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JPEGجیئیپیجی



JPEG)خیئیپیخی اػتٌشافیىیٞبیپشٚ٘ذٜدٞٙذٜاصدػتػبصیفـشدٜثشایسایب٘ٝ،دسٔتذاَٚاػتب٘ذاسدیه٘بْ( ثلٛستػبدٌیثشای٘بْایٗ.

وٝاػت،Joint Photographic Experts Groupاٍّ٘یؼیثٝ«ٌشافیهوبسؿٙبػبٖٔـتشنٌشٜٚ»ؿذٜوٛتبٜ٘بْایٗ.ؿٛدٔیخٛا٘ذٜ٘یضپًِخِی

.وشد٘ذتقشیفسااػتب٘ذاسدایٗوٝاػتٌشٚٞی٘بْ

پگجیقالة

تٛأٖیچٌٍٛ٘ٝٚشدد،ٔیػبصیفـشدٜٞبثبیتاصخشیب٘یثٝچٍٛ٘ٝتلٛیشیهوٙذٔیتقییٗوٝاػتٞبییوُذٌزاسیوٙٙذٜٔـخقپًخیاػتب٘ذاسد

فٛقسٚؽدس.ؿٛدٔیثشدٜ٘بْضبیقبتیػبصیفـشدٜفٙٛاٖثبٔقٕٛالًػبصیفـشدٜسٚؽایٗاص.ثبصٌشدا٘ذاِٚیٝلبِتٚتلٛیشیحبِتثٝدٚثبسٜساآٟ٘ب

وٝداسدٚخٛدپًخیاػتب٘ذاسدپبیٝخظدس٘ٛػب٘بتیاٌشچٝؿٛ٘ذثبصیبثیٔدذداًتٛا٘ٙذٕ٘یٚسفتٝثیٗاصفشایٙذعیدسدیذاسیٞبیٚیظٌیاصثشخی

.ؿٛ٘ذٔیٔتشاوٓثبالاخضاٌب٘ٝچٙذٌزسٌبٟٞبیدسٞبدادٜاٖدسوٝداسدٚخٛددیٍشیپیچیذٜٞٓدسٚپیـشفتٝپًخیلبِت.ثبؿٙذٔیتّفبتفبلذ

ٔٙبػتٕ٘بیؾپیؾاخبصٜاٟ٘بثٝٚؿٛ٘ذٔیدادٜٕ٘بیؾػشفتوٓاستجبعیخغٛطثبداّ٘ٛدحبَدسوٝاػتثضسٌیتلبٚیشخٟتٔٙبػتلبِت،ایٗ

دٞذٔیساٞبدادٜاصثخـیتٟٙبدسیبفتاصثقذ ٘بٔیذJPEGٜفبیّٟبیٔقٕٛالًؿٛدٔیاػتفبدٜپًخیػبصیفـشدٜاصآٟ٘بدسوٝتلٛیشیفبیّٟبی.

لبِت.پشداص٘ذٔیJFIFلبِتدسفبیُیهایدبدثٝٚالـدسؿٛ٘ذٔی٘ٛؿتٝپًخیفبیُیهثبوٝتلبٚیشٚیشایؾافضاسی٘شْٞبیثش٘بٔٝاوثش.ؿٛ٘ذٔی

JPEG/JFIFٗلبِتدِیُایٗثٝ.ٞؼتٙذٚةسٚیثشتلبٚیشا٘تمبَٚرخیشٜخٟتلبِتپشوبسثشدتشیJPEG/JFIFٕٞچٙیٗ.ثبؿذٔیٌیفلبِتاصثٟتش

.ثبؿذٔیاسخحٌیشدٔیلشاساػتفبدٜٔٛسدثضسٌتشتلٛیشیفبیّٟبیتِٛیذثشایوٝخیاٖپیلبِتثٝ٘ؼجتJPEG/JFIFلبِت

پگجیمُماصلدي

خٛدٚفبحؾسٍ٘یتفبٚتوٛچهٔحذٚدٜیهدساٌشاػتفبدیغیشیقٙیوٙذ،ٔیتغییشٔالیٓخیّیوٛچهٔحذٚدٜیهدستلٛیشٔفیذاعالفبت

.سً٘ثٝتباػتتشحؼبعتیشٌیٚسٚؿٙبییثٝچـٓیقٙیاػتثیـتشخبوؼتشیتلبٚیشدسا٘ؼبٖدیذتفىیهلذست.ثبؿذداؿتٝ

َادادٌرفتهتیهاز



ثشایٔتقبلجبًتلٛیشوٝصٔب٘یأباػتپٛؿیچـٓلبثُپًخیػبصیفـشدٜاثشدسٞبدادٜسفتٗثیٗاصسٚد،ٔیثىبسٕ٘بیؾثشایتٟٙبتلٛیشوٍٝٞٙبٔی

دستبثیشاتیچٙیٗاصٕ٘ٛ٘ٝیه.یبثذافضایؾلجِٛیغیشلبثُحذتبپًخیػبصیفـشدٜاثشدساػتٕٔىٗتلٛیشٞبیآستیفىتؿٛد،اػتفبدٜپشداصؽ

ٚالـدسJPEG.٘یؼتعٛسایٗأبؿٛد،ٔییبدفبیُفشٔتفٙٛاٖثٝآٖاصوٝاػتایJPEGٗٔٛسددساؿتجبٜتلٛساِٚیٗ.ؿٛدٔیٔـبٞذٜصیشتلبٚیش

