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بهترین برنامه های رایگان ویرایش عکس

back button focus تکنیک

همه ما می دانیم که از الزمه های یک عکس خوب این است که فوکوس باشد و یا 
اگر نیست دلیل خوبی برای آن وجود داشته باشد! به هر حال فوکوس کردن یکی از 
مهمترین کارهایی است که هر عکاسی باید بتواند به خوبی آن را انجام دهد. البته 
که دوربین های دیجیتال امروزی با استفاده از تکنولوژی  ومعرفی اتوفکوس کار را 
را برای عکاس ها راحت کرده اند. همه شما با روش اتوفوکوس دوربین ها کم و بیش 
آشنا هستید و می دانید تا نیمه فشار دادن شاتر باعث می شود دوربین شما فوکوس 
کند. این روش روش استاندارد فوکوس در تقریبا همه دوربین هاست اما روش دیگری 
وجود دارد که برخی اعتقاد دارند از روش استاندارد بسیار مناسب تر و اثر بخش تر است 
این روش همان تکنیک back button focus است. بسیاری از عکاس ها با استفاده 
از این روش فوکوس می کنند و به نوعی استاندارد آن ها با روش استاندارد دوربین ها 
زمانی که  استفاده می کنید در  از فوکوس روی شاتر  زمانی که شما  متفاوت است. 
می خواهید کامپوزیشن را تغییر دهید پس از انجام فوکوس بر روی سوژه فوکوس را 
به حالت دستی می برید تا قبل از شات زدن دوربین شما فوکوس دوباره انجام ندهد. 
در واقع شما تنها تا زمانی می توانید فوکوس را حفظ کنید که شاتر تا نیمه فشرده شده 
در غیر این صورت اگر دوربین در حالت اتومات باشد و شما دست خود را از روی شاتر 
بردارید. در شات بعدی دوربین دوباره فوکوس را تنظیم می کند. با استفاده از تکنیک 
BBF  شما می توانید فوکوس را از روی دکمه شاتر بردارید و در نتیجه شاتر شما 

تنها عمل شات زدن را انجام می دهد و فوکوس اتومات به دکمه Af-on شما منتقل 
فوکوس  فعال سازی  امکان   DSLR دیجیتال  دوربین های  از  بسیاری  در  می شود. 
راهنمای  دفترچه  خواندن  یا  و  ساده  جستجوی  یک  با  کافیست  دارد.  وجود   BBF

دوربین خود ببینید چطور می توانید فوکوس دوربین را از روی دکمه شاتر برداشته و 
به دکمه دیگری نسبت دهید. یکی از خوبی های این روش این است که شما با قرار 
دادن فوکوس دوربین در حالت Continuous  یا همان AI servo می توانید هم 
نیاز به تغییر حالت فوکوس عکاسی کنید.  از سوژه های ثابت و هم متحرک بدون 
برای عکاسی از سوژه ثابت کافیست Af-on را تا زمان فوکوس بفشارید و بعد آن را 
رها کنید در نتیجه فوکوس شما در زمان شات زدن تغییر نخواهد کرد و اگر سوژه 
شما حرکت کرد سریعا با نگه داشتن دکمه Af-on بگذارید دوربین کار دنبال کردن 
سوژه را انجام دهد. این روش روش بسیار خوبی است که از فوکوس های ناخواسته 
دوربین در زمان شات زدن جلوگیری شود اما برای آن که به آن عادت کنید و روش 
فوکوس معمول را از ذهن خود خارج کنید کمی تمرین و ممارست می طلبد که البته 

به نتیجه اش می ارزد!

یادداشتعکاسی

ویرایش عکس یکی از مهم ترین وجوه عکاسی است و 
امروزه تقریبا هیچ عکاس دیجیتالی حرفه ای نیست که 
با  عکس های خود را ویرایش نکند چرا که دوربین ها 
توجه به نوع و مشخصات، الگوریتم های متفاوتی برای 
با  الگوریتم ها  این  که  می کنند  استفاده  عکس  ذخیره 
توجه به این که باید در تمام شرایط خوب کار کنند قطعا 
در تمام شرایط بهترین نتیجه را نمی دهند و به همین 
دلیل ویرایش عکس جزو ال ینفک عکاسی دیجیتال 
است. برنامه های زیادی برای ویرایش عکس وجود دارد 
نهایتا  یا  و  فتوشاپ  یعنی  آن ها  معروف ترین  قطعا  اما 
الیت روم همیشه به عنوان اولین و تنها نرم افزارها برای 
ویرایش عکس به ذهن مخاطبان به خصوص در ایران 
خطور می کند اما فتوشاپ و یا الیت روم نرم  افزارهای 
نسبتا گران قیمتی هستند که همه توان خرید آن ها را 
عدم  دلیل  به  ایران  در  مساله  این  که  هرچند  ندارند 
رعایت کپی رایت یا همان حق مالکیت معنوی چالشی 
نیست سعی  بد  اما خب  نمی کند  ایجاد  کاربران  برای 
کنیم تا جای ممکن از ابزارهایی که به صورت رایگان 
در اختیار جهانیان قرار گرفته استفاده نماییم. امروز قصد 
زیادی  حد  تا  می توانند  که  ابزارهایی  از  برخی  داریم 

