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با محیط آن آشنا شده و فضای کاری  تا  از هر نرم افزار الزم است  برای استفاده 
محیط  از  بخشی  کار،  فضای  از  منظور  کرد.  ایجاد  را  نظر  مورد  پروژة  با  مناسب 

می گیرد. قرار  کاربر  اختیار  در  کار  اجرای  برای  که  است  نرم افزار 
 Corel draw در  می شود؛  گفته   Page کار  فضای  به   Word در  مثال  به طور 
به فضای کار  برداری هستند؛  با ساختار  نرم افزارهای طراحی  Illustrator که  یا 
Document می گویند؛ در نرم افزار Premiere و After Effects که برای تدوین 
و ترکیب فیلم کاربرد دارد؛ فضای کار را Composition می نامند و... در نرم افزار 

Image می نامند. را  Photoshop، فضای کاری 
می شود؛  باز  محیط  در  پنجره  به صورت  که  کاری  فضای  به  فتوشاپ  در  ایمیج 
ایجاد شود. بر اساس خروجی تنظیم و  ایمیج  برای هر پروژه یک  باید  می گویند. 

جلسه
 هشتم

ساخت فضای کار)ایمیج( در فتوشاپ

روش تدریس

ساختار عکس دیجیتال: هنرآموز محترم در ابتدا به توضیح انواع نرم افزارهای 
طراحی و گرافیک در رایانه که برداری و پیکسلی است؛ بپردازید. به ذکر نرم افزارهای 
شاخص پرداخته و حتماً آنها را در رایانه باز کنید تا هنرجو با محیط و تفاوت آنها 
با یکدیگر آشنا شود. در هر نرم افزار یک فایل را باز کنید تا در توضیح ساختار و 

تفاوت ها به آنها اشاره شود.
اصطالحات مربوط به ساختار طراحی و عکس دیجیتال را برای هنرجویان شرح 

دهد. اصطالحاتی مانند بردار، پیکسل، رزولوشن و مود رنگی.
نرم افزارهای برداری: در توضیح بردار، به اشکال هندسی منتظم مثل سه ضلعی، 
چهارضلعی، و شش ضلعی و... دایره، بیضی و خطوط راست، شکسته، چند ضلعی های 
اشکال و خطوط منحنی در  توضیح دهید که  اشاره کنید.  نامنتظم و منحنی ها  
رایانه تعریف نشده است و آنها چند ضلعی هستند که هر چه تعداد اضالع آنها بیشتر 
باشد؛ خطوط منحنی هموارتر خواهد بود. در نرم افزار کورل یا ایلوستریتور اشکال 
هندسی را به هنرجویان نشان دهید و به عنوان مثال برای درک بهتر هنرجو، به 
ساخت یک دایره با چوب کبریت اشاره شود و اینکه برای ساخت دایره ای کوچک تر 
باید چوب کبریت ها را به قطعات کوچک تر تقسیم کرد. دلیل حجم پایین فایل های 

نرم افزارهای برداری نیز  همین اشکال هندسی است.
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نرم افزارهای پیکسلی: در توضیح این نوع از نرم افزار در ابتدا به تعریف کیفیت 
و توضیح فاکتورهای مهم در آن یعنی رزولوشن و رنگ بپردازید. به هنرجو گفته 
شود که منظور از کیفیت یک عکس تنها رزولوشن نیست و اطالعات رنگ نیز باید 
در نظر گرفته شود. چرا که به غلط کیفیت یک عکس را معادل رزولوشن و وضوح 

باال می دانند.
برای روشن شدن تعریف رزولوشن که تعداد پیکسل ها در واحد سطح است؛ مثال 
مانند  عکس،  تشکیل  برای  پیکسل ها  چیدمان  که  ترتیب  این  به  بزنید.  را  پازل 
قطعات پازل است. در یک پازل با قطعات کم و بزرگ، فواصل بین قطعات مشخص 
بوده و از زیبایی کمتری برخوردار است. ولی در پازل های با قطعات ریز و تعداد 
زیاد، فواصل مشخص نیست و تصویر یا عکس بسیار زیبا دیده شده و پازل بودن 

آن قابل تشخیص نیست.  
فایل تولید شده در نرم افزار، کاربردهای مختلفی دارد و بر همین اساس باید رزولوشن 
مناسب برای فایل تعیین شود. برای روشن شدن این نکته برای هنرجو، به اطالعات 
تصویر در LED های موبایل و تلویزیون، همچنین به وضوح تصاویر چاپ شده توسط 
پرینترها و چاپ با روش افست اشاره شود. تصاویر با رزولوشن نامتناسب، از وضوح 
پایین برخوردار هستند که باعث تار شدن تصویر می گردد. در ضمن باید این نکته را 
در نظر داشت که همیشه رزولوشن باال باعث بهتر شدن تصویر نمی شود بلکه اندازه 

مناسب با خروجی است که وضوح کافی را ایجاد می کند. 
در بحث رنگ مهم ترین نکته، مرجع رنگی مناسب با خروجی است. مثل استفاده 
از رنگ مناسب برای یک نقاش که نوع رنگ و تعداد رنگ به او امکان می دهد تا 
تصویر مورد نظر خود را خلق کند. هر چه تعداد و تنوع رنگ بیشتر باشد و نوع رنگ 
سازگار با کاغذ، بوم یا سطح کار نقاش باشد؛ اثر بهتر و ماندگارتری می آفریند. با 

این توضیح و مثال بحث رنگ و مود رنگی را برای هنرجو شرح دهید.
چگونگی ساخت فضای جدید بر مبنای مختصات چاپ در فتوشاپ: هنر آموز 
محترم قبل از وارد شدن به بحث ایجاد یک ایمیج جدید، الزم است تا هنرجو را با 
محیط نرم افزار آشنا کند. نرم افزار را باز کنید و بخش های مختلف آن را نام برده 

و توضیح دهید. 
۱ـ منو )Menu(: توضیح دهید که تمام فرمان ها و تنظیمات نرم افزارها از طریق 
منو ها که معموالً از منوی File شروع می شود تا منوی Help قابل دسترس است. 
 Undo, و  فایل  New, Open, Save, Print در منوی  فرمان های عمومی مثل 
Redo, Cut, Copy, Paste در منوی Edit و تنظیمات مربوط به پنجره ها در 
منوی Window، تنظیمات نما و خطوط راهنما و خط کش در منوی View قرار 
دارد. در این دوره با منوهای Select, Layer و گزینه های مرتبط با مباحث این 

پودمان آشنا خواهند شد.
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2ـ نوار ابزار )Tools(: توضیح دهید که به غیر از دستورهای موجود در منوها، 
ابزارهای متنوعی برای کار روی تصویر از طریق جعبه ابزار که معموالً سمت راست 
محیط قرار دارد؛ در اختیار کاربر قرار گرفته است. ابزارهایی برای برش و انتخاب، 
رنگ کردن، ویرایش نور و رنگ، روتوش و... همچنین از بخش انتهای ابزار امکان 

انتخاب رنگ وجود دارد.
3ـ نوار آپشن )Option(: توضیح دهید که این نوار معموالً زیر منو قرار دارد 
و متناسب با ابزار و فرمان فعال تغییر می کند. یعنی هر ابزار که انتخاب می شود؛ 

تنظیمات تکمیلی آن را در اختیار کاربر قرار می دهد.
صورت  به  آنها  از  تعدادی  که  هستند  پنجره هایی  پنل ها   :)Panel( پنل ها  4ـ 
پیش فرض در محیط )معموالً سمت راست(، باز هستند و امکانات تکمیلی دیگری 
را به کاربر می دهند. پنل های دیگری هم از منوی Window قابل دسترس است. 
همچنین می توان پنل هایی را که کاربر نیاز ندارد، بسته و در صورت نیاز مجدد آنها 

را از منوی Window باز کرد.
هنرآموز گرامی برای تدریس این مبحث ابتدا درباره انواع فایل توضیح دهید. فایل های 
سیستمی اختصاص به سیستم عامل ویندوز دارد. فایل های اجرایی برنامه ها را اجرا 
می کنند. فایل های متنی مربوط به واژه پردازها می شوند. فایل های تصویری عمومی 
که در تمام نرم افزارهای نمایش تصویر و نرم افزارهای تخصصی طراحی و گرافیکی باز 
می شوند؛ مثل BMP, JPG, GIF, TiFF و فایل هایی که اختصاص به یک نرم افزار 
دارد و فقط در همان نرم افزار باز می شوند؛ مثل PSD که اختصاص به فتوشاپ دارد. 
به روش های تولید فایل توسط اسکن عکس با اسکنر، عکاسی با دوربین دیجیتال 
و نرم افزارهای دیگر مثل الیت روم، ایلوستریتور و کورل اشاره شود. فایل هایی که 
در کورل و ایلوستریتور تولید می شوند؛ ساختار برداری دارند و برای تبدیل آنها به 
پیکسل از فرمان Export به جای Save استفاده می شود. توضیح دهد که برای ایجاد 

فضای جدید کاری یا ایمیج دو روش وجود دارد.
 DVD یک  که  بخواهید  هنرجویان  از   :Open از  استفاده  با  اول  روش  الف( 
یا CD محتوی عکس، یک Flash memory حاوی عکس همراه داشته باشند. 
همچنین در حافظه رایانه کارگاه، در درایو مشخصی به طور مثال: D یک فولدر 
شامل عکس کپی کنید. همچنین کار کردن با آیکون های فایل و فولدر که مربوط 
 File به آشنایی هنرجو با ویندوز است؛ به اختصار یادآوری شود. سپس از منوی
فرمان Open را انتخاب کنید و پنجره Browse را شرح دهید. هر بار از یکی از 
حافظه های قید شده در باال، یک ایمیج باز کنید. هر بار پس از توضیح و انجام 
این کار از هنرجویان بخواهید تا طبق توضیحات شما فایل را از حافظه باز کنند.
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 New هنر آموز محترم از منوی فایل گزینه :New ب( روش دوم با استفاده از
را انتخاب کرده و ضمن توضیح گزینه ها با در نظر گرفتن یک مثال، اعداد مناسب 
را وارد نموده تا در نهایت یک ایمیج جدید با انتخاب گزینه Ok ایجاد شود. ابتدا 
یک پروژه برای تمرین های کارگاهی با اندازه های ۲۰ سانتی متر در ۲۰ سانتی متر 
از هنرجویان هم  و  بسازید  RGB مشخص کرده؛  رنگی  مود  و  روزولوشن ۷۲  و 
بخواهید تا انجام دهند. سپس پروژه ای مناسب چاپ تعیین کرده و بسازید و از 

هنرجویان بخواهید تا آنها هم یک ایمیج با همین مشخصات ایجاد کنند.
رنگی، روی سایز  مود  و  رزولوشن  در عدد  تغییر  توضیح دهید که  به هنرجویان 
ایمیج تأثیر مستقیم می گذارد. به همین دلیل برای تمرینات کارگاهی و شخصی 

ابعاد و رزولوشن را باال تعیین نکنند.
به جهت اهمیت کار با پنجره های ایمیج در فتوشاپ، هنرآموز محترم به انتخاب 
کردن پنجره ایمیج با موس و جابه جایی آنها بپردازد. چند ایمیج در فتوشاپ باز 
کنید و جدا کردن پنجره ایمیج از لبه  نوار آپشن و مدیریت چیدمان پنجره ایمیج 

را نیز توضیح داده شود.

دانش افزایی

تفاوت Image و Photo و Picture: ذهنیت رایج این است که در رایانه، فرقی 
بین ایمیج، فتو و پیکچر نیست. در حالی که مفهوم آنها متفاوت است. 

ایمیج به هر شکل بصری )visual object( که توسط رایانه اصالح و یا تغییر داده 
شده باشد؛ یا یک شکل خیالی )imaginary object( که با استفاده از یک رایانه 

ایجاد شده است، گفته می شود.
فتو به هر چیزی که با دوربین عکاسی، دوربین عکاسی دیجیتال یا دستگاه کپی 

تولید شود؛ می گویند.
پیکچر به طراحی، نقاشی یا دیگر کارهای هنری که توسط رایانه ایجاد شده باشد. 
همچنین پیکچر  برای توصیف هر چیزی که با استفاده از یک دوربین یا اسکنر 

ایجاد شده است گفته می شود.
سفید  و  خالص  سیاه  رنگ  از  فقط   ،Bitmap رنگ  حالت  بیت مپ:  رنگی  مود 
با تراکم پیکسل های سیاه و سفید  را  خالص تشکیل شده و رنگ های خاکستری 
پیکسل  که  می شود  استفاده  مواردی  در  بیشتر  رنگی  مود  این  از  می کند.  ایجاد 
خاکستری و رنگی وجود نداشته باشد و سطوح تخت رنگی مورد نیاز باشد؛ مثل 
چاپ سیلک یا پرینت و چاپ با سیستم هایی که جوهر یا مرکب سیاه یا تک رنگ 
دارند. اگر در طراحی خود، رنگی را انتخاب کنید، آن رنگ اگر به سیاه نزدیک تر 
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داده  نمایش  سفید  رنگ  به  باشد  نزدیک تر  سفید  به  اگر  و  سیاه،  رنگ  به  باشد 
می شود. کاربرد این مود رنگی محدود است. با توجه به آنچه گفته شد، در این مود 
رنگ نمی توان از رنگ های دیگر و نیز الیه ها و دیگر امکانات فتوشاپ استفاده کرد. 
و معکوس  یا ۱۸۰ درجه  به جز چرخش ۹۰ درجه  تغییری  همچنین هیچ گونه 
کردن در جهت های افقی و عمودی اعمال نمی شود. با توجه به آنچه گفته شد، 
حالت رنگ Bitmap کمترین حجم اطالعات برای هر پیکسل را به همراه دارد؛ و 

اغلب ابزارهای برنامه فتوشاپ در حالت رنگ Bitmap در دسترس نیستند.
مود  به  را  تصویر  باید  ابتدا   ،Bitmap رنگی  مود  به  رنگی  فایل  تبدیل یک  برای 
 ،Image در منوی Mode تبدیل کنید. سپس از منوی فرعی Grayscale رنگی
روی گزینه Bitmap کلیک نمایید. در این حالت کادر محاوره ای Bitmap ظاهر 
می شود. قبل از هر چیز باید درجه وضوح خروجی و نیز با توجه به خروجی، یکی 

از روش های موجود در کادر محاوره ای Bitmap انتخاب شود.
تبدیل مودهای رنگی دیگر نیز به همین روش انجام می شود.

مود رنگی Lab: این مود رنگی کامل ترین دامنه رنگی است که چشم انسان قادر 
از فضای  بزرگتر  یعنی  افزار است؛  از هرگونه سخت  بوده و مستقل  به دیدن آن 
قابل  از رنگ های  ProPhoto RGB که %۹۰  CMYK و حتی  RGB و  رنگی 
درک برای چشم را تشکیل می دهد. در مواردی که الزم است ویرایش روشنایی و 
مقادیر رنگ، مستقل از هم صورت گیرند تصویر را می توان در این مود رنگی قرار 
داد و همچنین برای ثابت نگه داشتن رنگ در زمانی که تصاویر بین سیستم های 
مختلف جابه جا شده و یا بر روی چاپگرهایی از نوع PostScript Level2 چاپ 
می شوند مورد استفاده قرار می گیرند. رنگ های این مود رنگی بر روی مانیتورها 
Lab  یک  تفاوتی نمی کند.  و چاپگرهایی که به صورت متفاوت کالیبره شده اند، 

فضای رنگی است که شامل:
Lightness: روشنایی که می تواند عددی بین ۰ تا ۱۰۰ باشد.

a: رنگ های بین قرمز ـ سبز، و می تواند عددی بین ۱۲۸- تا ۱۲۷+ باشد: 
b: رنگ های بین زردـ  آبی و عددی بین ۱۲۸- تا ۱۲۷+ می تواند برای آن انتخاب شود.

از پرکاربردترین  اندازه عکس یکی  تغییر   :Image Size با  تغییر اندازه ایمیج 
است. فتوشاپ  در  مهارت ها 

 Image Size در باالی صفحه رفته و گزینه Image برای این کار باید به منوی
را انتخاب کنیم.

پنجره Image Size باز می شود.
گزینه هایی که در این پنجره مشاهده می کنید، عبارت اند از:

Pixel Dimensions در این قسمت ما می توانیم اندازه تصویر را بر حسب پیکسل 
تغییر دهیم.
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Width این گزینه مربوط به پهنای عکس می باشد.
Height این گزینه مربوط به ارتفاع عکس می باشد.

الزم به ذکر می باشد که جلوی هر دو گزینه باال یک منوی کشویی موجود است که 
دو نوع Pixels  و Percent را دارد. اگر بر روی Pixels قرار دهیم سایز عکس را 
بر حسب پیکسل تغییر می دهد و اگر بر روی گزینۀ Percent قرار دهیم بر حسب 

درصد سایز تغییر می کند.
Document Size در این قسمت اندازه تصویر بر اساس واحدی که از منوی کشویی 

روبرو انتخاب می کنیم تغییر می یابد، مثل سانتی متر , میلی متر , پیکسل و......
Width: این گزینه مربوط به پهنای عکس می باشد.
Height: این گزینه مربوط به ارتفاع عکس می باشد.

برای  مثال  برای  می کند.  مشخص  را  تصویر  وضوح  گزینه  این   :Resolution
تصاویری که بر روی صفحات اینترنتی قرار می دهید وضوح بر روی ۷۲ یا ۱۰۰ 

است. مطلوب  باشد 
Scale Styles: تنظیم مقیاس تصویر

Constrain Proportions : این گزینه اگر فعال باشد ارتفاع و پهنای عکس با هم 
به همان اندازه تغییر خواهد کرد.

تغییر  با  متناسب  پیکسل ها  تعداد  گزینه،  این  انتخاب  با   : Resample Image
رزولوشن، کاهش یا افزایش پیدا می کند. برای بزرگ کردن سایز یک عکس )هر 
چند که این کار کمک به بهبود وضوح تصویر نخواهد کرد؛ بلکه باعث کاهش آن 
خواهد شد!( به نسبتی که اندازه ایمیج افزایش پیدا می کند؛ روزولوشن هم باید باال 

برود. به عنوان مثال، اگر سایز دو برابر شد؛ رزولوشن هم دو برابر شود .
اگر این گزینه غیر فعال شود؛ با تغییر سایز یا رزولوشن، تعداد پیکسل ها ثابت مانده 
اگر یک عکس سه در چهار سانتی متر  به طور مثال،  تغییر می کند.  آنها  تراکم  و 
با رزولوشن ۶۰۰ اسکن شده باشد و این گزینه غیر فعال شود؛ با باال بردن سایز 
عکس، رزولوشن کاهش می یابد و یا با کاهش رزولوشن، اندازه عکس کم می شود. 
این، بهترین روش برای بزرگ کردن عکس در فتوشاپ است که مناسب چاپ شود.

