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اﻓﺰار

Darktable؛ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ راﯾﮕﺎن ادوﺑﯽ ﻻﯾﺖ روم
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮاﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۸
وﻗﺘﯽ ﻋﺰم ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﭘﺸﺖ ﮔﻮش ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ :ﺣﺘﻤﺎ
ﻋﮑﺲﻫﺎی  RAWﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ  RAWﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ

ﺗﺼﺎوﯾﺮ راﯾﺠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن و وﯾﺮاﯾﺶ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺑﺰار
ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار  Darktableﻧﺎم دارد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ادوﺑﯽ ﻻﯾﺖ روم ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار دﺳﺘﮑﺎری و وﯾﺮاﯾﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ  RAWﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ ﻟﺰوﻣﺎ »ﺗﻨﻬﺎ« ﮔﺰﯾﻨﻪای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ .ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻧﺮم
اﻓﺰارﻫﺎی وﯾﺮاﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻻﯾﺖ روم ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮده ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺗﺮیﻫﺎﯾﯽ

ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻧﺮم اﻓﺰار  Darktableﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ اوﻟﯿﻪ،

آﻣﻮزش ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ آن را ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻤﺮاهﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻧﺮم اﻓﺰار  Darktableﭼﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﯽآﯾﺪ؟

 Darktableﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺘﻦ-ﺑﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺣﺠﯿﻢ  RAWرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد و ﺑﻪ
وﯾﺮاﯾﺶ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ  RAWدر واﻗﻊ ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﭘﺮدازش ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮ
ﺧﻼف ﻓﺮﻣﺖ  JPEGﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی روﯾﺸﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ
ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﯾﺪﻧﺶ را ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ  RAWﻣﺜﻞ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﺮم اﻓﺰار  Darktableآﻣﺪه ﮐﻪ
ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﺮدازش آنﻫﺎ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از  Darktableاﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم وﯾﺮاﯾﺶ ،روی ﻓﺎﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻐﺮ داﺋﻤﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽآورﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ
وﯾﺮاﯾﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ  RAWرا اﺻﻄﻼﺣﺎ وﯾﺮاﯾﺶ ﻏﯿﺮ ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 Darktableاز دو ﻓﻀﺎی ﮐﺎری اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه Lighttable :و  Darkroomﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام

را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﺷﺮح ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از Lighttable

 Lighttableﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰ ﻧﻮر ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﺘﺎن ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﺘﺎدﯾﺘﺎ را وﯾﺮاﯾﺶ

ﮐﺮده و ﺗﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎمﮔﺬاری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﻢ در آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای ﺑﺎرﮔﺬاری ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﭘﻨﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ را از دورﺑﯿﻦ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻠﮑﺴﯿﻮنﻫﺎی ﻣﺠﺰا در Darktable
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻧﺮماﻓﺰار ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ در  Lighttableﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
ﻧﺤﻮه اﮐﺴﭙﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ﻧﺮم اﻓﺰار

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر در ﻧﺮم اﻓﺰار  Darktableاﮐﺴﭙﻮرت ﮐﺮدن ﺗﺼﺎوﯾﺮ  RAWﺑﻪ ﻓﺮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﺮاک
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ وارد ﻣﻨﻮی  Export Selectedﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻨﺠﺎ
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﯾﻞ ،ﻣﺤﻞ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی و ﻓﺮﻣﺖ ﺧﺮوﺟﯽ را ﺗﻌﻦ
ﮐﻨﯿﺪ.

ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﺮی در ﻋﮑﺲﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮای اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﻓﺮﻣﺖ ﺧﺮوﺟﯽ را  JPGدر ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻧﺤﻮه وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺘﺎدﯾﺘﺎ
اﮔﺮ ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ دﻟﺘﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ
ﻣﺪل دورﺑﯿﻦ و ﻣﺤﻞ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ .ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ،اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه ﻧﺎم ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﮑﺎس اﺛﺮ ﺑﺎ ﺧﻮد ﯾﺪک ﺑﮑﺸﻨﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  Metadata Editorﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه داده
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﮑﺲ ﻋﻨﻮاﻧﯽ داده و ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺎدرﯾﺪ اﺳﻢ
ﻋﮑﺎس ،اﺳﻢ ﻧﺎﺷﺮ و ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز اﺛﺮ را ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺘﺎدﯾﺘﺎی ﻫﺮ ﻋﮑﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺗﮓ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﮓ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ داﺧﻠﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﮐﺪام ﺗﺼﺎوﯾﺮ را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺮده و ﮐﺪام ﻣﻮارد
را وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺮﺗﺮه را از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﻨﻈﺮه ﺟﺪاﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺗﮓ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺨﺶ  Taggingﻧﺮم اﻓﺰار وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﺗﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﺶ
ﻓﺮض در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ.

