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فتوشاپ و کاربرد آن 

طالب و مبه دنبال آموزش های ترم قبل و آموزش گرافیک، فتوشاپ تکمیل کننده آن•
.گرافیک رایانه ایی می باشد

صاویر و های ویرایش تنرم افزار از کاربردی ترین و قوی ترین نرم افزار فتوشاپ یکی •
ان به این نرم افزار می توباشد که با استفاده از امکانات اصطالحا روتوش عکس می 

.را خلق کردهنری و بسیار زیبا تصاویر 

نرم توسط شرکت ادوب منتشر شد و در آن زمان تنها1990سال در این نرم افزار •
.بودویرایش عکس ها و تصاویر افزار برای 

سبب توسعهایجاد شده که نرم افزار زیادی در این ها تغییرات این سال در طی •
ی تنها یک نرم افزار براشده است، امروزه فتوشاپ امکانات و قابلیت های ویژه آن 

.شدمی بادارای کاربردهای فراوان دیگری نیز وتصاویر نمی باشد و ویرایش عکس 
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قابلیت های فتوشاپ

ر می م افزاانتقال فایل از فتوشاپ به دیگر برنامه ها از قابلیت های مهم این نر•
های امه بین برنامکان انتقال فتوشاپ تمام فایل های ایجاد شده در و برای . باشد

.دیگر وجود دارد 
زمینه مناسب برای رشد و پرورش استعدادها و خالقیت های  این باعث ایجاد 

و همچنین سبب. استفردی برای ایجاد تصاویر بی نظیر هنری فراهم آورده 
.شده استپردازش سریع و با کیفیت تصاویر 

رنامه با استفاده از بفتوشاپ را به راحتی می توان فایل های ایجاد شده توسط و 
.نمود ویرایش ... مانند ایلوستریتور، کورل و های دیگری 

رایگان و در پشتیبانی هایباعث ایجاد محبوبیت نرم افزار فتوشاپ در بین کاربران •
.شده استدسترس این نرم افزار 

مند بهرهامکانات و پشتیبانی های جانبی این نرم افزار از به راحتی می توان و 
.گردید
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کاربردهای نرم افزار فتوشاپ

فتوشاپنرم افزار تصاویر و روتوش عکس در ویرایش -1

کاربرد نفتوشاپ از قدرتمندترین نرم افزارها در ویرایش عکس می باشد برای همی•
.اصلی آن در ویرایش عکس می باشد

ای در فتوشاپ به راحتی می توان هر پیکسل از عکس را ویرایش کرد و رنگ ه•
.موجود در عکس را ارتقا داد

قانه و به راحتی می توان تغییرات در عکس ایجاد کرد و در نهایت یک تصویر خال•
.  بسیار زیبا خلق کرد

ت و فرصت مناسبی را برای بروز خالقیآن، و ابزارهای قدرتمند فتوشاپ واقع در •
.می باشدزمینه ویرایش عکس افراد در استعدادهای 
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کاربردهای نرم افزار فتوشاپ

فتوشاپنقاشی دیجیتال در -2

ها جلد کتاب ها و هم چنین بسیاری از نقاشیروی اکثر نقاشی ها و طراحی های •
یکی شوند؛ و فتوشاپاستفاده از رنگ و بوم ایجاد می آنالین، بدون و طراحی های 

می نرم افزارها برای ایجاد طراحی ها و نقاشی های دیجیتالیترین این از محبوب 
.باشد

یتال را دیجبرای ایجاد نقاشی های تکنولوژی امکان استفاده از ابزارهای فتوشاپ، 
را خلق و متنوعینقاشی های بسیار زیبا توان با استفاده از آن می فراهم کرده که 

.آمیزی کردهسپس به رنگ و 
اشد و نیاز تر از ویرایش عکس ها و تصاویر می بفتوشاپ آسان ویژگی در البته این 

.نداردبه تکنیک و مهارت به خصوصی 
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کاربردهای نرم افزار فتوشاپ

فتوشاپطراحی گرافیک در -3

ده نده شبسیاری از ابزارهای موجود در نرم افزارهای گرافیکی، در فتوشاپ گنجا•
یار عالی می توان طرح های گرافیکی بسفتوشاپ با استفاده از این ویژگی است و 

