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شـاید یکـی از چالش هایی کـه عکاس هـای حرفه ای 
می کننـد  نـرم  پنجـه  و  دسـت  بـا آن  گاهـی  هـم 
انتخـاب نحـوه ارائـه عکـس بـه صـورت مونوکـروم 
(تـک رنگ گاهـی) یـا رنگـی باشـد. همان طـور کـه 
می دانیـد دوربین هـای قدیمـی فقـط قـادر بـه گرفتن 
عکس هـای مونوکـروم بودنـد امـا بـا گـذر زمـان و به 
میـان آمـدن دوربین هـای دیجیتال ثبـت عکس های 
امکان پذیـر  ممکـن  شـکل  آسـان ترین  بـه  رنگـی 
عکـس  ویرایـش  نرم افزار هـای  وجـود  اسـت.  شـده 
هـم سـبب شده اسـت کـه بتـوان یـک عکـس را بـه 
این کـه  بـدون  داد  ارائـه  زیـادی  بسـیار  شـکل های 
الزم باشـد زمـان و هزینـه زیـادی بـرای انجـام ایـن 
هنـوز  کـه  دیده ایـد  هـم  احتمـااًل  کـرد.  صـرف  کار 
کـه هنـوز اسـت بسـیاری عکس هـا بـه صورت سـیاه 
ارائـه  می شـود)  محسـوب  مونوکـروم  (کـه  سـفید  و 
می گردنـد و اصـاًل شـاید خود شـما هم خیلـی وقت ها 
ترجیـح می دهیـد عکـس خـود را مثـاًل بـا اسـتفاده از 
فیلتر هـای اینسـتاگرام سـیاه و سـفید کنید امـا قبل از 
این کـه بخواهیـم در موردنکات بصـری صحبت کنیم 
بـد نیسـت در ابتدا در مـورد عبـارات مونوکروم، سـیاه 
و سـفید و grayscale (سـایه خاکسـتری) توضیحاتی 

دهیم. ارائـه 
اگـر بخواهیـم کمـی سـخت گیرانه بـه موضـوع نـگاه 
کنیـم بایـد بگوییـم عکس هـاس سـیاه و سـفید تنهـا 
از رنـگ سـیاه و سـفید تشـکیل شـده اند در حالی کـه 
سـیاه و سـفید حـرف  عکـس  از  کـه  زمانـی  در واقـع 
می زنیـم در واقـع عکس هـای grayscale را مدنظـر 
داریـم. همان طـور کـه در مقـاالت قبلی اشـاره کردیم 
سنسـور دوربیـن بـدون اسـتفاده از فیلتر هـای رنگـی 
تنهـا شـدت نـور را ثبـت می کنـد و این شـدت نـور از 
سـیاهی مطلـق (عـدم نـور) تـا سـفیدی مطلـق پیش 

مـی رود و در ایـن بیـن طیفـی خاکسـتری بـه وجـود 
 grayscale یـا  وسـفید  سـیاه  عکس هـای  مـی آورد. 
در واقـع میـزان نـور در هـر نقطـه از عکـس را نشـان 
سنسـور  بـر روی  رنگـی  فیلتر هـای  وقتـی  می دهنـد. 
قـرار می گیرنـد بـه ازای هـر یـک از سـه رنـگ قرمز، 
سـبز و یـا آبـی یک شـدت نور مجـزا درسـت می کنند 
کـه از ترکیـب آن ها با هـم عکس های رنگـی حاصل 
می شـوند. اگـر کمـی گیـج شـده اید بـه شـما توصیـه 
می کنیـم کـه یـک عکـس رنگـی را در فتوشـاپ (و 
دیـدن  امـکان  کـه  عکسـی  ادیـت  نرم افـزار  هـر  یـا 
پنجـره  حـاال  کنیـد.  بـاز  دارد)  را  رنگـی  کانال هـای 
کنیـد.  انتخـاب   window منـوی  از  را   channels

