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پیئیجی JPEG
جی 



پش٘ٚذٜٞبی ٌشافیىی اػت.ایٗ ٘بْ ثشای ػبدٌی ثلٛست

اصدػتدٙٞذ ٜ

ئیخی (٘)JPEGبْ یه اػتب٘ذاسد ٔتذا َٚدس سایب٘ ،ٝثشای فـشدٜػبصی 
پی 
خی 

خِیپًِ ٘یضخٛا٘ذٜٔیؿٛد.ایٗ ٘بْوٛتبٜؿذٌ«ٜشٜٔٚـتشن وبسؿٙبػبٌٖشافیه»ثٝاٍّ٘یؼی Joint Photographic Experts Groupاػت،وٝ
٘بٌْشٞٚیاػتوٝایٗاػتب٘ذاسدساتقشیفوشد٘ذ .
جیپگ 
قالة 
ٔیتٛاٖ
ٔیٌشددٚ،چٍ ٝ٘ٛ
فـشدٜػبصی 

ثبیتٞب
ٔیوٙذیهتلٛیشچٍٝ٘ٛثٝخشیب٘یاص 
خیپًٔـخقوٙٙذٜوُذٌزاسیٞبییاػتوٝتقییٗ 
اػتب٘ذاسد 
آٟ٘بسادٚثبس ٜث ٝحبِتتلٛیشیٚلبِت اِٚیٝثبصٌشدا٘ذ.اصایٗسٚؽفـشدٜػبصی ٔقٕٛالً ثبفٛٙاٖفـشد ٜػبصیضبیقبتی٘بْثشدٜٔیؿٛد.دسسٚؽفٛق
خیپً ٚخٛد داسد وٝ
ٕ٘یتٛا٘ٙذ ٔدذداً ثبصیبثی ؿ٘ٛذ اٌشچٛ٘ ٝػب٘بتی دس خظ پبی ٝاػتب٘ذاسد  
ٚیظٌیٞبی دیذاسی دس عی فشایٙذ اص ثیٗ سفت  ٚ ٝ

ثشخی اص 
دادٜٞب دس ٌزسٌبٟٞبی چٙذ ٌب٘ ٝاخضا ثبال ٔتشاوٓ ٔیؿ٘ٛذ.
خیپً پیـشفت ٚ ٝدس  ٓٞپیچیذ ٜدیٍشی ٚخٛد داسد و ٝدس اٖ  
ٔیثبؿٙذ.لبِت  
فبلذ تّفبت  
پیؾٕ٘بیؾ ٔٙبػت
ٔیؿ٘ٛذ  ٚث ٝاٟ٘ب اخبص  ٜ
ایٗ لبِتٙٔ ،بػت خٟت تلبٚیش ثضسٌی اػت و ٝدس حبَ داّ٘ٛد ثب خغٛط استجبعی وٓ ػشفت ٕ٘بیؾ داد  ٜ
ٔیؿٛد ٔقٕٛالً فبیّٟبی ٘ JPEGبٔیذٜ
خیپً اػتفبد  ٜ
فـشدٜػبصی  

ٔیدٞذ.فبیّٟبی تلٛیشی و ٝدس آٟ٘ب اص 
دادٜٞب سا  
ثقذ اص دسیبفت تٟٙب ثخـی اص  
ٔیپشداص٘ذ.لبِت
ٔیؿ٘ٛذ دس ٚالـ ث ٝایدبد یه فبیُ دس لبِت   JFIF
خیپً ٘ٛؿت  ٝ
٘شْافضاسی ٚیشایؾ تلبٚیش و ٝثب یه فبیُ  
ثش٘بٔٞٝبی  
ٔیؿ٘ٛذ.اوثش  

ٔیثبؿذٕٞ.چٙیٗ
JPEG/JFIFپشوبسثشدتشیٗلبِتخٟترخیشٜٚا٘تمبَتلبٚیشثشسٚیٚةٞؼتٙذ.ثٝایٗدِیُلبِتJPEG/JFIFثٟتشاصلبِتٌیف 
ٔیثبؿذ .
ٔیٌیشداسخح 
پیاٖخیوٝثشایتِٛیذفبیّٟبیتلٛیشیثضسٌتشٔٛسداػتفبدٜلشاس 
لبِت٘JPEG/JFIFؼجتثٝلبِت 
جیپگ 
دياصلمُم 
ٔیوٙذ،یقٙیغیشفبدیاػتاٌشدس یهٔحذٚدٜوٛچهتفبٚتسٍ٘یفبحؾٚخٛد
اعالفبتٔفیذتلٛیشدسیهٔحذٚدٜوٛچهخیّیٔالیٓتغییش 
حؼبعتشاػتتبثٝسً٘ .

داؿتٝثبؿذ.لذستتفىیهدیذا٘ؼبٖدستلبٚیشخبوؼتشیثیـتشاػتیقٙیچـٓثٝسٚؿٙبییٚتیشٌی
دادٌَا 
ازتیهرفته 


چـٓپٛؿیاػتأبصٔب٘یوٝتلٛیشٔتقبلجبًثشای
خیپًلبثُ 
دادٜٞبدساثشفـشدٜػبصی 
ٔیسٚد،اصثیٗسفتٗ 
ٍٙٞبٔیوٝتلٛیشتٟٙبثشایٕ٘بیؾثىبس 
خیپً تب حذ غیشلبثُ لجِٛی افضایؾ یبثذ.یه ٕ٘ ٝ٘ٛاص چٙیٗ تبثیشاتی دس
آستیفىتٞبی تلٛیش ٕٔىٗ اػت دس اثش فـشدٜػبصی  