اػتتلٛیشػبصیفـشدٜثشایتىٙیىی ثبؿذ،ٔیفىبػیخجشٌبٖٔـتشنٌشٜٚیبJoing Photographic Experts Groupٔخفف٘یضآٖ٘بْ.
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ایدبدتلبٚیشػبصیفـشدٜثشایاػتب٘ذاسدیهتبؿذتـىیٌُشٜٚای۶۸۹۱ٗػبَدس.دٞٙذٔیتٛػقٝساJPEGاػتب٘ذاسدوٝفىبػیایحشفٌٝشٜٚ

وٙذ ،JPEGآٚس٘ذٜٚخٛدثٌٝشٜٚٞذفأبؿٛد،ٔیٌشفتٝثىبسٞبایٕیُتبٌشفتٝٞبٚثاليٚػبیتٚةاصخب،ٕٞٝدسJPEGاػتب٘ذاسداصأشٚصٜ.

اػتب٘ذاسدرخیشٜثٝلبدسوٝفبیُٔختّفٞبیفشٔت.وٙٙذرخیشٜخٛددٚسثیٗحبفؾٝدسسافىغصیبدیتقذادداؿتٙذللذوٝثٛدٜآٔبتٛسفىبػبٖ

JPEGاصفجبستٙذٞؼتٙذExifیبExchangeable image file formatٚJFIFیبJpeg File Interchange Formatٝفبدیوبسثشاِجتٝو

ویفیتثیٗتفبٚتیٚؿٙبػتٙذٔیJPEGسافشٔتدٚایٗ٘یضٞبفبُٔػیؼتٓ.ؿٛدٔتٛخٝساآٟ٘بتفبٚتٚدادٜتٕیضیىذیٍشاصسافشٔتدٚایٗتٛا٘ذٕ٘ی

ٔحذٚدیتقذاداصفشٔتایٗ،PNGخالفثشوٝثٛدGIFتلبٚیش،رخیشٜثشایسایحفشٔتایٙتش٘توبسثٝؿشٚؿاَٚسٚصٞبیدس.٘ذاسدٚخٛدآٟ٘بتلٛیش

ثّٛنػبصیػبدٜٚپیىؼّی۹دس۹ٞبیثّٛندستلٛیشػبصٔب٘ذٞیثشاػبعJPEG .ٌشفتساGIFخبیJPEGثقذوٕی.وشدٔیپـتیجب٘یسً٘اص

وٙذٔیتغییشػبصیفـشدٜاصپغآٖویفیتٚفبیُحدٓفىغ،یهتشویتثشاػبعٚوٙذٔیوبساعالفبت، دسٌشدیذٜافٕبَتغییشاتٔقٕٛال.

صیبدآ٘مذسفىغویفیتافتوٙیٓ،صیبدساػبصیفـشدٜٔیضاٖاٌشأب٘یؼتٙذٔـبٞذٜلبثُا٘ؼبٖچـٓثبJPEGاػتب٘ذاسدثبؿذٜفـشدٜٞبیفىغ

فـشدٜ٘حٜٛدِیُثٝ.آٚسدٔیٚخٛدثٝفىغویفیتٚحدٓثیٗتقبدَیه٪۱۶ػبصیفـشدٜٔقٕٛال.ثٛدخٛاٞذتـخیقلبثُساحتیثٝوٝؿٛدٔی

خغٛطیبٚٔتٖٛحبٚیٞبیفىغٔٙبػتسٚؽایٗٚؿٛدٔیاػتفبدٜتلبٚیشػبصیفـشدٜثشایسٚؽایٗاصٔقٕٛال،JPEGسٚؽدسٞبفبیُػبصی

٘یؼت

PNGتصًیرتٍوسدیکوگاَیَمایه



JPEGي



پیىؼّی۹دس۹ٞبیثّٛنثٝتلٛیشثٙذیتمؼیٓٞٓآٖدِیُوٙیذ،ٔـبٞذٜساخغٛطاعشافدسJPEGػبصیفـشدٜتبثیشتٛا٘یذٔیثشاحتیؿٕب

فبدیػبیضدسوٝؿٛدٔیتلٛیشدسویفیتافتثبفثJPEGسٚؽثٝػبصیفـشدٜوٙیذٔیٔـبٞذٜوٕٝٞب٘غٛس.ؿذدادٜتٛضیحثبالدسوٝاػت

٘یؼتٔـبٞذٜلبثُساحتیثٝفىغ رخیشٜػپغٕٚ٘ٛدٜافٕبَآٖدستغییشیٚوٙیذٔیثبصساJPEGفبیُیهثبسٞشوٝثبؿیذداؿتٝ٘ؾشدس.