صفحه 68 پودمان
و  پالتر  پرینتر،  در   CMYK از  غیر  رنگی  تونرهای  از  استفاده  دلیل  به 

ماشین های چاپ دیجیتال از مود RGB استفاده می شود.

پرسش
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صفحه 69 پودمان
برای  فایل  پردازش  آن ساختار  دلیل  و  باشد  باید ۳۰۰  افست  برای چاپ 
تولید پلیت است. برای چاپ با پرینترها و پالتر با توجه به انتقال رنگ به 

کاغذ، بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ مناسب است.

تحقیق کنید

صفحه 72 پودمان
color profile: در فرآیند چاپ، رنگ باز تولید می شود. این مرحله شامل 
انتقال مرکب در قسمت های چاپ شونده به روی سطح چاپی است. عوامل 
مؤثر در باز تولید رنگ، متعدد و برخی از آنها قابل کنترل است. مرکب در 
سیستم چاپ افست نیمه شفاف است؛ به همین دلیل تأثیر رنگ سطح چاپی 
و رنگ های زیرین بر روی نتیجه نهایی دیده می شود.  به این معنا که رنگ 
کاغذ به رنگ های چاپی اضافه می شود. در مراحل پیش از چاپ می توان این 
تأثیر را پیش بینی و نتیجه آن را به رنگ مورد نظر نزدیک نمود. این امکان 

به صورت نرم افزاری در فتوشاپ وجود دارد. 
Pixel Aspect Ratio: پیکسل ها به شکل چهارگوش هستند. نسبت طول 
به عرض یک پیکسل را Pixel Aspect Ratio می گویند که می تواند مربع 
در پخش  نسبت  این  اهمیت  باشد.  یا مستطیل  یک،  به  یک  نسبت  یعنی 

ویدیویی و تلویزیونی است و در چاپ تأثیری ندارد.

تحقیق کنید

صفحه 70 پودمان
دی وی دی،  رایانه،  حافظه  طریق  از  را  بوده  عکس  دارای  که  فولدرهایی 
سی دی، فلش در اختیار هنرجو قرار داده و بخواهید تا به صورت تک و یا 

گروهی در محیط فتوشاپ باز نمایند.

فعالیت 
کالسی

صفحه 72 پودمان
از هنرجو بخواهید تا سایز مورد نظر پوستر، کارت ویزیت و جلد کتاب رحلی 
را مشخص کند و با توجه به روش چاپی رزولوشن و مود رنگی مناسب را 

تعیین کرده و ایمیج جدید را ایجاد کند.

کار عملی
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صفحه 73 پودمان
2up vertical )تصاویر را در دو ردیف عمودی قرار می دهد. در اینجا که سه 

تا تصویر داریم دو تصویر در یک پنجره و یک پنجره به صورت تکی است(.
قرار می گیرند در  زیر هم  افقی  ) تصاویر در دو ردیف   2up Horizontal
اینجا که سه تا تصویر داریم دو تصویر در یک پنجره و یک پنجره به صورت 

تکی است.(
3up Vertical ) سه پنجره به صورت عمودی کنار هم قرار می گیرند.(

3up Horizontal ) سه پنجره به صورت افقی کنار هم قرار می گیرند.(
3up Stake )امکان دیدن چند فایل همزمان در فتوشاپ میسر می شود.(

تحقیق کنید
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کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه هشتم

خودارزیابی توسط هنرجو

خیربلهمؤلفه های خودارزیابی

تفاوت نرم افزار برداری را با نرم افزار پیکسلی توضیح می دهم.

خصوصیات نرم افزار برداری را توضیح می دهم.

خصوصیات نرم افزار پیکسلی را توضیح می دهم.

عوامل مؤثر در کیفیت عکس را تشریح می کنم.

در فتوشاپ، با استفاده از انواع حافظه جانبی رایانه،  ایمیج باز می کنم.

ایمیج جدید بر مبنای مختصات چاپ ایجاد می کنم.

ارزشیابي توسط هنرآموز

خودارزیابی توسط هنرآموز

خیربلهمؤلفه های خودارزیابی

تفاوت نرم افزار برداری را با نرم افزار پیکسلی را توضیح می دهد.

خصوصیات نرم افزار برداری را توضیح می دهد.

خصوصیات نرم افزار پیکسلی را توضیح می دهد.

عوامل مؤثر در کیفیت عکس را تشریح می کند.

در فتوشاپ، با استفاده از انواع حافظه جانبی رایانه،  ایمیج باز می کند.

ایمیج جدید بر مبنای مختصات چاپ ایجاد می کند.

اخالق حرفه ای را رعایت می کند.

در کار گروهی مؤثر عمل می کند.
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برای  می شود؛  رایانه  وارد  دیجیتال  عکاسی  اسکن،  روش های  با  که  عکسی  هر 
استفاده در پروژه نیاز به اصالح دارد. یکی از اصالحاتی که الزم است تا اعمال شود؛ 
اصالح رنگ و نور عکس است. زیرا گاهی عکسی که اسکن و یا با دوربین دیجیتال 
تولید می شود؛ نور مناسبی نداشته و نیاز به تعدیل و تغییر دارد و یا اینکه رنگ های 

عکس، کم رنگ و یا پررنگ بوده و باید آن را تغییر داد.
نرم افزارها و ابزارهای متنوعی مثل فتوپینت، الیت روم )این نرم افزار هم محصول 
شرکت ادوبی بوده و در حقیقت بخشی از امکانات فتوشاپ در قالب یک نرم افزار 
جدا برای اصالحات نور و رنگ که بیشتر برای عکاسان کاربرد دارد؛ ارائه شده است( 
و... برای این کار وجود دارد. فتوشاپ بهترین و کامل ترین امکانات را در اختیار 

کاربر قرار می دهد تا او متناسب با پروژه تغییرات الزم را اعمال نماید.

جلسه
 نهم

اصالح رنگ عکس

روش تدریس

برای  مثال  این  با  را  رنگی  مود  ابتدا  در  محترم  هنرآموز  شناخت فضای رنگ: 
با تعداد شش رنگ و دوازده رنگ  هنرجویان تشریح کند. جعبه های مداد رنگی 
و... تا جعبه های حرفه ای که صد و بیست و هشت و یا بیشتر در اختیار هنرمندان 
تعداد  به  هنرمند  برای  رنگ  انتخاب  مرجع  است.  گرفته  قرار  حرفه ای  و  آماتور 
رنگ های مورد نیازش بستگی دارد. مداد رنگی های بیشتر تنوع رنگ باالتری دارند 
و کار را برای هنرمند راحت تر می کند. مود رنگی مرجع رنگ در نرم افزار است و 
هر مود رنگی دامنه مشخصی از رنگ ها را پوشش می دهد. بعد از این مثال توضیح 
دهید که هر چه دامنه و وسعت رنگ ها در آن بیشتر باشد؛ اطالعات رنگی و کیفیت 
رنگ باالتری هم در اختیار کاربر قرار می گیرد. محدوده رنگی که یک مود رنگی 

پشتیبانی می کند را Gamut می نامند.
بعد از این توضیحات، هنر آموز به انواع مود رنگی اشاره کرده و با مقایسه دامنه تحت 
پوشش آنها تفاوت و کارکرد هر کدام را توضیح دهد. مود RGB به دلیل اینکه 
دارای ساختار نور است؛ گاموت باالیی داشته و از تعداد رنگ بیشتری پشتیبانی 
می کند. مود CMYK سازگار با مرکب های چاپ بوده و به همین دلیل گاموت 
نیز   Grayscale مود  است.  برخوردار  کمتری  رنگ های  از  و  داشته  کوچک تری 
دارای گاموت محدود به رنگ سیاه و سفید و ۲۵۴ سایه خاکستری که در مجموع 

۲۵۶ رنگ است.
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هر مود رنگی که بیش از یک رنگ دارد؛ ترکیبی از مجموع رنگ هاست. فتوشاپ 
برای هر رنگ یک  است.  نظر گرفته  Channel در  اطالعات رنگ،  جهت ذخیره 
کانال و برای ترکیب مجموعه رنگ ها یک کانال ترکیبی. به عنوان مثال مود رنگی 
RGB چهار کانال رنگ دارد که سه کانال مربوط به سه رنگ قرمز و سبز و آبی 
است و یک کانال ترکیبی که اطالعات رنگی را تجمیع می کند. هنرآموز از طریق 
پنل کانال می تواند اطالعات رنگی را به هنرجو نشان دهد. توضیح داده شود که هر 

تغییری در کانال های رنگ می تواند رنگ عکس را تحت تأثیر قرار دهد.
بپردازد.  به تعریف رنگ  این بحث  ابتدای  هنرآموز گرامی در  ویژگی های رنگ: 
مطالعه دربارة رنگ مالحظاتی را در زمینه های فیزیک، فیزیولوژی و روانشناسی 
پیش می آورد. علم فیزیک، توزیع انرژی طیفی نوری را که از یک سطح صادر و یا 
به وسیله آن منعکس می شود را بررسی می کند. فیزیولوژی، فرایندهایی را که در 
چشم و مغز به هنگام تحریک ناشی از تجربه رنگ اتفاق می افتد را مورد مطالعه 
قرار می دهد. روانشناسی در مسائل آگاهی و ذهنیت نسبت به رنگ بحث می کند. 
رنگ بازتابی از نور است که به شکل های متفاوتی درمی آید و این بازتاب مجموعه 
وسیعی را شامل می شود. اگر یک ناحیه باریک از طول موج های نورمرئی توسط 

ماده جذب شود، رنگ به وجود می آید.
پس از توضیح درباره رنگ به ویژگی های رنگ پرداخته شود. می توانید چند شیء 
رنگی را برای تکمیل توضیحات در نظر بگیرید. هر رنگ دارای سه ویژگی یا سه 
بُعد بصری است که به صورت مستقل قابل تغییر است: فام )Hue(، درخشندگی 

.)Saturation( و اشباع )Lightness(
بنفش(  تا  قرمز  )از  رنگی  در سلسلۀ  را  آن  که جایگاه  است  رنگ  از  فام، صفتی 
گفته  می کند.  ـ مشخص  مرئی  در طیف  مختلف  موج های  نور طول  با  معادل  ـ 
اینها به  می شود که تقریباً ۱۵۰ فام متفاوت را می توان تشخیص داد، ولی همه 
طور مساوی در طیف مرئی توزیع نشده اند، زیرا چشم ما برای تفکیک فام ها در 
طول موج های بلندتر توانایی بیشتری دارد. بلندترین طول موج ها در منطقه قرمز 
و کوتاه ترین طول موج ها در منطقه بنفش هستند. دسته بندی عمومی رنگ ها به 
بی فام )سیاه، سفید و خاکستری ها(، و فام دار )قرمز، زرد، سبز، ...( بر همین صفت 
عام  اسم  را می توان مشخص کننده  فام  برای سهولت درک مطلب،  است.  مبتنی 

تعریف کرد. رنگ ها 
درخشندگی )والوور(، دومین صفت رنگ است و درجه نسبی تیرگی و روشنی 
آن را مشخص می کند. درخشندگی رنگ های فام دار را در قیاس با رنگ های بی فام 
می سنجند. در چرخه رنگ، زرد بیشترین درخشندگی )معادل خاکستری روشن 
نزدیک به سفید( و بنفش کمترین درخشندگی )معادل خاکستری تیرة نزدیک به 

سیاه( را دارد. 
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یا  پررنگی  و  فام  میزان خلوص  و  است  رنگ  )پرمایگی(، سومین صفت  اشباع 
کم رنگی آن را مشخص می کند. فام های چرخه رنگ صد در صد خالص اند ولی در 
طبیعت به ندرت می توان فام خالصی یافت. همچنین، کمتر رنگ دانه ای حد اشباع 
فام مربوطه در چرخه رنگ را دارد. وقتی که اشباع یک رنگ در حداقل مقدار خود 
باشد، در اصل رنگی وجود نداشته و با توجه به درخشندگی و نور رنگ، خاکستری 

روشن یا تیره ایجاد می شود.
نورعکس: هنرآموز محترم بر این نکته تأکید کند که منظور از نور عکس، تاریکی 

و روشنایی عکس بوده و با درخشندگی و نور رنگ تفاوت دارد.
عکس  نقطه  تیره ترین  به  اشاره  با  و  کرده  باز  نرم افزار  محیط  در  را  تصویر  یک 
از  منظور  که  شود  اشاره  نکته  این  به  کند.  تبیین  را   Shadows محدوده های 
می شود؛  شامل  را  عکس  تیره  بخش های  تمام  بلکه  نیست  سایه  تنها   shadow
پیکسل هایی که تیره تر از ۵۰ درصد هستند. روشن ترین نقطه عکس را نشان داده 
و Highlights را توضیح دهید. پیکسل هایی که روشن تر از ۵۰ درصد هستند. 
به نقاطی که ۵۰ درصد روشنایی دارند و به همین دلیل رنگ اصلی در آنها قابل 

دارند. نام   Midtones که  اشاره شود  است؛  تشخیص 
کنتراست )تباین(: هنرآموز با تهیه سه عکس که یکی با کنتراست مناسب، یکی 
تیره و بدون نقاط روشن کافی و دیگری عکسی روشن که تیره گی مناسب ندارد به 
توضیح این مفهوم بپردازد. کنتراست به معنی اختالف بین نقاط روشن و تاریک در 
عکس است. چنانچه عکس شما فاقد نقاط روشن باشد، خیلی سیاه و تیره خواهد 
شد و تشخیص جزئیات عکس در آن امکان پذیر نخواهد شد. اگر عکس فاقد نقاط 
تاریک باشد، عکس شما چیزی روشن و یکنواخت خواهد بود. چه در عکس رنگی 
و چه در سیاه و سفید، اگر عکس شما دارای کنتراست نباشد؛ یکنواخت بوده و 

اطالعات عکس در چاپ قابل تشخیص نیست.
مهارت اصالح نور و رنگ عکس در فتوشاپ: هنرآموز گرامی در ابتدای بحث، 
در  رنگ  و  نور  اصالح  و  کنترل  گزینه های  و  ابزارها  که  کند  اشاره  نکته  این  به 
فتوشاپ بسیار متنوع بوده و از جعبه ابزار و منوی ایمیج و منوی فرعی اجاستمنت 
)Image/Adjustment( در دسترس کاربر قرار داشته و در این کتاب به سه گزینه 

مهم و پرکاربرد آن پرداخته می شود.
ـ  ایمیج  منوی  از  و  کرده  باز  را  یک عکس  هنرآموز   :Brightness/Contrast
اجاستمنت، Brightness/ Contrast را انتخاب کند. بهتر است هر بار که گزینه 
را نیاز داریم؛ مسیر دستیابی به آن را برای هنرجویان تکرار کرده و تأکید نمایید. 
بعد از باز شدن پنجره، اشاره کنید که با زدن گزینه Auto به صورت خودکار نور 
و کنتراست عکس تنظیم می شود. گفته شود که اگر تغییرات اعمال شده مناسب 
بود؛ Ok کرده و در غیر این صورت کلید Alt را نگه داشته تا گزینه cancel به 
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reset تبدیل شود و سپس روی آن کلیک کرده و تغییرات را به حالت پیش فرض 
برمی گردانید. آنگاه توضیح دهید که با تغییر زبانه Brightness نور را کنترل کرده 
و با تغییر زبانه Contrast کنتراست عکس متناسب با نیاز تنظیم می شود. پس از 
تنظیم نور و کنتراست، گزینه Use Legacy را عالمت زده و توضیح دهید که با 
 Preview انتخاب آن تأثیرات روی رنگ هم اعمال خواهد شد. با غیرفعال کردن

نشان دهید که امکان مقایسه عکس، قبل و بعد از تغییرات وجود دارد.
از  دستیابی،  مسیر  مجدد  توضیح  با  سپس  و  کرده  باز  را  عکس  یک   :Levels
منوی ایمیج ـ اجاستمنت، Levels را انتخاب کنید. این گزینه یکی از ابزارهای 
قدرتمند فتوشاپ برای اصالح نور و کنتراست و حتی رنگ است. ابتدا به نمودار 
سه  در  را  پیکسل ها  پراکندگی  که  دهید  توضیح  و  کنید  اشاره   Histogram
محدوده Shadows, Midtones, Highlights را می توان دید. اگر نمودار خطی 
و یکنواخت نباشد؛ عکس قابل اصالح و تغییر است. دو بخش موجود و زبانه های 
آن را تشریح کنید. زبانه تیره Shadows و با گسترش محدوه تیره کنتراست را 
افزایش داده و کنترل می کند؛ زبانه میانی و خاکستری Midtones و نور عکس را، 
زبانه روشن Highlights و با گسترش محدوه روشن کنتراست را افزایش می دهد. 
در بخش پایین Output Level و زبانه های تیره و روشن می توان کنتراست را 
کاهش داد. به منوی presests و امکان استفاده از تنظیمات ذخیره شده قبل از 
اعمال تنظیمات شخصی، اشاره شود. با انتخاب حداقل ۵ عکس مختلف و اعمال 

تغییرات قابلیت کنترل نور و کنتراست را برای هنرجویان تشریح کنید.
یادآوری  و  توضیح  به  بحث،  این  ابتدای  در   :Hue, Saturation, Lightness
سه گزینه فام، اشباع و درخشندگی بپردازید. از منوی ایمیج ـ اجاسمنت، و تکرار 
مسیر دستیابی، گزینه را انتخاب کنید تا پنجره باز شود. برای توضیح بهتر است 
عکسی انتخاب شود که دارای تنوع رنگ شاخص باشد؛ مثل تصویر گل های رنگی 
 Reset اشاره کنید و تکرار presets در زمینه آسمان. ابتدا به تنظیمات آماده در
کردن با نگه داشتن Alt. به توضیح دو نوار رنگی در پایین پنجره پرداخته و اینکه 
نوار باال ثابت بوده و معیار رنگ ها قبل از تغییر است و نوار پایین متغیر است و رنگ 
تغییر یافته را نشان می دهد. با تغییر زبانه ها سه گزینه، فام، اشباع و درخشندگی 
را کنترل کنید و در تنظیم اشباع بگویید که با عدد ۱۰۰- در اشباع،  رنگ حذف 
شده و خاکستری می شود. برای اعمال تغییرات فقط به یک دامنه رنگی به انتخاب 
را  در عکس  رنگ موجود  مثال یک  به طور  کنید.  اشاره   Master به جای  رنگ 
که رنگ زرد گل یا آبی آسمان است را انتخاب کنید و به هنرجویان نشان دهید 
که تنها محدوده رنگ انتخاب شده تغییر می کند. توضیح دهید که امکان کنترل 
محدوه رنگ انتخاب شده،  از نوار رنگی وجود دارد. با حرکت زبانه ها در نوار رنگی، 
دامنه اصلی رنگ را از دو زبانه میانی و دامنه رنگ های مشابه را از زبانه هایی که 
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در طرفین آنها قرار دارد؛ کنترل می کنید. هر بار، به تغییرات اعمال شده و تأثیر 
آن در عکس اشاره و تأکید کنید. با انتخاب گزینه Colorize یک فیلتر تک رنگ 

به عکس اعمال کنید و با زبانه ها، فام، اشباع و درخشندگی آن را تنظیم کنید.