.نمودرا طراحی و ویرایش 

نمی توان به عنوان یک نرم افزار حرفه ای برای طراحی فتوشاپ را البته از •
توان برای طراحی هایی که نیاز به تخصص زیادی ندارند میشناخت، اما گرافیک 

ی یک  طراحنیازی نیست برای به این ترتیب داد و این کار را انجام فتوشاپ، با 
و همچنین شرت، طراح یک بنر، کارت ویزیت طرح برای تی تبریک، کارت 

می نرم افزارهای دیگری استفاده نمایید و به راحتیاز طراحی سریع یک لوگو 
.دهیدطراحی های گرافیکی خود را به انجام فتوشاپ، با استفاده از توان 
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کاربردهای نرم افزار فتوشاپ

فتوشاپطراحی وب سایت با نرم افزار -4

قالب آن وب سایت میسایت، ساخت یک وب طراحی یکی از مهم ترین مراحل •
رای قالب  می توان یک طراحی کامل و بی نظیر را بفتوشاپ، باشد که با استفاده از 

.سایت ارائه داد

برای شود وبه آسانی انجام می فتوشاپ با استفاده از سایت در واقع طراحی قالب •
ه و پیچیده ای در زمینه برنامخاص به کد نویسی و یا مهارت آن احتیاج انجام 

ایت یک قالب مناسب را برای وب سنیست و در یکزمان کوتاه می توان نویسی 
.نماییدخود طراحی 
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کاربردهای نرم افزار فتوشاپ

فتوشاپویرایش ویدئو به کمک -5

.دیکی دیگر از امکانات موجود در فتوشاپ، امکان ویرایش فیلم ها می باش•

نجام این برای اتوان ویدیو را یرایش کرد و استفاده از این نرم افزار به راحتی می با •
.کرداز الیه های تنظیم موجود در این نرم افزار استفاده توان کار می 

.کردها را هم ایجاد  GIFتوان به آسانی  ، می فتوشاپ با استفاده از این ویژگی •
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و بیت مپی( وکتور) تصاویر برداری
پیکسلیتصاویر 

شکل کنار هم چیده مربعی نقاط پیکسل به . باشدمی ELEMENTو  PICTUREانگلیسی نام پیکسل ترکیبی از دو واژه 
رار هر کدام از این نقاط دارای یک رنگ خاص هستند و با ق. می شود که یک تصویر را تشکیل می دهندشده، گفته 

.می آیدگرفتن تعداد زیادی از آنان در کنار هم تصویری با کیفیت باال به دست
حالت ر دالبته . بودخواهیم یکسل ها نقاط بسیار کوچک هستند و تنها با بزرگ نمایی تصویر، قادر به دیدن پاین 

.  اقی می ماندثابت ب( قدرت تفکیک پذیری تصویر)بزرگ  نمایی تنها ابعاد ظاهری تصویر تغییر می کند ولی رزولوشن 
.می دهندنشان  DPIرزولوشن را با 

عداد نقاط در در این حالت ت. ر بزرگ می شوندیک تصویر را دو برابر بزرگ می کنیم، پیکسل ها هم به اندازه دو برابوقتی 
ود را از دست جزئیات خهرچه تصویر را بزرگتر کنید، پیکسل ها بیشتر به چشم می آیند، تصویر . هر اینچ نصف می شود

.می دهد و لبه های آن دندانه دار می شوند
فیت تصاویر، اندازه در تصاویر پیکسلی نمی توان بدون کاهش کی. پیکسلی آشکار می شودعیب تصاویر در اینجا بزرگترین 

البته . بودهد االتر خوااز طرف دیگر هرچه فایل ما بزرگتر و کیفیت آن بهتر باشد، حجم فایل ب. تصویر را بزرگ تر کنیم
.تصاویر پیکسلی برتری های زیادی  هم دارند

بستگی ویر نیز تصه باال بودن رزولوشن جزئیات بسیار زیادی تصویر خود را نمایش دهید، که البته این موضوع بمی توان با 
یادی ایجاد گانه کار کنید و گستره رنگ زدر هنگام کار با تصاویر بیت مپ شما قادر هستید بر روی هر پیکسل جدا. دارد
.کنید