ویفیتاص،JPEGدستلٛیشػبصیفـشدٜػبختبسدِیُثٝٞٓثبص٘ىٙذ،تغییشؿٕبفبیُحدٓاٌشحتییقٙی.ؿٛدٔیوبػتٝآٖویفیتاصوٙیذٔی
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اٌشٕ٘بییذ،رخیشٜٔدذداٚوٙیذافٕبَوٛچىیتغییشآٖسٚیٕٚ٘ٛدٜثبصساJPEGفبیُیهتٛا٘یذٔیٔٛضٛؿایٗاثجبتثشای.ؿٛدٔیوبػتٝتلٛیش

.jpg.ٚjpegپؼٛ٘ذثیٗتفبٚتیوٝثذا٘یذثبیذٟ٘بیتدس.وشدخٛاٞیذٔـبٞذٜساتلٛیشویفیتافتساحتیثٝوٙیذتىشاسثبسچٙذیٗساسٚ٘ذٕٞیٗ

ٞشثٝأب.دٞذٔیتشخیحدیٍشثٝ٘ؼجتسایىیثشخیٚؿٙبػٙذٔیسادٚٞشٚیٙذٚصٚٔهِیٙٛوغ،ٕٞچٖٛثبصاسسایحٞبیفبُٔػیؼتٓ.٘ذاسدٚخٛد

.دٞٙذٔیٕ٘بیؾسافشٔتدٚٞشحبَ



کىیم؟اوتخابَایمانعکسکردنرخیرٌترایرافرمتیچٍ

ػٛاالتیأىبٖایٗٚداسدٚخٛددٚسثیٗحبفؾٝسٚیٞبفىغوشدٖرخیشٜثشایٔختّفیٞبیفشٔتا٘تخبةأىبٖدیدیتبَٞبیدٚسثیٗاصثشخیدس

.ٞؼتٙذٞبییٔٛلقیتچٝٔٙبػتیهوذاْٚداس٘ذیىذیٍشثبٞبییتفبٚتچٝٞبفشٔتایٗوٝوٙذٔیایدبدٞبدٚسثیٗایٗوبسثشاٖاصثشخیثشایسا

ٞب،فشٔتایٗثبساؿٕبوٙیٓٔیػقیٚدادٜاسائٝتٛضیحبتیJPEG ،RAWٚTIFFٞبیفشٔتٔٛسددسخالكٝثغٛسوٙیٓٔیػقیٔغّتایٗدس

ثٝساآٟ٘بایٙىبسٚیظٜافضاسٞبی٘شْتٛػظتٛا٘یذٔیثقذاثبؿیذوشدٜرخیشRAWٜثلٛستساتلبٚیشؿٕباٌش.وٙیٓآؿٙبثیـتشآٟ٘بوبسثشدٚػبختبس

ؿٛدٔیا٘دبْسایب٘ٝیهسٚیؿٛدا٘دبْدٚسثیٗدسفّٕیبتایٙىٝثدبیوٝتفبٚتایٗثبوٙیذتجذیTIFFُیبJPEGٔثُؿذ٘یدیذٜلبثُٞبیفشٔت

تلٛیشسٚیٚتٙؾیٓخٛدتبٖساwhite balance, contrast, saturation, sharpness٘ؾیشپبسأتشٞبییتٛا٘یذٔیحبالؿٕبخبعشٕٞیٗثٝٚ

ٚدٞیذتغییشآٌٖشفتٗاصثقذسافىغپبسأتشٞبیتٕبْتمشیجبتٛا٘یذٔیؿٕب.اػتRAWثلٛستتلٛیشوشدٖرخیشٜٔضیتاِٚیٗایٗ.وٙیذافٕبَ

۶۱یبثیتیTIFF  8فشٔتثٝساتلٛیشتبٖتٛا٘یذٔیؿٕبوٝایٙؼتRAWٔضیتدٚٔیٗ.ثبؿذٔیایضٚدادتغییشساآٖتٛاٖٕ٘یوٝپبسأتشیتٟٙب

فبیُایٗ.ؿٛدٕ٘یویفیتافتدچبستلٛیشوٝایٙؼتآٟ٘بٔضیتأبداس٘ذثیـتشیحدJPEGٓٞبیفبیُثٝ٘ؼجتTIFFفبیّٟبی.وٙیذتجذیُثیتی

حدٓایٙىٝثبیقٙی.ؿٛدٕ٘یآٖویفیتافتثبفثTIFFفـشدٜفبیُثٝتلٛیشتجذیُوٝتفبٚتایٗثبأبٞؼتٙذٞٓػبصیفـشدٜأىبٖداسایٞب

دسٔثبِیثبساآٖٔغّتؿذٖتشسٚؿٗثشایِزاثبؿذوٙٙذٌٜیحوٕیاػتٕٔىٗایٗ!سٚدٕ٘یدػتاصاعالفبتیٞیچأبیبثذٔیوبٞؾا٘ذویفبیُ

:دٞیٓٔیتٛضیحصیش

ثٍیشیذ٘ؾشدسساافذاداصسؿتٝایٗ

۶67653۸۱522222۱5۸7۱3۹۹۹۹۹۹25۱7۹۸

ایٗثٝساآٖتٛا٘یٓٔیٔثالاػت،ٔثجتپبػخ٘شٚد؟دػتاصسؿتٝاصفذدیٞیچأبوٙذاؿغبَساوٕتشیخبیسؿتٝایٗوٝداسدٚخٛدساٞیآیب

:ثٙٛیؼیٓسٚؽ



 در چیست و کاربرد آن raw و jpgتفاوت فایل های 

 
 

 No.com-www.Andisheh+      منبع : 59 515 95 25 905گرد آوری : بخش فنی مهندسی و هنری اندیشه نو     ویرایش : سرکار خانم ناصر     تنظیم : مهندس نصیری         صفحه  |9

 
 

۶67653۸۱52[5]۱5۸7۱3۹[۱]25۱7۹۸

ٞٓػشپـتثبس،پٙح2فذدسؿتٝاصلؼٕتایٗدسایٙىٝیقٙی،۹ثلٛستسا۹۹۹۹۹۹ٚایٓدادٜٕ٘بیؾ2ثلٛستسا22222ثیٙیذٔیوٕٝٞب٘غٛس