می بینیـد کـه تصویـر رنگـی شـما بـا نـام RGB کـه 
ترکیـب کانال هـای رنگـی قرمـز و سـبز و آبـی اسـت 
در الیـه بـاال دیده می شـود و سـه الیـه دیگـر که هر 
سـه آن هـا سـیاه و سـفید هسـتند بـا نام هـای قرمـز، 
سـبز و آبـی در زیـر الیـه RGB قـرار گرفته انـد. شـاید 
کمـی گیج کننـده باشـد کـه چطـور ترکیـب این سـه 
الیـه کـه هر سـه به نظر سـیاه و سـفید می رسـند یک 
عکـس رنگـی را نتیجـه می دهـد. در واقـع هـر کـدام 
ایـن کانال هـا نمـودی از میـزان رنگ همـان کانال در 
نقـاط مختلـف را نشـان می دهنـد، این بدان معناسـت 
کـه مثـاًل در کانـال R یا همـان قرمز آن قسـمت هایی 
کـه بیشـترین سـفیدی را دارنـد در واقـع رنـگ قرمـز 
زیـادی را شـامل می شـوند و هـر چـه ایـن سـفیدی 
بیشـتر و بیشـتر به سـمت سـیاهی رود آن رنگ در آن 
نقطـه از عکـس کمتر وجـود دارد.برای این کـه باز هم 
درک ایـن قضیـه آسـان تر شـود یـک فایـل جدیـد در 
فتوشـاپ بـاز کنیـد (File→new). سـپس با اسـتفاده 
از سـطل رنـگ آن را بـا یـک رنـگ خالص مثـل قرمز 
خالـص بپوشـانید (برای بـه دسـت آوردن قرمز خالص 

در پالـت رنـگ r را 255 و g و b را صفر انتخاب کنید). 
حـال اگـر بـه پنجـره channels برویـد می بینیـد که 
تمـام  کـه  اسـت (چـرا  سـفید  کامـاًل  شـما   R کانـال
پیکسـل ها بـا 255 -کـه بیشـترین مقـدار اسـت- در 
 G کانـال قرمـز پـر شـده انـد) و دوکانـال دیگـر یعنی
و B کـه نمایانگـر رنگ های سـبز و آبی هسـتند کاماًل 
سـیاه می باشـند (چـرا کـه میـزان رنـگ سـبز و آبـی 
موجـود در عکس سـاخته شـده صفـر اسـت). بنابراین 
شـما می توانیـد بـا اعمـال تغییـرات در هر کانـال تنها 
بـر روی رنـگ اصلی همان کانـال تأثیـر بگذارید. مثاًل 
اگـر خواسـتید می توانیـد عمـل نویزگیـری را تنهـا در 

کانـال قرمـز انجـام دهید.
 grayscale چیسـت؟ عکـس grayscale اما عکـس
در واقـع از تأثیـر تمـام نور هـا بـدون در نظـر گرفتـن 
رنگشـان تشـکیل می شـود امـا فـرق آن بـا منوکروم 
نوعـی  خـود   grayscale عکـس  در واقـع  چیسـت؟ 
عکـس مونوکـروم اسـت. عکـس مونـو کـروم بدیـن 
معناسـت کـه تمامـی پیکسـل های موجـود در عکس 
در تونـال یـک رنگ باشـند. مثاًل در عکـس مونوکروم 
همـه  در واقـع   grayscale همـان یـا  سـفید  و  سـیاه 
چـه  هـر  (کـه  هسـتند  مشـکی  تونـال  از  پیکسـل ها 
سـفید بـه آن اضافه می شـود خاکسـتری روشـن تری 
نتیجـه می دهـد). حـال اگـر عکسـی بـا تونـال آبـی 
یـا قهـوه ای یـا هـر رنگ دیگری سـاخته شـده باشـد 
مونوکـروم اسـت.عکس های قدیمـی تونـال قهوه ای 
شـکلی داشـتند کـه امـروزه بـا اسـتفاده از فیلتر هایی 

مثـل sepia می تـوان آن هـا را شبیه سـازی کـرد.
بـه هـر حـال یادتان باشـد که همـه عکس هـای مونو 
کـروم سـیاه و سـفید نیسـتند. در هفتـه آتـی در مـورد 
این کـه چـه زمانی باید عکس خـود را مونوکـروم ارائه 

دهیـم توضیحاتـی خواهیم داد.