افیکی رایج ل ویرایش در اکثر نرم افزارهای گرزمینه کار با تصاویر پیکسلی، فرمت های گسترده ای وجود دارند که قابدر 
.می باشد

.از شناخته شده ترین فرمت ها می توان به موارد زیر اشاره کرد
TIF،JPG،BMP،PNG،PSD،GIF

:شده ترین نرم افزارهای کاربردی در این زمینهشناخته 
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و بیت مپی( وکتور) تصاویر برداری
(برداری)گرافیک های وکتوری
ر قالب تصویر د( برداری)در گرافیک وکتوری . کالس ریاضیات شنیده ایددر واژه وکتور را احتماال 

چند ضلعی ها ذخیره مجموعه ای از مشخصات هندسی مانند نقاط، خطوط، منحنی ها، دایره ها و
وعه ای از در گرافیک وکتوری برخالف گرافیک پیکسلی که در آن تصویر به صورت مجم. می شود

نی ، از خطوط و منحپیکسل ها ذخیره می شود و رنگ هر پیکسل به طور جداگانه ذخیره می شود
تعریف ایز به صورت ریاضیهایی به نام بردار تشکیل شده اند که در آن اطالعات راجع به رنگ و س

.می شوند
.  دازه دادرد و تغییر اناین تصاویر را می توان بدون از دست دادن کیفیت به راحتی جا به جا کاجزای 

ر کوچک کنید و در هاین تصاویر مستقل از رزولوشن هستند و شما می توانید آنها را بزرگ و
.رزولوشنی بدون از دست دادن جزئیات و وضوح تصویر، آنها را چاپ کنید

.ی گیردعنوان مثال این روش در طراحی لوگو و نماد خیلی مورد استفاده قرار مبه 
تری در جزئیات کماین را در نظر داشته باشید که در این روش از طراحی، فقط تصاویری باالبته 

د با اضافه و انعکاس بایمقایسه با پیکسل می توان به دست آورد و افکت های تصویری مانند سایه
.کردن اجزا تصویری جداگانه مجددا طراحی شوند

.اج دارندفرمت هایی که در اختیار شما هستند معموال نرم افزارهای مخصوصی احتی
.از شناخته شده ترین فرمت ها می توان به موارد زیر اشاره کرد

EPS،AI،CDR،WMF،PDF

:شناخته شده ترین نرم افزارهای کاربردی در این زمینه
ADOBE ILLUSTRATOR،COREL DRAW  وMACROMEDIA FREEHAND
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مدهای رنگی

HSBمدل رنگی 

مدل رنگی است که حالت رنگ تعریف  شده در فتوشاپ تنها HSBمدل رنگی 
H,S,Bاز است عبارت  HSBرنگیمدل . ندارد

HUE : این رنگ از طریق . منعکس شده یا انتقال داده  شده از یک موضوعرنگ
درجه نشان 3۶0موقعیتش بر روی دایره رنگ  ها اندازه گیری و با درجه بین صفر و 

ص مانند قرمز، نارنجی یا سبز مشخرنگ هایی توسط HUEدر کاربرد، . داده می شود
.می شود

SATURATION  : مقداری . می باشدرنگ یا اشباع یا خلوص یک رنگ شدت
اشباع )%100تا ( خاکستری)5%برحسب در صد از HUEدرخاکستری موجود 

فزایش  در دایره استاندارد رنگ  های اشباع از مرکز تا لبه ا. اندازه گیری می شود( کامل
.پیدا می کنند

BRIGHTNESS : موضوع روشنایی یا تیرگی رنگ را نشان می دهد و معموالً این
.اندازه گیری می شود( سفید)%100تا ( سیاه)%0برحسب در صد از 
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مدهای رنگی

RGBرنگی مد 

رنگ سه از  RGBدارای مد رنگی این مد در نمایشگر استفاده می شود و تصاویر 
RED, GREEN, BLUE تشکیل می شوندآبی ، سبز، یا قرمز.