دانش افزایی

را  هیستوگرام  یک  بتوانیم  باید  ابتدا   Levels ابزار  درک  برای   :Histogram
بخوانیم. این دیاگرام به عنوان راهنمایی بصری برای اصالح تصاویر به کار می رود. 
تنظیمات Levels دارای هیستوگرام مخصوص خود هستند که در هنگام استفاده 
از پنل Adjustment ظاهر می شود. شما همچنین می توانید با استفاده از منوی 
Windows Histogram، خود پنل هیستوگرام را بازکرده و در هنگام اصالح رنگ 
در برابر خود داشته باشید. همچنین می توانید با کلیک بر روی فلش کوچک گوشه 
این پنل در باال، حالت Expanded View یا All Channels View را انتخاب 
کنید و اطالعات بیشتری از تصویر ثبت شده خود را بازخوانی کنید. در هیستوگرام 
موجود در ابزار levels، یک محدوده عددی را می بینید که از صفر در سمت چپ 
نمودار شروع شده و به عدد ۲۲۵ در سمت راست نمودار ختم می شود. در عملکرد 
levels عدد صفر نشان دهنده سیاه است و اگر پیکسل هایی در نقطه  صفر دارید، 
بدان معناست که هیچ جزئیاتی وجود ندارد و کاماًل سیاه هستند. عدد ۲۲۵ در 
سمت راست نشان دهنده  سفید مطلق است و اگر پیکسل هایی در این نقطه دارید، 
بدان معناست که این نقاط از تصویر، بدون نمایش هیچ گونه جزئیاتی کاماًل سفید 
تعداد  شما  یعنی  است  شده  خم  چپ  سمت  به  هیستوگرام  شکل  اگر  هستند. 
زیادی نقاط و پیکسل های تیره در تصویر دارید و عکس شما احتماالً تیره )تاریک( 
شده است. اگر هیستوگرام به سمت راست متمایل است یعنی شما تعداد زیادی 
بخش های روشن و هایالیت در تصویرتان دارید و امکان دارد تصویر شما بیش از 
حد روشن شده باشد. زبانه میانی در زیر هیستوگرام levels نشان دهنده تنظیمات 
تن های میانی )خاکستری( یا همان تنظیمات گاما است. تمامی پیکسل هایی که 
نه هایالیت )زیادی روشن( و نه سایه هستند در این دسته قرار دارند و با استفاده 

از این زبانه می توانید شدت تن های میانی را تغییر دهید.
Color Cast: قبل از اعمال هرگونه تنظیمات نگاهی به عکس بیندازید و ببینید 
آیا می توانید ته رنگ احتمالی )color cast( را از تصویر حذف کنید. ته رنگ در 
واقع یک مایه رنگ است که معموالً ناخواسته بوده و کل عکس را تحت تأثیر قرار 
قرار می دهد. به عنوان مثال، اگر شما یک عکس عروسی را در هوای ابری از عروس 
گرفته باشید، درحالی که همه چیز خوب به نظر می آید ممکن است زمینه رنگ 
آبی در تصویر شما دیده شود و در نتیجه لباس عروس به جای سفید کمی آبی 
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به نظر آید. در چنین حالتی شما می خواهید رنگ آبی موجود در زمینه را حذف 
کنید. ممکن است شما یک عکس در غروب تابستان گرفته باشید و کل تصویر شما 
ته رنگی از رنگ نارنجی داشته باشد اما احتماالً در چنین حالتی شما نمی خواهید 
نگاه  تصویر  در  ته رنگ  وجود  تشخیص  راه  یک  بدهید.  خود  عکس  در  تغییری 
کردن به محدوده ای از عکس است که انتظار می رود سفید باشد و بررسی کردن 
این موضوع که آیا ته رنگی در آن ناحیه وجود دارد یا خیر. این ته رنگ در عکس 
می تواند سبز، آبی، زرد، نارنجی باشد و رنگ آن بسته به شرایط نوری که در آن 

عکس برداری می کنید تغییر می کند.
اگر عکس شما یک ته رنگ دارد )مثال روز ابری و ایجاد شدن ته رنگ آبی( مراحل 

زیر را دنبال کنید.
بخش اول: در ابزار levels در باالی هیستوگرام یک قسمت به نام channel وجود 
دارد. در channel یک مود رنگی به نام RGB وجود دارد. مود رنگی RGB دارای 
سه گزینه مجزا شامل رنگ های سه رنگ قرمز، سبز و آبی می باشد. گزینه قرمز را 
از RGB انتخاب کنید و زبانه های سفید و سیاه را به دو طرف هیستوگرام جایی 
که نمودار شروع به باال رفتن می کند جابه جا کنید. مجدداً بر روی RGB کلیک 
کنید و این بار رنگ سبز را انتخاب کنید و همان کار را انجام دهید و در آخر بر 
روی رنگ آبی کلیک کرده و همان کار را تکرار کنید. این روش فقط زمانی کاربرد 
دارد که یک ته رنگ در تصویر داشته باشید. اگر ته رنگ در تصویر نداشته باشیم، 
هیستوگرام به سمت لبه ها گسترده می شود. با جابه جا کردن زبانه ها از داخل به 

سمت لبه ها، شما ته رنگ موجود را حذف می کنید.
باید توجه داشته باشید زمانی که این تنظیمات را اعمال می کنید،  بخش دوم: 
ممکن است در تصویر شما یک ته رنگ قوی از رنگ مایه کانال های اعمالی ایجاد 
شود. البته هیچ جای نگرانی نیست چون تمامی اینها با تنظیمات نهایی برطرف 

خواهد شد.
بخش سوم: هنگامی که تنظیمات الزم برای اصالح رنگ های سه گانه را انجام 

دادید اکنون باید روشنایی و کنتراست تصویر را تنظیم کنید.
 :Hue/Saturation/Brightness رنگی کردن عکس های سیاه و سفید با
یکی از روش های ساده برای رنگی کردن عکس های سیاه و سفید، این است که 
 Grayscale اطمینان پیدا کنید که مود رنگی ایمیج Image/Mode ابتدا از منوی
نباشد. سپس با باز کردن Hue/Saturation و انتخاب گزینه Colorize و اعمال 
میزان مناسب اشباع و درخشندگی و همچنین فام مورد نظر،  عکس را رنگی کنید. 
الزم به ذکر است که بخش های مختلف تصویر باید به صورت جداگانه انتخاب شود 

تا هر کدام به شکل مستقل رنگی شود.
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صفحه 75 پودمان
از  مجموعه ای  و  سفید  و  سیاه  رنگ  دو  فقط  که  سفید  و  سیاه  عکس  در 
تون های خاکستری در آن وجود دارد، ایجاد کنتراست یعنی فاصله زیاد در 
تون های خاکستری در عکس، و عکسی از نظر کنتراست با محتوا خواهد بود 

که تون های خاکستری زیادی داشته باشد.

پرسش

صفحه 75 پودمان
بلکه  نیست.  آنها  میان  تضاد  معنای  به  تنها  رنگ ها  میان  کنتراست  وجود 
خصوص  در  نظریه  مشهورترین  آنهاست.  میان  مقایسه  و  روابط  بررسی 
کنتراست رنگ مربوط به وجود هفت کنتراست رنگ است که به شرح هر 

می پردازیم. آنها  از  یک 
کنتراست ته رنگ: برای رسیدن به این کنتراست کافی است که از رنگ های 
خالص استفاده کنیم. وقتی گفته می شود رنگ های خالص، منظور فقط سه 
رنگ اصلی نیست بلکه همه رنگ های چرخه رنگ را می توان به عنوان رنگ 
خالص استفاده کرد. شدیدترین کنتراست ته رنگ میان سه رنگ اصلی قرمز، 
زرد و آبی که هیچ وجه مشترکی از لحاظ رنگین بودن با هم ندارند به وجود 
می آید. بر همین اساس کنتراست ته رنگ در میان رنگ های درجه دوم یعنی 
سبز، نارنجی و بنفش که رنگ های ترکیبی هستند به مراتب کمتر است. در 

رنگ های درجه سوم از کنتراست رنگ کاسته خواهد شد.
کنتراست تیرگی ـ روشنی رنگ: تأثیراتی که کنتراست تیرگی ـ روشنی 
رنگ روی روابط میان رنگ ها و روی مخاطبین یک اثر هنری می گذارد، پس 
از کنتراست ته رنگ از اهمیتی ویژه برخوردار است. میزان تیرگی هر رنگ 
را می توان به طور مناسب با یک درجه از خاکستری )خاکستری حاصل از 
ترکیب سیاه و سفید( نشان داد. از این طریق می توان به راحتی رنگ ها را از 

لحاظ تیرگی و روشنی با هم مقایسه کرد.
کنتراست رنگ های سرد و گرم: معموالً احساس سردی و گرمی رنگ ها 
از  از عناصر موجود در طبیعت است. برخی  مربوط به دریافت و تجربه ما 
رنگ ها مثل قرمز، زرد و رنگ های مربوط به آنها را گرم احساس می کنیم 
سرد  معموالً  را  آنها  به  مربوط  ترکیب های  و  آبی  سبز،  مثل  رنگ هایی  و 
به  را  نارنجی  قرمز،  می توان  رنگ ها  میان  در  می کنیم.  احساس  خنک  و 
عنوان پرحرارت ترین رنگ و سبزآبی را سردترین رنگ احساس کرد. اما برای 
سردی و گرمی رنگ ها هیچ حد و مرزی نمی توان قائل شد، بلکه سرد یا 
گرم کردن آنها بستگی به رنگ های هم جوار و حس درونی مخاطب دارد.

تحقیق کنید
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قرار  هم  کنار  در  مکمل  رنگ  دو  وقتی  مکمل:  رنگ های  کنتراست 
نظر  از  را  یکدیگر  که  است  طوری  هم  روی  به  آنها  تأثیرگذاری  می گیرند 
درخشش و قدرت فام به شدیدترین مرتبه ارتقا می دهند. دو رنگ مکمل 
در چرخه دوازده رنگی، روبروی هم قرار می گیرند مانند زرد و بنفش، قرمز 
و سبز، نارنجی و آبی. وجود رنگ های مکمل در یک ترکیب بصری می تواند 
در ایجاد رابطه هماهنگ میان رنگ ها نقش مهمی داشته باشد و احساسی 

از کمال رنگ و درک نو را به وجود بیاورد.
به  رنگ ها  تأثیر عمومی  از  ناشی  کنتراست هم زمان  کنتراست هم زمان: 
روی احساس بینایی است و با رابطه میان رنگ های مکمل ایجاد می شود. 
وقتی که ما یک رنگ را می بینیم، چشم و ذهن ما به طور هم زمان مکمل 
آن رنگ را پدیده می آورند. البته این رنگ به صورت ذهنی به وجود می آید 
و ملموس نیست بلکه فقط احساس می شود. وقتی از خاکستری ها در ترکیب 
رنگی استفاده می شود، کنتراست هم زمان به نحو مؤثرتری احساس می شود. 
به  و یک رنگ خالص  میان یک خاکستری  تنها در  نه  کنتراست هم زمان 
وجود می آید. بلکه در میان دو رنگ که به طور کامل مکمل یکدیگر نیستند 

نیز اتفاق می افتد.
کنتراست کیفیت: در اینجا منظور از کیفیت، حالت خلوص و اشباع رنگ است. 
وقتی که یک رنگ خالص در کنار رنگ های ناخالص که با سیاه، سفید و یا مکمل 

خود مخلوط شده اند قرار می گیرد، کنتراست کیفیت رنگ ایجاد می شود.
رابطه  به  مربوط  کمیت  کنتراست  سطح(:  )وسعت  کمیت  کنتراست 
متقابل دو یا چند سطح رنگین از نظر وسعت است. در این کنتراست رابطۀ 
نسبت  زیرا  می کند.  بازی  را  اصلی  نقش  رنگین  سطوح  کوچکی  و  بزرگی 
بزرگی سطح رنگ ها با یکدیگر می تواند در ایجاد رابطه هماهنگ میان آنها 
مؤثر باشد. در ایجاد کنتراست کمیت دو عامل نقش اساسی دارند. ۱ـ میزان 

درخشش و خلوص رنگ ۲ـ میزان بزرگی سطح یا لکه رنگی.

صفحه 78 پودمان
هنرجویان ۵ عکس متفاوت را باز کرده و نور و کنتراست آن را تنظیم و به 

هنرآموز ارائه دهد.

کار عملی
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صفحه 80 پودمان
هنرجویان ۱۰ عکس را باز کرده و تغییر رنگ داده، تک رنگ و خاکستری 

کند و به هنرآموز ارائه دهد.

کار عملی

صفحه 80 پودمان
از اساسی ترین و مهم ترین تمرینات رنگ شناسی، تجربه در روی دایره رنگ 
است. با استفاده از رنگ های اولیه زرد، قرمز و آبی ترکیباتی فراهم می کنیم 
تا دایره به دوازده رنگ تقسیم شود. هر شخصی می تواند در نگاه نخست، 
قرمز اولیه را از داخل دوازده رنگ جدا سازد، یا رنگ آبی و زرد را انتخاب 
کند. او خواهد توانست قرمزی را انتخاب کند که نه مایل به آبی است و نه 
مایل به زرد، یا زرد و آبی را نیز به همین ترتیب تشخیص دهد. در دایره 
رنگ، هر رنگی نمود و جلوه خود را دارد. شناختن قدرت و نمود هر کدام 
از رنگ های دایره رنگ، نخستین تمرین و ابتدایی ترین تجربه در شناخت 
رنگ هاست. برای دستیابی به نتیجه بهتر، اگر هر یک از رنگ های دوازده گانه 
دایره رنگی را در صفحه ای خاکستری قرار دهیم، قدرت واقعی و نمود هر 
تأثیری  رنگ ها  در  خاکستری  زمینه  زیرا  دید،  خواهیم  را  رنگ ها  از  کدام 
از  کار  این  در  و  شناخت  دقت  به  باید  را  اولیه  رنگ های  داشت.  نخواهد 
اشخاصی که آشنایی کامل به رموز رنگ ها دارند و اصول آنها را می شناسند، 
کمک گرفت. رنگ های اولیه به صورت مثلث متساوی االضالع در دایره قرار 
می گیرند؛ به این ترتیب که زرد کاماًل در باال و آبی در چپ و پایین و قرمز 
به وسیله دوازده  این مثلث در داخل دایره  در راست مثلث قرار می گیرد. 
رنگ محیط محدود است. اگر دو رنگ اصلی را به نسبت خاصی با هم ترکیب 
کنیم، رنگ های ثانوی به دست می آیند. بدین ترتیب، در مجموع شش رنگ 

خواهیم داشت. 
 

بنفش  = آبی   + قرمز  سبز،   = آبی   + زرد  نارنجی،   = قرمز   + زرد 

رنگ های ثانویه را باید با دقتی ویژه ترکیب کرد. ترکیب شان نباید به گونه ای 
باشد که به رنگ دیگر متمایل شوند. مثاًل، نارنجی نباید به قرمز یا به زرد 
متمایل باشد. باید کاماًل در وسط هر دو رنگ قرار بگیرد. به همین ترتیب، 
سبز باید کاماًل در وسط آبی و زرد و بنفش هم دقیقاً در وسط آبی و قرمز 
قرار گیرد. با ترکیب دو به دوی رنگ ها یعنی شش رنگ مجاور هم، رنگ های 

تحقیق کنید
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دوم  رنگ های درجه  مانند  باید  نیز  اینها  که  تشکیل می شوند  درجه سوم 
کاماًل در وسط دو رنگی که آنها را تشکیل داده قرار بگیرند.

 
نارنجی زرد = نارنجی + زرد، قرمز نارنجی= بنفش + قرمز، قرمز بنفش = بنفش + قرمز

 
زرد  + سبز   = زرد  سبز  آبی،   + سبز   = آبی  سبز  آبی،   + بنفش   = آبی  بنفش 

بدین ترتیب، در دایره رنگ دوازده رنگ را مشخص ساخته ایم که هر یک با 
دیگری متفاوت و اشتباه نشدنی است. تنظیم و ردیف کردن این رنگ ها همان 
رنگ های قوس قزح و طیف نور است. نیوتن دایره رنگ را کامل تر کرد و به 
رنگ های طیفی، رنگ ارغوانی را نیز ضمیمه کرد که در بین قرمز و بنفش قرار 

می گیرد. بنابراین، دایره رنگ یک مجموعه رنگ طیف مصنوعی است.
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کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه نهم

خودارزیابي توسط هنرجو

خیربلهمؤلفه های خودارزیابی

مفاهیم فضای رنگی، مود رنگی و Gamut را درک کرده و توضیح می دهم.

ویژگی های رنگ را نام برده و توضیح می دهم.

نور و کنتراست عکس را با Brightness/Contrast تنظیم می کنم.

نور و کنتراست عکس را با Levels تنظیم می کنم.