نیازهای شما را برآورده کنند معرفی کنیم:

GIMP
غیر ممکن است اهل برنامه های متن باز باشید و یا با 
لینوکس کار کرده باشید و اسم این برنامه را نشنیده باشید. 
GNU Image Manipu- که در واقع مخفف GIMP

عکس  ویرایش  برنامه  یک  است   lation Program

برنامه ویرایش متن باز و  قدرتمند و در واقع قوی ترین 
رایگان می باشد. GIMP یک برنامه کراس پلتفرم است 
به این معنی که هم برای لینوکس و هم در مکینتاش و 
ویندوز نسخه داشته و اجرا می شود. GIMP شاید در نگاه 

اول به دلیل UI خود بسیار ساده و حتی کودکانه به نظر 
برسد اما امکانات بسیار زیادی ارائه می دهد هر چند که 
در حالت تک پنجره ای شباهت زیادی از لحاظ چیدمان 
 GIMP به فتوشاپ پیدا می کند. امکانات ویرایش عکس
بسیار زیاد است و تمام نیازهای اولیه را به راحتی برآورده 
می کند، امکاناتی از قبیل الیه ها، ماسک ها، curves و 
levels همه و همه GIMP را به یک نرم افزار قدرتمند 

heal- و ابزارهای  Clone stamp  متن باز بدل کرده اند.
ing برای رتوش عکس و انواع  واقسام قلم موها و امکان 

نرم افزار  یک  به  را   GIMP جدید   موهای  قلم  ایجاد 
بسیار قدرتمند در این زمینه تبدیل کرده است. با توجه 
به متن باز بودن این ابزار افراد بسیار زیادی برای نوشتن 
پالگین بر روی آن کار می کنند و روز به روز به امکانات 
و پالگین های آن افزوده می شود حتی روش هایی برای 
نصب پالگین های فتوشاپ بر روی آن هم وجود دارد.

Paint.net
 paint خب کسی نیست که با ویندوز کار کرده باشد و
را نشناسد. Paint.net اما نسخه پیشرفته تر آن است 
اما  شده  منتشر  ویندوز  برای  تنها    paint.net البته 
سادگی کار با آن و وجود امکانات اولیه مناسب مانند 
الیه ها و فیلترها و پالگین ها همه و همه باعث شده اند 
در بین ابزارهای رایگان یکی از محبوب ترین آن ها باشد. 
ممکن است paint.net به اندازه GIMP کامل نباشد 
اما اوال منابع سیستمی بسیار کمی برای اجرا شدن نیاز 
دارد دوما تمام نیازهای اولیه را برآورده می کند. نگذارید 
بسیار   paint.net که  چرا  بزند  گول  را  شما  آن  اسم 

پیشرفته تر و کاراتر از نرم افزار paint ویندوز است.

Photo Pos Pro
این نرم افزار هم امکانات ویرایش عکس خوبی در اختیار 

 paint.net ،Gimp مانند  البته  و  می دهد  قرار  شما 
و  نرم افزار  این  کاری  محیط  اما  نیست  شده  شناخته 
 Paint.net و   GIMP از  بهتر  بسیار  آن   UI طراحی 
است و با این که امکانات GIMP را ندارد اما ظاهری 
البته  دارد.  آن  از  دسترس تر  در  و  تر  حرفه ای  بسیار 
بخواهید  اگر  و  نیست  رایگان  هم  کامال  نرم افزار  این 
عکس هایی بزرگ تر از اندازه  1024x2014 را توسط 
آن ذخیره کنید نیازمند خرید الیسنس برای آن هستید.

photoscape
نرم افزاری که اصال ظاهر خوبی ندارد و به نظر خیلی 
شما  اختیار  در  زیادی  بسیار  امکانات  اما  است  ساده 
و  جداسازی  خام،  فایل های  انواع  تبدیل  می گذارد. 
ترکیب عکس ها و تولید انیمیشن همه و همه از امکانات 
این نرم افزار هستند. اگر دوستدار موسیقی هم هستید با 
استفاده از این نرم افزار می توانید کاغذ های خط کشی 

شده آماده برای نت های موسیقی پرینت بگیرید!

Google Nik Collection
در آخر هم بد نیست در مورد مجموعه فیلترها و ابزارهای 
ادیت عکس NIK که گوگل آن را خرید و پس از مدتی 
به صورت رایگان در اختیار عکاس ها قرار داد صحبت 
کنیم. این مجموعه هم به صورت پالگین برای فتوشاپ 
و هم به صورت مستقل قابل استفاده است. مجموعه ای 
که بسیاری از نیازهای عکاسی شما را برطرف می کند. 
انواع  اعمال   ،HDR و  و سفید  به سیاه  تبدیل عکس  
افزایش  نویز و  فیلترها به صورت دیجیتالی و کاهش 
به  امکانات دیگر که همگی  به همراه کلی  شارپنس، 
حالی  در  گرفته اند  قرار  شما  اختیار  در  رایگان  صورت 
که تا چندی پیش قیمتی در حدود ۵۰۰ دالر داشتند.
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