.اػتوشدٜاؿغبَوٕتشیخبیدٚٔیأبٞؼتٙذیىیثبالسؿتٝدٚدلیمبكٛستایٗدسپغ.ؿذٜتىشاسثبسؿؾ،۹فذدلؼٕت،ایٗٚدسؿذٜتىشاس

ثٝتٛا٘ٙذٔیاعالفبتوٌٝفتیٓثبالدس.پزیشدٔیكٛستؿىُآٖثTIFFٝفشٔتدسػبصیفـشدٜوٝاػتسٚؿیثب(یىؼبٖ٘ٝأب)ٔـبثٝسٚؽایٗ

دس٘ٛسؿذتوٝاػتٔقٙیثذیٗایٗٚؿٛ٘ذٔیرخیشٜثیتی۶3ثلٛستٞبدٚسثیٗاوثشدسRAWاعالفبت.ؿٛ٘ذرخیشٜثیتی۶۱یب۹كٛستدٚ

ثیٗفذدیثبپیىؼُٞشدس٘ٛسؿذت(JPEGفبیُیهٔثُ)ثیتی۹ٞبیفبیُدسأب.ؿٛدٔیدادٜ٘ـب6۶۸۱ٖتب۶ثیٗفذدیثبپیىؼُٞشسٚی

تٟیٝویفیتیثبچبپیٞبی٘ؼخٝتٛأٖیٞٓٞبفبیُایٗاصٚاػتوبفی٘ٛسؿذتثجتثشایػغح35۱ٚالـدس.ؿٛدٔـخقتٛا٘ذٔی35۱تب۶

تغییشاتتٛا٘یذٔیؿٕبحبِتایٗدسوٝایٙؼتػٛاَایٗخٛاةؿٛ٘ذ؟ٔیثجتثیت۶3ثلٛستاعالفبتچشاوٝآیذٔیپیؾػٛاَایٗپغ.وشد

دسسافتٛؿبحدسcurvesیبlevelsٔب٘ٙذاثضاسٞبییتٛا٘یذٔیؿٕبٔثال.ؿٛدویفیتافتدچبسآٖایٙىٝثذٖٚوٙیذافٕبَتلٛیشسٚیساثیـتشی

وٙیذچبحساآٖٚوشدٜرخیشٜثیتی۹ثلٛستساتلٛیشػپغٚوٙیذاػتفبدٜتشیٌؼتشدٜػغح فبیُدسٔٛخٛداعالفبتتٕبْثخٛاٞیٓاٌشأب.

RAWفبیُثلٛستساتلٛیشتٛا٘یٓٔیوٙیٓحفؼساTIFF 16فبیُثلٛستچشاپشػیذٔیحتٕب.وٙیٓرخیشٜثیتیTIFF 12ٕ٘یرخیشٜثیتی

یهدسساآةِیتشیهایٙىٝٔثُ.دٞیٓٔیلشاسثیتی۶۱ثؼتشیهدسساثیتی۶3اعالفبتٔبٚالـدسٚ٘ذاسدٚخٛدفشٔتیچٙیٗایٙىٝثشایوٙیٓ؟

دسثیت۶3اعالفبترخیشٜأب.ٔب٘ذٔیثبلیدسؽشفٞٓخبِیخبیٔمذاسیٚوٙیذحفؼساآةِیتشیهتٕبْتٛا٘یذٔیؿٕب.ثشیضیِٓیتشی6ؽشف

.دادخٛاٞیٓدػتاصساآةاص٘یٕیوٝاػتثذیٟیثشیضیٓ،ِیتشی٘یٓؽشفیهدسساآةِیتشیهثخٛاٞیٓوٝایٙؼتٔثُثیتی۹ثؼتش

۶.JPEG, Unprocessed 

3.JPEG, Auto Adjustments 

2.RAW, Unprocessed 

6.RAW, Auto Adjustments 



؟تگیریمعکسJPEGفرمتتامًقعچٍيRAWفرمتتامًقعچٍ

سٚیچٝآٖثبوبسثیـتشػشفتٕٞچٙیٗٚوٙذٔیاؿغبَدٚسثیٗحبفؾٝدسوٝوٕتشیحدٓتٛا٘ذٔیJPEGفشٔتاصاػتفبدٜثشایدِیُٟٕٔتشیٗ

یبTIFFفشٔتثٝسایب٘ٝتٛػظساآٟ٘باثتذاتلبٚیشٔبٖچبحیبدیذٖثشایثبیذوٙیٓفىبػیRAWفشٔتثباٌشأب.ثبؿذٔیآٖاصپغچٝٚدٚسثیٗ

JPEGُٚ٘ٛسدٞیتٙؾیٕبتوٝٞؼتیذٔغٕئٗاٌشپغ.ٌشفتخٛاٞذؿٕباصصیبدیٚلتایٙىبسثبؿیذداؿتٝفىغصیبدیتقذادؿٕباٌشٚوٙیٓتجذی

white balanceٚفشٔتثبفىبػیحبِتا٘تخبةپغٞؼتٙذكحیحوبٔالدٚسثیٙتبٖتٙؾیٕبتػبیشJPEGٚتٛا٘ذٔیآٖ،ثبالیویفیتا٘تخبة
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آٚسیذٔیثذػتسا٘تیدٝآJPEGٖثRAWٝفشٔتتجذیُاصوٝثذٞذؿٕبثٝساای٘تیدٕٝٞبٖ ٞبیپشداصؽتلٛیشسٚیداسیذللذثقذااٌش.

