
اي ضمن اعتراض به چنين  هايي رو به رو شد، از جمله دوستاني در همان زمان در مقاله  از عادت ديگري با مخالفت
  : قرار داشتند، نوشتنرفتاري در شرايطي كه مردم بي دفاع بوسني و هرزگوين تحت حمالت وحشيانه تجاوز گرا

ها آن سنجاق قفلي به عنوان نشانه نوجويي  از گشت سالامروز بعد » ام كه اين سنجاق قفلي را به كجا بزنم؟ مانده« 
  .  به دفتر نشريه نقل مكان كرده است

، كنجكاوي، اتصال، استقالل و ارتباط با ديگران اين نشريه امروز با آن پيش زمينه به عنوان نماد ميل به متفاوت بودن
 . دگوي در دفتر نشريه نشسته و به مراجعه كنندگان خوش آمد مي

اين . خواهد با شما باشد و شما را به عنوان دوستاني صميمي در كنار خود حفظ كند امه عكاسي خالق ميفصلن
فشاريم  دست شما را محكم مي. تواند بين يك نشريه و خوانندگانش به وجود بيايد اي است كه مي بهترين شكل رابطه

بخش  ر اين خواهد بود كه يك رابطه دو سويه نتيجهتالشمان نيز همواره ب. گوييم كه به شما نيازمنديم و صميمانه مي
بياييد با كمك هم يك نشريه . بياييد با هم باشيم و فايده با هم بودن را به ديگران نيز برسانيم. با شما داشته باشيم
تا توانيم كار را از سر عالقه شخصي  ما به تنهايي مي. صداست اند كه يك دست بي از قديم گفته. خوب منتشر كنيم
ولي براي تداوم آن كه ديگر جنبه شخصي نخواهد داشت، وجود شما مخاطبين عزيز كار سازتر و . حدي پيش ببريم

اذعان داريم كه در اين گام پر از . ايم ما فقط گام نخست را برداشته. ايم تر از ماست كه فقط شروع كرده تعيين كننده
اي توفيق يابيم كه در شان   خواهيم نتوانست به انتشار نشريهولي معتقديم كه با كمك شما. ضعف و نارسايي هستيم

  . جامعه عكاسي ماست
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قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملت در سراسر كشوركه به سامانه ( به نام فصلنامه عكاسي خالق 2386753
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  روش عالي براي افزايش دقت عكس

  85 تابستان –مجله انجمن عكاسان كانادا  ،محمد ثابت
  www.masoudsoheili.com     مسعود سهيلي: ترجمه 

Photoshop Minute, A great way to sharpen  

Mohamad Sabet, www.QuaintArt.com 

Canadian Camera – Summer 2006 

Translation: Masoud Soheili  
  

. شود وجب تغييراتي در رنگ و يا توناليته عكس مي م، براي افزايش دقت عكسUn-Sharp Maskگاهي اوقات استفاده از  
  : توان از اين مشكالت پرهيز نماييد به روش زير مي

 .  را در فتوشاپ باز كنيدRGBيك عكس  -

 :  را به عنوان يك اليه جديد كپي كنيدBackgroundاليه  -

Mac. Computer: Command + J                         Windows: Control + J  

- High Pass Filter بر عكس اعمال كنيد10 تا 5 را به ميزان  :                         Filter > Other > High Pass 

  :  يكي كنيدOverlayدو اليه را با استفاده از دستور  -
Layer > Soft Light (Layer Style) > Blending Option > Blend Mode > Soft Light  
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