رنگ عکس را با Hue/Saturation تنظیم کرده و تغییر می دهم. 

عکس رنگی را به عکس خاکستری تبدیل می کنم.

ارزشیابي توسط هنرآموز

خودارزیابي توسط هنرجو

خیربلهمؤلفه های خودارزیابی

مفاهیم فضای رنگی، مود رنگی و Gamut را درک کرده و توضیح می دهد.

ویژگی های رنگ را نام برده و توضیح می دهد.

نور و کنتراست عکس را با Brightness/Contrast تنظیم می کند.

نور و کنتراست عکس را با Levels تنظیم می کند.

رنگ عکس را با Hue/Saturation تنظیم کرده و تغییر می دهد. 

عکس رنگی را به عکس خاکستری تبدیل می کند.

اخالق حرفه ای را رعایت می کند.

در کار گروهی مؤثر عمل می کند.
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زیادی  بسیار  اهمیت  از  می نامیم؛  »انتخاب«  پس  این  از  که   )Select( مبحث 
به صورت  امکانات قدرتمند فتوشاپ محسوب می شود.  از  برخوردار است و یکی 
پیش فرض هر تغییری با هر ابزاری در تصویر،  به کل آن اعمال می شود. در صورتی  
عنوان  به  اعمال شود.  تصویر  از  بخشی  به  فقط  تغییرات  تا  است  گاهی الزم  که 
مثال در یک عکس که چند گل با رنگ های قرمز، زرد و سفید وجود دارد؛ کاربر 
می خواهد تنها رنگ یکی از گل های زرد را تغییر دهد و گل های دیگر زرد یا قرمز و 
سفید بدون تغییر باقی بمانند که فقط با انتخاب و محدود کردن تغییرات می تواند 
این کار را انجام دهد. ابزارها و گزینه های متنوعی برای انتخاب وجود دارد که در 
این بحث به بخشی از آنها که کاربرد بیشتری دارند؛ پرداخته می شود. ابزارهایی 
در جعبه ابزار وجود دارد و یک منو به گزینه های Select، به همین نام اختصاص 
یافته است. بخشی از منو به دستورات عمومی انتخاب مربوط می شود و برخی نیز 

مثل Color Range گزینه هایی برای انتخاب است.

و  ابزار  جعبه  در  ابزارها  محل  ابتدا  در  گرامی  هنرآموز   :Lasso ابزار  مجموعه 
این  در  شود؛  داده  توضیح  دهد.  نشان  هنرجویان  به  را   Select منوی  همچنین 
مجموعه ابزار که از طریق یک گزینه در اختیار کاربر قرار می گیرد بیش از یک 
باز  ابزار  شناور  پنجره  تا  داشته  نگه  را  موس  چپ  سمت  کلید  دارد.  وجود  ابزار 
کوچک  فلش  یک  دارای  که  ابزارهایی  شود؛  گفته  هنرجویان  به  همچنین  شود. 
به  و  ببرید  نام  تفکیک  به  را  ابزار موجود  دارند. سه  گزینه  از یک  هستند؛  بیش 
ترتیب هر یک از آنها را شرح دهید. گفته شود که هر سه ابزار توسط موس اعمال 

می شود. کنترل  و 
Lasso: یک عکس در محیط باز کنید. ابزار Lasso را انتخاب کرده و به توضیح 
روش استفاده از آن بپردازید. اشاره کنید که این ابزار به صورت دست آزاد یعنی 
تابع حرکت دست و موس ایجاد می شود. به این صورت که کلید سمت چپ موس 
را فشار داده و نگه می دارید و دور محدوده مورد نظر برای انتخاب می کشید؛ مطابق 
حرکت دست و موس، خط انتخاب ترسیم می شود. یک بار در حین ترسیم، دست 
را از روی کلید برداشته تا ابتدا و انتهای محدوده انتخاب با خط راست به هم وصل 
شود. به هنرجویان توضیح دهید که تا ترسیم کامل خط انتخاب، دور محدوده مورد 

جلسه
 دهم

انتخاب )Select( قسمت های مختلف عکس

روش تدریس
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نظر،  نباید کلید چپ موس را رها کرد؛ در غیر این صورت خط ترسیم انتخاب قطع 
می شود و به همین دلیل کار با این ابزار نیاز به تمرین و رسیدن به مهارت الزم را 
دارد و دقت کافی برای انتخاب های دقیق را ندارد و مناسب انتخاب هایی با خطوط 

آزاد است. مثل ترسیم خطوط برگ، ابر و...
پس از انتخاب بخشی از عکس با اعمال Hue/Saturation یا Levels به هنرجویان 
نشان دهید که چگونه تغییرات فقط به قسمت انتخاب شده اعمال می شود و دیگر 

بخش های خارج از انتخاب،  بدون تغییر باقی می مانند.
انتخاب  بپردازد که در بحث  به توضیح دستوراتی  این بخش هنرآموز محترم  در 
زمانی  تا  دهید  توضیح  است.  Select مشترک  مختلف  ابزارهای  و  اشکال  بین  و 
که محدوده انتخاب فعال باشد؛ تمام تغییرات به محدوده انتخاب اعمال می شود 
 Select مگر اینکه انتخاب را غیرفعال کنید. برای غیرفعال کردن انتخاب از منوی
گزینه Deselect را انتخاب می کنیم تا محدوده انتخاب غیرفعال شود. می توانید 
به کلیدهای میان بر مقابل دستورات اشاره کنید؛ هر چند که توصیه می شود در 
این مرحله،  هنرجویان به جای استفاده از کلیدهای میان بر جهت تسریع در کار، به 

منو و ابزارها مراجعه کنند تا به تسلط کافی در محیط برسند.
دهید  نشان  است.   Feather گزینه   ،Select در  مشترک  دستورات  از  یکی دیگر 
تمام  که  دهید  توضیح  دارد.  قرار   Select/ Modify منوی  در  گزینه  این  که 
تفکیک  مرز  دارای  انتخاب  از  خارج  به حاشیه  نسبت  انتخاب شده  محدوده های 
یا  نور  شده و مشخصی است که باعث می شود تغییرات اعمال شده مثل اصالح 
رنگ، مشخص شده و جلوه نه چندان زیبایی داشته باشد؛  برای برطرف کردن این 
اشکال با استفاده از گزینه Feather لبه محدوده انتخاب را نرم می کنید تا مرز 
موجود از بین برود. هنرآموز توضیح دهد که عدد مناسب برای این دستور بستگی 
به Resolution تصویر دارد. معموالً عدد مناسب بین ۵ تا ۱۰ بوده که با کاهش 
یا افزایش وضوح تصویر، می تواند کمتر یا زیادتر شود. چند عکس با وضوح متفاوت 
باز کنید و اعداد مختلف برای Feather را اعمال کرده تا هنرجویان  متوجه تأثیر 
Resolution در نرم شدن لبه ها با Feather بشوند. به این نکته نیز اشاره کنید 
باعث محوشدگی زیاد در داخل و خارج  باال تعیین شود؛   Feather اگر عدد  که 

انتخابی خواهد شد. محدوده 
polygonal Lasso: یک Image جدید باز کنید و این ابزار را در زمینه سفید 
توضیح دهید تا تفاوت آن با Lasso بهتر دیده شود. ابزار Polygonal Lasso را 
از جعبه ابزار با نگه داشتن کلید سمت چپ موس و باز شدن منوی شناور آن و 
کشیدن موس روی گزینه دوم فعال و انتخاب کنید. هنرآموز ابتدا با یک بار کلیک 
کردن روی کلید سمت چپ موس، نشان دهد که در کار کردن با این ابزار نیازی 
به نگه داشتن کلید نیست و با هر بار کلیک کردن،  بین دو نقطه ای که کلیک شده 
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است؛ یک خط راست ترسیم می شود. با کلیک های متوالی می توانید چند ضلعی 
نامنتظم ترسیم کنید. برای بستن و کامل کردن شکل Select باید به نقطه شروع 
رفته و روی آن کلیک کنید یا اینکه کلید Enter را بزنید تا با ترسیم خودکار خط 
راست شکل انتخاب بسته و کامل شود. اگر در حین ترسیم خطوط، خطی ترسیم 
شد که مناسب کار نیست؛ می توان با زدن کلید Backspace خط را حذف کرده و 
به مراحل قبل برگردید. هنرآموز با کلیک های نزدیک به هم و ترسیم خطوط کوتاه 
به هنرجویان نشان دهد که با این ابزار می توان فرم های منحنی دقیقی ترسیم کرد. 
پس از توضیح در زمینه سفید،  عکس های مختلفی را باز کنید و با انتخاب فرم های 

مختلف خطی و منحنی، کاربرد این ابزار را به هنرجویان نشان دهید.
را  عکسی  ابزار  این  کارکرد  توضیح  برای  گرامی  هنرآموز   :Magnetic Lasso
دارای  آن  زمینه  با  انتخاب  برای  نظر  مورد  موضوع  نور  یا  رنگ  که  کند  انتخاب 
به مفهوم کنتراست داشته  اجمالی  این بحث می توانید مرور  باشد. در  کنتراست 
باشید. توضیح دهید که خصوصیت این ابزار تشخیص کنتراست رنگ و نور مسیر 
خط انتخابی و ایجاد محدوده انتخاب است. یک بار کلیک کرده و فقط با حرکت 
موس روی حاشیه دارای کنتراست به هنرجویان که ابزار چگونه مرز کنتراست را 
 Select تشخیص می دهد و با ایجاد نقاط تثبیت کننده و خط انتخاب محدوده را
می کند. تأکید شود که موس را باید بر روی مرز دارای کنتراست حرکت داد تا ابزار 
توان تشخیص داشته و خط را ایجاد نماید. اگر موس را از خط دارای کنتراست 
دور کنید دچار خطا خواهد شد. برای تکمیل و بستن محدوده انتخاب، مانند دو 
ابزار دیگر Lasso، باید به نقطه شروع رفته؛ کلیک نموده یا کلید Enter را بزنید. 
برای درک بهتر هنرجویان الزم است عکس های دارای کنتراست مناسب برای این 
ابزار را باز کرده و بخش هایی از آنها را به صورت عملی برای ایشان انتخاب کنید.

Magic Wand: این ابزار را از جعبه ابزار بعد از مجموعه Lasso که دارای پنجره 
شناور بوده و دومین گزینه است؛ فعال کنید. عکسی را باز کنید که دارای سطح 
یا سطوحی با رنگ مشابه باشد. مثل آسمان آبی یا عکس یک شخص مقابل پرده 
سبز و... زیرا اساس انتخاب با این ابزار تشخیص رنگ های مشابه در تصویر است. با 
یک بار کلیک کردن روی عکس،  رنگ های مشابه با آن به صورت یک پارچه انتخاب 
می شود. به عنوان مثال به هنرجو نشان دهید برای انتخاب ساختمانی که در زمینه 
آبی آسمان قرار دارد؛  ابتدا با کلیک توسط Magicwand آبی آسمان را انتخاب 
کرده و سپس از منوی Select گزینه Inverse را انتخاب نموده تا محدوده انتخابی 
را معکوس کند و آسمان از انتخاب خارج شده و ساختمان در محدوده انتخاب قرار 

بگیرد. به استفاده از Feather برای نرم کردن لبه های انتخاب اشاره کنید.
فرمان Inverse نیز از فرامینی است که در تمام محدوده های انتخاب با هر ابزاری می توان 

از آن استفاده کرد که باعث معکوس شدن محدوده انتخاب در تصویر خواهد شد.
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دانش افزایی

Select: گاهی  از منوی   Feather با  ابزار   Option نوار  از   feather تفاوت 
الزم است تا محدوده های انتخابی در پروژه دارای Feather یکسان باشند. برای 
انتخاب های  تمام  و  نشود  مراجعه   select منوی  به  انتخاب  از  بعد  بار  هر  اینکه 
ابزار Select مورد نظر از  شما دارای Feather مشابه باشند؛ بعد از فعال کردن 
نوار Option که متغیر است و زیر منوی اصلی فتوشاپ قرار دارد؛ عدد مورد نظر 
را در Feather وارد می کنید. بعد از این کار تمام انتخاب های شما بعد از ایجاد 
شدن، دارای Feather یکسان خواهند بود. توجه داشته باشید که Feather از نوار 
 Select از منوی Feather قبل از انتخاب تعیین شده و اعمال می شود و Option

بعد از انتخاب محدوده مورد نظر اعمال می شود.
Color Range: این گزینه مانند Magic wand بر اساس تشابه رنگی انتخاب 
می کند با این تفاوت که این گزینه رنگ هایی را هم که دارای مرز مشخصی نیستند 
را هم انتخاب می کند و به عنوان مثال بهترین گزینه برای انتخاب ابرها در زمینه 
آسمان است که مرز و لبه مشخص و واضحی ندارند. برای استفاده از این روش ابتدا 
به منوی Select رفته و گزینه Color Range را انتخاب می کنید. پنجره ایی باز 
خواهد شد که در آن قادر به انتخاب بخشی از عکس با توجه به تشابه رنگ خواهید 
بود. در پنجره باز شده مشاهده می شود که گزینه Select به صورت پیش فرض بر 
 Sampled Colors تنظیم شده است. با کلیک بر روی Sampled Colors روی
می توانید رنگ های مختلف موجود را مشاهده کرده و رنگ مورد نظر خود را از میان 
آنها انتخاب کنید. ابزار Eyedropper )قطره چکان( در سمت راست پنجره مشاهده 
می شود. ابزار اول برای انتخاب اولیه  و ابزار دوم برای اضافه کردن قسمت انتخابی 
و ابزار سوم برای کم کردن قسمت انتخابی است،که به طور پیش فرض، فتوشاپ 
گزینه اول را انتخاب کرده است، می توانید برای انتخاب ابزار دوم کلید Shift را بر 
روی صفحه کلید نگه داشته و بر روی قسمتی  که می خواهید به قسمت انتخابی 
 Alt اولیه خود اضافه کنید کلیک نمایید و همچنین می توانید با نگه داشتن کلید
برای پاک کردن قسمتی  از انتخاب اولیه خود  اقدام کنید. گزینه Fuzziness این 
سایر  به  نسبت  انتخابی  قسمت  رنگ  تشابه  دامنه  که  کاربر می  دهد  به  را  امکان 
قسمت های دیگر را تعیین کنید. با افزایش عدد Fuzziness دامنه مشابهت رنگی 
را افزایش داده و با کم کردن عدد دامنه تشابه رنگی را کاهش می دهید. از پنجره 
Preview امکان مشاهده محدوده انتخابی را دارید. رنگ سفید به معنای انتخاب 
کامل، رنگ سیاه به معنای عدم انتخاب و خاکستری به صورت نیمه شفاف انتخاب 
می کند. به عنوان مثال اگر این گزینه را بر روی ۴۰ تنظیم کردید؛ بدان معنی  
است که تمام رنگ هایی که مشابه رنگ انتخاب شده در Sampled Colors است 
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و در عکس موجود است را تا ۴۰ درجه رنگی انتخاب کند. پس از تنظیم Ok را 
برای تأیید انتخاب می کنید. توجه به پیش نمایش بسیار اهمیت دارد.

 Feather از  غیر  به   Modify فرعی  منوی  در   :Select/Modify گزینه های 
انتخاب کمک می کند.  نیز وجود دارد که به کنترل و تنظیم  گزینه های دیگری 
خط  موازات  به  انتخاب  خط  یک  ایجاد  برای  گزینه  این  از   :Border گزینه   ۱
انتخاب فعال استفاده می شود. این قابلیت امکان ایجاد یک قاب توسط خط انتخاب 
را به کاربر می دهد. محدودیتی برای تعیین عدد مورد نظر وجود ندارد؛ هر چند که 

وضوح تصویر تأثیرگذار است.
2 گزینه Smooth برای هموار و گرد کردن گوشه های تیز و زاویه دار محدوده 
 Magnetic Lasso یا Polygonal Lasso انتخاب استفاده می شود. یعنی اگر با
انتخاب کرده باشیم و بخشی از گوشه های انتخاب دارای تیزی باشد با عددی حدود 
۲ تا ۵ )بستگی به Resolution تصویر دارد( می توان آن را گرد کرده و از حالت 
زاویه دار خارج کرد. تفاوت این گزینه با Feather در این است که فقط خطوط را 

منحنی کرده و تأثیری در محو شدن لبه های محدوده انتخاب شده ندارد.
3 گزینه Expand: از این گزینه برای گسترش و بزرگ کردن محدوده انتخاب 
در راستای شکل و فرم آن استفاده می شود. گاهی الزم است تا محدوده انتخابی 
که توسط Magic wand یا Color Range ایجاد شده را به اندازه چند پیکسل 

گسترش داد که این گزینه بسیار کاربرد دارد.
را  انتخاب  محدوده   Expand فرمان  برعکس  فرمان  این   :Contract گزینه   4

می نماید. کوچک تر  و  داده  کاهش 
گزینه Tolerance در نوار ابزار Magic wand: این گزینه که محدوده عددی 
 Magic آن بین ۱ تا ۲۵۵ است؛ تعیین می کند که چند درجه تشابه رنگ در ابزار
Wand برای انتخاب در نظر گرفته شود. می توان گفت که دقت این ابزار با این 
عدد کنترل می شود. هر چه عدد پایین تر باشد دقت آن برای انتخاب پیکسل های 
مشابه بیشتر شده و با عدد باالتر دقت کاهش پیدا کرده و دامنه تشابه رنگی افزوده 
خواهد شد و تنظیم درست این گزینه نیاز به تجربه و تسلط بر رنگ در تصویر دارد.

Grow: پس از انتخاب بخشی از تصویر، با این گزینه می توان محدوده انتخاب را با 
توجه به پیکسل های با رنگ های مشابه در مجاورت محدوده انتخاب گسترش داد. 

دقت این فرمان بستگی به گزینه Tolerance در Magic Wand دارد.
Simillar: پس از انتخاب بخشی از تصویر با این گزینه می توان پیکسل های مشابه 
در کل تصویر را به محدوده انتخاب اضافه کرد. دقت این فرمان بستگی به گزینه 

Tolerance در Magic Wand  دارد.
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صفحه 8۱ پودمان
 Lasso ۱۰ عکس متفاوت را باز کرده و در هر کدام بخشی از عکس با ابزار
انتخاب شود و با Levels یا Hue/Saturation  تغییر نور و یا رنگ داده 
شود. محدوده های انتخاب شده با Feather و بدون Feather امتحان شود.