یادداشتعکاسی

چطور از عکاسی در آمد داشته باشیم

آیـا تـا بـه حـال از خودتان پرسـیده اید کـه چطـور می توانیـد از آنچـه بـرای دل خودتان 
انجـام می دهیـد کسـب درآمـد هـم داشـته باشـید؟ حقیقـت این اسـت که عکاسـی به 
عنـوان یـک حرفـه درآمدزا کاری بسـیار سـخت و دشـوار اسـت. احتمـااًل سـریع به فکر 
آتلیه هـای عکاسـی و درآمد هـای بـاالی آن هـا می افتیـد امـا آیا بـه نظر شـما این مدل 
عکاسـی برای مدت زمان طوالنی و مداوم خسـته کننده و سـخت نیسـت؟ عـالوه بر این 
کـه مسـئولیت زیـادی هـم دارد. البتـه در اینجـا قصـد نداریـم کـه از برخـی از نرخ های 
نجومـی و... دفـاع کنیم و در واقـع در آن زمینه مشـکل را خود کسـانی می دانیم که برای 
مسـائلی ماننـد چشـم و هم چشـمی و... پول هـای زیـادی را صـرف چیـزی می کنند که 
متاسـفانه خیلـی از مواقـع کوچکتریـن ارزش تکنیکـی هم ندارنـد! آنچه مـا می خواهیم 
بگوییـم در مـورد یـک در آمد کنـاره از حرفه ای اسـت که احتمـااًل شـما آن را به صورت 
تفریحـی دنبـال می کنید. ممکن اسـت بپرسـید چطـور می تـوان از عکس بـدون آن که 
سـفارش دهنده ای در کار باشـد در آمدزایی کرد؟ شـاید یک راه آن شـرکت در جشنواره ها 
و بـردن جایـزه آن ها باشـد کـه اگر راسـتش را بخواهید بایـد بگوییم ممکن اسـت جوایز 
یـک جشـنواره انگیـزه خوبی باشـد امـا قطعـاً نباید به جشـنواره ها بـه این دید نـگاه کرد 
چـرا کـه نه تنهـا احتمـااًل درآمدی از ایـن طریق حاصل نخواهد شـد بلکه لذت عکاسـی 

و ذوق شـما هـم به مـرور از بیـن خواهد رفت.پـس راه حل دیگر چیسـت؟
خیلـی سـاده اسـت! شـما می توانیـد عکس هـای خـود را در سـایت هایی مثـل شـاتر 
اسـتاک بـه فـروش بگذارید.البته احتمـااًل این سـوال برایتان پیـش می آید کـه با توجه 
بـه تحریم هـا چطـور می تـوان درآمد هـای حاصـل از ایـن فـروش را بـه حسـاب های 
خـود انتقـال دهیـد. خوشـبختانه در سـال های اخیـر شـرکت هایی بـه وجـود آمده انـد 
کـه راهکار هـای خوبـی در ایـن زمینـه ارائـه می دهنـد. آنچـه کـه اهمیـت دارد ایـن 
اسـت کـه شـما بتوانید یـک سـایت متناسـب بـا عکس های خـود پیـدا کنیـد. معمواًل 
عکس هـای بـا زمینـه سـفید بـرای فـروش در سـایت هایی مثـل شـاتر اسـتاک خیلی 
خـوب جـواب می دهنـد. البتـه سـایت هایی هـم هسـتند کـه شـما می توانیـد از طریق 
آن هـا پرینـت عکس هـای خـود را بـه فـروش بگذاریـد و ایـن بدان معناسـت که شـما 
فایـل بـا کیفیـت جهت پرینـت را در اختیار آن هـا می گذاریـد و آن ها تمـام فرآیند خرید 
را بـرای مشـتریان خـود فراهـم می کننـد و درصـدی را هـم بـرای فـروش و پرینـت و 
ارسـال کار برمی دارند.اگـر از عکاسـی لـذت می بریـد و عکس هـای زیبایـی داریـد که 
دوسـت داریـد آن هـا را در اختیـار همـه افـراد در دنیا قـرار دهیـد و در کنـار آن درآمدی 
هـم کسـب کنیـد به شـما توصیه می کنیم دسـت به کار شـوید چه بسـا هنر شـما بیش 

از پیـش در دنیـا دیده شـود.
 رضا رهنمای مقدم 

مونوکروم یا سیاه و سفید؟