حذاوثشثبتلٛیشخٛاٞیذٔییبٚ٘یؼتیذٔغٕئٗدٚسثیٙتبwhite balanceٖیب٘ٛسدٞیتٙؾیٕبتٔٛسددسوٍٝٞٙبٔییبدٞیذ،ا٘دبْثیـتشی

وٙیذچبحیبٚثجیٙیذساآٌٖٚشفتٝسافىغفمظوٝخٛاٞیذٔیاٌشأب.وٙیذاػتفبدٜفىغٌشفتٗثشایRAWفشٔتاصؿٛدثجتٕٔىٗویفیت

ثشایساٚلتیٔدجٛسیذٚایذوشدٜپشخٟتثیساخٛددٚسثیٗحبفؾٝفمظRAWا٘تخبةثبصیشااػتوشدٖتّفٚلتفمظRAWفشٔتاصاػتفبدٜ

RAWثلٛستJPEGٚٓٞثلٛستٞٓتلٛیشوٝداسدٚخٛدأىبٖایٗٞبدٚسثیٗاصثقضیدس.وٙیذكشفسایب٘ٝسٚیJPEGفشٔتثٝآٖتجذیُ

اػتحبِتثٟتشیٗایٗوٝؿٛدرخیشٜ اعالفبتٞٓٚ٘ذاسیذسایب٘ٝسٚیتجذیُثشایصٔبٖكشفثٝاحتیبخیٚداسیذساJPEGفبیُؿٕبٞٓصیشا.

RAWوٙیذٚیشایؾساآٖثقذاتٛا٘یذٔیداؿتٔـىّیتلٛیشاٌشٚداسیذاختیبسدسسا حبفؾٝاصثیـتشیفضبیٔؼّٕبحبِتایٗا٘تخبةاِجتٝ.

كٛستثJPEGٝوٛچهفبیُیهRAWفبیُوٙبسدسوٝایٙؼتداسدٚخٛدٞبدٚسثیٗثقضیدسوٝدیٍشیأىبٖ.وشدخٛاٞذپشساؿٕبدٚسثیٗ

سٚیساآٖثبؿذالصْآ٘ىٝثذٖٚداسدٚخٛدRAWفبیُآٖدستلٛیشیچٝوٝثجیٙیذتٛأٖیثشاحتیٚؿذٜرخیشٜفىغآٖاصاٍ٘ـتیثٙذتلٛیش

ػَّٛ)Photositeٞشثٝوٝسا٘ٛسیٔیضاٖ،حؼٍشٌیشیذٔیفىغدیدیتبَدٚسثیٗثبوٍٝٞٙبٔی.وٙیذتجذیُؿذٖدیذٜلبثُٞبیفشٔتثٝسایب٘ٝ

ػیؼتٓ،٘ٛؿحؼتثشسااعالفبتایٗ(دیدیتبَثٝآ٘بِٛي)A/Dتجذیُٔذاسػپغ.وٙذٔیرخیشِٜٚتبطػغحكٛستاػت،ثٝسػیذٜ(٘ٛسثٝحؼبع

اٌشٕٚ٘بیذثیبٖساسٚؿٙبییٔختّفػغح6۶۸۱تبٔیتٛا٘ذپیىؼُٞشثبؿذثیتی۶3تجذیُاٌش.ٕ٘بیذٔیتجذیُثیتی۶6یب۶3دیدیتبَاعالفبتثٝ

تـذیذ٘یبصكٛستدسٚؿذٜ،ثبصخٛا٘یاعالفبت،ایISOٗتٙؾیٓاػبعثشػپغ.یبثذٔیافضایؾػغح۶۱2۹6ثٝٔمذاسایٗثبؿذثیتی۶6تجذیُ

فبیُثشایTagیهاثتذادٚسثیٗ.ٌیشدٕ٘یكٛستاعالفبتایٗدسدیٍشیتغییشثبؿذ،داؿتRAWٝفشٔتثٝفبیُرخیشٜأىبٖدٚسثیٗاٌش.ٔیـٛ٘ذ

دػتیتٙؾیٓیباتٛٔبتیه)sharpning ،Contrast ،white balance ،SaturationٚColor balanceٔیضاٖ٘ؾیشاعالفبتیؿبُٔوٝٔیؼبصد

فبیّٟبی،وبٔپیٛتشثٝا٘تمبَاصپغ.ؿٛدٔیرخیشٜحبفؾٝوبستسٚیثشلجُ،ٔشحّٝاصحبكُخبْٚاكّیاعالفبتٕٞشاTagٜایٗػپغ.اػت(وبسثش

RAWتجذیُٞبیثش٘بٔٝتٛػظRAWكٛستثٝٚدسیبفتTIFFیبPSDٜوبسیفضبییهكٛستثٝ٘یضثیتی۶6یب۶3اعالفبت.ؿٛ٘ذٔیرخیش

كٛستثٝٚدٚسثیٗداخّیافضاس٘شْتٛػظفُٕایٕٗ٘بیذ،رخیشJPEGٜكٛستثٝسافبیُثخٛاٞذدٚسثیٗاٌشأب.ؿٛدٔیتجذیُثیتی۶۱یىٙٛاخت