کار
عملی

صفحه 82 پودمان
ابزار  با  عکس  از  بخشی  کدام  هر  در  و  کرده  باز  را  متفاوت  عکس   ۱۰
Polygonal Lasso به صورت چندضلعی و سطوح منحنی انتخاب شود و 
با Levels یا Hue/Saturation تغییر نور و یا رنگ داده شود. محدوده های 
انتخاب شده با Feather و بدون Feather امتحان شود. برای گرد کردن و 

هموار کردن لبه های تیز از گزینه Smooth نیز استفاده شود.

کار
عملی

صفحه 83 پودمان
ابزار  با  عکس  از  بخشی  کدام  هر  در  و  کرده  باز  را  متفاوت  عکس   ۱۰
Magnetic Lasso انتخاب شود و با Levels یا Hue/Saturation تغییر 
بدون  و   Feather با  شده  انتخاب  محدوده های  شود.  داده  رنگ  یا  و  نور 
Feather امتحان شود. برای گرد کردن و هموار کردن لبه های تیز از گزینه 

شود. استفاده  نیز   Smooth

فعالیت 
کالسی

صفحه 84 پودمان
۱۰ عکس متفاوت که دارای بخش هایی با تشابه رنگی باشد را پیدا کرده 
Hue/ یا   Levels با  نمایید.  انتخاب   Magic Wand ابزار  با  و  کنید  باز 
با  انتخاب شده  محدوده های  داده شود.  رنگ  یا  و  نور  تغییر   Saturation
Feather و بدون Feather امتحان شود. برای گرد کردن و هموار کردن 

شود. استفاده  نیز   Smooth گزینه  از  تیز  لبه های 

فعالیت 
کالسی
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کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه دهم

خود ارزیابي توسط هنرجو

خیربلهمؤلفه های خودارزیابی

مفهوم Select و کاربرد آن را درک کرده و توضیح می دهم.

روش کار با ابزار Lasso را فرا گرفته و بخشی از تصویر را توسط این ابزار 
انتخاب می کنم.

را  از تصویر  فرا گرفته و بخشی  را   Polygonal Lasso ابزار  با  روش کار 
می کنم. انتخاب  ابزار  این  توسط 

را  تصویر  از  بخشی  و  فرا گرفته  را   Magnetic Lasso ابزار  با  کار  روش 
می کنم. انتخاب  ابزار  این  توسط 

روش کار با ابزار Magic Wand را فرا گرفته و بخشی از تصویر را توسط 
این ابزار انتخاب می کنم. 

مفهوم Feather و کاربرد آن را درک کرده و در انتخاب ها از آن استفاده می کنم.

ارزشیابي توسط هنرآموز

خود ارزیابي توسط هنرجو

خیربلهمؤلفه های خودارزیابی

مفهوم Select و کاربرد آن را درک کرده و توضیح می دهد.

روش کار با ابزار Lasso را فرا گرفته و بخشی از تصویر را توسط این ابزار 
انتخاب می کند.

را  از تصویر  فرا گرفته و بخشی  را   Polygonal Lasso ابزار  با  روش کار 
می کند. انتخاب  ابزار  این  توسط 

را  تصویر  از  بخشی  و  فرا گرفته  را   Magnetic Lasso ابزار  با  کار  روش 
می کند. انتخاب  ابزار  این  توسط 

روش کار با ابزار Magic Wand را فرا گرفته و بخشی از تصویر را توسط 
این ابزار انتخاب می کند. 

مفهوم Feather و کاربرد آن را درک کرده و در انتخاب ها از آن استفاده می کند.

اخالق حرفه ای را رعایت می کند.

در کار گروهی مؤثر عمل می کند.
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منظور از ترکیب تصاویر،  خلق یک تصویر با استفاده از عکس ها و تصاویر دیگر است. 
می توان این ترکیب را با کنار هم قرار دادن آنها مانند کالژ )تکه چسبانی( به وجود 
آورد و یا با آمیخته کردن )Blending( رنگ و بافت آنها و یا با شفاف و نیمه شفاف 
یا  هر عکس  که  معناست  این  به  فتوشاپ  در  الیه  مفهوم  کرد.  ایجاد  کردن شان 
تصویر به شکل یک ورقه یا پوسته مستقل که بخشی از آن دارای پیکسل های رنگی 
و مات، و بخشی شفاف )Tran sparent( و یا نیمه شفاف است و به صورت الیه الیه 
روی دیگر عکس یا تصویر قرار بگیرد؛  به شکلی که از قسمت های با پیکسل شفاف 
یا نیمه شفاف،  عکس و تصویر زیرین دیده شده و قسمتی که پیکسل رنگی و مات 
دارد؛ الیه های زیر را می پوشاند. به این ترتیب می توان عکس ها و تصاویر مختلف 
را در قالب یک چیدمان و در یک قاب قرار داد. این قابلیت امکان طراحی کارت 
در  الیه ها  مدیریت  می دهد.  طراح  به  را  و...  بروشور  پوستر،  بسته بندی،  ویزیت، 

فتوشاپ از طریق پنل الیه و منوی  Layer امکان پذیر است.

جلسه
 یازدهم

ترکیب تصاویر در فتوشاپ و ایجاد ترکیب بندی در آن

روش تدریس

از چند  با مفهوم الیه  برای آشنایی هنرجویان  شناخت الیه ها: هنرآموز گرامی 
ورق طلق شفاف استفاده کند. در هر ورق یک بخش از آن را با ماژیک رنگ کرده 
و آنها را روی هم بگذارد به صورتی که بخش های رنگی طلق های زیر را بپوشاند 
و از بخش های شفاف ورقه های زیر دیده شود. با جابه جا کردن طلق ها نشان دهد 
که الیه ها قابلیت حرکت را دارند و همچنین می توان الیه ای را زیر یا روی دیگر 
الیه ها قرار داد. با این روش هنرآموز ساختار الیه در فتوشاپ را به شکلی ساده 
و ملموس به هنرجویان نشان می دهد. اشاره شود که در فتوشاپ یک الیه به نام 
آن  امکان جابه جایی  عادی،  داشته که در حالت  قرار  زیر الیه ها   Background

وجود ندارد؛ مگر اینکه خصوصیت آن تغییر کند.
با  یکی  کند.  اشاره  فتوشاپ  در  الیه  ساخت  برای  معمول  روش  دو  به  هنرآموز 
استفاده از پنل الیه و دیگری با کشیدن و کپی کردن یک بخش انتخاب شده از 

ایمیج دیگر. به  یا کل آن  ایمیج 
کار با پنل الیه: هنرآموز توضیح دهد که پنل ها پنجره هایی هستند که از منوی 
ویندوز نرم افزار در دسترس کاربر قرار می گیرند و امکانات تکمیلی ابزار و گزینه ها 
مدیریت  و  کنترل  به  مربوط  امکانات  الیه،  پنل  می گذارند.  کاربر  اختیار  در  را 
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الیه  ساخت  شامل:  الیه  مدیریت  و  کنترل  می دهد.  ارائه  فتوشاپ   در  را  الیه ها 
جدید، حذف الیه، انتخاب الیه، تغییر موقعیت الیه به شکلی که زیر یا روی الیه 
الیه  خصوصیت  تغییر  و  الیه  کردن  قفل  الیه،  شفافیت  بگیرد، تنظیم  قرار  دیگر 
Background.j، یادآوری شود که هر تغییری در فتوشاپ به کل تصویر اعمال 
می شود و این تغییر به الیه فعال اعمال خواهد شد؛  اگر در تصویر محدوده انتخابی 
فعال باشد؛  فقط به محدوده انتخاب شده در الیه فعال اعمال خواهد شد. توجه 
به اینکه کدام الیه فعال است؛ بسیار مهم بوده و برای دیدن الیه فعال از پنل الیه 
به  می تواند  الیه  هر  برای  نام گذاری  که  دهد  توضیح  هنرآموز  می شود.  استفاده 
تشخیص و پیدا کردن الیه کمک شایانی کند؛ به خصوص در پروژه هایی که تعداد 
از طریق پنل  الیه های زیادی دارد. توضیح دهید که امکان مخفی کردن الیه ها 
الیه وجود داشته و برای آنکه الیه های زیر را بهتر دیده و کنترل نماییم می توان 
الیه هایی را به طور موقت مخفی کرده و سپس دوباره ظاهر کنید. به این نکته 
اشاره کنید که در منوی الیه امکان مدیریت الیه ها وجود دارد ولی از طریق پنل 

الیه، سرعت دسترسی به دستورات بیشتر بوده و ساده تر است.
تولید الیه های متعدد و ترکیب آنها در فتوشاپ: به هنرجویان نشان دهید 
که از منوی ویندوز پنل الیه را پیدا کرده و باز می کنید. سپس پنل را بسته و این 
بار با زدن کلید F7 از صفحه کلید پنل را باز کنید تا با کلیدهای میان بر نیز آشنا 
شوند.گزینه Creat New layer را از پنل الیه نشان دهید و با زدن آن الیه جدید 
ایجاد کنید. به این نکته اشاره شود که با هر بار زدن این گزینه، یک الیه جدید که 

شفاف است ایجاد می شود.
در  محترم  هنرآموز  دیگر:   image از یک  کردن  کپی  با  ساخت الیة جدید 
ابتدای این بحث،  ابزار Move را از جعبه ابزار انتخاب کند و توضیح دهد که برای 
جابه جا کردن الیه ها در ایمیج از این ابزار استفاده می شود. سپس یک ایمیج جدید 
باز کنید )بهتر است مشخصات آن ۲۰cm در ۲۰cm و رزولوشن ۷۲ و مود رنگی 
RGB باشد؛ زیرا با این ابعاد، میزان کمتری از حافظه و CPU را درگیر کرده و 
با مود RGB به تمام امکانات فتوشاپ دسترسی دارید( و یک عکس نیز باز کنید. 
آنگاه با ابزار Move عکس را کشیده و به ایمیج جدید برده و رها کنید. توضیح 
دهید که با اینکار عکس در قالب یک الیه جدید به ایمیج مورد نظر کپی می شود. 
در پنل الیه به هنرجویان نشان دهید که یک الیه جدید ایجاد شده و با حرکت 

دادن الیه جدید در ایمیج نیز بر آن تأکید نمایید.
دادن  نشان  برای  گرامی  Layer: هنرآموز  از پنل  با استفاده  حذف یک الیه 
چگونگی حذف یک الیه، ابتدا الیه جدیدی که ایجاد شده را از پنل الیه و کلیک 
کردن روی نام آن فعال کند. سپس گزینه Delete layer را از پایین پنل الیه که 

آیکونی شبیه سطل زباله را زده، تا الیه فعال حذف شود.



فصل دوم : تولید فایل جلوه های ویژه

9۱

کپی کردن یک الیه با استفاده از پنل Layer: به هنرجویان توضیح دهید که 
گاهی در یک پروژه الزم است تا از یک الیه نمونه های متعددی داشته باشید. به 
طور مثال یک لوگو در دو قسمت یک پوستر استفاده شود. برای این کار ابتدا الیه 
مورد نظر را از پنل الیه انتخاب می کنید. سپس کلید راست موس را زده و از منوی 
باز شده؛ گزینه Duplicate Layer را انتخاب می کنید. با این کار یک نمونه مشابه 

از الیه فعال به صورت یک الیه جدید ایجاد می کنید.
تنظیم شفافیت یک الیه با استفاده از پنل Layer: هنرآموز محترم توضیح 
دهد یکی از روش های ترکیب دو یا چند الیه با هم، شفاف یا نیمه شفاف کردن 
الیه هاست. برای این کار الیه مورد نظر را از پنل الیه فعال کرده و آنگاه از قسمت 
باالی پنل، گزینه Opacity را به هنرجویان نشان داده و با کم کردن عدد آن از 
۱۰۰، میزان شفافیت الیه را تغییر دهد. به مفهوم Opacity اشاره کنید و توضیح 
دهید که میزان کدر بودن الیه است و در عدد ۱۰۰، الیه فعال مات بوده و با کم 

کردن آن، الیه نیمه شفاف شده و با عدد صفر کاماًل شفاف می شود.
جابه جا کردن یک الیه با استفاده از پنل Layer: هنرآموز توضیح دهد که 
گاهی الزم است تا الیه ای به زیر یا روی یک الیه دیگر منتقل شود. نشان دهید 
با کشیدن یک الیه از پنل الیه، می توان الیه مورد نظر را به زیر یا روی الیه دیگر 

انتقال داد.
قفل کردن یک الیه با استفاده از پنل Layer: توضیح دهید که برای آنکه یک 
الیه از تغییرات ناخواسته مصون بماند؛ الزم است تا آن الیه را قفل کنید. برای این 
کار ابتدا الیه مورد نظر را از پنل الیه انتخاب کرده و سپس با زدن گزینه قفل از 
باالی پنل الیه را به صورت کامل غیرفعال کنید. برای خارج کردن الیه از حالت 
 Background قفل، ابتدا الیه را انتخاب کرده و دوباره گزینه قفل را می زنید. الیه
که الیه انتهایی است و زیر تمام الیه ها قرار دارد؛ در ایمیج قابل حرکت و جابه جایی 
نیست و هیچ الیه ای زیر آن قرار نمی گیرد؛ مگر اینکه آن را از حالت قفل خارج 
کنید. برای باز کردن قفل این الیه باید دو بار روی آن کلیک کرده و از پنجره ای 

که باز می شود؛ گزینه Ok را انتخاب کنید.
حرکت دادن، تغییر اندازه و چرخاندن یک الیه: هنرآموز گرامی توضیح دهد 
که برای چیدمان مناسب الیه ها و رسیدن به یک ترکیب بندی مناسب، الزم است 
تا الیه ها را حرکت داده، چرخانده، قرینه افقی و عمودی و تغییر اندازه دهید. برای 
حرکت دادن یک الیه تأکید کنید که ابتدا باید الیه از پنل الیه فعال شود و سپس 
بود که بیش  نیاز  اگر  را جابه جا کنید.  Move الیه مورد نظر  ابزار  از  استفاده  با 
از یک الیه را به صورت هم زمان حرکت دهید؛ اشاره کنید مثل محیط ویندوز، 
می توان با نگه داشتن کلید Ctrl از صفحه کلید، روی یک به یک الیه های مورد نظر 
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در پنل الیه کلیک کرده تا همگی انتخاب شده و آنگاه با ابزار Move الیه ها را 
جابه جا کنید.

 Transform مفهوم  توضیح  به  الیه  موقعیت  در  بیشتر  تغییرات  اعمال  برای 
بپردازید. ترنسفورم به معنای تغییر موقعیت بوده و شامل حرکت، چرخش، تغییر 
اندازه و مقیاس، قرینه افقی یا عمودی است. برای ترنسفورم کردن یک الیه باز هم 
 ،Edit تأکید کنید که الیه مورد نظر باید از پنل الیه انتخاب شود. سپس از منوی
گزینه Free Transform را انتخاب کنید. توضیح داده و نشان دهید که یک کادر 

با هشت نقطه کنترلی روی آن در حاشیه الیه فعال می شود.
برای تغییر مقیاس و اندازه )Scale( ابتدا کلید Shift از صفحه کلید را نگه داشته 
و یکی از چهار گوشه کادر را به صورت اریب و به سمت داخل برای کوچک کردن 
و به سمت خارج برای بزرگ کردن الیه می کشید. هر چهار گوشه را به هنرجویان 
نشان دهید. در ضمن تأکید کنید اگر از نقاط مرکز اضالع کادر برای تغییر اندازه 

استفاده کنند نسبت راستای افقی و عمودی الیه به هم می ریزد.
برای چرخش )Rotate( الیه، موس را کمی بیرون از کادر ترنسفورم می برید تا 

شکل منحنی فلش دار پیدا کند. سپس با کشیدن موس الیه را بچرخانید. 
برای قرینه کردن )Flip( به صورت افقی )Horizontal( و یا عمودی )Vertical(، روی 
 Flip Horizontal  کادر ترنسفورم کلیک سمت راست را زده و از منوی باز شده گزینه

برای قرینه افقی و Flip Vertical را برای قرینه عمودی انتخاب می کنید.

دانش افزایی

Blending Mode: حتماً تا به حال تصاویر ترکیب شده اي را مشاهده کرده اید 
که بسیار رویایي و جالب به نظر مي رسند و به صورت پیچیده اي در هم ادغام شده 
و یک تصویر جدید را پدید آورده اند. شاید در نگاه اول این ترکیب تصاویر مشکل و 
سخت به نظر برسد؛ اما با کمي آگاهي از الیه ها در فتوشاپ و ترکیب آنها در حالت 
Blend Mode مي توانیم به نتایج بسیار جالبي از ترکیب تصاویر دست یابیم. با 
این که این بخش از فتوشاپ معموالً با سعي و خطا و امتحان حالت هاي مختلف به 
نتایج مورد نظر منجر مي شود، اما آگاهي از نحوه عملکرد هر حالت مي تواند کمک 
اعمال حالت  باشد.  نتایج دلخواه )در حداقل زمان ممکن(  به  شایاني در رسیدن 
ترکیبي در فتوشاپ در دو حالت امکان پذیر است. پرکاربردترین حالت الیه بندي 
تصویر و انتخاب حالت ترکیبي مورد نظر در پنل الیه هاست. براي دسترسي به این 
فرامین کافي است در پنل الیه ها روي قسمت مشخص شده که به صورت پیش 
فرض عبارت Normal دیده مي شود کلیک کنید تا منوي مربوط به انتخاب حالت 
با توجه به  باز شود. همان گونه که مشاهده مي شود این حاالت ترکیبي  ترکیبي 
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نحوه عملکردشان در شش گروه قرار گرفته است که استفاده از گزینه های هر گروه 
عملکرد یکساني در نحوه ترکیب الیه با الیه زیرین خود را به دست خواهد داد. این 

پنج گروه عبارت است از:
تغییر  ترکیب در صورت  یا  زیرین  با الیه  ترکیب الیه  بدون   :Normal ۱ گروه 

باالیي الیه  شفافیت 
2 گروه Subtractive: تیره تر کردن تصویر با ترکیب رنگ هاي دوالیه با هم

3 گروه Additive: روشن تر کردن تصویر با ترکیب رنگ هاي روشن دو تصویر با هم
4 گروه Complex: ترکیب رنگ هاي دوالیه با بررسي شرط هایي بین دوالیه

5 گروه Difference: ترکیب الیه ها بر اساس تفاوت در رنگ الیه ها
با الیه زیرین خود ترکیب مي شود که  در گروه اول، الیه باالیي تنها در صورتي 
با   Dissolve در حالت  باشد که  تنظیم شده  از ۱۰۰ درصد  آن کمتر  شفافیت 
کم کردن شفافیت محتواي الیه به صورت نقاط ریز با الیه زیرین ترکیب مي شود.