ﺿﻤﻨﺎ اﻣﮑﺎن ﺧﻮب اﯾﻤﭙﻮرت ﮐﺮدن ﺗﮓ از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ دارک ﺗﯿﺒﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪای ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﺎ
آن ﻫﺴﺘﯿﺪ را ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ژﺋﻮﺗﮓ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
وﻗﺘﯽ در ﺳﻔﺮ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻢ ﺷﻮﻧﺪ .ژﺋﻮﺗﮓ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ژﺋﻮﺗﮓ دارﯾﺪ ،ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ وارد ﺑﺨﺶ  Geotaggingﺷﺪه و ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ GPX

ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺶ ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﺪ.

ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از Darkroom
 Darkroomﯾﺎ ﺗﺎرﯾﮏﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺮماﻓﺰار دارک ﺗﯿﺒﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﺼﺎوﯾﺮﺗﺎن را ﻣﻮرد
دﺳﺘﮑﺎری ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ وﯾﺮاﯾﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ

در ﻗﺴﻤﺖ راﺳﺖ ﺻﻔﺤﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ،ﺗﺼﺤﯿﺢ
ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺳﻔﯿﺪی ،و ﺑﺮش زدن ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻗﻮه ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزیﺗﺎن

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ روح ﺗﺎزهای ﺑﺪﻣﯿﺪ.

ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ را دﺳﺘﮑﺎری ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .ﻣﺎژولﻫﺎی اﺻﻠﯽ

دارک ﺗﯿﺒﻞ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺷﺎﻣﻞ  Favorites، Basic، Tone، Color، Correctionو Effects
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺎژولﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ،روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  More Modulesﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﻫﺮ ﻣﻮرد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﻪ ﻧﻮار اﺑﺰار دارک ﺗﯿﺒﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﻣﺠﺪد ،آنﻫﺎ را
ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎنﺗﺮی ﺑﻪ اﺑﺰار ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺗﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺎﯾﺶ وﯾﺮاﯾﺶﻫﺎ

در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﺮم اﻓﺰار ،ﺗﺎﯾﻤﻼﯾﻨﯽ از ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ روی ﻋﮑﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

وﻗﺘﯽ روی ﺑﺨﺶ  Historyﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ دارک ﺗﯿﺒﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﭼﻨﺪ ﺗﻐﺮ
ﮐﻮﭼﮏ روی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم داده .ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺗﻐﺮات را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اول ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از
ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.

دو اﺑﺰار ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﮐﺎری  Lighttableﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﮐﻪ  Taggingو Image

 Informationﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار Darktable

ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻋﮑﺲﺗﺎن را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺮده و ﻓﺎﯾﻞ ﺧﺮوﺟﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روی ﻗﺴﻤﺖ  Otherﮐﻠﯿﮏ
ﮐﺮده و راهﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای وﯾﺮاﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮﺗﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ Map

اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺷﻤﺎ را روی ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد .ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻘﺸﻪ را

ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﺄﻦ ﮐﻨﯿﺪ .دارک ﺗﯿﺒﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﺶﻓﺮض از  OpenStreetMapاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ،
اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭙﺲ را ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ Print
دارک ﺗﯿﺒﻞ اﺟﺎزه ﭘﺮﯾﻨﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻮع ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ،
اﺑﻌﺎد ﮐﺎﻏﺬ و ﺗﻌﻦ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ رﻧﮕﯽ را اﻧﺠﺎم داده و ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ زﻧﺪه از ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭼﺎﭘﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ در ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﻼﯾﺪﺷﻮ
دارک ﺗﯿﺒﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﻤﺎ را در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﻼﯾﺪﺷﻮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ
ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار دﯾﮕﺮی اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﻼﯾﺪﺷﻮﻫﺎی دارک ﺗﯿﺒﻞ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و اﺑﺘﺪاﯾﯽاﻧﺪ.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Tetheringﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ
وﯾﮋﮔﯽ  Tetheringﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﻋﮑﺎﺳﯽ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ دارک ﺗﯿﺒﻞ ﻣﺘﺼﻞ

ﮐﺮده و از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﯾﺰور ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .دارک ﺗﯿﺒﻞ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر از
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ  gphoto2ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺗﺼﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای داﻧﻠﻮد و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  Darktableﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﮏ ،وﯾﻨﺪوز و ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

