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با عبور از فراز و فرودهای بسیار ، رسانجام نخستین ش�ره از مجله منترش شد.

کاغذ ما �ام شد ، اما هنوز جاده ی سفیدی را با مطالب مهم علم عکاسی  و گرافیک نقش 

می بندیم وفتوگراف را به صورت مجازی در اختیارتان قرار می دهیم.

آموزشی  و  معنا دهیم  گوناگون  نگرش های  با  کلمه عکس  به  این نرشیه می خواهیم  در 

مستمر و پویا را همگام با ش� دوستان تحقق بخشیم.

از عوامل پشت صحنه ی فتوگراف می توان عالقه ، استعداد ، مهارت وذوق را نام برد که 

آفرینش فتوگراف از بهم پیوسª این عوامل ممکن بود.

در روند آموزش عکاسی ، فتوگراف قصد دارد نرم افزارهای گرافیکی به روزی را در اختیار ش� 

عزیزان قرار دهد.

در حقیقت گرافیک با عکس هم پی�ن می شود تا مسیری را طی کنند و به قله ی موفقیت 

برسند که این قله ه�ن حرفه ایی شدن در این زمینه ها  و کشف ناشناخته های این دو رشته 

است.

نرم افزارهای علمی و آموزش کامل آنها می توانند ابزاری برای رسیدن به موفقیت باشد ، 

فتوگراف می خواهد با تغییرات شیرینی اهداف آموزشی را میرس سازد تا بازخوردهای وسیع 

و در عین حال پیرشفته ای را بدست بیاورد.

امید است با پیوسª به فتوگراف ما را در هرچه بهرت شدن نرشیه و رسیدن به یک موفقیت 

همگانی با همراهی و همدلی خود  دراین مسیریاری کنید.

محمد بنائى

سخنى با دوستان فتوگرافى

ســـر دبير
info@gfx-mag.com
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برگزاری نخست� دو ساالنه ديوار نگاری و گرافيک در نيمه دوم اسفند ماه

پرده برداری از لوگوی ويندوز هشت

فتوگراف - در آخرين ماه سال، براي اولين بار در ايران شاهد برگزاري نخستين دوساالنه ديوارنگاري و گرافيك توسط سازمان زيباسازى 
شهر تهران، خواهيم بود .

دبير نخستين دوساالنه ديوارنگارى و گرافيك محيطى درباره بخش هاى مختلف اين دوساالنه گفت: « اين دوساالنه در سه بخش مسابقه 
و نمايشگاه آثار طراحى ديوارنگاره و گرافيك محيطى، پژوهش و همايش علمى،  نمايشگاه تجهيزات، مواد و مصالح 17 تا 23 اسفندماه 

سال جارى در برج ميالد برگزار مى شود .»
طبق اعالم روابط عمومى سازمان زيباسازى شهر تهران در اين دوساالنه عالقه مندان در بخش مسابقه و نمايشگاه آثار طراحى ديوارنگاره 
و گرافيك محيطى، 2 گرايش تكنيك ماندگار و تكنيك نيمه ماندگار، در بخش پژوهش و همايش علمى موضوع هايى چون تحقيق، مقاله، 
پايان نامه و كتاب هاى تخصصى تاليف و ترجمه و همچنين در بخش نمايشگاه تجهيزات، مواد و مصالح با عرضه فناورى ها، فعاليت ها و 

دستاوردهاى مواد و مصالح در زمينه ديوارنگارى وگرافيك محيطى كه در شهر قابليت كاربردى دارند، شركت داده  مى شوند.
بر اساس برنامه ريزي اين سازمان، طى دو روز 18 و 19 اسفندماه در دو نوبت صبح و عصر، صاحبنظران به ارائه مقاالت تخصصى و 

سخنرانى خواهند پرداخت و حداقل 4 ورك شاپ نقاشى ديوارى نيز با حضور استادان و كارشناسان برگزار خواهد شد.