ٔشاحُدسثتٛاٖوٝٔب٘ذٔیثبلیپیىؼُٞشثشایسٚؿٙبییٔختّفػغح35۱تٟٙبثٙبثشایٗ.ؿٛدٔیا٘دبْثیتیٞـتJPEGفبیُیهثٝتجذیُ

JPEG.فبیّٟبیرخیشٜٔٛسددس.وشداػتفبدٜاصآٖٚیشایؾ

اِٚیٝ،دسیبفتاصپغدٚسثیٗوٝاػتاعالفبتیؿبJPEGُٔأب.اػتوشدٜدسیبفتحؼٍشوٝاػتوبّٔیِٚیخبْاعالفبتؿبRAWُٔفبیُ

ثٟجٛدٚوٙتشاػتافضایؾػبصی،ؿبسحسً٘،تفؼیشثشایایآسایٝفیّتشٞبیخغی،تجذیُٔب٘ٙذفشآیٙذٞبیی.اػتٕ٘ٛدٜافٕبَآٖسٚیسافشایٙذٞبیی

ػبصیفـشدٜٔخشةفشآیٙذٟ٘بیتدسٚسً٘اؿجبؿ ایٗحبكُثیٙؾیشچبپٟبیثؼیبسچٝ.٘یؼتایثیفبیذٜفشٔتJPEGفشٔتوٝدا٘ؼتثبیذأب.

.ٔیجبؿٙذٔٛضٛؿایٌٗٛاٜ،فشٔت

:آنمسایایيRAWفرمتازاستفادٌمًارد



ؿٕبثٙبثشایٗ.ثیـتش٘ٝٚوٕتش٘ٝ.اػتؿذٜرخیشٜٚدسیبفتحؼٍشتٛػظفىغتٟیٍٝٞٙبْدسوٝاػتاعالفبتیتٕبْؿبُٔدلیمبRAWفشٔت-۶

.دٞیذا٘دبْفبیُایٗاصآیٙذٜدسچٝٚحبَدسچٝسااعالفبتیاػتخشاجحذاوثشتٛا٘یذٔی

ٕٞبٖدس،دادٜا٘دبWhite Balanceْثشایوبسثشوٝساتٙؾیٕبتیتٟٙب.ؿٛدٕ٘یا٘دبWhite balanceْتٙؾیٓٔٙؾٛسثٝتغییشیفشٔتایٗدس-3

Tagٜدادا٘دبْاكّیفبیُثشایساسً٘دٔبیتٙؾیٓثٟتشیٗٔیتٛاٖحبِتایٗدس.وٙذٕ٘یتغییشیفبیُاكُأبؿٛدٔیرخیشٜفبیُ،ٕٞشا دس.



 در چیست و کاربرد آن raw و jpgتفاوت فایل های 

 
 

 No.com-www.Andisheh+      منبع : 59 515 95 25 905گرد آوری : بخش فنی مهندسی و هنری اندیشه نو     ویرایش : سرکار خانم ناصر     تنظیم : مهندس نصیری         صفحه  |6

 
 

RAWفبیّٟبیخٛثیثٝفٕالWhite Balanceتغییشأىبٖدٚسثیٗ،تٛػظسٚؿٙبییCurveتٙؾیٓافٕبَ٘یضٚخغیتجذیُثقّتJPEGفبیّٟبی

.٘ذاسدٚخٛد

ٔیا٘دبْوبٔپیٛتشدس(ایآسایٝفیّتشٞبیاعالفبتتجذیُاٍِٛسیتٕٟبیاصاػتفبدٜثب)سً٘تفؼیشٚ(Linear Conversion)ػبصیخغیفُٕ-2

٘یضوبس٘تیدٝوٝاػتٚاضحثٙبثشایٗ.ٌشددٔی،ا٘دبْداسدٚخٛددٚسثیٗدسوٝآ٘چٝثٝ٘ؼجتوبّٔتشی،ٞبیٚثش٘بٔٝ،لٛیتشپشداص٘ذٜثبفشآیٙذایٗ.ؿٛد

.ثٛدخٛاٞذثٟتشثؼیبس

.ؿٛدٔیا٘دبْفىغٞشثشایٕٔىٗٚخٝثٟتشیٗثٝوبسثش٘ؾشعجكسً٘اؿجبؿٚوٙتشاػتتغییشأىبٖ-6

ٍٞٙبْدسثخلٛفٔٛضٛؿایٗ.ثیتی۹فبیُثب٘ٝاػتسٚثشٚثیتی۶۱فبیُیهثبٚیشایؾ،وبسثشٔشحّٝدسوٝآ٘ؼتRAWفبیُٔضیتٟٕٔتشیٗ-5

دسٚٞؼتیٓسٚثشٚػغح۱5۱2۱ثبسٚؿٙبییػغح35۱خبیثٝٔٛاسدایٗدسوٝچشادٞذٔی٘ـبٖساخٛدفىغتبسیهیبسٚؿٗثؼیبسٔٙبعكاكالح

.ؿٛدٔیخٌّٛیشیفىغٚیشایؾٍٞٙبْدس٘بخٛاػتٝٚٔلٙٛفیاثشاتایدبداص٘تیدٝ

دس)تجذیُثشایثٟتشیآٍِٛسیتٕٟبیاٌشآیٙذٜدستبوشدٍٟ٘ذاسیساآٟ٘بتٛاٖوٙٙذ،ٔیٕ٘یتغییشیٞیچاعالفبتیِحبػاصRAWفبیّٟبیچٖٛ-۱

ٚسً٘تفؼیشػبصی،خغیٔشحّٝ ٌشدداػتخشاجاصآٟ٘بثٟتشیٚتلبٚیشٌیش٘ذلشاسپشداصؽٔٛسدٔدذدا،ؿذ٘ذوـف...( وٝفیّٕیٔقبدَدلیمب.