برای هر یک از رنگ  ها ( سفید) 255تا ( سیاه)بین صفر عددی  RGBمد رنگی در 
میلیون رنگ 1۶د می تواند انتخاب شود و ترکیب این رنگ  ها کانالی را برای ایجاد حدو

بیت اطالعات رنگ برای 24سه کانال به . بر روی صفحه نمایش به وجود خواهد آورد
ه برای مثال، قرمز روشن، ممکن است دارای مقدار قرمز ب. هر پیکسل ترجمه می شود

وقتی اندازه هر سه . باشد50و مقدار آبی به اندازه 20، مقدار سبز به اندازه 24۶اندازه 
دازه همه وقتی که ان. جزء از رنگ ها برابر باشد نتیجه آن ایجاد سایه خاکستری می باشد

اد باشد سفید خالص و وقتی هر سه رنگ صفر هستند سیاه خالص ایج255رنگ ها 

ل ها از ترکیب و اضافه شدن نور ها به همدیگر تشکیرنگ   RGBدر مد رنگی . می شود
.می شوند
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مدهای رنگی

CMYKرنگی مد 

چاپ مورد استفاده قرار می گیرد و برحسب انعکاس و از روی برای  CMYKمد رنگی 
، Cاصلی شامل   چهار رنگ . جوهر خشک شده بر روی کاغذ پایه  گذاری شده است

CYAN به معنای آبی فیروزه ای یا الجوردی-M ،MAGENTA  قرمز ارغوانی یا
رنگ سیاه برای  K. سیاه استK ،BLACK-زرد Y ،YELLOW-سرخابی 
BLACK  کار می رود تا با رنگ بهBLUE  نشوداشتباه.

، ارغوانی و فیروزه ای ترکیب شوند همه نور را جذب زردتئوری اگر رنگ خالص در 
  کننده به همین دلیل این رنگ  ها، رنگ  های جذب. می کنند و رنگ سیاه تولید می کنند

کیب به دلیل این  که جوهر چاپ نا خالصی دارد این سه جوهر، وقتی تر. نامیده می شوند

Kسیاه وهر د با جمی شوند رنگ قهوه ای تیره تولید می کنند و برای تولید رنگ سیاه بای

.ی شودترکیب این جوهر ها برای تولید رنگ، پردازش چهار رنگ نامیده م. شوندترکیب 

.  ها از تفریق رنگ  های جوهر از هم دیگر تشکیل می شوندرنگ   CMYKمد رنگی در 
موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر.بر جذب نور از سوی رنگ  ها، ایجاد می گرددمبتنی  CMYKرنگیضمناً مد  



LABرنگی مد 

جامع  ترین مدل رنگی است که وابسته به چاپ یا مانیتور LABمد رنگی 
مخفف   LAB. نیست و تمامی رنگ  هایی است که چشم می تواند ببیند

LIGHTNESS ،آلفا ، نورهای قویA  بتا وB  و در سیستم  های  می باشد
ع مد در واق. مکینتاش و لپ تاپ و سیستم  های آزمایشگاهی استفاده می شود

مدل رابط یا میانجی در فتوشاپ می باشد و می توان از آنیک   LABرنگی 
.  برای تبدیل یک مد به مد دیگر استفاده کرد

در . باشد100تا 0که می تواند از است   Lروشناییمد دارای یک جزء این 
 Bو جزء ( سبز–قرمز )محوری به صورت روی  Aهنگام انتخاب رنگ، جزء 

تا  + 12۸قرار دارد که محدوده آن ها از (  آبی–زرد )روی محوری به صورت 
ل موجود در این فضا را می توانید در این شکانواع  رنگ های . می باشد–12۸
.ببنید
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BITMAPمد 

.  پیکسل ها در یک تصویر به کار می برداین مد، مقداری از یکی از دو رنگ سفید یا سیاه را برای نمایش دادن 

GRAYSCALEمد خاکستریی  

0دارای مقدار روشنایی از  GRAYSCALEهر پیکسل از تصویر به صورت . سایه خاکستری را به کار می برد25۶تقریبا  GRAYSCALEمد خاکستری یا 
برابر % 100برابر سفید و % 0. به صورت درصدی از جوهر سیاه اندازه گیری می شود GRAYSCALEاندازه خاکستری . را دار است( سفید)255تا ( سیاه)