پشداصؽ اػتفبد ٜؿٛد ،
ٔیؿٛد،أبایٗعٛس٘یؼتJPEG.دسٚالـ
ٔیؿٛد.اِٚیٗتلٛساؿتجبٜدسٔٛسدJPEGایٗاػتوٝاصآٖثٝفٛٙاٖفشٔتفبیُیبد 
تلبٚیشصیشٔـبٞذ ٜ
ٔیثبؿذ،
تىٙیىی ثشای فـشد ٜػبصی تلٛیش اػت٘.بْ آٖ ٘یض ٔخفف  Joing Photographic Experts Groupیب ٌشٔ ٜٚـتشن خجشٌبٖ فىبػی  
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ٔیدٙٞذ.دس ػبَ  ۶۸۹۱ایٗ ٌش ٜٚتـىیُ ؿذ تب یه اػتب٘ذاسد ثشای فـشد ٜػبصی تلبٚیش ایدبد
حشفٝای فىبػی و ٝاػتب٘ذاسد  JPEGسا تٛػق  ٝ
ٌش  ٜٚ
ٔیؿٛد ،أب ٞذف ٌش ٜٚثٚ ٝخٛد آٚس٘ذ،JPEG ٜ
ایٕیُٞب ثىبس ٌشفت  ٝ
ٚثاليٞب ٌشفت ٝتب  

وٙذ.أشٚص ٜاص اػتب٘ذاسد  JPEGدس  ٕٝٞخب ،اص ٚة ػبیت  ٚ
فشٔتٞبی ٔختّف فبیُ و ٝلبدس ث ٝرخیش ٜاػتب٘ذاسد
فىبػبٖ آٔبتٛس ثٛد ٜو ٝللذ داؿتٙذ تقذاد صیبدی فىغ سا دس حبفؾ ٝدٚسثیٗ خٛد رخیش ٜوٙٙذ .
ٞ JPEGؼتٙذ فجبستٙذ اص  Exifیب   JFIF ٚ Exchangeable image file formatیب  Jpeg File Interchange Formatو ٝاِجت ٝوبسثش فبدی
ٔیؿٙبػتٙذٚتفبٚتیثیٗویفیت
فبُٔٞب٘یضایٗدٚفشٔتسا JPEG
ػیؼتٓ 

ٕ٘یتٛا٘ذایٗدٚفشٔتسااصیىذیٍشتٕیضدادٜٚتفبٚتآٟ٘بسأتٛخٝؿٛد.

تلٛیشآٟ٘بٚخٛد٘ذاسد.دسسٚصٞبیاَٚؿشٚؿثٝوبسایٙتش٘تفشٔتسایحثشایرخیشٜتلبٚیشGIF،ثٛدوٝثشخالف،PNGایٗفشٔتاصتقذادٔحذٚدی
ثّٛنٞبی۹دس۹پیىؼّیٚػبدٜػبصی ثّٛن
ٔیوشد.وٕی ثقذ JPEGخبی GIFسا ٌشفت JPEG.ثشاػبعػبصٔب٘ذٞیتلٛیشدس  
اصسً٘پـتیجب٘ی 
ٔیوٙذٔ.قٕٛال تغییشات افٕبَ ٌشدیذ ٜدس
ٔیوٙذ  ٚثشاػبع تشویت یه فىغ ،حدٓ فبیُ  ٚویفیت آٖ پغ اص فـشد ٜػبصی تغییش  
اعالفبت ،وبس  
فىغٞبی فـشد ٜؿذ ٜثب اػتب٘ذاسد  JPEGثب چـٓ ا٘ؼبٖ لبثُ ٔـبٞذ٘ ٜیؼتٙذ أب اٌش ٔیضاٖ فـشد ٜػبصی سا صیبد وٙیٓ ،افت ویفیت فىغ آ٘مذس صیبد

ٔیآٚسد.ثٝدِیُ٘حٜٛفـشدٜ
ٔیؿٛدوٝثٝساحتیلبثُتـخیقخٛاٞذثٛدٔ.قٕٛالفـشدٜػبصی٪۱۶یهتقبدَثیٗحدٓٚویفیتفىغثٚٝخٛد 

ٔیؿٛد  ٚایٗ سٚؽ ٔٙبػت فىغٞبی حبٚی ٔت ٚ ٖٛیب خغٛط
فبیُٞب دس سٚؽ ٔ ،JPEGقٕٛال اص ایٗ سٚؽ ثشای فـشد ٜػبصی تلبٚیش اػتفبد  ٜ
ػبصی  
٘یؼت 
ایهَموگاَیوسدیکتٍتصًیر PNG


ي JPEG


ثّٛنٞبی  ۹دس  ۹پیىؼّی
ٔیتٛا٘یذ تبثیش فـشد ٜػبصی  JPEGدس اعشاف خغٛط سا ٔـبٞذ ٜوٙیذ ،دِیُ آٖ  ٓٞتمؼیٓ ثٙذی تلٛیش ث  ٝ
ؿٕب ثشاحتی  
ٔیؿٛد و ٝدس ػبیض فبدی
ٔیوٙیذ فـشد ٜػبصی ث ٝسٚؽ  JPEGثبفث افت ویفیت دس تلٛیش  
اػت و ٝدس ثبال تٛضیح داد ٜؿذٕٞ.ب٘غٛس ؤ ٝـبٞذ  ٜ
ٔیوٙیذ  ٚتغییشی دس آٖ افٕبَ ٕ٘ٛد ٚ ٜػپغ رخیشٜ
فىغ ث ٝساحتی لبثُ ٔـبٞذ٘ ٜیؼت.دس ٘ؾش داؿت ٝثبؿیذ وٞ ٝش ثبس یه فبیُ  JPEGسا ثبص  
ٔیؿٛد.یقٙی حتی اٌش حدٓ فبیُ ؿٕب تغییش ٘ىٙذ ،ثبص  ٓٞث ٝدِیُ ػبختبس فـشد ٜػبصی تلٛیش دس  ،JPEGاص ویفیت
ٔیوٙیذ اص ویفیت آٖ وبػت  ٝ
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ٔیتٛا٘یذ یه فبیُ  JPEGسا ثبص ٕ٘ٛد ٚ ٜسٚی آٖ تغییش وٛچىی افٕبَ وٙیذ ٔ ٚدذدا رخیشٕ٘ ٜبییذ ،اٌش
ٔیؿٛد.ثشای اثجبت ایٗ ٔٛضٛؿ  
تلٛیش وبػت  ٝ
ٕٞیٗ س٘ٚذ سا چٙذیٗ ثبس تىشاس وٙیذ ث ٝساحتی افت ویفیت تلٛیش سا ٔـبٞذ ٜخٛاٞیذ وشد.دس ٟ٘بیت ثبیذ ثذا٘یذ و ٝتفبٚتی ثیٗ پؼ٘ٛذ .jpeg ٚ.jpg
ٔیدٞذ.أب ثٞ ٝش
ٔیؿٙبػٙذ  ٚثشخی یىی سا ٘ؼجت ث ٝدیٍش تشخیح  
فبُٔٞبی سایح ثبصاس ٕٞچِ ٖٛیٛٙوغٔ ،ه ٚ ٚیٙذٚص ٞش د ٚسا  
ػیؼتٓ 