.ٍٟ٘ذاؿتآیٙذٜثشایآ٘شاؽٟٛس،فشآیٙذثٟتشساٟٞبیوـفأیذثٝٔیتٛاٖ

RAWفایلُایتثذیل

اص٘یضٔشثٛعٝافضاس٘شْثبؿذ،داؿتٝسافبیُایٗتِٛیذأىبٖوٝدٚسثیٙیٞشٕٞشاٜ.داسدٚخٛدٔختّفیثؼیبسٞبیثش٘بRAWٝٔفبیّٟبیتجذیُثشای

اصتفبٚتٟبییٞشچٙذدٞٙذٔیا٘دبْخٛثیثٝساخٛدوبسٞبثش٘بٔٝایٕٗٞٝتمشیجب.داسدٚخٛد٘یضٔدضاٞبیثش٘بٔٝتٟیٝأىبٖ.داسدٚخٛدؿشوتٕٞبٖ

٘ؼخٝایٗدسوٝاػتCSفتٛؿبحیىی.ثجشیٓثش٘ب3ٝٔاص٘بٔیحتٕبثبیذایٙدبأبدس.داس٘ذثبیىذیٍشپشداصؽػشفت،وبسآػب٘ی،وبسٔحیظِحبػ

ٔٛخٛدSLRغیشدٚسثیٟٙبیDSLRٚدٚسثیٟٙبیتٕبْاصتمشیجبCSدسفتٛؿبحRAWپالٌیٗ.اػتٌٙدب٘ذٜساRAWفبیّٟبیثبوبسأىبٖخٛدخذیذ

 phaseؿشوتاصCapture oneدیٍشثش٘بٔٝٚ.ؿٛدٔیٔٙتـش٘یضپالٌیٗایٗسٚصثٝٞبی٘ؼخٝخذیذ،دٚسثیٟٙبیٔقشفیثبٚوٙذٔیپـتیجب٘ی

oneٔجذَٞبیثش٘بٔٝثٟتشیٗاصیىیٚاػتؿذٜفشضٝٔختّفدٚسثیٟٙبیثشایٔتفبٚتیٞبی٘ؼخٝدس٘یضٔؼتمُثش٘بٔٝایٗ.اػتRAWٔحؼٛة

ٔیـٛد اػتخبْفشٔتیهRAWفشٔتحمیمتدس. ٞیچثذٖٚاػت،وشدٜثجتدٚسثیٗوٝساچیضیٕٞبٖدلیمبوٝ٘ـذٜپشداصؽفىغیه.

خٛاٞٙذٔیوٝوؼب٘یثشایثٙبثشایٗ.٘ذاسدخٛددسساسٍ٘یتٙؾیٓیبؿذٌی،ؿبسح٘ٛؿٞیچRAWفبیُیه،JPEGثشخالف.وٙذٔیفشضٝتغییشی

ٞبیفبیُایٙىٝضٕٗ.وٙٙذاػتفبدٜ٘یبفتٝتغییشخبْفشٔتاصوٝاػتثٟتشدٞٙذ،ا٘دبْؿبٖٞبیفىغسٚی(Post Processing)ثب٘ٛیٝٞبیپشداصؽ

اصیىیأب.اػتثبصیبثیلبثُوبٔالٔٛخٛد،پشداصؽٞبیسٚؽثبوٝداس٘ذٔیٍ٘بٜفىغتیشٜخیّیٚسٚؿٗخیّیٔٙبعكدسساثیـتشیخضئیبتخبْ

فىغRAWفشٔتثبپیدسپیكٛستثٝعٛال٘یٔذتثشایتٛا٘ٙذٕ٘یٞب،DSLRحتیٞب،دٚسثیٗاغّتوٝاػتایٗفشٔت،ایٗاصاػتفبدٜایشادات

ثٍیش٘ذ ؿٛدخبِیثیـتشٞبیفىغٌشفتٗثشایثبیذٚؿٛدٔیپشػشفتثٝدٚسثیٗٔٛلتحبفؾٕٝٞبٖیبثبفشصیشا. اصاػتفبدٜحبِتیچٙیٗدس.

ثبصٌٛثشایتبٖساآٖلٛتٚضقف٘ىبتٚوٙیٓآؿٙبثیـتشخبِتفشٔتایٗثبساؿٕبوٙیٓٔیػقیایٙدبدس.اػتثٟتشثؼیبسJPEGتشػجهٞبیفبیُ

:وٙیٓ

کىیذ؟فعالراRAWفرمتديرتیه،ريیچطًر.

ساأىبٖایٗؿٕبثٝٞبدٚسثیٗثشخیٕٞچٙیٗ.ثبؿذداؿتٝٚخٛدRAWٚJPEGحبِتثیٗا٘تخبةثشایٌضیٙٝیهثبیذحتٕبتبٖدٚسثیٗٔٙٛیدس

ثٝثبیذوٝداسدصیبدیاسصؽخجشیفىبػبٖثشایلبثّیتایٗ.وٙیذثجتJPEGٚRAWفشٔتدٚثبساكحٙٝیهٕٞضٔبٖ،كٛستثٝوٝدٞٙذٔی

وٙٙذاسػبَخٛدؿبٖ٘ـشیٝثشایساؿبٖٞبیفىغػشفت ثشایاػتثٟتشؿٛد،ٔیحبفؾٝوبستؿذٖپشػشیقتشٔٛختلبثّیتایٗآ٘دبئیىٝاص.