تغییرات تیرگی در تصویر بسیار هموار است GRAYSCALEدر تصویر با مد . سیاه می باشد
 DUOTONEمد رنگی 

.رنگ، سه رنگ و چهار رنگ را  تولید کند2تصویر هایی با درجه خاکستری تک رنگ، می تواند  DUOTONEرنگی مد 
INDEXED COLORرنگ مد 

فتوشاپ یک جدول رنگ می سازد و در آن INDEXEDدر هنگام تبدیل یک تصویر به رنگ . رنگ استفاده می کند25۶از  INDEXED COLORمد رنگ 
ها، رنگ  های رنگ  PALETTEبا کاهش پالت . کار در وب مناسب می باشدبرای  INDEXED COLOR. ایندکس رنگ  های تصویر را ذخیره می کند

.یدایندکس می تواند اندازه فایل را کاهش دهد و کیفیت تصویر را حفظ نما

 MULTICHANNELمد 

برای چاپ  های مخصوص مناسب  MULTICHANNELتصاویر . سطح رنگ خاکستری را در هر کانال به کار می برد250تقریبا  MULTICHANNELمد 
.می باشند
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فرمت های گرافیکی

PSD :اگر می خواهید فایلی را به صورت . رستری استفرمت فایل های فتوشاپ و پرکاربردترین فرمت قابل ویرایش برای گرافیکPSD  همکاران یا به
ر فونت مورد چون در صورتی که روی کامپیوتر دیگ. ا هم همراه آن ضمیمه کنیدمشتری نهایی تحویل دهید حتما فایل فونت هایی که استفاده کرده اید ر

.استفاده شما نباشد، متن ها با ویرایش به هم می ریزند

JPEG:ز وب اما کیفیت هم نسبت به همین حجم کم شده و برای جایی دیگر به ج. فرمت ایده ال در محیط اینترنت است که حجم بسیار کمی دارد
.توصیه نمی شود

PNG:ینه شفاف این فرمت از پس زم. ازه ای مناسب در اختیار شما قرار می دهدپرکاربردترین فرمت خروجی برای عکس ها است که کیفیتی عالی را با اند
رینت این خروجی مناسب است اما اگر می خواهید از خروجی پ. اگر می خواهید خروجی را در محیط دیجیتال یا وب استفاده کنید. هم پشتیبانی می کند

.گزینه ی مناسبی نیست PNGبگیرید، 

PDF :به جز این هروقت خواستید از فایل خودتان پرینت بگیرید می توانید . فرمتی عالی برای سندها استPDF  انتخاب کنیدرا.
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فرمت مناسب فایل برای تحویل به اشخاص مختلف

PDF , PNGفرمت مناسب برای تحویل به مشتری چون فقط برای نمایش است فرمت های : مشتری , JPG   است مناسب.

.مناسب هستند PDF,AI,PSDه فرمت های فرمت مناسب برای تحویل دادن به طراح باید فرمتی قابل ویرایش باشد ک: طراح

SVGی فرمت هاتصویر گرافیکی در پروژه مورد نظر به توسعه دهندگان وب، اپلیکیشن و طراحان گرافیک به منظور قرار دادن یک: دهنده توسعه  , 

JPG ,PNG دارد نیاز.

.است PDF , EPSبرای چاپخانه ارسال کنید می توانید فرمت مناسب برای کارهای چاپی که : خانه چاپ 

نکته های مهم در انتخاب فرمت مناسب

.تبدیل به یک فایل رستری می شودمی گیریم  JPGیا  PNGوقتی از فایلی وکتوری خروجی 

.تری مثل فتوشاپ باز می شود قابلیت ویرایش نداردفایل وکتوری با هر فرمتی هم که ذخیره شود، وقتی در یک ویرایش گر رس

(شودذخیره  PDFحتی اگر با فرمتی مثل ) فایل های رستری را نمی توان تبدیل به فایلی وکتوری کرد

رنگ هم در فرمت بودن  CMYKکرد تا کیفیت چاپ به هم نریزد همچنین به استفاده  PDFبهتر است برای چاپ تنها از فرمت های مناسب مثل 
.خروجی توجه کنید

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر


