
ســال دهم/شــمـاره چهارصد و پنجاه و پنج /چهـارشنبـه 23 فروردین 1396
1 2  A p r i l  2 0 1 7  /  w w w. K h o r a s a n n e w s . c o m

ــک عکــس رنگــی  ــای ی ــن مولفه ه ــا از مهمتری قطع
خــوب کیفیــت بــاالی رنگ هــا و نزدیــک بــودن 
ــگ  ــت رن ــا آن را واقعی ــه م ــت ک ــزی اس ــه چی آن ب
می نامیــم. ممکــن اســت در همیــن ابتــدا ایــن ســوال 
ــه جــای اســتفاده  ــد کــه چــرا ب ــرای شــما پیــش آی ب
تنهــا از عبــارت ســاده «واقعیــت رنــگ» گفتیــم آن چــه 
مــا آن را واقعیــت رنــگ می نامیــم. دلیلــش ایــن 
ــال  ــان ها کام ــد انس ــگ در دی ــع رن ــه در واق ــت ک اس
نســبی اســت و اگــر مســئله کوررنگــی را مدنظــر قــرار 
ندهیــم در بیــن انســان های مختلــف دیــد متفاوتــی در 
مــورد هــر رنــگ وجــود دارد. ایــن بــدان معنــی نیســت 
می شــوند  دیــده  متفــاوت  کامــال  رنگ هــا  کــه 
بلکــه در میزان کــم و زیــادی طیف هــای رنگــی 
تابیــده شــده بــه چشــم تفــاوت دارنــد. افــراد مختلــف 
ــد  ــاال می دانی ــد. احتم ــی می کنن ــیر های متفاوت تفس
کــه اســاس فرآینــد دیــدن بازتابــش نــور اســت یعنــی 
ــم طیــف  ــوان یــک رنــگ می بینی ــه عن ــا ب آن چــه م
ــده و  ــذب نش ــوژه ج ــط س ــه توس ــت ک ــوری اس ن
ــام  ــر جســمی تم ــع اگ ــده شــده اســت و در واق بازتابی
ــد  ــذب کن ــد را ج ــورد می کن ــه آن برخ ــه ب ــوری ک ن
عمــال مــا نمی توانیــم آن جســم را ببینیــم و بــه جــای 
جســم تنهــا یــک حفــره ســیاه می بینیــم. ســیاه ترین 
ــور  ــون ســاخته و بیشــترین ن ــاده ای کــه بشــر تاکن م
ــت  ــاده ای اس ــد م ــذب می کن ــود ج ــه خ ــن را ب ممک
بــه نــام وانتابلــک (Vantablack). وانتابلــک در واقــع 
ــن  ــوب کرب ــای نانوتی ــه از آرایه ه ــت ک ــاده ای اس م
درســت شــده کــه تــا 99,965درصــد نــور را بــه خــود 
جــذب می کنــد! اگــر کمــی در مــورد آن ســرچ کنیــد 
عکس هایــی می بینیــد کــه بــه نظــر می رســند 
ــده اند در  ــیاه ش ــر س ــط جوه ــا توس ــی از آن ه بخش
ــمی  ــس جس ــمت عک ــع در آن قس ــه در واق صورتی ک

از جنــس و ســا روکــش واانتابلــک قــرار گرفتــه اســت.
ــا  ــه و آن ه ــا را گرفت ــن بازتابش ه ــا هــم ای دوربیــن م
ــما در  ــه ش ــد ک ــل هایی می کن ــه پیکس ــل ب را تبدی
ــیر  ــوع تفس ــل ن ــن دلی ــه همی ــد. ب ــت می بینی نهای
ــت  ــاوت اس ــر متف ــا یکدیگ ــا ب ــا از رنگ ه دوربین ه
بــه همیــن خاطــر بــرای رنگ بنــدی و ایــن کــه بتــوان 
ــه  ــی ب ــای رنگ ــید فضا ه ــدی رس ــتاندارد واح ــه اس ب
ــا  ــی رنگ ه ــتم های دیجیتال ــد. در سیس ــود آمدن وج
ــت  ــا بی ــن آن ه ــه کوچکتری ــه ک ــای حافظ در واحد ه
ــه فضایــی کــه  ــا توجــه ب اســت ذخیــره می شــوند و ب
ــبز  ــز س ــی (قرم ــگ اصل ــر رن ــرای ه ــم ب می خواهی
آبــی) اختصــاص دهیــم تعــداد ایــن بیت هــا متفــاوت 
اســت.معموال مــا بــا عکس هــای 8 بیتــی (بــرای هــر 
کانــال رنگــی قرمــز، ســبز یــا آبــی) ســر و کار داریــم. 
ــی  ــه شــکل های مختلف ــف ب ــای رنگــی مختل فضا ه
فضــای  هــر  می کننــد  اســتفاده  بیت هــا  ایــن  از 
ــگ آن  ــوت رن ــه آن گام ــه ب ــزی دارد ک ــی چی رنگ
ــع نشــان دهنده  ــم کــه در واق فضــای رنگــی می گویی
ــای  ــازی در آن فض ــل ذخیره س ــای قاب ــداد رنگ ه تع
 sRGB، ProPhoto ــارات ــاال عب ــت. احتم ــی اس رنگ
ــورده  ــتان خ ــه گوش RGB، Adobe RGB 1998 و... ب

باشــد. این هــا در واقــع فضا هــای رنگــی هســتند 
ــد.  ــره می کنی ــا ذخی ــتان را در آن ه ــما عکس ــه ش ک
در این جاســت کــه مســائلی ماننــد کالیبراســیون 
مانیتــور و دســتگاه های چــاپ از اهمیــت خاصــی 
برخــوردار اســت چــرا کــه اگــر آن هــا توانایــی نمایــش 
ــی  ــی متفاوت ــای رنگ ــه در فض ــی ک ــاپ عکس ــا چ ی
نزدیک تریــن  از  باشــند  نداشــته  را  شــده  ذخیــره 
ــد و  رنگ هــای فضــای رنگــی خــود اســتفاده می کنن
ــه  ــه ک ــا آن چ ــی ب ــگ عکس نهای ــه رن این جاســت ک
شــما در دســترس داریــد کامــال متفــاوت می شــود. بــه 

همیــن دلیــل اســت کــه بــه شــما توصیــه می کنیــم 
ــورت  ــه ص ــود را ب ــای خ ــد عکس ه ــر می خواهی اگ
ــایت های  ــا را در س ــد و آن ه ــتفاده کنی ــی اس دیجیتال
اشــتراك گذاری عکــس و... مــورد اســتفاده قــرار 
دهیــد حتمــا از فضــای رنگــی sRGB اســتفاده نماییــد. 
اکثــر ادیتور هــای عکــس ماننــد فتوشــاپ و الیــت روم 
ایــن امــکان را بــه شــما می دهنــد کــه فضــای رنگــی 
عکــس خــود را انتخــاب کنیــد. در فتوشــاپ می توانیــد 
 Assign رفته و پــس از آن بــا انتخــاب Edit بــه منــوی
ــد کــه ایــن انتخاب هــا چــه تاثیــری در  Profile ببینی

ــت  ــد. در الی ــاد می کنن ــس ایج ــی عک ــگ نهای رن
Edit- روم هــم می توانیــد بــا رفتــن بــه مســیر
ــوط  ــه مرب Prefrences->External Editing< گزین

ــره  ــد. کالیب ــر فضــای رنگــی عکــس را بیابی ــه تغیی ب
ــر  ــال اگ ــور هــم بســیار مهــم اســت. مث ــردن مانیت ک
مانیتــور شــما عکســی را زرد تــر از آن چــه اســت نشــان 
دهــد و شــما در تــالش بــرای ازبیــن بــردن ایــن زردی 
شــدت آبــی را در عکــس بــاال ببریــد در دیگــر جا هــا 
عکــس شــما بــا هالــه ای آبــی رنــگ دیــده می شــود 
ــه  ــور شــما این طــور نیســت. البت در حالی کــه در مانیت
شــما نمی توانیــد در مــورد مانیتور هــای غیــر کالیبــره 
دیگــر کاری بکنیــد امــا قطعــا بهتــر اســت رنگ هــای 
ــه اســتاندارد ترین حالــت ممکــن در بیاوریــد  خــود را ب
تــا ال اقــل در جا هایــی کــه مانیتور هــا رنــگ کالیبــره 
دارنــد بــه درســتی نشــان داده شــود. یادتــان باشــد کــه 
اگــر خواســتید عکــس خــود را چــاپ نماییــد فضــای 
رنگــی شــما تغییــر می کنــد و بــه همیــن دلیــل اســت 
کــه معمــوال زمانــی کــه کیفیــت رنگی کار هــا بســیار 
ــوان ناظــر چــاپ وظیفــه  ــه عن ــردی ب مهــم اســت ف