Darken: در بخش هایي که الیه زیرین تیره تر از الیه باالیي باشد رنگ الیه زیرین 
جایگزین رنگ الیه باالیي مي شود و در صورتي که تیره تر نباشد، رنگ الیه باالیي 

بدون تغییر باقي مي ماند که نتیجه این عمل تیره تر شدن کلي تصویر است.
Multiply: تیرگي الیه باالیي با تیرگي الیه پاییني مخلوط شده و نتیجه تیره تر 
شدن کلي تصویر خواهد بود. فقط در مناطقي که الیه زیرین کاماًل سفید باشد 

هیچ تغییري رخ نخواهد داد.
Color Burn: استفاده از مناطق تیره الیه زیرین براي انعکاس مناطق تاریک الیه 

باالیي با افزایش کنتراست.
Linear Burn: استفاده از مناطق تیره الیه زیرین براي انعکاس مناطق تاریک 

الیه باالیي با کاهش روشنایي.
و  الیه  هر  رنگي  کانال هاي  اطالعات  مقادیر  مجموع  مقایسه   :Darker Color

رنگ ها. تیره ترین  نمایش 
Lighten: معکوس حالت Darken عمل مي کند؛ یعني درصورتي که الیه زیرین 
روشن تر از الیه باالیي باشد رنگ آن جایگزین رنگ الیه باالیي مي شود، در غیر این 

صورت تغییري رخ نمي دهد.
الیه  با  زیرین  الیه  روشنایي  و  کرده  عمل   Multiply حالت  معکوس   :Screen
باالیي تشدید شده و در نتیجه تصویري روشن تر به وجود مي آورد. فقط در مناطقي 

که الیه زیرین سیاه مطلق باشد هیچ تغییري در رنگ الیه باالیي رخ نمي دهد.
الیه  روشنایي  انعکاس  براي  زیرین  الیه  روشنایي  از  استفاده   :Color Dodge

کنتراست. کاهش  با  باالیي 
الیه  روشنایي  انعکاس  براي  زیرین  الیه  روشنایي  از  استفاده   :Linear Dodge

روشنایي. افزایش  با  باالیي 
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و  الیه  هر  رنگي  کانال هاي  اطالعات  مقادیر  مجموع  مقایسه   :Lighter Color
رنگ ها. روشن ترین  نمایش 

Overlay: حالت هاي Multiply وScreen هر دو، روي تصویر اعمال مي شود؛ 
یعني مناطق روشن، روشن تر و مناطق تیره، تیره تر مي شود.

Soft Light: حالت نرم تري از حالت قبلي.
Hard Light: مشابه حالت Overlay با این تفاوت که در این حالت جاي الیه 

زیرین با الیه باالیي عوض مي شود.
Color Burn و Color Dodge ترکیب حالت :Vivid Light

Linear Burn و Linear Dodge ترکیب حالت :Linear Light
Pin light: جابه جایي رنگ ها با توجه به ۵۰ درصد خاکستري، اگر الیه باالیي 
را روشن تر  تیره الیه زیرین  باشد، قسمت هاي  از ۵۰ درصد خاکستري  روشن تر 
مي کند و اگر تیره تر از ۵۰ درصد خاکستري باشد قسمت هاي روشن الیه زیرین، 

مي شود. تیره تر 
Hard Mix: در این حالت مقادیر رنگي کانال هاي RGB دوالیه با هم جمع شده 

و اعداد بیشتر از ۲۵۵ با ۲۵۵ و اعداد کمتر از ۲۵۵ با صفر جایگزین مي شود.
Difference: کم کردن مقادیر رنگي الیه اي که روشن تر است از مقادیر رنگي الیه 

دیگر و جایگزین کردن رنگ جدید در الیه باالیي.
Exclusion: شبیه حالت باال البته با اعمال کنتراست کمتر.

از  Subtract: رنگ نهایي حاصل تفریق مقادیر پیکسل هاي متناظر الیه باالیي 
الیه زیرین است.

Divide: رنگ نهایي حاصل تقسیم مقادیر پیکسل هاي متناظر الیه باالیي از الیه 
زیرین است.

Hue: در این حالت روشنایي و شدت رنگ از الیه زیرین و نوع رنگ از الیه باالیي 
انتخاب مي شود.

Saturation: به منظور روشنایي و نوع رنگ از الیه زیرین و شدت رنگ از الیه باالیي.

Color: روشنایي از الیه زیرین و نوع و شدت رنگ از الیه باالیي انتخاب مي شود.
Luminosity: گزینه اي براي نوع و شدت از الیه زیرین و روشنایي از الیه باالیي. 
6 گروه HSL: ترکیب الیه ها با توجه به یکي از سه پارامتر اصلي رنگ الیه )رنگ، 

روشنایي یا غلظت آن( 
باز  منوی  از  راست موس  با کلیک سمت   :Perspective Distort و  Skew و 
شده گزینه های Skew و Distort و Perspective را روی الیه مورد نظر خود 

کنید. اعمال 
 ،Skew کردن اشکال به صورت مورب یا Transform یا مورب کردن: در Skew

می توانید اشکال را به صورت افقی یا عمودی کج یا مورب می کنند.
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Distort: در این نوع Transform، این امکان به شما داده می شود تا یک تصویر 
را در هر جهتی که الزم است تغییر شکل کنید و پرسپکتیو دو یا سه نقطه ای در 

الیه ایجاد کنید.
یا  بعدی  نمای سه  تصویر  به  می دهد  اجازه  به شما  روش  این   :Perspective

کنید. اضافه   Perspective
 Transformation در مقایسه با سایر گزینه های :Warp Transformation
کاماًل متفاوت است. در این روش همه شکل یا تصویر را می توان تغییر داد، که این 
ایجاد افکت های مختلف و  این Transformation برای  از  تا  ویژگی سبب شده 
زیبا استفاده شود. یک سری خطوط شبکه مانند روی تصویر ظاهر می شود که شما 
می توانید با کشیدن نقاط کنترل یا control points، خطوط و یا سایر قسمت های 
آن شبکه، تصویر را به طور دلخواه تنظیم کنید. همچنین می توانید از قسمت نوار 

options، یک سری warp آماده را انتخاب و روی تصویر اعمال نمایید.

صفحه 87 پودمان
انواع فرمت فایل ها در فتوشاپ:

 transparency, تمام خصوصیات یک ایمیج در فتوشاپ، مثل :PSD فرمت
به  می کند.  ذخیره  را  و  ... ،   layers, alpha channels, smart objects
همین خاطر حجم بیشتری نسبت به بقیه فرمت ها اشغال می کند. بنابراین 
اگر یک ایمیج فتوشاپ دارید که می خواهید دوباره روی آن کار کنید، بهتر 

است؛ آن را با این فرمت ذخیره کنید.
فرمت TIFF: از نقطه نظرهایی شبیه به PSD است و مناسب برای چاپ، 
زیرا تمام اطالعات رنگی تصویر را حفظ کرده و در ضمن تمام قابلیت ها و 
 layers, alpha channels, smart مثل  فتوشاپ  در  ایمیج  خصوصیات 
در  که  تفاوت  این  با  می کند؛  ذخیره  را   ،…,objects, transparency
نرم افزارهایی به غیر از فتوشاپ نیز باز خواهد شد. ویژگی جالب این فرمت 

این است که تمام محصوالت Adobe می توانند این فرمت را باز کنند.
فرمت JPEG: نوع دیگری از فرمت فایل ها در فتوشاپ که بسیار محبوب 

است، JPEG نام دارد که دارای ویژگی های زیر است: 
فقط یک الیه را ذخیره می کند؛

انجام  رنگ ها  از  بسیاری  با حذف  را  کار  این  می کند  فشرده  را  فایل  بسیار 
می دهد. به همین دلیل هم حجم بسیار کمتری نسبت به PSD اشغال می کند؛

برای ارسال و به اشتراک گذاشتن مناسب است.

تحقیق کنید
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صفحه 93 پودمان
۱۰ ایمیج با ابعاد متنوعی را تعیین کنید که بهتر است برای هر کدام موضوع 
مشخصی تعریف شود. به طور مثال یک ایمیج با موضوع حیوانات که در آن 

حداقل از ۸ الیه استفاده شود و ترکیب بندی مناسبی داشته باشد.

کار
عملی
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کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه یازدهم

خودارزیابي توسط هنرجو
خیربلهمؤلفه های خودارزیابی

مفهوم الیه و کاربرد آن را درک کرده و توضیح می دهم.
پنل الیه را هم از منو و هم با کلید میان بر باز می کنم.

عکس را از یک ایمیج به ایمیج دیگر کپی می کنم.
از پنل الیه، الیه جدید می سازم.

از پنل الیه، الیه را فعال کرده و حذف می کنم.
از پنل الیه، الیه را مخفی کرده و دوباره ظاهر می کنم.

از پنل الیه، الیه را فعال کرده و شفافیت آن را کم یا زیاد می کنم.
از پنل الیه، الیه را زیر یا روی الیه دیگر قرار می دهم.

از پنل الیه، الیه را فعال کرده و آن را قفل کرده و یا قفل آن را باز می کنم.
تغییر  چرخش،  حرکت،  را  الیه  و  کرده  استفاده   Transform فرمان  از 

می کنم. عمودی  یا  افقی  قرینه  داده،  مقیاس  و  اندازه 

ارزشیابي توسط هنرآموز

خودارزیابي توسط هنرجو
خیربلهمؤلفه های خودارزیابی

مفهوم الیه و کاربرد آن را درک کرده و توضیح می دهد.
پنل الیه را هم از منو و هم با کلید میان بر باز می کند.

عکس را از یک ایمیج به ایمیج دیگر کپی می کند.
از پنل الیه، الیه جدید می سازد.

از پنل الیه، الیه را فعال کرده و حذف می کند.
از پنل الیه، الیه را مخفی کرده و دوباره ظاهر می کند.

از پنل الیه، الیه را فعال کرده و شفافیت آن را کم یا زیاد می کند.
از پنل الیه، الیه را زیر یا روی الیه دیگر قرار می دهد.

از پنل الیه، الیه را فعال کرده و آن را قفل کرده و یا قفل آن را باز می کند.
تغییر  چرخش،  حرکت،  را  الیه  و  کرده  استفاده   Transform فرمان  از 

می کند. عمودی  یا  افقی  قرینه  داده،  مقیاس  و  اندازه 
اخالق حرفه ای را رعایت می کند.
در کار گروهی مؤثر عمل می کند.
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با دوربین  و عکاسی  اسکن  با روش های مختلف  هر عکس دیجیتالی که  معموالً 
دیجیتال وارد رایانه شده و یا تولید می شوند؛ نیاز به اصالح و روتوش دارند. روتوش 
یا پرداخت عکس )فرانسوی: Retouche d'image( شامل روش ها و تکنیک های 
مختلف برای تغییر )دست کاری( عکس و دستیابی به نتایج مورد نظر است. روتوش 
عکس عمل بازگرداندن یک عکس فیزیکی است که در اثر گذر زمان یا در طبیعت 
شکسته شده یا به علت های محیط زیستی آسیب دیده است و بازگشت عکس به 
حالت  اولیه خود است. روتوش عکس با تکنیک ها و روش های متفاوتی قابل انجام 
است. با روش های دیجیتال آسیب ها، شکستگی ها و رنگ های تصاویر قدیمی قابل 
که خاک، خش ها،  به شما می دهد  را  فرصت  این  روتوش عکس ها  است.  ترمیم 
بک گراند های نامناسب، بدرنگی ها و... را از عکس ها حذف یا اصالح نمایید. بسته به 
نوع روتوش و تکنیک های استفاده شده در آن، برخی از روتوش ها به عنوان نوعی 

هنر و خلق عکسی منحصر به فرد تلقی می شوند.
الزم به توضیح است که اصالح عکس فقط محدود به روتوش نمی شود. بلکه بریدن 
قسمت های اضافه که اغلب در عکس های اسکن شده وجود دارد نیز جزء اصالحات 

عکس محسوب می شود.
روتوش اگر با کمک رایانه یا تجهیزات آن و نرم افزارهای تخصصی صورت پذیرد، 
به آن روتوش دیجیتال می گویند. بهترین ابزارها را برای روتوش و اصالح عکس، 

فتوشاپ در اختیار کاربر قرار می دهد.

جلسه
 دوازدهم

 اصالح و روتوش عکس

روش تدریس

شناخت ایرادهای عکس و تکنیک های اصالح عکس: هنرآموز گرامی برای 
توضیح ایرادهای عکس، الزم است تا نمونه های عکس اسکن شده، عکس هایی که 
با دوربین دیجیتال عکاسی شده را با توجه به انواع ایرادها تهیه کند و در ضمن 
توضیحات خود به هنرجویان نشان دهد. اشکاالت را نام برده و طبق نمونه ای که 

آماده کرده اید برای هنرجویان تشریح کنید.
بگویید؛ یکی از اشکاالت معمول در عکس ها وجود حاشیه های نامناسب و اضافه 

است که با ابزار Crop در جعبه ابزار قابل برش و اصالح است. 
دلیل  به  یا  است که  ریزدانه ای  بافت های  ایرادها،  وجود  از  یکی دیگر  گفته شود؛ 
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وجود بافت در کاغذ عکس های اسکن شده وجود دارد و یا اینکه در عکاسی با نور 
کم و ISO باال ایجاد می شوند و به آنها Noise گفته می شود. برای اصالح و حذف 

آن از فیلتر Reduce Noise استفاده می شود.
همچنین از دیگر اشکاالت در عکس ها، تاخوردگی و شکستگی در آنهاست که با ابزار 
Clone Stamp اصالح می شود. پس از اصالح با Clone Stamp ممکن است بافت 
زمینه آسیب ببیند یا اینکه بافت موجود در تصویر نیاز به اصالح داشته باشد؛ مثل چین 
و چروک روی پوست یا ترک و شکاف روی دیوار و... که با ابزار Healing Brush قابل 

اصالح است.
اصالح ایرادهای عکس، توسط ابزارهای فتوشاپ

ابزار Crop: هنرآموز محترم یک عکس اسکن شده که دارای حاشیه اضافی است 
را در فتوشاپ باز کند و قبل از اصالح به هنرجویان نشان دهد. سپس از جعبه ابزار 
ایمیج ظاهر  با هشت نقطه کنترلی در حاشیه  انتخاب کنید. یک کادر  Crop را 
می شود که کاماًل شبیه کادر ترنسفورم عمل می کند. ضمن یاد آوری روش کار با 
کادر ترنسفورم توضیح دهید که به همان ترتیب کادر را تنظیم کرده و تفاوت در 
اندازه،  نتیجه کار است. یعنی در ترنسفورم جابه جایی یا حرکت، چرخش، تغییر 
قرینه کردن صورت می گیرد ولی در Crop بخش هایی از ایمیج که خارج از کادر 

قرار می گیرد؛ بریده و حذف خواهد شد.
به  عکس  در  نویز  ایجاد  علل  درباره  هنرآموز   :Reduce Noise فیلتر  با  کار 
اختصار توضیح دهد و نمونه عکس هایی که به دالیل مختلف دارای نویز هستند 
منوی  و  کرده  باز  فتوشاپ  در  را  عکس ها  از  یکی  دهد.  نشان  هنرجویان  به  را 
Filter/Noise/Reduce Noise را انتخاب کند. به ترتیب گزینه های موجود در 
این پنجره را با کم و زیاد کردن مقادیر آنها توضیح داده و به تأثیر آن بر عکس 
 Sharpen Detail و Strength اشاره کند. در ادامه به توضیح اصطالحاتی مثل
و JPEG Artifacts بپردازد. بر این نکته تأکید شود که باال بردن اعداد گزینه ها 
الزاماً به بهتر شدن عکس منجر نخواهد شد بلکه در اغلب مواقع باعث خراب تر 

شدن آن می شود.
کار با ابزار Clone Stamp: در ابتدا به کاربرد این ابزار برای رفع اشکاالتی نظیر 
لکه ها و خطوط و تاخوردگی و شکستگی در عکس اشاره شود. سپس عکسی را 
که دارای اشکاالت قید شده است را باز کرده و از جعبه ابزار Clone Stamp را 
انتخاب نمایید. توضیح دهید برای آنکه الیه اصلی عکس حفظ شود و ناخواسته 
تغییر نامناسبی در ان به وجود نیاید؛ از پنل الیه، یک الیه جدید ایجاد می کنید. 
تأکید شود که برای انتقال نمونه با ابزار به الیه جدید از نوار Option این ابزار، 
گزینه Sample را روی All Layers تنظیم می کنید. به این نکته اشاره کنید که 
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از این ابزار برای کپی کردن بخشی از الیه هم می توان استفاده کرد. حاال به روش 
کار با ابزار بپردازید. توضیح دهید که بهتر است اندازه ابزار کمی بزرگ تر از اشکال 
موجود در عکس باشد و برای تنظیم اندازه ابزار کلید Alt را نگه داشته و کلید 
سمت راست موس را درگ  کنید. توضیح دهید برای است اصالح ایراد در عکس، 
باید از قسمت سالم آن نمونه برداشته و به بخشی که دارای ایراد است؛ کپی کنید. 
برای نمونه برداری ابتدا کلید Alt را نگه داشته و روی قسمت سالم عکس کلیک 
یا درگ می کنید.  برده کلیک  ایراد  را به سمت دارای  چپ کنید و سپس موس 
اطمینان پیدا کنید که هنرجویان تمام مراحل را می بینند.یک عکس دارای اشکال 
را در حضور هنرجویان اصالح کرده و مراحل کار را چندباره برای آنها توضیح دهید.

کار با ابزار Healing Brush: هنرآموز گرامی اشاره کند که روش کار با این ابزار 
مانند ابزار Clone Stamp است و دوباره روش کار را توضیح دهد. به تفاوت تأثیر 
این ابزار با Clone Stamp بپردازد. ابزار Clone Stamp اطالعات نمونه برداری 
در  کاماًل جایگزین می کند  و  کرده  اشکال کپی  دارای  پیکسل های  روی  را  شده 
حالی که Healing Brush نور و کنتراست زمینه را حفظ کرده و با نمونه کپی 
شده درمی آمیزد. این کار باعث می شود که تغییرات اعمال شده غیرواقعی به نظر 
نرسد. توضیح دهید که این ابزار بهترین گزینه برای اصالح هر نوع بافتی از جمله 

بافت صورت و سطوح مختلف است.

دانش افزایی

ابزار Spot Healing Brush: برای از بین بردن و برطرف کردن سریع عیوب 
و نواقص یا هر قسمت اضافی و ناخواسته، به کار می رود. از این ابزار بیشتر براي 
یا لک استفاده مي شود.  رتوش قسمت هاي آسیب دیده کوچک تصویر مثل خال 
نحوه کار با این ابزار این گونه است که با استفاده از یک اندازه مناسب روی قسمتی 
از تصویر که الزم است تا اصالح شود درگ کنید. این ابزار به طور اتوماتیک شروع 
ترمیم می کند.  را  آن قسمت  و  کرده  ناحیه  آن  اطراف  از  نمونه برداری کردن  به 
تأثیر این ابزار مانند Healing Brush است با این تفاوت که به صورت خودکار 
نمونه برداری می کند که البته دقت آن کمتر بوده و برای قسمت هایی کاربرد دارد 

که نیازی به دقت باال ندارد.
ابزار Patch: با استفاده از این ابزار می توان یک قسمت را به طور کامل به وسیله 
 Healing ابزار  مانند  نیز درست  ابزار  این  کرد.  ترمیم  دیگر  پیکسل های قسمت 
برای  می کند.  اصالح  دقیق  طور  به  را  سایه ها  و  بافت ها  و  نورها   Brush Tool
استفاده از این ابزار، ابتدا به وسیله یکی از ابزارهای انتخاب )selection tools( یک 
 ،patch tool انتخاب روی بخش سالم عکس ایجاد کنید، سپس با استفاده از ابزار
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ناحیه انتخاب شده را روی مقصد مورد نظر که قصد ترمیم آن را دارید؛ درگ کنید.
ابزارهای Blur & Sharpen: ابزارهای Blur و Sharpen به ما اجازه می دهد 
لبه های کار را نرم تر یا سخت تر کنیم. این  ابزارها دقیقاً کاری را انجام می دهند که 
انتظار دارید، یعنی مات کردن و تیز کردن لبه های تصویر. این ابزارها مشخصات و 
 Strength یا شدت )افزایش و کاهش Strength ویژگی های مشابهی دارند، مانند
ابزار، یا اینکه ابزار به چه میزان تصویر را مات یا شارپ خواهد کرد( و همچنین 
می توانید اندازه را در هر دو ابزار تعیین کنید. همه این مشخصات در قسمت نوار 
Options قابل تغییر هستند. برای استفاده از ابزار blur یا sharpen، اندازه را روی 
مقدار مورد نظر تنظیم نمایید، کلید ماوس را نگه دارید و روی قسمتی از تصویرکه 

می خواهید تغییر دهید بروید و درگ کنید.
بازتاب  اثر  ابزار براي از بین بردن قرمزي چشم که بر  Red Eye Tool: از این 
نور فالش دوربین به وجود مي آید، استفاده مي شود. براي رفع قرمزي چشم ابتدا 
تصویر را تا حد ممکن با ابزار ذره بین بزرگ کنید تا قسمت قرمز رنگ داخل چشم 
کاماًل مشاهده شود. سپس با انتخاب این ابزار کادري در اطراف قسمت قرمز رنگ 

ترسیم کنید تا به صورت خودکار، قرمزي آن حذف شود.
قلم موي  ابزارها  کاربردترین  پر  از  یکي  فتوشاپ:  در  قلم مو  ابزار  تنظیمات 
فتوشاپ است که با امکانات بسیار قدرتمند و جالب خود کاربر را در رسیدن به 

مي رساند. یاري  خود  اهداف  و  ایده ها 
ابزار قلم مو یکي از ابزارهاي فتوشاپ است که هر کاربري با توجه به توانایي هاي 
خود مي تواند از آن  استفاده کند. باید بتوانید با تنظیمات پیشرفته آن آشنا شده 
و در خلق ایده هاي خود از آن استفاده کنید. در این اینجا با ابزار Brush فتوشاپ 
برای  قلم مو  تنظیمات  که  است  توضیح  به  الزم  می شوید.  آشنا  کامل  صورت  به 
 Clone Stamp, Heaaling brush, Spot مانند  ابزارهای دیگر  برای  ابزار  این 
Healing Brush, Blur, Sharp و هر ابزاری که با شکل و اندازه Brush تنظیم 

می شود کاربرد دارد.
ابزار Brush که با فشار دکمه B از صفحه کلید یا کلیک روي ابزار مربوط در جعبه 

ابزار فراخواني مي شود، همانند سایر ابزارهاي فتوشاپ تنظیمات اولیه اي دارد.
 اولین بخش از قسمت تنظیمات این نوار براي دسترسي به پنجره اصلي تنظیم 
قلم مو مثل اندازه Master Diameter، میزان سختي Hardness و انتخاب شکل 
مناسب براي نوک قلم مو است. براي تنظیم اندازه قلم مو مي توان از کلید هاي ] [ و 
براي تنظیم سختي قلم مو از ترکیب کلیدهاي shift+[ و shift+] نیز استفاده کرد. 
روش دیگر براي تنظیم سریع اندازه قلم مو فشار دکمه Alt از صفحه کلید همراه 

دکمه راست ماوس و حرکت ماوس به سمت چپ و راست و باال و پایین است. 
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 F5 که با زدن دکمه Brush دومین بخش از نوار تنظیمات براي دسترسي به پنل
نیز قابل فراخواني است، استفاده مي شود.

با بافت ها و رنگ هاي  سومین قسمت این نوار براي تنظیم حالت ترکیبي قلم مو 
 Blend Mode زیرین استفاده مي شود. این حالت هاي ترکیبي دقیقاً همانند گزینه

در پنل الیه عمل مي کند.
اعمال  مقدار  و  شفافیت  مقدار  گزینه  سه  این   :Opacity ,Flow, AirBrush

مي کند.  تعیین  را  استفاده  هنگام  قلم مو  رنگ 
با عبور دوباره  و  زیاد مي کند  یا  را کم  اعمال شده  Opacity شفافیت کل رنگ 

شد. نخواهد  پررنگ تر  نظر  مورد  قسمت  رنگ  قلم مو، 
گزینه Flow نیز همانند Opacity شفافیت اعمال رنگ را تنظیم مي کند با این تفاوت 

که با عبور دوبار قلم مو از روي مسیر قبلي، آن بخش پررنگ تر به نظر خواهد رسید.
آخرین ابزار این قسمت نیز کار استفاده از قلم موي پمپي را شبیه سازي کرده و با 
حرکت سریع اعمال رنگ کمتر و با حرکت آرام اعمال رنگ بیشتري خواهد داشت.

پنل Brush: با تنظیمات پیشرفته Brush که در پنل Brush جاي گرفته و با 
کلیک روي دکمه مربوط یا زدن F5 از صفحه کلید، باز مي شود و مي توان به راحتي 
تنظیمات تکمیلی را روي ابزار Brush  اعمال کرد که نتیجه آن تغییر شکل و اندازه 

حالت اعمال رنگ، فاصله اعمال رنگ و... است.
این پنل داراي دو قسمت است که از قسمت سمت راست براي تنظیمات عمومي 
تنظیمات  انجام  براي  چپ  سمت  قسمت  از  و  سختي  شکل،  اندازه،  مثل  قلم مو 
پیشرفته فتوشاپ استفاده مي شود که در ادامه به بررسي برخي از آنها مي پردازیم:

استفاده  قلم مو  اعمال رنگ  بین دو  فاصله  تنظیم  براي  این گزینه  از   :Spacing
مي شود که هرچه این مقدار بیشتر باشد فواصل بیشتر و مسیر اعمال قلم مو به 
صورت نقطه چین دیده خواهد شد. با غیرفعال کردن این ویژگي به کمک برداشتن 

تیک مقابل آن، خط ترسیمي کاماًل صاف و یکنواخت خواهد بود.
براي کنترل مقادیر تنظیمي هر بخش در این پنجره روش هاي متفاوتي وجود دارد 

تا اعمال مقادیر حالت یکنواخت نداشته باشد، که عبارت است از:
Off: این حالت نمایانگر غیرفعال بودن حالت هاي دیگر و اعمال تنظیمات دقیقاً 

مطابق اعداد مشخص شده است.
Fade: در این حالت با نزدیک شدن به انتهاي ترسیم، مقدار اعمال تنظیمات کمتر 
مي شود. مثاًل در صورتي که براي تنظیم اندازه قلم مو از این حالت استفاده کنیم، 

با نزدیک شدن به انتهاي ترسیم قلم مو نازک تر مي شود.
با فشار وارد شده به قلم  Pen Pressure: در این حالت مقادیر تنظیمي مطابق 

تنظیم مي شود. تبلت  یا صفحه  دیجیتال 
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در  مثاًل  مي شود.  تنظیم  قلم  جهت  با  متناسب  مقدار  حالت  این  در   :Pen Tilt
صورتي که براي تنظیم زاویه از این کنترل استفاده کنیم، نتیجه اي مطابق شکل 

یافت. خواهیم  زیر 
Rotation و Stylus Wheel: این دو حالت تنظیمي در صورتي که قلم دیجیتال 
ما به این ویژگي مجهز باشد، فعال خواهد شد و با جهت قلم دیجیتال و چرخش 

آن مقادیر تغییر مي کند.
Direction: در این حالت مقدار تنظیمات با توجه به جهت حرکت ماوس یا قلم 
تنظیم مي شود. مثاًل اگر مقدار زاویه با این حالت تنظیم شود، نتیجه مطابق شکل 

زیر خواهد بود.
در سمت چپ پنل Brush تنظیماتي به شرح زیر وجود دارد:

Shape Dynamic )تغییر شکل پویا( در این بخش اندازه، زاویه و گردي نوک قلم 
به صورت پویا قابل تنظیم است. تغییر مقدار هر یک از این بخش ها باعث ایجاد 

اشکال متفاوتي از قلم مو خواهد بود.
Scattering: )تنظیم پراکندگي( به کمک این بخش مي توانیم مشخص کنیم که 
نمونه نوک قلم در چه بخشي از مسیر و با چه تعداد تکرار ظاهر شود. این بخش 
شامل سه قسمت Scatter براي تنظیم فاصله پراکندگي نمونه قلم از محل اصلي 
انتخاب  با  و  انجام مي گیرد   y به صورت پیش فرض فقط در جهت محور  آن که 
گزینه both Axes در امتداد هر دو محور اعمال مي شود. دو گزینه بعدي براي 
تنظیم مقدار نمونه هایي که در هر فاصله اعمال مي شود مورداستفاده قرار مي گیرد. 
count حداکثر تعداد نمونه ها و Count Jitter انتخاب تصادفي تعداد در محدوده 

معرفي شده را تنظیم مي کند.
Texture: اعمال بافت در مسیر استفاده از قلم مو با امکان تنظیم نوع بافت، اندازه، 

نحوه ترکیب بافت، تنظیم عمق و... .
Dual Brash: ترکیب دو قلم مو براي ایجاد یک قلم موي جدید.

Color Dynamic: تغییر رنگ قلم مو به صورت پویا که این تغییر رنگ مي تواند 
فقط در محدوده رنگ هاي زمینه و پس زمینه باشد یا این که به صورت تصادفي با 

تنظیم مقادیر انتخاب شود.

صفحه 96 پودمان
نویز را در  اگر از دوربین های عکاسی دیجیتال استفاده کرده باشید، حتماً 
عکس ها دیده  اید. آن دانه های رنگی که به طور پراکنده در عکس هایی که در 
محیط کم نور یا در مقدار ISO باال گرفته شده اند، دیده می شوند. دوربین 
دیجیتال، به دلیل ماهیت دیجیتالي خود، نویز تولید می کند. نویز می تواند 

تحقیق کنید
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ناشی از قطعات به کار رفته در ساخت دستگاه یا محیطی باشد که در آنجا 
قصد استفاده از دوربین را داریم. به عنوان مثال، تشعشعات الکترومغناطیسی، 
میدان های مغناطیسی و حتی گرمای زیاد جزء عوامل خارجی ایجاد نویز به 
شمار می آیند. ساختار داخلی و نوع طراحی مدار داخلی دوربین نیز تأثیر 
باالیی در میزان نویز خواهد داشت. به همین دلیل ممکن است عکس های 
گرفته شده با دوربین های ارزان قیمت که برای بودجه های کم در نظر گرفته 
شده اند، نسبت به نمونه های گران تر در موقعیت های مشابه، نویز بیشتری 
داشته باشند. سنسور دوربین نیز نویز تولید می کند و حتي هنگام ارسال 
اطالعات مربوط به عکس، نویز ایجاد می شود. اگر در نور روز عکاسی کنیم، 
به دلیل وجود نور زیاد، سیگنال ارسالی توسط سلول ها به اندازه کافی قوی 
نمی آید.  به چشم  ارسال سیگنال  از  نویز حاصل  که  به طوری  بود،  خواهد 
حال اگر بخواهید در اتاق نشیمنی که با یک المپ شصت واتی روشن شده 
عکاسی کنید، مقدار نوری که به هر یک از سلول ها می رسد، کم خواهد شد و 
در نتیجه سیگنال ارسالی نیز ضعیف شده و نویز دوربین بیشتر خود را نشان 
مي دهد. این مشکل در دوربین های DSLR که اندازه سنسور و در نتیجه 
اندازه سلول های حساس به نور آنها بزرگ تر است، کمتر به چشم می خورد. 
این مسئله باعث می شود این دوربین ها در محیط های کم نور کارایی بهتری 
هشت  دوربین  یک  که  گفتید  دوستتان  به  روزی  اگر  پس  باشند.  داشته 
خود  مگاپیکسلی  هشت  جدید  موبایل  او  و  خریده اید  خوب  مگاپیکسلی 
در  او  موبایل  دوربین  که  باشید  مطمئن  می توانید  کشید،  شما  رخ  به  را 
مقابل دوربین شما حرفی برای گفتن نخواهد داشت. اگرچه ممکن است در 
نگاه اول عکس ها روی اندازه کوچک یکی باشند، اما کافیست عکس را در 
اندازه بزرگ ببینید تا نظرتان تغییر کند. مورد دیگری که می تواند میزان 
نویز عکس را افزایش دهد، استفاده از مقدار ایزوی باال است. ایزوی باالتر، 
مقدار سیگنال ارسالی را تقویت می کند. به عنوان مثال، میزان نور موردنیاز 
یک عکس با حساسیت ISO ۲۰۰، نصف شدت نور موردنیاز همان عکس 
گرفته  باال  ایزوی  با  که  عکس هایی  دلیل  همین  به  است.   ۱۰۰  ISO با 
می شوند، مقدار نویز بیشتری نسبت به عکس هایی که در میزان ایزوی پایین 
برتری   DSLR دوربین های  نیز  اینجا  در  داشت.  خواهند  شده اند،  گرفته 
دارند. سنسور بزرگ تر این سری از دوربین ها امکان استفاده از ایزوی باال، 
بدون ایجاد مقدار زیادی نویز را امکان پذیر می سازد. استفاده از زمان های 
شاتر طوالنی نیز می تواند باعث ایجاد نویز شود. باز نگه داشتن شاتر عالوه 
از محیط، نویز بیشتری را هم ارسال می کند. در نتیجه  بر جمع آوری نور 
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برای رسیدن به یک عکس با نور مناسب در محیطي کم نور، در مقایسه با 
محیطي با نور مناسب، مقدار نویز بیشتری ایجاد خواهد شد. مدل دیگری از 
نویز که منشأ آن به ارسال نا مناسب سیگنال یا مشکالت ساختاری دوربین و 
دیگر عوامل مربوط است، هنگامی نمایان می شود که تمامی سلول ها به طور 
یکسان در مقابل نور تابیده شده واکنش نشان ندهند. به همین دلیل برخی 
پیکسل ها ممکن است بسیار روشن یا بسیار تاریک ثبت شوند. این سری از 
نویز ها الگوی ثابتی داشته و به آنها Fixed Noise گفته می شود. باال بودن 
دمای محیط و سنسور نیز در تشدید این نویز مؤثر هستند. به همین دلیل 
Live View هستند،  قابلیت  DSLR که دارای  به دارندگان دوربین های 
 Live View توصیه می شود که به دلیل داغ شدن سنسور، به طور مداوم از
استفاده نکنند و قبل از عکس گرفتن، Live View را خاموش کرده و کمی 

به دوربین فرصت دهند تا سنسور خنک شود

صفحه 97 پودمان
۵ عکس اسکن شده با حاشیه اضافی را در اختیار هنرجویان قرار دهید و 

بخواهید با ابزار Crop آنها را اصالح کنند و ارائه دهند.

کار
عملی

صفحه 97 پودمان
۴ عکس را که دارای اشکاالتی مانند لکه و خطوط، تاخوردگی و شکستگی، 
بافت های دارای ایراد و... را در اختیار هنرجویان قرار داده و بخواهید تا با 

ابزارهای Clone Stamp و Healing Brush آنها را اصالح کنند.

کار
عملی
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کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه دوازدهم

خود ارزیابي توسط هنرجو

خیربلهمؤلفه های خودارزیابی

ایرادهایی که در عکس نیاز به اصالح داشته باشد را تشخیص می دهم.

با ابزار Crop حاشیه اضافی عکس را بریده و اصالح می کنم.

اصالح  را  عکس  روی  شکستگی  و  تاخوردگی  اضافی،  خظوط  و  لکه ها 
می کنم.

Noise موجود در عکس را تشخیص داده و با Noise Reduction اصالح 
می کنم.

بافت دارای اشکال در عکس را با ابزار Healing Brush اصالح می کنم.

چین و چروک روی پوست را با ابزار Healing Brush اصالح می کنم.

ارزشیابي توسط هنرآموز

خود ارزیابي توسط هنرآموز

خیربلهمؤلفه های خودارزیابی

ایرادهایی که در عکس نیاز به اصالح داشته باشد را تشخیص می دهد.