ٚخٛد ٘ذاسد.
ٔیدٙٞذ .
حبَٞشدٚفشٔتسإ٘بیؾ 


چٍفرمتیراترایرخیرٌکردنعکسَایماناوتخابکىیم؟ 
دسثشخیاصدٚسثیٗٞبیدیدیتبَأىبٖا٘تخبةفشٔتٞبیٔختّفیثشایرخیشٜوشدٖفىغٞب سٚی حبفؾٝدٚسثیٗٚخٛدداسد ٚایٗأىبٖ ػٛاالتی
سا ثشای ثشخیاصوبسثشاٖایٗدٚسثیٗٞب ایدبدٔیوٙذوٝایٗفشٔتٞبچٝتفبٚتٞبیی ثبیىذیٍشداس٘ذٚوذاْیهٔٙبػتچٛٔٝلقیتٞبییٞؼتٙذ.
دسایٗٔغّت ػقیٔیوٙیٓثغٛسخالكٝدسٔٛسدفشٔتٞبی  TIFF ٚ RAW،JPEGتٛضیحبتیاسائٝداد ٜٚػقیٔیوٙیٓؿٕبساثبایٗفشٔتٞب،
ػبختبس  ٚوبسثشد آٟ٘ب ثیـتش آؿٙب وٙیٓ .اٌش ؿٕب تلبٚیش سا ثلٛست  RAWرخیش ٜوشد ٜثبؿیذ ثقذا ٔی تٛا٘یذ تٛػظ ٘شْ افضاسٞبی ٚیظ ٜایٙىبس آٟ٘ب سا ثٝ
فشٔتٞبیلبثُدیذٜؿذ٘یٔثُJPEGیبTIFFتجذیُوٙیذثبایٗتفبٚتوٝثدبیایٙىٝفّٕیبتدسدٚسثیٗا٘دبْؿٛدسٚییهسایب٘ٝا٘دبْٔیؿٛد
ٚثٕٞٝیٗخبعشؿٕبحبالٔیتٛا٘یذپبسأتشٞبیی٘ؾیشwhite balance, contrast, saturation, sharpnessساخٛدتبٖتٙؾیٓٚسٚیتلٛیش
افٕبَوٙیذ.ایٗاِٚیٗٔضیترخیشٜوشدٖتلٛیش ثلٛست RAWاػت.ؿٕبٔیتٛا٘یذتمشیجبتٕبْپبسأتشٞبیفىغساثقذاصٌشفتٗآٖتغییشدٞیذٚ
تٟٙبپبسأتشیوٕ٘ ٝیتٛاٖآٖساتغییش دادایضٔٚی ثبؿذ.دٔٚیٗٔضیت RAWایٙؼتو ٝؿٕبٔیتٛا٘یذتلٛیشتبٖسا ث ٝفشٔت  TIFF 8ثیتییب۶۱
ثیتیتجذیُوٙیذ.فبیّٟبی٘TIFFؼجتثٝفبیُٞبیJPEGحدٓثیـتشیداس٘ذأبٔضیتآٟ٘بایٙؼتوٝتلٛیشدچبسافتویفیتٕ٘یؿٛد.ایٗفبیُ
ٞب داسای أىبٖ فـشد ٜػبصی ٞ ٓٞؼتٙذ أب ثب ایٗ تفبٚت و ٝتجذیُ تلٛیش ث ٝفبیُ فـشد TIFF ٜثبفث افت ویفیت آٖ ٕ٘ی ؿٛد.یقٙی ثب ایٙى ٝحدٓ
فبیُا٘ذویوبٞؾٔییبثذأبٞیچاعالفبتیاصدػتٕ٘یسٚد!ایٕٗٔىٗاػتوٕیٌیحوٙٙذٜثبؿذِزاثشایسٚؿٗتشؿذٖٔغّتآٖساثبٔثبِیدس
صیشتٛضیحٔیدٞیٓ :
ایٗسؿتٝاصافذادسادس٘ؾشثٍیشیذ 
 ۶67653۸۱522222۱5۸7۱3۹۹۹۹۹۹25۱7۹۸
آیب ساٞی ٚخٛد داسد و ٝایٗ سؿت ٝخبی وٕتشی سا اؿغبَ وٙذ أب ٞیچ فذدی اص سؿت ٝاص دػت ٘شٚد؟ پبػخ ٔثجت اػتٔ ،ثال ٔی تٛا٘یٓ آٖ سا ث ٝایٗ
سٚؽثٛٙیؼیٓ :
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 25۱7۹۸]۱[۱5۸7۱3۹]5[۶67653۸۱52
ٕٞب٘غٛسؤٝی ثیٙیذ22222ساثلٛستٕ٘2بیؾدادٜایٓ ۹۹۹۹۹۹ٚسا ثلٛست ،۹یقٙیایٙىٝدسایٗلؼٕتاصسؿتٝفذد،2پٙحثبسپـتػشٓٞ
تىشاس ؿذٚ ٜدس ایٗ لؼٕت ،فذد  ،۹ؿؾ ثبس تىشاس ؿذ.ٜپغ دس ایٗ كٛست دلیمب د ٚسؿت ٝثبال یىی ٞؼتٙذ أب دٔٚی خبی وٕتشی اؿغبَ وشد ٜاػت.
ایٗسٚؽٔـبث( ٝأب٘ٝیىؼبٖ)ثبسٚؿیاػتوٝفـشدٜػبصیدسفشٔت TIFFثٝآٖؿىُكٛستٔیپزیشد.دسثبالٌفتیٓو ٝاعالفبتٔیتٛا٘ٙذ ثٝ
د ٚكٛست  ۹یب  ۶۱ثیتی رخیش ٜؿ٘ٛذ.اعالفبت  RAWدس اوثش دٚسثیٗ ٞب ثلٛست  ۶3ثیتی رخیشٔ ٜی ؿ٘ٛذ  ٚایٗ ثذیٗ ٔقٙی اػت و ٝؿذت ٘ٛس دس
سٚی ٞش پیىؼُ ثب فذدی ثیٗ  ۶تب ٘ 6۶۸۱ـبٖ دادٔ ٜی ؿٛد.أب دس فبیُ ٞبی  ۹ثیتی (ٔثُ یه فبیُ ) JPEGؿذت ٘ٛس دس ٞش پیىؼُ ثب فذدی ثیٗ
۶تب ٔ 35۱ی تٛا٘ذ ٔـخق ؿٛد.دس ٚالـ  35۱ػغح ثشای ثجت ؿذت ٘ٛس وبفی اػت  ٚاص ایٗ فبیُ ٞب ٔ ٓٞی تٛاٖ ٘ؼخٞ ٝبی چبپی ثب ویفیتی تٟیٝ
وشد.پغایٗػٛاَپیؾٔیآیذوٝچشااعالفبتثلٛست ۶3ثیتثجتٔیؿ٘ٛذ؟خٛاة ایٗػٛاَایٙؼتوٝدسایٗ حبِتؿٕبٔیتٛا٘یذتغییشات
ثیـتشی سا سٚی تلٛیش افٕبَ وٙیذ ثذ ٖٚایٙى ٝآٖ دچبس افت ویفیت ؿٛدٔ.ثال ؿٕب ٔی تٛا٘یذ اثضاسٞبیی ٔب٘ٙذ  levelsیب  curvesدس فتٛؿبح سا دس
ػغح ٌؼتشد ٜتشی اػتفبد ٜوٙیذ  ٚػپغ تلٛیش سا ثلٛست  ۹ثیتی رخیش ٜوشد ٚ ٜآٖ سا چبح وٙیذ.أب اٌش ثخٛاٞیٓ تٕبْ اعالفبت ٔٛخٛد دس فبیُ
 RAWسا حفؼ وٙیٓ ٔی تٛا٘یٓ تلٛیش سا ثلٛست فبیُ  TIFF 16ثیتی رخیش ٜوٙیٓ.حتٕب ٔی پشػیذ چشا ثلٛست فبیُ  TIFF 12ثیتی رخیشٕ٘ ٜی
وٙیٓ؟ ثشای ایٙى ٝچٙیٗ فشٔتی ٚخٛد ٘ذاسد  ٚدس ٚالـ ٔب اعالفبت  ۶3ثیتی سا دس یه ثؼتش  ۶۱ثیتی لشاس ٔی دٞیٓٔ.ثُ ایٙى ٝیه ِیتش آة سا دس یه
ؽشفِ6یتشی ثشیضیٓ.ؿٕبٔیتٛا٘یذتٕبْ یهِیتشآة ساحفؼوٙیذٔٚمذاسی خبیخبِیٓٞدسؽشف ثبلیٔیٔب٘ذ.أبرخیشٜاعالفبت۶3ثیتدس
ثؼتش۹ثیتیٔثُایٙؼتوٝثخٛاٞیٓیهِیتشآةسادسیهؽشف٘یِٓیتشیثشیضیٓ،ثذیٟیاػتو٘ٝیٕیاصآةسااصدػتخٛاٞیٓداد .
JPEG, Unprocessed.۶
JPEG, Auto Adjustments.3
RAW, Unprocessed.2
RAW, Auto Adjustments.6


چٍمًقعتافرمتRAWيچٍمًقعتافرمتJPEGعکستگیریم؟ 
ٕٟٔتشیٗدِیُثشایاػتفبدٜاصفشٔت ٔJPEGیتٛا٘ذحدٓوٕتشی وٝدسحبفؾٝدٚسثیٗاؿغبَٔیوٙذٕٞٚچٙیٗ ػشفتثیـتشوبس ثبآٖچٝسٚی
دٚسثیٗ  ٚچ ٝپغ اص آٖ ٔی ثبؿذ.أب اٌش ثب فشٔت  RAWفىبػی وٙیٓ ثبیذ ثشای دیذٖ یب چبح تلبٚیشٔبٖ اثتذا آٟ٘ب سا تٛػظ سایب٘ ٝث ٝفشٔت  TIFFیب
JPEGتجذیُوٙیٓٚاٌشؿٕبتقذادصیبدیفىغداؿتٝثبؿیذایٙىبسٚلتصیبدیاصؿٕبخٛاٞذٌشفت.پغاٌشٔغٕئٗٞؼتیذوٝتٙؾیٕبت٘ٛسدٞیٚ
 ٚ white balanceػبیش تٙؾیٕبت دٚسثیٙتبٖ وبٔال كحیح ٞؼتٙذ پغ ا٘تخبة حبِت فىبػی ثب فشٔت  ٚ JPEGا٘تخبة ویفیت ثبالی آٖٔ ،ی تٛا٘ذ
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ٕٞبٖ ٘تید ٝای سا ث ٝؿٕب ثذٞذ و ٝاص تجذیُ فشٔت  RAWث JPEG ٝآٖ ٘تید ٝسا ثذػت ٔی آٚسیذ.اٌش ثقذا للذ داسیذ سٚی تلٛیش پشداصؽ ٞبی
ثیـتشی ا٘دبْ دٞیذ ،یب ٍٙٞبٔی و ٝدس ٔٛسد تٙؾیٕبت ٘ٛسدٞی یب  white balanceدٚسثیٙتبٖ ٔغٕئٗ ٘یؼتیذ  ٚیب ٔی خٛاٞیذ تلٛیش ثب حذاوثش
ویفیت ٕٔىٗ ثجت ؿٛد اص فشٔت  RAWثشای ٌشفتٗ فىغ اػتفبد ٜوٙیذ.أب اٌش ٔی خٛاٞیذ و ٝفمظ فىغ سا ٌشفت ٚ ٝآٖ سا ثجیٙیذ  ٚیب چبح وٙیذ
اػتفبد ٜاص فشٔت  RAWفمظ ٚلت تّف وشدٖ اػت صیشا ثب ا٘تخبة  RAWفمظ حبفؾ ٝدٚسثیٗ خٛد سا ثی خٟت پش وشد ٜایذ ٔ ٚدجٛسیذ ٚلتی سا ثشای
تجذیُ آٖ ث ٝفشٔت  JPEGسٚی سایب٘ ٝكشف وٙیذ.دس ثقضی اص دٚسثیٗ ٞب ایٗ أىبٖ ٚخٛد داسد و ٝتلٛیش  ٓٞثلٛست  ٓٞ ٚ JPEGثلٛست RAW
رخیش ٜؿٛد و ٝایٗ ثٟتشیٗ حبِت اػت.صیشا  ٓٞؿٕب فبیُ  JPEGسا داسیذ  ٚاحتیبخی ث ٝكشف صٔبٖ ثشای تجذیُ سٚی سایب٘٘ ٝذاسیذ  ٓٞ ٚاعالفبت
 RAWسا دس اختیبس داسیذ  ٚاٌش تلٛیش ٔـىّی داؿت ٔی تٛا٘یذ ثقذا آٖ سا ٚیشایؾ وٙیذ.اِجت ٝا٘تخبة ایٗ حبِت ٔؼّٕب فضبی ثیـتشی اص حبفؾٝ
دٚسثیٗ ؿٕب سا پش خٛاٞذ وشد.أىبٖ دیٍشی و ٝدس ثقضی دٚسثیٗ ٞب ٚخٛد داسد ایٙؼت و ٝدس وٙبس فبیُ  RAWیه فبیُ وٛچه  JPEGث ٝكٛست
تلٛیش ثٙذ اٍ٘ـتی اص آٖ فىغ رخیش ٜؿذ ٚ ٜثشاحتی ٔی تٛاٖ ثجیٙیذ و ٝچ ٝتلٛیشی دس آٖ فبیُ ٚ RAWخٛد داسد ثذ ٖٚآ٘ى ٝالصْ ثبؿذ آٖ سا سٚی
سایب٘ٝثٝفشٔتٞبیلبثُدیذٜؿذٖتجذیُوٙیذٍٙٞ.بٔیوٝثبدٚسثیٗدیدیتبَفىغٔیٌیشیذ،حؼٍشٔیضاٖ٘ٛسیساوٝثٞٝش(Photositeػَّٛ
حؼبع ثٛ٘ ٝس )سػیذ ٜاػت،ث ٝكٛست ػغح ِٚتبط رخیشٔ ٜی وٙذ.ػپغ ٔذاس تجذیُ (A/Dآ٘بِٛي ث ٝدیدیتبَ)ایٗ اعالفبت سا ثش حؼت ٘ٛؿ ػیؼتٓ،
ثٝاعالفبتدیدیتبَ۶3یب۶6ثیتیتجذیُٔیٕ٘بیذ.اٌشتجذیُ ۶3ثیتیثبؿذٞشپیىؼُٔیتٛا٘ذتب 6۶۸۱ػغحٔختّفسٚؿٙبیی سا ثیبٖ ٕ٘بیذٚاٌش
تجذیُ  ۶6ثیتی ثبؿذ ایٗ ٔمذاس ث ۶۱2۹6 ٝػغح افضایؾ ٔی یبثذ.ػپغ ثش اػبع تٙؾیٓ ، ISOایٗ اعالفبت ثبصخٛا٘ی ؿذ ٚ ،ٜدس كٛست ٘یبص تـذیذ
ٔیـ٘ٛذ.اٌشدٚسثیٗأىبٖرخیشٜفبیُثٝفشٔت RAWداؿت ٝثبؿذ،تغییشدیٍشیدس ایٗاعالفبت كٛست ٕ٘یٌیشد.دٚسثیٗ اثتذا یه Tagثشایفبیُ
ٔیؼبصدوٝؿبُٔاعالفبتی٘ؾیشٔیضاٖ (Color balanceٚSaturation،white balance ،Contrast ،sharpningاتٔٛبتیهیبتٙؾیٓدػتی
وبسثش)اػت.ػپغایٕٗٞTagشاٜاعالفبتاكّیٚخبْحبكُاصٔشحّٝلجُ،ثشسٚیوبستحبفؾٝرخیشٜٔیؿٛد.پغاصا٘تمبَثٝوبٔپیٛتش،فبیّٟبی
 RAWتٛػظ ثش٘بٔٞ ٝبی تجذیُ  RAWدسیبفت  ٚث ٝكٛست  TIFFیب PSDرخیشٔ ٜی ؿ٘ٛذ.اعالفبت  ۶3یب  ۶6ثیتی ٘یض ث ٝكٛست یه فضبی وبسی
یىٛٙاخت  ۶۱ثیتی تجذیُ ٔی ؿٛد.أب اٌش دٚسثیٗ ثخٛاٞذ فبیُ سا ث ٝكٛست  JPEGرخیشٕ٘ ٜبیذ ،ایٗ فُٕ تٛػظ ٘شْ افضاس داخّی دٚسثیٗ  ٚث ٝكٛست
تجذیُ ث ٝیه فبیُ ٞ JPEGـت ثیتی ا٘دبْ ٔی ؿٛد.ثٙبثشایٗ تٟٙب  35۱ػغح ٔختّف سٚؿٙبیی ثشای ٞش پیىؼُ ثبلی ٔی ٔب٘ذ و ٝثتٛاٖ دس ٔشاحُ
ٚیشایؾاصآٖاػتفبدٜوشد.دسٔٛسدرخیشٜفبیّٟبی JPEG.
فبیُ  RAWؿبُٔ اعالفبت خبْ ِٚی وبّٔی اػت و ٝحؼٍش دسیبفت وشد ٜاػت.أب  JPEGؿبُٔ اعالفبتی اػت و ٝدٚسثیٗ پغ اص دسیبفت اِٚی،ٝ
فشایٙذٞبیی سا سٚی آٖ افٕبَ ٕ٘ٛد ٜاػت.فشآیٙذٞبیی ٔب٘ٙذ تجذیُ خغی ،فیّتشٞبی آسای ٝای ثشای تفؼیش سً٘ ،ؿبسح ػبصی ،افضایؾ وٙتشاػت  ٚثٟجٛد
اؿجبؿ سً٘  ٚدس ٟ٘بیت فشآیٙذ ٔخشة فـشد ٜػبصی.أب ثبیذ دا٘ؼت و ٝفشٔت  JPEGفشٔت ثیفبیذ ٜای ٘یؼت.چ ٝثؼیبس چبپٟبی ثیٙؾیش حبكُ ایٗ
فشٔتٌٛ،اٜایٗٔٛضٛؿٔیجبؿٙذ .
مًارداستفادٌازفرمتRAWيمسایایآن :


-۶فشٔت  RAWدلیمب ؿبُٔ تٕبْ اعالفبتی اػت و ٝدس ٍٙٞبْ تٟی ٝفىغ تٛػظ حؼٍش دسیبفت  ٚرخیش ٜؿذ ٜاػت ٝ٘.وٕتش  ٝ٘ ٚثیـتش.ثٙبثشایٗ ؿٕب
ٔیتٛا٘یذحذاوثشاػتخشاجاعالفبتیساچٝدسحبَٚچٝدسآیٙذٜاصایٗفبیُا٘دبْدٞیذ .
-3دسایٗفشٔتتغییشیثٙٔٝؾٛستٙؾیٓWhite balanceا٘دبْٕ٘یؿٛد.تٟٙبتٙؾیٕبتیساوٝوبسثشثشایWhite Balanceا٘دبْداد،ٜدسٕٞبٖ
ٕٞ Tagشا ٜفبیُ ،رخیشٔ ٜی ؿٛد أب اكُ فبیُ تغییشی ٕ٘ی وٙذ.دس ایٗ حبِت ٔیتٛاٖ ثٟتشیٗ تٙؾیٓ دٔبی سً٘ سا ثشای فبیُ اكّی ا٘دبْ داد.دس
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فبیّٟبی JPEGثقّتتجذیُخغی٘ ٚیض افٕبَتٙؾیٓCurveسٚؿٙبییتٛػظدٚسثیٗ،أىبٖتغییش White Balanceفٕال ث ٝخٛثی فبیّٟبی RAW
ٚخٛد٘ذاسد .
-2فُٕ خغی ػبصی ( ٚ) Linear Conversionتفؼیش سً٘(ثب اػتفبد ٜاص اٍِٛسیتٕٟبی تجذیُ اعالفبت فیّتشٞبی آسای ٝای)دس وبٔپیٛتش ا٘دبْ ٔی
ؿٛد.ایٗفشآیٙذثبپشداص٘ذٜلٛیتشٚ،ثش٘بٔٞٝبیوبّٔتشی٘،ؼجتثٝآ٘چٝوٝدسدٚسثیٗٚخٛدداسد،ا٘دبْٔیٌشدد.ثٙبثشایٗٚاضحاػتو٘ٝتیدٝوبس٘یض
ثؼیبسثٟتشخٛاٞذثٛد .
-6أىبٖتغییشوٙتشاػتٚاؿجبؿسً٘عجك٘ؾشوبسثشثٝثٟتشیٗٚخٕٔٝىٗثشایٞشفىغا٘دبْٔیؿٛد .
ٕٟٔ-5تشیٗ ٔضیت فبیُ  RAWآ٘ؼت و ٝدس ٔشحّٚ ٝیشایؾ،وبسثش ثب یه فبیُ  ۶۱ثیتی سٚثش ٚاػت ٘ ٝثب فبیُ  ۹ثیتی.ایٗ ٔٛضٛؿ ثخلٛف دس ٍٙٞبْ
اكالحٔٙبعكثؼیبسسٚؿٗیبتبسیهفىغخٛدسا٘ـبٖٔیدٞذچشاوٝدسایٗٔٛاسدثٝخبی35۱ػغحسٚؿٙبییثب۱5۱2۱ػغحسٚثشٞٚؼتیٓٚدس
٘تیدٝاصایدبداثشاتٔلٛٙفی٘ٚبخٛاػتٝدسٍٙٞبْٚیشایؾفىغخٌّٛیشیٔیؿٛد .
-۱چ ٖٛفبیّٟبی  RAWاص ِحبػ اعالفبتی ٞیچ تغییشی ٕ٘ی وٙٙذٔ،ی تٛاٖ آٟ٘ب سا ٍٟ٘ذاسی وشد تب دس آیٙذ ٜاٌش آٍِٛسیتٕٟبی ثٟتشی ثشای تجذیُ(دس
ٔشحّ ٝخغی ػبصی ،تفؼیش سً٘ )... ٚوـف ؿذ٘ذ ٔ ،دذدا ٔٛسد پشداصؽ لشاس ٌیش٘ذ ٚتلبٚیش ثٟتشی اصآٟ٘ب اػتخشاج ٌشدد.دلیمب ٔقبدَ فیّٕی وٝ
ٔیتٛاٖثٝأیذوـفساٟٞبیثٟتشفشآیٙذؽٟٛس،آ٘شاثشایآیٙذٍٟٜ٘ذاؿت .
تثذیلفایلُای RAW
ثشای تجذیُ فبیّٟبی  RAWثش٘بٔٞ ٝبی ثؼیبس ٔختّفی ٚخٛد داسدٕٞ.شاٞ ٜش دٚسثیٙی و ٝأىبٖ تِٛیذ ایٗ فبیُ سا داؿت ٝثبؿذ٘ ،شْ افضاس ٔشثٛع٘ ٝیض اص
ٕٞبٖ ؿشوتٚخٛدداسد.أىبٖتٟیٝثش٘بٔٞٝبیٔدضا٘یضٚخٛدداسد.تمشیجبٕٝٞایٗ ثش٘بٔٞٝبوبسخٛد سا ثٝخٛثیا٘دبْٔیدٙٞذٞشچٙذتفبٚتٟبیی اص
ِحبػ ٔحیظ وبس  ،آػب٘ی وبس  ،ػشفت پشداصؽ ثبیىذیٍش داس٘ذ.أبدس ایٙدب ثبیذ حتٕب ٘بٔی اص  3ثش٘بٔ ٝثجشیٓ.یىی فتٛؿبح  CSاػت و ٝدس ایٗ ٘ؼخٝ
خذیذخٛدأىبٖوبس ثب فبیّٟبی  RAWسا ٌٙدب٘ذٜاػت.پالٌیٗ RAWدسفتٛؿبح CSتمشیجب اصتٕبْدٚسثیٟٙبی ٚ DSLRدٚسثیٟٙبیغیش ٛٔSLRخٛد
پـتیجب٘یٔیوٙذٚثبٔقشفیدٚسثیٟٙبیخذیذ٘ ،ؼخٞٝبی ث ٝسٚصایٗپالٌیٗ٘یضٔٙتـشٔیؿٛد ٚ.ثش٘بٔٝدیٍش Capture oneاص ؿشوت  phase
oneاػت.ایٗثش٘بٔٔٝؼتمُ٘یضدس٘ؼخٞٝبیٔتفبٚتیثشایدٚسثیٟٙبیٔختّففشضٝؿذٜاػتٚیىیاصثٟتشیٗثش٘بٔٞٝبیٔجذَٔRAWحؼٛة
ٔیـٛد.دس حمیمت فشٔت  RAWیه فشٔت خبْ اػت.یه فىغ پشداصؽ ٘ـذ ٜو ٝدلیمب ٕٞبٖ چیضی سا و ٝدٚسثیٗ ثجت وشد ٜاػت ،ثذٞ ٖٚیچ
ٔیخٛاٙٞذ
ٔیوٙذ.ثشخالف  ،JPEGیه فبیُ ٞ RAWیچ ٘ٛؿ ؿبسح ؿذٌی ،یب تٙؾیٓ سٍ٘ی سا دس خٛد ٘ذاسد.ثٙبثشایٗ ثشای وؼب٘ی و  ٝ
تغییشی فشض  ٝ
فبیُٞبی
فىغٞبیؿبٖا٘دبْدٙٞذ،ثٟتشاػتوٝاصفشٔتخبْتغییش٘یبفتٝاػتفبدٜوٙٙذ.ضٕٗایٙى ٝ
پشداصؽٞبیثب٘ٛی)Post Processing(ٝسٚی 

سٚؽٞبی پشداصؽ ٔٛخٛد ،وبٔال لبثُ ثبصیبثی اػت.أب یىی اص
ٔیداس٘ذ و ٝثب  
خبْ خضئیبت ثیـتشی سا دس ٔٙبعك خیّی سٚؿٗ  ٚخیّی تیش ٜفىغ ٍ٘ب  ٜ
دٚسثیٗٞب ،حتی ٞDSLRبٕ٘ ،یتٛا٘ٙذ ثشای ٔذت عٛال٘ی ث ٝكٛست پی دس پی ثب فشٔت  RAWفىغ

ایشادات اػتفبد ٜاص ایٗ فشٔت ،ایٗ اػت و ٝاغّت 
فىغٞبی ثیـتش خبِی ؿٛد .دس چٙیٗ حبِتی اػتفبد ٜاص
ٔیؿٛد  ٚثبیذ ثشای ٌشفتٗ  
ثٍیش٘ذ .صیشا ثبفش یب ٕٞبٖ حبفؾٛٔ ٝلت دٚسثیٗ ث ٝػشفت پش  
ٔیوٙیٓؿٕبسا ثبایٗفشٔت خبِت ثیـتشآؿٙبوٙیٓ٘ٚىبت ضقفٚلٛتآٖساثشایتبٖ ثبصٌٛ
ػجهتش JPEGثؼیبسثٟتشاػت.دسایٙدب ػقی 
فبیُٞبی 

وٙیٓ :
.چطًرريیديرتیه،فرمتRAWرافعالکىیذ؟ 
دٚسثیٗٞب ث ٝؿٕب ایٗ أىبٖ سا

دٚسثیٗتبٖ حتٕب ثبیذ یه ٌضی ٝٙثشای ا٘تخبة ثیٗ حبِت ٚ JPEG ٚ RAWخٛد داؿت ٝثبؿذٕٞ.چٙیٗ ثشخی 

دس ٔٛٙی 
ٔیدٙٞذ و ٝث ٝكٛست ٕٞضٔبٖ ،یه كح ٝٙسا ثب د ٚفشٔت  RAW ٚ JPEGثجت وٙیذ.ایٗ لبثّیت ثشای فىبػبٖ خجشی اسصؽ صیبدی داسد و ٝثبیذ ثٝ

ٔیؿٛد ،ثٟتش اػت ثشای
ٞبیؿبٖ سا ثشای ٘ـشی ٝخٛدؿبٖ اسػبَ وٙٙذ .اص آ٘دبئیى ٝایٗ لبثّیت ٔٛخت ػشیقتش پش ؿذٖ وبست حبفؾ  ٝ
فىغ 
ػشفت  
فبیُٞبی
دٚسثیٗٞب ٘یض یه فشٔت  ٓٞ sRAWداس٘ذ و ٝوٛچىتش اص  

اػتفبد ٜاص ایٗ لبثّیت حتٕب چٙذ وبست پش ؽشفیت ٕٞشا ٜداؿت ٝثبؿیذ.ثشخی اص 
حبفؾٝتبٖ دس حبَ پش ؿذٖ اػت اػتفبد ٜصیبدی داسد.فمظ فشلی و ٝثب فبیُ خبْ اكّی داس٘ذ

اػتب٘ذاسد ٞ RAWؼتٙذ.ایٗ فشٔت ثشای ٚلتی و ٝوبست 
ا٘ذاصٜٞبیثضسئٙبػت٘یؼت.یٝخبعشدسخٝثٙذیثٟتشتٗٞبٚسً٘ٞبؿٕبٔی
ایٗاػتوsRAWٝسصِٛٚؿٗوٕتشیداسدٚثشایچبحفىغدس 
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تفاوت فایل های  jpgو rawدر چیست و کاربرد آن

تٛا٘یذ پشیٙت ٞبی ثٟتشی اص یه فىغ  RAWثٍیشیذ.ثب ایٙىٞ ٝش سٚص تقذاد ثیـتشی اص ٔشدْ ،ث ٝكٛست دیدیتبَ فىبػی ٔی وٙٙذ ِٚی پشیٙت ثب
ویفیتٛٙٞصٟٓٔٓٞاػت.ثباػتفبدٜاصفشٔتRAWحبِت٘ٛاسیتٗٞبیسً٘وٝدسپشیٙتایدبدٔیؿٛدساوٕتشخٛاٞیذداؿت.ثشایٞشلبثّیتی
٘مبط ٔثجت ٙٔ ٚفی ٚخٛد داسد پغ ٘ RAWیض تقذادی ٚیظٌی ثذ خٛاٞذ داؿتٔ.ب دس ثبس ٜآٟ٘ب ٕٞ ٚچٙیٗ تقذادی سا ٜحُ ثشای آٟ٘ب كحجت خٛاٞیٓ
وشد.اػتذالَ سایح ثش فّی ٝفىبػی  RAWایٗ اػت و ٝچ ٖٛایٗ فبیُ ٞب ٘یبص ثٚ ٝیشایؾ داس٘ذ ،دس ٔدٕٛؿ فىبػی آٟ٘ب ثیـتش اص  JPEGصٔبٖ خٛاٞذ
ٌشفت.اٌش ؿٕب ٘خٛاٞیذ ٞیچ ٌٚ ٝ٘ٛیشایـی ثش سٚی فىغ ٞبی  JPEGخٛد افٕبَ وٙیذ ؿبیذ ایٗ حشف دسػت ثبؿذ.أب ،اوثش فىبػبٖ حذالُ ػغٛح
پبییٙیاصٚیشایؾ سا ثٝفىغخٛدافٕبَٔیوٙٙذ،پغایٗ اػتذالَ ػؼتٚثیپبیٝخٛاٞذ ثٛدٚ.لتیثٝایٗ ٘ىتٝایٗحمیمتسآٞاضبفٝوٙیذوٝ
تٙؾیٕبتیچٚٚWBٖٛیشایؾٞبیالیتٞب،دسفبیُٞبیRAWثؼیبسػشیـتشاػت،ث٘ٝؾشٔیسػذفىبػیRAWػشیـتشاصفىبػیJPEGثبؿذ!!
پغ ثب فىبػی  RAWؿٕب ث ٝساحتی ٔی تٛا٘یذ ث JPEG ٝخشٚخی ثٍیشیذٕٞ ،چٙبٖ ؤ ٝی تٛا٘یذ ث ٝدیٍش فضبٞبی سً٘ خشٚخی ثٍیشیذ.اٌش ٚالقب
ثخٛاٞیذ ٔی تٛا٘یذ دٚسثیٗ خٛد سا تٙؾیٓ وٙیذ و ٝث ٝعٛس ٕٞضٔبٖ  JPEG ٚ RAWفىبػی وٙذ! RAWلبثّیت ٞبی ثیـتشی دس اختیبس ؿٕب لشاس ٔی
دٞذٚس٘ٚذیثٝػشیقی،JPEGاٌشػشیـتش٘جبؿذ،دساختیبسؿٕبلشاسٔیدٞذ .
اشغالفضا 
اص آ٘دبیی و RAW ٝاعالفبت فـشد٘ ٜـذ ٜسا ؿبُٔ ٔی ؿٛد 3 ،تب  2ثشاثش ثضسٌتش اص  JPEGخٛاٞذ ثٛد.ایٗ لغقب ٍ٘شا٘ی ثضسي فىبػبٖ ث ٝخلٛف
وؼب٘یوٝصیبدفىغٔیٌیش٘ذاػت .
کىذکردنديرتیه 
فىغٞبیRAWثضسٌتشاصٞJPEGؼتٙذ،پغثبفشدٚسثیٙتبٖساػشیقتشپشٔیوٙٙذ.دٚسثیٙتبٖٛٙٞصٕٞبٖتقذادفشیٓدسثب٘یٝسأیتٛا٘ذفىبػی
وٙذ،چٝفىغٞبیتبٖٚRAWچJPEGٝثبؿٙذ.أبؿبیذٔدجٛسؿٛیذٚلتیثبفشدٚسثیٗپشؿذكجشوٙیذتبفىغٞبدسٖٚحبفؾٝرخیشٜؿ٘ٛذ 
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