فتوگراف - بعد از سر و صدا ها بر سر لوگوهاي پيشنهادي براي ويندوز هشت ، 
شركت مايكروسافت به طور رسمي لوگوى جديد اين ويندوز را رونمايي كرد ، اين در حالي است كه حجم وسيعي از انتقادات وارده 

در اين  به طور كم سابقه اي ادامه يافته است .
 ويندوز 8 بازنگرى كاملى بر سيستم عامل ويندوز است، به همين خاطر لوگوي ويندوز هم دوباره طراحي شد تا با فضاي جديد ويندوز 

همخواني بيشتري داشته باشد .
همانطور كه مايكروسافت در مورد لوگوى جديد ويندوز اعالم كرده:" ما مى خواستيم لوگوى جديد با هر دو طراحى مدرن و كالسيك 
سازگار باشد" در لوگوى جديد ويندوز از رنگ و خطوط و اشكال ساده و مسطح استفاده شده و رنگ آن نيز با رنگ اصلى ويندوز 8 
سازگار شده است . جالب توجه است كه در اين طراحي ، ويندوز  به صورت صاف و هماهنگ با كاربري «مترو» طراحى شده است و 

با عوض كردن رنگ قالب ويندوز 8 ، تغيير مستقيما روى رنگ لوگوى ويندوز نيز منعكس مى شود . 
با وجود طرفداران اين لوگو كه طراحي آن را يك نبوغ مي دانند ، منتقدان در طراحى لوگوى ويندوز 8 ، سادگى محض ، نبود نشانه 
هاي مثبت ، القاي حس سستى و ضعف ، وجود خطاى ديد ، هدايت ديد به سمت لوگوي پنجره و جداسازي اجزاي لوگو را از اشكاالت 

عمده آن برميشمارند . 
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انتشار فراخوان چهارم� دوره مسابقه 

عکس «شوکا»

کتیبه های ماندگار

نگاه  با  فراخوان چهارمين دوره مسابقه عكس «شوكا» 
مستند به «اتاق تلويزيون» در اولين روز اسفند منتشر 
مسابقه  چهارمين  در  شركت  براي  عالقه مندان   . شد 
يا  آنالوگ  از  اعم  را  خود  آثار  بايد  شوكا  كافه  عكس 

ديجيتال به صورت چاپ شده ارايه كنند . 
با پنج قطعه عكس در  نيز مي تواند حداكثر  هر عكاس 
بايد  عكس ها  اين  قطع  و  كرده  شركت  مسابقه  اين 
20×30 سانتي متر باشد . اين در حالي است كه بر اساس 
فراخوان،عكس ها نبايد پاسپارتو يا قاب شده ارسال شوند 
. در اين فراخوان آمده است كه عكس هاي ارسالي تا يك 
ماه بعد از اعالم برندگان در كافه شوكا نگهداري خواهد 
هيچگونه  برگزاركننده  مقرر  زمان  پايان  از  پس  و  شد 
مانده  باقي  عكس هاي  استرداد  قبال  در  مسووليتي 

نخواهد داشت .
مراسم افتتاحيه و اهداي جوايز اين مسابقه نيز خرداد ماه سال 91 در خانه هنرمندان ايران برگزار و عكس هاي برگزيده به مدت يك هفته 

در همين مجموعه به نمايش در خواهد آمد .
جايزه بخش ويژه اين مسابقه نيز همچون دوره هاي گذشته با عنوان «بهمن جاللي» توسط رعنا جوادي (همسر بهمن جاللي و عكاس) 

داوري خواهد شد و برنده آن يك عكس از آثار بهمن جاللي را دريافت خواهد كرد.
داوري آثار چهارمين دوره اين مسابقه توسط هنرمنداني چون بهرام دبيري (نقاش)، محمدرضا صفدري (نويسنده) و پيمان هوشمند زاده 

(عكاس) صورت خواهد گرفت.
جايزه نفر اول تنديس آهوي مازني و 60 درصد وجوه ارسالي و جايزه نفر دوم لوح پيروز و 40 درصد وجوه ارسالي خواهد بود. 

عالقه مندان براي ارسال آثار خود به مسابقه عكس شوكا تا 15 ارديبهشت ماه سال آينده فرصت دارند.

به گزارش سايت خبرى رسم ، نمايشگاه كتيبه هاى ماندگار 21 اسفند در موزه هنرهاى معاصر اصفهان گشايش مى بايد.
براساس خبر ارسالى، در اين نمايشگاه تعداد 38 اثر خط- گرافيك با مضامين مذهبى از محمد موحديان عطار به نمايش گذاشته مى شود 

كه تا 21 فروردين 1391 داير خواهد بود. آيين گشايش اين نمايشگاه ساعت 10 صبح روز ياد شده آغاز مى شود.
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آموزش طراحى

 يك شخصيت هاليودى

، بهترين هنرمندان را در بخش هاى  فتوگراف برآن است تا در هر شماره 
مختلف عكاسى ، پوستر ، كاريكاتور ، نقاشى ، انيميشن و ...  معرفى كند.

آثارى كه با مناسبت هاى تقويمى و شرايط روز هماهنگ هستند در اولويت 
قرار دارند.

لطفا آثار خود را تا پايان روز دهم هر ماه ارسال كنيد .
آثار ارسال شده بايد داراى مشخصات باشند.

در قسمت موضوع ايميل ،عبارت ” مربوط به آثار طاليى“  را درج كنيد.

آ�ر طال�ی

BestGFX-Mag@Gmail.com
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با استفاده از كليد هاى Ctrl +L صفحه فوق باز شده 
و مقادير را مطابق شكل زير اعمال كنيد

از طريق ابزار Lasso Tool  دور چشم را انتخاب 
 Feather مقدار  Shi� + F6 كرده و كليد هاى

Radius  را روى 6 يا 5 قرار دهيد. (مطابق شكل ها)

مطابق  شكل زير مقادير را تنظيم كنيد . از منوى اليه ها Gradient Map را انتخاب كنيد. 
edce01#   , #000000  رنگ هاى

با فشار دادن كليد هاى Ctrl + U  پنجره 
Hue/Saturation  باز ميشود و اعداد زير را اعمال 

كنيد.

قسمت هاى پيراهن را در يك اليه جديد با كد 
#000000 رنگ كنيد 
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آموزش طراحى چهره شخصيت هاليودى
سطح :  متوسطه 

نرم افزار : فتوشاپ 
مدت آموزش اجرا : حدودآ 40 دقيقه 

در اين آموزش قرار است كه يك پوستر از بازيگر فيلم ترنسپورتر طراحى كنيم 
ابتدا يك فايل جديد با مقادير 1000 در 1200 پيكسل با DPI  300 باز كنيد . 1

23
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از منوى Image  بروى گزينه  Adjustments  و 
بعد  Brightness / Contrast  را انتخاب كنيد و 

مقادير زير را اعمال كنيد . 

Brightness بروی 0
Contrast  بروی 80

تصوير منتخب را وارد صفحه جديد كنيد .
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و الیه فوق را  در حالت Overlay  قرار دهید

گزینه Burn Tool  را انتخاب کرده و در نواحی زیر ماسک به 

عنوان خط سایه استفاده کنید . مطابق تصویر

از تصاویر گل و بوته هم میتوان در قسمت گردن تصویر استفاده 

کرد و مقادیر رنگ زیر را انتخاب کنید . 

از یک تصویر کهکشان هم میتوانید برای تصویر بکگراند استفاده 

کنید و به دلخواه میتوانید نوشته های برای این پوسرت انتخاب کنید

تصویری مانند تصویر زیر را انتخاب کرده و وارده فتوشاپ کنید و 

قسمت  هایی از گچ بری این تصویر را برش بزنید و وارد پروژه در 

حال انجام کنید .

تصویر یه ماسک را انتخاب و مطابق شکل های زیر اجرا کنید 

موفق باشید

آموزش و طراحى هايتان
 را براى ما ارسال كنيد

BestGFX.Mag@Gmail.com
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به بهانه اسكار گرفتن ِ يك 
آفتاب پرست دوست

 داشتني

«رنگو» انيميشن بلندى به كارگرداني 
«گور وربينسكي» است كه در دو سال 
اخير توجه منتقدان زيادي را به خود 
جلب كرد، طرفداران فراواني پيدا كرد 
خوبي  جوايز  گوناگون  محافل  در  و 
گرفت . اين فيلم اولين كار انيميشن 

وربينسكي است، البته او زودتر از اينها مايل به ساختن يك  انيميشن 
بود اما مشغوليتش براي ساخت «دزدان دريايي كاراييب» مانع او شد.
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مهتاب جودكى
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bestGFX.MAG@gmail.com برترين آثار ارسالى

ما برآنيم تا برترين هاى هنرى هر بخش را انتخاب و معرفى كنيم. 
لطفا آثار خود را قبل از دهم هر ماه براى ما ارسال كنيد ، ما منتظر دريافت آثارتان هستيم.
براى اين شماره عكس هاى بسيارى به دستمان رسيده است و از بين آنها تنها 3 عكس 

برگزيده و معرفى و به گالرى ماه مجله اضافه ميشود.
همچنين به دليل به حد نصاب نرسيدن آثار گرافيكى و نقاشى فتوگراف اين ماه گالرى 

گرافيك نخواهد داشت.
با تشكر از دوستان هنرمند و گرامى كه آثارشان را براى ما ارسال كردند ، نام آنها آذين 

كننده شماره است.