ــرد. ــده می گی ــی را برعه ــق رنگ ــد تطاب تایی

یادداشتعکاسی

چه طور سلفی های بهتری بگیریم

ایــن روزهــا کمتــر کســی اســت کــه اســم ســلفی را نشــنیده باشــد و یــا خــودش حداقل 
ــارت  ــه باشــد. تعریــف ســاده عکــس ســلفی در یــک عب یــک عکــس ســلفی نگرفت
ــه معنــی  ــا ب ســاده عکــس گرفتــن از خــود اســت! ایــن عکــس گرفتــن از خــود الزام
ایــن نیســت کــه شــما توســط دســت یــا مونوپــاد خــود دوربیــن را تــا جــای ممکــن از 
خــود دور کنیــد و بعــد از خودتــان عکــس بگیریــد. ایــن ســلفی می توانــد توســط ســه 
پایــه و یــک دوربیــن کــه بــر روی آن ســوار شــده و در مــد تایمــر اســت گرفتــه شــود. 
نکتــه دیگــر ایــن کــه ســلفی الزامــا عکــس از صــورت نیســت. امــا بیاییــد فــرض کنیــم 
کــه شــما می خواهیــد از خودتــان عکســی بگیریــد کــه حتمــا صــورت شــما در آن باشــد 
و دوربیــن هــم در دســتان و یــا متصــل بــه مونوپــاد شماســت . نکتــه ای کــه در گرفتــن 
عکــس ســلفی بســیار مهــم اســت زاویــه دیــد لنــز شماســت. بــه دلیــل ایــن کــه ســلفی 
ــزایی در  ــش بس ــد نق ــد می توان ــه دی ــن زاوی ــود ای ــه می ش ــک گرفت ــه نزدی از فاصل
چاق تــر و یــا الغرتــر نشــان دادن صــورت و یــا بینــی شــما داشــته باشــد. بــا توجــه بــه 
این کــه ســلفی معمــوال توســط موبایــل گرفتــه می شــود و شــما معمــوال بــر روی زاویــه 
دیــد دوربیــن نمی توانیــد تاثیــری بگذاریــد تنهــا بــه ایــن اکتفــا مــی کنیــم کــه دلیــل 
متفــاوت بــودن ابعــاد چهــره وقتــی کــه بــا دوربین هــای مختلــف و از فاصلــه یکســان 
ســلفی گرفتــه می شــود، لنزهــای بــا زاویــه دیدهــای مختلــف اســت و شــما هــم حتمــا 
بــه ایــن نکتــه پــی برده ایــد کــه دوربین هــای مختلــف زاویــه دیدهــای متفاوتــی دارنــد 
و ممکــن اســت وقتــی از یــک فاصلــه مشــخص بــا یــک دوربیــن عکاســی می کنیــد 

ســه نفــر در کادر جــا شــوند و بــا دوربیــن دیگــر دو نفــر.
هــر چنــد کــه کادر بنــدی در ســلفی کار آســانی نیســت امــا بــد نیســت نکاتــی را در آن 
مــد نظــر قــرا دهیــد . اول اینکــه اگــر تنهــا از چهــره خودتــان عکــس می گیریــد ســعی 
کنیــد ســر خــود را کامــل در کادر قــرار ندهیــد و بگذاریــد کمــی از گوشــه ها بریــده شــود 
بــه ایــن علــت کــه ایــن کار موجــب می شــود کمــی از اعوجاجــی کــه در اثــر نزدیکــی 
ــا  ــه شــما بوجــود می آیــد گرفتــه شــود. نکتــه دیگــر ایــن کــه احتمــاال همــه ب لنــز ب
قانــون یــک ســوم آشــنایی داریــد امــا در مــورد ســلفی بــه آن توجهــی نمی کنیــد. خیلی 
بهتــر اســت کــه ســلفی را طــوری بگیریــد کــه شــما در گوشــه تصویــر قــرار گرفتــه 
باشــید. در واقــع زمــان گرفتــن ســلفی بــد نیســت هــم کمــی در حالــت ســه رخ باشــید 
و هــم در کادر در گوشــه قــرار داشــته باشــید و هــر گــز مســتقیم در مرکــز عکــس کــه 
ــه  ــرار نداشــته باشــید. ب اعوجــاج بیــش از هــر وقــت دیگــر خــود را نشــان می دهــد ق
امیــد ایــن کــه بتوانیــد بــا ســلفی های خــود خاطــرات خوبــی بــرای خــود ثبــت نماییــد و 

ماننــد هــر کار دیگــر در آن زیــاده روی نکنیــد تــا همیشــه لــذت بخــش باشــد.
 رضا رهنمای مقدم 
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