ثبؿیذداؿتٕٝٞشاٜؽشفیتپشوبستچٙذحتٕبلبثّیتایٗاصاػتفبدٜ ٞبیفبیُاصوٛچىتشوٝداس٘ذsRAWٓٞفشٔتیه٘یضٞبدٚسثیٗاصثشخی.

داس٘ذاكّیخبْفبیُثبوٝفشلیفمظ.داسدصیبدیاػتفبدٜاػتؿذٖپشحبَدستبٖحبفؾٝوبستوٝٚلتیثشایفشٔتایٗ.ٞؼتٙذRAWاػتب٘ذاسد

ٔیؿٕبٞبسً٘ٚٞبتٗثٟتشثٙذیدسخٝخبعشیٝ.٘یؼتٔٙبػتثضسيٞبیا٘ذاصٜدسفىغچبحثشایٚداسدوٕتشیسصِٚٛؿsRAWٗوٝاػتایٗ
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ثٍیشیذRAWفىغیهاصثٟتشیٞبیپشیٙتتٛا٘یذ ثبپشیٙتِٚیوٙٙذٔیفىبػیدیدیتبَكٛستثٝٔشدْ،اصثیـتشیتقذادسٚصٞشایٙىٝثب.

لبثّیتیٞشثشای.داؿتخٛاٞیذوٕتشساؿٛدٔیایدبدپشیٙتدسوٝسً٘ٞبیتٗ٘ٛاسیحبِتRAWفشٔتاصاػتفبدٜثب.اػتٟٔٓٞٓٞٙٛصویفیت

خٛاٞیٓكحجتآٟ٘بثشایحُساٜتقذادیٕٞچٙیٗٚآٟ٘بثبسٜدسٔب.داؿتخٛاٞذثذٚیظٌیتقذادی٘یضRAWپغداسدٚخٛدٔٙفیٚٔثجت٘مبط

خٛاٞذصٔبJPEGٖاصثیـتشآٟ٘بفىبػیٔدٕٛؿدسداس٘ذ،ٚیشایؾثٝ٘یبصٞبفبیُایٗچٖٛوٝاػتایRAWٗفىبػیفّیٝثشسایحاػتذالَ.وشد

ػغٛححذالُفىبػبٖاوثشأب،.ثبؿذدسػتحشفایٗؿبیذوٙیذافٕبَخٛدJPEGٞبیفىغسٚیثشٚیشایـیٌٛ٘ٝٞیچ٘خٛاٞیذؿٕباٌش.ٌشفت

وٝوٙیذاضبفٝٞٓساحمیمتایٗ٘ىتٝایٗثٝٚلتی.ثٛدخٛاٞذپبیٝثیٚػؼتاػتذالَایٗپغوٙٙذ،ٔیافٕبَخٛدفىغثٝساٚیشایؾاصپبییٙی

!!ثبؿذJPEGفىبػیاصتشػشیـRAWفىبػیسػذٔی٘ؾشثٝاػت،تشػشیـثؼیبسRAWٞبیفبیُدسٞب،ٞبیالیتٚیشایؾWBٚچٖٛتٙؾیٕبتی

ثٍیشیذخشٚخیسً٘فضبٞبیدیٍشثٝتٛا٘یذٔیوٕٝٞچٙبٖثٍیشیذ،خشٚخیJPEGثٝتٛا٘یذٔیساحتیثٝؿٕبRAWفىبػیثبپغ ٚالقباٌش.

ٔیلشاسؿٕباختیبسدسثیـتشیٞبیلبثّیتRAW!وٙذفىبػیRAWٚJPEGٕٞضٔبٖعٛسثٝوٝوٙیذتٙؾیٓساخٛددٚسثیٗتٛا٘یذٔیثخٛاٞیذ

.دٞذٔیلشاسؿٕباختیبسدس٘جبؿذ،تشػشیـاٌش،JPEGػشیقیثٝسٚ٘ذیٚدٞذ

فضااشغال

ثٛدخٛاٞذJPEGاصثضسٌتشثشاثش2تب3ؿٛد،ٔیؿبُٔسا٘ـذٜفـشدٜاعالفبتRAWوٝآ٘دبییاص خلٛفثٝفىبػبٖثضسيٍ٘شا٘یلغقبایٗ.

.اػتٌیش٘ذٔیفىغصیبدوٝوؼب٘ی

ديرتیهکردنکىذ

فىبػیتٛا٘ذٔیساثب٘یٝدسفشیٓتقذادٕٞبٖٞٙٛصدٚسثیٙتبٖ.وٙٙذٔیپشػشیقتشسادٚسثیٙتبٖثبفشپغٞؼتٙذ،JPEGاصثضسٌتشRAWٞبیفىغ

ؿٛ٘ذرخیشٜحبفؾٝدسٖٚٞبفىغتبوٙیذكجشؿذپشدٚسثیٗثبفشٚلتیؿٛیذٔدجٛسؿبیذأب.ثبؿٙذJPEGچRAWٚٝٞبیتبٖفىغچٝوٙذ،

 