همراهان این ش�ره :

فاطمه نرصآبادی ، هانیه شکیبا ، حامد قلی زاده ، سوگند قعله نویی، معصومه ولی پور ، شهرام دلدار ،گروه ه�ی چیز  

ی
سال

 ار
ار

 آث
ن

ری
برت
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Hanieh Shakiba

Hamed Gholizadeh
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آموزش مقدماتى تا پيشرفته اينديزاين
از شماره يك (فروردين 91)

توسط : شهرام دلدار

Sh.deldar@gfx-mag.com

www.takbook.com



HDR
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HDR
به   HDR اسم عكس هاى  بحال  تا               شايد 
گوشتان خورده باشد، عكس هايى كه تركيب رنگ و 

كنتراست آنها به شدت خيره كننده و زيباست.  

و  است   High Dynamic Range مخفف    HDR  
شيوه اى است كه در آن گستره نورگيرى و كنتراست 

عكس افزايش پيدا مى كند.

تصوير برداري دامنه ديناميك باال در پردازش تصوير، 
از  مجموعه اى  به  عكاسى  و  كامپيوترى  گرافيك 
روش هاى  به  نسبت  كه  مى شود  گفته  تكنيك هايى 
روشنايى  ديناميك،  دامنه  وجود  امكان  معمول، 
بيشترى بين نقاط تاريك و روشن را فراهم مى كنند . 
هدف اين تكنيك ها نمايش دقيق دامنه شدت هاى نور 

موجود در صحنه هاى طبيعى است.

عكس هاى اچ دى آر (HDR) با تركيب چند عكس به 
چند  بايد  اچ دى آر،  عكس  هر  براى  مى آيند؛  وجود 
يا 5  (معموال 3  تهيه كرد  كادركامال يكسان  با  عكس 
عكس) و هر عكس بايد با نوردهى خاصى گرفته شده 
باشد؛ به اين ترتيب كه يك عكس با نوردهى معمولى 

و بقيه عكس ها با نوردهى دو پله كمتر و بيشتر.

تصويربردارى دامنه ديناميك باال
High dynamic range imaging
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نوردهى  مقدار نورى است كه به فيلم يا گيرنده تصوير مى رسد، اين مقدار تركيبى از نور
 موجود، عدد ديافراگم و سرعت شاتر است.

هدف از عكاسى اچ دى آر، افزايش محدوده ديناميكى است و با تركيب محدوده ديناميكى
 محدود عكس ها، به عكسى با محدوده ديناميكى بزرگ، كه اچ دى آر ناميده مى شود دست

 پيدا مى كنيم . نكته مهم اين است كه محدوده ديناميكى قالب  RAW به مراتب بزرگتر از JPG است،
 در نتيجه الزم است كه براى عكاسى اچ دى آر از قالب RAW استفاده شود.

براي تهيه عكس هاي  HDR شما بايد با دوربين خود 3 عكس با نوردهى متفاوت
 از يك منظره بگيريد و بعد با نرم افزار مناسب كه مى تواند نسخه جديد نرم افزار فتوشاپ

 و يا نرم افزارPhotomatix  باشد، اين عكس ها را ويرايش كنيد و يا اينكه روشنايى دوربين ديجيتال 
خود را بحالت دستى برده و تنظيمات  (Image Brightness EV)   آن را در تاريك ترين، روشن ترين

 و نرمال ترين حالت قرار داده و با هر كدام از اين حالت ها يك عكس تهيه كنيد.
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(HDR) یک تصویر با استفاده از تکنولوژی تصویربرداری دامنه دینامیک باال
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با سپاس فراوان از :

 ،  (persian graphic) احسان دليرى فر  ، (PersianGFX) مصطفى عنايتى ، (Fotolia) على زمانى
مهدى صادقى (Rasm) ، اينفوگراف ، ايران وب نيوز و همه همكارانى كه ما در در رساندن به اين مهم 

يارى كردند كمال تشكر و قدردانى را داريم.

منتظر اولين شماره رسمى ما باشيد

www.takbook.com
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