربیـن را در حالتی 
تنظیـم کنیـد کـه هـم jpg و هـم raw یـک عکس را 
ذخیـره کنـد که البتـه اصـال توصیـه نمی کنیـم مگـر 
ایـن کـه واقعـا وقـت و حوصلـه زیـادی داشـته باشـید 
کـه تک تـک عکس هـا را بررسـی کنیـد. نکتـه دیگر 
ایـن اسـت کـه حتمـا عکس هایـی کـه جنبه عکاسـی 
مهمـی بـرای شـما دارنـد را از دیگـر عکس هـا مثـل 
عکس هـای خانوادگـی و... جـدا کنید و تـا جای ممکن 
از نرم افزار هـای مدیریـت عکـس ماننـد الیـت روم یـا 
بریـج اسـتفاده نماییـد و عکس های خود را تـگ بزنید. 
بهتریـن نرم افـزار مدیریـت عکـس همـان الیـت روم 
اسـت کـه در کنـار فتوشـاپ می تواننـد تمـام نیاز های 
کننـد.  بـرآورده  مدیریـت  و  ویرایـش  بـرای  را  شـما 
هـم  را  اولیـه  ادیت هـای  می توانیـد  روم  الیـت  در 

انجـام دهیـد و اگـر عکـس شـما نیـاز بـه ادیت هـای 
پیشـرفته تری داشـت کـه امـکان آن هـا در الیـت روم 
فراهـم نبـود بـه راحتـی می توانیـد از همـان محیـط 
عکس را در فتوشـاپ باز کنید و ویرایـش الزم را انجام 
دهیـد. گوگل پیگاسـو هم بـرای مدیریـت عکس های 
اشـخاص بسـیار کاراسـت و با آن می توانید چهره های 
افـراد در عکس هـا را تگ بزنیـد و با قابلیـت فوق العاده 
بـود  خواهیـد  قـادر  شـما  پیکاسـو  چهـره  تشـخیص 
تمـام عکس هـای یـک فـرد خـاص را در مجموعـه 
عکس هـای خـود به صـورت مجـزا ببینید! اگـر از این 
نرم افزار هـا بـه صـورت مدیریـت شـده اسـتفاده کنید 

هرگـز بـه مشـکل نمی خوریـد. 
عکس هـا را می توانیـد بـر اسـاس تاریـخ در فولدر هـا 
ذخیـره کنیـد و بـا اسـتفاده از تـگ زدن دسـته بندی ها 
را تـا جـای ممکـن جـدا نماییـد. ایـن روش بـه شـما 
کمـک می کنـد تـا اگـر عکسـی از تاریخ مشـخصی را 
می خواهیـد راحـت آن را پیـدا کنیـد و اگر هـم موضوع 
بـه  مراجعـه  بـا  راحتـی  بـه  اسـت  مشـخص  عکـس 
عکس هـای تـگ شـده بـا آن موضـوع خـاص سـریع 

عکـس مربوطـه را پیـدا کنید. 
عکس هـای  همـه  از  می کنیـم  توصیـه  شـما  بـه 
و  باشـید  داشـته  بـک اپ  نسـخه  یـک  حداقـل  خـود 
سـرویس های  در  را  خـود  خـوب  خیلـی  عکس هـای 
ابـری ماننـد گـوگل درایـو و... ذخیـره کنیـد. در نهایت 
توصیـه می کنیـم بـرای ذخیـره عکس ها از یـک هارد 
جداگانـه رومیـزی کـه آن را بـا خـود همـه جـا حمـل 
نمی کنیـد اسـتفاده نماییـد تـا هرگـز آن ها را از دسـت 
ندهیـد و بـاز هـم تاکید می کنیـم در اولیـن فرصت بعد 
از هـر عکاسـی، عکس هـای خـود را مدیریـت کنید تا 

در آینـده دچار مشـکل نشـوید.

یادداشتعکاسی

ادیت حرفه ای عکس بر روی موبایل

عکاسـی بـا موبایـل بسـیار لـذت بخـش اسـت اول بـه ایـن خاطـر که شـما بـه دلیل 
عکاسـی نیـاز نداریـد تـا یک دوربیـن سـنگین و متعلقاتش را بـا خود به ایـن ور و آن ور 
ببریـد و دوم ایـن کـه هـر لحظـه می توانیـد یـک قـاب زیبـا را ثبت کنیـد و بـه دنیای 
اطرافتـان ماننـد سـوژه هایی بی انتهـا نـگاه کنیـد امـا معمـوال کیفیـت عکس هـای 
خصـوص  بـه  و  حرفه ای تـر  دوربین هـای  بـا  کـه  عکس هایـی  انـدازه  بـه  موبایلـی 
DSLR هـا گرفتـه می شـود قابل مقایسـه نیسـت هرچنـد که بـا پیشـرفت دوربین های 

موبایلـی ایـن فاصلـه روز بـه روز کمتـر شـده و در نـور خـوب شـاید حتـی بسـیار ناچیز 
شـده اسـت. توانایـی بـاالی پردازشـگر های موبایل بـه همـراه پیشـرفت های حاصل 
شـده در سـاخت سنسـور و لنـز همگـی باعث شـده اند کـه بتـوان موبایل را بـه عنوان 
یـک دوربیـن قابـل اعتماد در نظـر گرفـت. از طرفی دیگر همیشـه کمبـود برنامه های 
مناسـبی کـه بتـوان با توجه بـه محدودیت هـای موبایـل از قبیل کوچک بـودن صفحه 
و کنتـرل دقیـق نداشـتن بـر روی عکس ویرایـش انجـام داد، آزار دهنده بوده اند. شـاید 
یکـی از دالیـل محبوبیـت اینسـتاگرام را بتـوان همـان توانایـی ادیـت سـریع بـر روی 
عکس هـا بـا نتایج معمـوال راضی کننده آن دانسـت امـا در این زمینه هم گوگل دسـت 
روی دسـت نگذاشـته و نرم افـزاری معرفـی کرده که امکانـات ویرایش بسـیار جالبی را 
 ios که هـم بـرای اندروید و هم بـرای snapseed بـر روی موبایـل ارائـه می دهد. بـا
توسـط گـوگل ارائـه شـده اسـت یکـی از بهتریـن و خوش دسـت ترین نرم افزار هـای 
ادیـت عکـس بـر روی گوشـی موبایل اسـت. این نرم افـزار رابـط کاربری بسـیار خوبی 
دارد بـه طوری کـه در زمـان کار کـردن بـر روی عکس اصال اذیت نمی شـوید و بسـیار 
لـذت می بریـد. عـالوه بر امکانـات اولیـه ویرایـش نـور و میـزان اشـباع رنـگ و تـراز 
سـفیدی و... تعـداد زیـادی فیلتـر کـه هـر کـدام بـه تنهایی قابـل شخصی سـازی هم 
هسـتند در ایـن نرم افـزار گنجانـده شـده و حتـی شـما می توانیـد اقـدام بـه انتخـاب و 
ویرایـش بخشـی از عکـس نماییـد. یکـی از امکانـات جالب ایـن نرم افزار، تشـخیص 
چهـره و اجـزای آن اسـت. بـه عنـوان مثـال می توانید کمـی زاویه سـر را تغییـر دهید 
و یـا انـدازه چشـم ها را تـا حـدی تغییـر دهیـد، حتـی می توانیـد اقـدام به کـم و زیـاد 
کـردن میـزان لبخنـد خـود در عکس نماییـد! امکاناتـی از قبیـل تمیز کـردن عکس و 
از بیـن بـردن نقاط ناخواسـته مانند لـک و جوش و.. کـه همان healing اسـت هم در 
نرم افـزار وجـود دارد و شـما می توانیـد بـا بزرگ کـردن عکس بـا کنترل نسـبتا خوبی 
بـه ویرایـش عکـس خـود بپردازیـد. اگر بـه عکاسـی بـا موبایل عالقـه دارید به شـما 
توصیـه می کنیـم ایـن نرم افـزار را کـه بـه صـورت رایـگان توسـط گـوگل ارائه شـده 
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عکس های خود را مدیریت کنید


