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   RAWفرمت : ال ظهور نگاتيو ديجيت 

اين فرمت گام مهمي براي موقعيت عكاسي . هاي ديجيتال با رزولوشن باال عرضه شد  همزمان با دوربينRAWفرمت 
 معادل ديجيتالي فيلم نگاتيو نور RAWدر مقايسه، فرمت . ديجيتال است، تا بتواند هم تراز و يا بهتر از عكاسي فيلم باشد

  .آيد  به حساب مي  تصاوير ظاهر شدهPsd ,Jpg ,Tiffفايلهاي با فرمت در عوض، . ديده و ظاهر نشده است
هاي متفاوت  گرديد برنامه  خاص خود را داشت، كه باعث ميRAWاي  آن بوده است كه هر توليد كنندهتا كنون، مشكل 

 معضل دو  براي حل اينAdobe شركت .هاي مختلف يك كارخانه ها ساخته شود، حتي براي دوربين جهت پروسس فايل
توان   را ميRAWفتوشاپ است، كه به كمك آن تمامي تصاوير   Raw Plug-inاولي . برنامه كامپيوتري مهم را عرضه نمود

اي   كه برنامهDNGيا  Adobe Digital Negative به نام RAWدوم، معرفي فرمت واحد تصويري . مشاهده و پروسس نمود
هنگامي كه . اين برنامه رايگان است.  استAdobeاستاندارد شركت  به RAWهاي مختلف  مبدل براي تبديل فرمت

ظهور  كنيد، مطابق تنظيم استاندارد اين برنامه پروسه  باز ميAdobe Camera RAW را در برنامه ويرايش RAWتصاوير 
 RAW ،Read Onlyتصاوير با  فرمت . شود گيرد و در صفحه مونيتور به صورت تصوير پوزتيو به شما عرضه مي انجام مي

توان آن را به همان   در فتوشاپ باز شده و ميTiffبه محض اينكه پروسه كامل گرديد، تصوير به عنوان فايل . هستند
  . فرمت در هارد ذخيره نمود

دهد، كه نسبت به نسخة   عرضه شده نشان ميCS2 را كه با فتوشاپ Adobe Camera RAW جزئيات نرم افزار ،1تصوير
CSدر فتوشاپ هم اگر يك عكس . به مجله انجمن عكاسان كانادا مراجعه شود( .تتر اس  كاملRAW را باز كنيد، اين 

  :بيائيد با تمام امكانات آن آشنا شويم. توضيحاتي در حاشيه اين تصوير اضافه شده است). بينيد صفحه را نيز مي
 بايت Bit-dept( : 16(، ميزان بايت  )شود  توصيه ميAdobe RGB( بزرگنمايي تصوير، فضاي رنگ : قسمت پايين چپ 

  و اندازه تصوير،) شود توصيه مي
و فهرست تنظيم مطابق ) شود ، يعني همانطور كه عكاسي شده، توصيه ميAs Shot( وايت باالنس : قسمت راست 

   )Settings و  Preference( ترجيح شما 
                      روشــن و   رهــق تيـالم مناطــس اعــــسپ. رام استــر آن هسيتوگــ و زيRGBات ــــاطالع: اال ـــت راست بــقسم

(Highlight & Shadow Clipping)،و ابزارها   
  ) Batch( براي انجام پروسه گروهي تصاوير : سمت چپ باال 

همانطور كه در قسمت . كنم ه ميتشريح تمامي جزئيات آنها از حوصله اين مقاله خارج است و فقط به نكات مهم آن اشار
 RAW، فرمت ) ترجمه آن به فارسي رجوع شود1 و يا بولتن شماره 2006به مجله بهار ( اول اين مجموعه مقاله ذكر شد 

كند، ولي در   بايتي ذخيره مي12دوربين اطالعات تصوير را به عنوان  فايل .  بايتي است16 بايتي در محيط 12يك فايل 
در ( يابد  ش ميــ بايتي كاه8و يا به ) شود ه ميــكه توصي(  بايتي افزايش يافته 16ين تصاوير يا به هنگام پروسس، ا

 (Clips)يكي از موارد بسيار مفيد، اعالم مناطق تيره و روشن ). چپ پائين صفحه قابل كنترل است bit-deptقسمت 
اگر اين امكان را با كليك . ص هستند و جزئياتي ندارند نقاطي است كه صرفاً سفيد يا سياه خالClipsمنظور از . باشد مي

اين عمل . شوند كردن روي آن فعال كنيد، نواحي كامالً روشن به رنگ قرمز و نواحي كامالً تيره به رنگ آبي ظاهر مي
هستند و الزم به ذكر است كه اين رنگها اخطار بصري . بريد گيرد كه توناليته را بيش از حد باال مي هنگامي صورت مي

  . آيند جزو تصوير به حساب نمي
  RAWپروسس تصوير 

  .  بچرخانيدRotateدر صورت لزوم، تصوير را با استفاده از  -1
 . باشد مي ( Adjust Tab)اولين كار تنظيم نور و رنگ  -2

  (As Shot)ايد، تنظيم كنيد  وايت باالنس را همانطور كه عكاسي كرده -
- Exposure  : روشن عكسبراي كنترل نور در نقاط 
-   Shadow :در صورتيكه اين امكان مناطق سايه را به اندازه كافي روشن . طق سايه عكسابراي كنترل نور در من

 .  برويدCurve tabنكرد، به سراغ 
-  Brightness :  توناليته متوسط( براي كنترل نقاط با نور متوسط ( 
 .ها را تنظيم كنيد سپس در صورت لزوم رنگ -
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