با ابزار Crop حاشیه اضافی عکس را بریده و اصالح می کند.

اصالح  را  عکس  روی  شکستگی  و  تاخوردگی  اضافی،  خطوط  و  لکه ها 
می کند.

Noise موجود در عکس را تشخیص داده و با Noise Reduction اصالح 
می کند.

بافت دارای اشکال در عکس را با ابزار Healing Brush اصالح می کند.

چین و چروک روی پوست را با ابزار Healing Brush اصالح می کند.

اخالق حرفه ای را رعایت می کند.

در کار گروهی مؤثر عمل می کند.
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گاهی پس از چاپ الزم است تا برای زیباسازی به طور مثال، ورنی یا طالکوب کردن 
یا چاپ رنگ های خاصی که توسط چهار مرکب اصلی امکان تولید آنها وجود ندارد 
)رنگ با جلوه فلزی یا رنگ های با جلوه فسفری(، یا برجسته سازی و حک کردن، 
ایجاد فضایی خاص روی سطح چاپی مانند استفاده از تیغ یا قالب برای برش زدن؛ 
که به طور کلی به این عملیات جلوه های ویژه چاپ گفته می شود؛ عملیات خاصی 
انجام شود. برای اعمال چنین جلوه های ویژه ای، باید سطحی که تحت اعمال این 
برای  فتوشاپ  نرم افزار  در  مناسب  راهکار  کنیم.  تعیین  را  می گیرد  قرار  عملیات 
مشخص کردن سطح مورد نظر برای اعمال جلوه های ویژه در عملیات تکمیلی پس 
از چاپ،  استفاده از Spot Channel است. برای ایجاد Spot Channel روش های 
متفاوتی وجود دارد که یکی از معمول ترین آنها، انتخاب محدوه مورد نظر و ذخیره 
آن به صورت یک کانال رنگ اضافی، Spot    Channel است. می توان شکل مورد نظر 
را با روش های دیگری مانند ترسیم با ابزارهای Paint یا Pen انجام داده و سپس 
با ساخت یک Spot Channel و رنگ کردن آن ایجاد کرد. ذخیره فایل با فرمت 
 Spot Channel مناسب بسیار اهمیت دارد؛ زیرا اگر فرمت صحیح انتخاب نشود؛

در فایل ذخیره نخواهد شد.

جلسه
 سیزدهم

ساخت فایل پوشش دهی برای عملیات تکمیلی

روش تدریس

پارامترهای گرافیکی در ساخت فایل پوشش دهی: هنرآموز گرامی در ابتدای 
 Spot Channel بحث به خصوصیات رنگ برای ایجاد محدوده انتخابی جهت ساخت
به  هستند  چاپ  در  ویژه  جلوه های  دارای  که  نمونه هایی  دادن  نشان  با  بپردازد. 
در  و  بوده  مشخصی  مرز  دارای  جلوه ها  این  حاشیه  که  دهید  نشان  هنرجویان 
نتیجه رنگی که برای تعیین محدوده شکل مورد نظر در Spot Channel استفاده 
می شود؛ نمی تواند دارای سایه ـ روشن خاکستری بوده و حاشیه شکل نیز باید مرز 
مشخصی داشته و بدون محو شدگی باشد. این مسئله به این معناست که در شکل 
انتخاب شده با ابزار Select نباید از Feather استفاده کرد زیرا در حاشیه انتخاب 

محوشدگی ایجاد کرده و درSpot Channel خاکستری تولید می کند.
فرایندهای پوشش دهی و تأثیر آنها بر یکدیگر: هنرآموز انواع کارهای چاپی 
تأکید  و  داده  نشان  هنرجویان  به  را  شده  استفاده  ویژه  جلوه های  از  آنها  در  که 
کند که تولید این نوع از جلوه های خاص در چاپ وجود ندارد. درباره جلوه های 
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کردن  براق  بریدن،  یا  کردن  برجسته  ورنی، طالکوب،  روکش  مانند  پوشش دهی 
که  دهید  توضیح  دهد.  ارائه  توضیحاتی  فلزی  جلوه های  با  فویل های  وسیله  به 
امکان اعمال تمام این جلوه ها روی قسمت های چاپ شده با زمینه تصویر و رنگ 
از فرم چاپی که چاپ صورت نگرفته وجود داشته و این کار  یا روی بخش هایی 
برای شاخص شدن آن بخش یا کاربردهای دیگر مانند ایجاد فضای مشخص در 
انتقال  لوح های  انواع  که  توضیح دهد  انجام می شود. هنرآموز محترم  بسته بندی 
مانند شابلون و کلیشه از روی فیلم تهیه شده در لیتوگرافی تولید می شود و مبنای 
برای  Spot Channel است. بخش های مورد نظر  فایل های دارای  فیلم ها،  تهیه 
جلوه های ویژه چاپی توسط ابزار انتخاب و رنگ تخت در Spot Channel ایجاد 
می شود. لوح های تولید شده توسط سیستم های مختلف جلوه های پوشش دهی را 

روی فرم چاپی ایجاد می کند.
استفاده از رنگ های Spot در ساخت فایل پوشش دهی: هنرآموز نمونه های 
یا  از رنگ های خاص استفاده شده  از کتاب های نفیس که در آنها  چاپ شده ای 
نمونه هایی چاپی رنگ های با جلوه فلزی و فسفری را به هنرجویان نشان داده و 
توضیح دهد که برای چاپ این نوع از رنگ ها که توسط مرکب ها امکان تولید ندارند 
از Spot Channel استفاده می شود. ابتدا محدوده هایی را که قرار است با رنگ های 
خاص چاپ شود؛ در نرم افزار انتخاب کرده و بر اساس آن Spot Channel ساخته 

می شود. سپس با فرمت مناسب ذخیره می شود.
 :)File(فایل ذخیره سازی  برای   )Format(شده تعریف  ساختار  انواع 
هنرآموز درباره مفهوم فایل در رایانه توضیحاتی را به هنرجویان ارائه دهد. انواع 
فایل اجرایی، متنی، تصویری، صوتی و... را نام ببرید. به اطالعات مرتبط به هم که 
توسط یک نرم افزار تولید شده File گفته می شود. هر فایل دارای یک نام عمومی 
است و یک پسوند که مشخص کننده نوع فایل و نرم افزار یا نرم افزارهایی که آن را 
پشتیبانی می کنند. نام فایل و پسوند به وسیله یک نقطه از هم جدا می شود. اشاره 
کنید که هر نرم افزار یک پسوند اختصاصی برای فایل های تولید شده خود دارد که 

بعضی از نرم افزارهای مشابه دیگر آن را پشتیبانی می کنند.
پسوند اختصاصی نرم افزار فتوشاپ: هنرآموز به ساختار نرم افزار فتوشاپ اشاره 
کرده و یادآوری کند که از انواع نرم افزارهای طراحی و گرافیک است و فایلی که 
اختصاصی  فایل های تصویری است. پسوند  نوع  از  و  بوده  تولید می کند پیکسلی 
و...   Spot   Channels ،رنگ کانال های  الیه ها،  خصوصیات  تمام  که  است   PSD
به  همچنین  باشد.  اصالح  و  بازیابی  قابل  دوباره  به صورتی که  می کند  ذخیره  را 
 Tiff, BMP اشاره شود. مثل  فتوشاپ پشتیبانی می کند  فرمت های دیگری که 

.PNG, JPEG, EPS
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و  کرده  اشاره  پیکسلی  نرم افزارهای  ساختار  به   :)Compress( فشرده سازی 
یادآوری کنید که حجم آنها باالست و به همین دلیل برای ذخیره و یا استفاده 
این  دهید  توضیح  کند.  پیدا  کاهش  آنها  تا حجم  است  الزم  دیگر  پروژه های  در 
 Lossy فشرده سازی گاهی با حذف اطالعاتی از تصویر صورت می گیرد که به آن
گفته می شود؛ مانند فرمت Jpeg یا JPG که باعث کاهش زیاد حجم فایل شده و 
مناسب استفاده در طراحی صفحات وب، ایمیل نمونه پروژه و... است. نوع دیگری 
از فشرده سازی که آن را Lossless می نامند بدون حذف اطالعات از تصویر حجم 
فایل را کاهش می دهد مثل فرمت Tiff و مانند فشرده سازی فایل ها در ویندوز 
گرافیک  و  طراحی  نرم افزارهای  تمام  توسط   Tiff فرمت  است.   Zip ساختار  با 

می شود. پشتیبانی 
ساخت فایل پوشش دهی: هنرآموز برای آموزش ساخت فایل پوشش دهی از یک 
ایمیج جدید با زمینه سفید استفاده کند تا روش کار برای هنرجویان مفهوم باشد. 
سپس در ایمیج با یکی از ابزارهای انتخاب مثل Lasso  یک شکل مثل برگ را 
ترسیم کنید. به هنرجویان یادآوری کنید که برای باز کردن پنل ها از منوی ویندوز 
 New Spot را باز کرده و از منوی پنل گزینه Channel استفاده می کنید. پنل
Channel را انتخاب می کنید. از پنجره باز شده نام کانال را تعیین کرده و رنگ 
را روی K =۱۰۰ تنظیم می نمایید. توضیح دهید برای آنکه Spot Channel به 
 Tiff همراه فایل ذخیره شده و توسط نرم افزارهای دیگر پشتیبانی شود؛ از فرمت
 Spot Channel برای ذخیره کردن استفاده کرده و از پنجره ذخیره سازی گزینه

را عالمت  بزنید.
عملیات ذخیره سازی در فتوشاپ: هنرآموز توضیح دهد که مانند تمام نرم افزارهایی 
 File/Save که تحت سیستم عامل ویندوز کار می کنند؛ برای ذخیره کردن فایل، منوی
را انتخاب کنند. تأکید کنید که اگر فایل قبالً ذخیره شده یا اینکه از حافظه رایانه باز شده 
باشد؛ با انتخاب فرمان Save بدون هیچ پیغامی تغییرات جدید را روی اطالعات موجود 
ذخیره می کند و اگر کاربر بخواهد با نام یا پسوند دیگری و در محل دیگری از حافظه 
رایانه فایل را ذخیره کند باید از فرمان Svae as استفاده نماید. از منوی Browse محل 
ذخیره سازی را تعیین کنید. به اهمیت تعیین نام مناسب برای فایل اشاره کنید به دلیل 
آنکه مدیریت یک پروژه با تعداد زیاد فایل و همچنین پیدا کردن فایل در صورت مفقود 
شدن راحت تر می شود. در قسمت File Name نام فایل را مشخص کنید و برای انتخاب 

فرمت مناسب منوی Save as type را باز کرده و فرمت مورد نظر را تعیین کنید.
ذخیره سازی با فرمت Tiff: توضیح دهید که این فرمت ساختار Lossless داشته 
 Save و برای فشرده سازی اطالعات رنگی را حذف نمی کند. تأکید کنید که از پنجره
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تنظیمات  پنجره   Save گزینه  انتخاب  از  انتخاب شود. پس   Spot Color گزینه 
ذخیره سازی Tiff باز می شود. توضیح دهید که می توان با انتخاب گزینه None از 
قسمت Image Compression فایل را بدون فشرده سازی ذخیره کرد و در صورتیکه 
نیاز به فشرده سازی باشد یکی از گزینه های LZW, ZIP را انتخاب می کنید که بدون 

حذف اطالعات فایل را فشرده کرده و حجم آن را کاهش می دهد.
ذخیره سازی با فرمت JPEG: به هنرجویان توضیح دهید که این فرمت ار نوع 
از اطالعات رنگی که چشم غیر مسلح  برای فشرده سازی بخشی  بوده و   Lossy
قادر به تشخیص آن نیست را حذف می کند. پس از انتخاب این فرمت و گزینه 
 Slider دادن  با حرکت  و  پنجره  این  از  باز می شود.  آن  تنظیمات  پنجره   Save
به سمت Large File به هنرجویان توضیح دهید که فشرده سازی کمتر اعمال 
شده و حجم فایل بیشتر می شود و با حرکت به سمت Small File فشرده سازی 
بیشتری صورت گرفته و حجم فایل کاهش پیدا می کند. تأکید کنید که با انتخاب 
این فرمت حتما بخشی از اطالعات رنگی را از دست می دهید. به همین دلیل این 

فرمت مناسب چاپ نیست.

دانش افزایی

نحوه ذخیره و بارگذاری محدوده انتخابی: بعد از آنکه به شکل صحیحی ناحیه 
انتخابی را تعیین کردید، برای استفاده های آتی می توانید آن ناحیه را ذخیره کنید. 
 alpha فتوشاپ به شما این امکان را می دهد که ناحیه انتخابی را به صورت کانال
ذخیره کنید و در نتیجه محیط انتخابی و میزان شفافیت به دقت حفظ می شود در 
ابزارهای  از  با استفاده از هر یک  هر زمانی امکان بارگذاری مجدد آن وجود دارد. 
انتخاب فتوشاپ محیط و محدوده مورد نظرتان را انتخاب کنید. در این مثال ما از 
کادر محاوره ای Color Range برای انتخاب برگ های سبز گیاه استفاده می کنیم. 
 Save Selection را انتخاب کنید. کادر محاوره ای Select\Save Selection گزینه
نمایان می شود. در قسمت Name یک نام را برای ناحیه انتخابی وارد کنید. این 
همان نامی است که فتوشاپ به کانال alpha می دهد که در واقع ناحیه انتخابی 
ذخیره شده است. OK را کلیک کنید تا محدوده انتخاب شده ذخیره شود. برای 
بارگذاری یک ناحیه انتخابی گزینه Select\Load Selection را انتخاب کنید. در 
کادر محاوره ای Load Selection، نام انتخابی را از منوی Channel انتخاب کرده و 
OK را برای فعال کردن ناحیه انتخابی کلیک کنید. توجه داشته باشید که می توانید 
در هر ایمیج یک انتخاب را بارگذاری کنید. البته توجه داشته باشید که ضرورتی 
برای باز کردن ناحیه انتخابی در همان فایلی که ابتدا ناحیه انتخابی را در آن ذخیره 
کرده اید، نیست. برای حفظ انتخاب ذخیره شده در هنگام Save، باید از فرمت های 
TIFF و یا PSD استفاده کنید. PSD مناسب تر است و می تواند بیش از یک کانال 
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را در خود ذخیره کند. تمامی انتخاب های ذخیره شده در پالت Channels قابل 
برای  لیست می شوند.  تعریف کرده اید  نامی که شما  اساس  بر  و  مشاهده هستند 
مشاهده مجدد انتخاب های ذخیره شده، گزینه Window\Channels را برای باز 
را  موجود  ذخیره شده  ناحیه های  و سپس  کرده  انتخاب   Channels پالت  کردن 
ببینید. هر چند ذخیره محدوده انتخابی آسان است، اما در صورتی که دقت الزم را 
نداشته باشید حجم فایل افزایش می یابد. به خصوص در صورتی که چندین ناحیه را 
در یک فایل انتخاب کنید یا محدوده های انتخابی  بزرگ بوده یا شامل محیط های 
از  را   Sizes Document فایل می توانید گزینه برای مشاهده حجم  باشد.  شفاف 
منوی نوار وضعیت در پایین پنجره تصویر انتخاب کنید. مقدار نشان داده شده در 

سمت راست بیانگر حجم فایل به اضافه الیه و کانال های اضافی است.
شکل )Shape( در فتوشاپ: اکثر افراد فتوشاپ را با عنوان ابزار کار با عکس ها 
هندسی  اشکال  رسم  در  زیادی  توانایی های  فتوشاپ  که  حالی  در  و  می شناسند 
فتوشاپ  است.   Illustrator نرم افزار  اشکال  با  کار  تخصصی  نرم افزار  البته  دارد. 
)ابزار   Rectangle Tools،می گذارد ما  اختیار  در  را  اشکال  رسم  ابزار مخصوص 
 Ellipse ،)ابزار مستطیل گوشه گرد( Rounded Rectangle Tool ،)مستطیل
Tool )ابزار بیضی(، Polygon Tool )ابزار چند ضلعی(، Line Tool )ابزار خط( 
و Custome Shape Tool )ابزار شکل دلخواه( که از ابزار در دسترس کاربر قرار 
را  اگر بخواهید شکل دیگری  انتخاب کردید  را  دارد. وقتی شکل مورد نظر خود 
انتخاب کنید می توانید عالوه بر جعبه ابزار از نوار آپشن که در باالی صفحه ظاهر 
انتخاب  قابل  گزینه   ۶ آپشن،  نوار  در  کنید.  انتخاب  را  نظر  مورد  شکل  می شود 
از  قبل  کنید.  انتخاب  را  آن  می توانید  شکل  هر  روی  کلیک  با  به راحتی  است. 
اینکه هر شکلی را رسم کنید ابتدا الزم است مشخص کنید چه ویژگی از شکل را 
می خواهید؛ در اینجا منظور مربع یا دایره بودن آن نیست. فتوشاپ سه نوع شکل 
را در اختیار کاربر قرار می دهد: Vector Shapes Path، Pixel. اکثر مواقع از نوع 
Vector استفاده می شود. بر خالف نوع پیکسل اشکال وکتور به هر اندازه ای قابل 
تغییر سایز بدون افت وضوح هستند. برای رسم شکل به صورت وکتور از نوار آپشن 
گزینه Shape Layers را انتخاب کنید. بعد از انتخاب گزینۀ Shape Layers از 
نوار آپشن روی چهارگوش رنگ کلیک کنید که کنار Color قرار دارد؛ هر رنگی 

که در این مرحله انتخاب کنید را می توان دوباره تغییر داد.
 ابزار چهارگوش)Rectangle Tool(: با این ابزار می توانید یک چهارگوش رسم 
کنید. برای رسم روی یک نقطه کلیک کرده و موس را بکشید و در نقطه نهایی آن 
را رها کنید. فتوشاپ شکل را با رنگی که برای آن انتخاب کرده بودید پر می کند. 
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برای رسم مربع کافی است که هنگام کشیدن شکل دکمه Shift را نگه دارید تا 
طول و عرض چهارگوش برابر شود.

ابزار  این  با   :)Rounded Rectangle Tool(گوشه گرد چهارگوش  ابزار 
با  با گوشه های گرد رسم کرد. میزان گرد بودن گوشه ها را  می توان چهارگوشی 
تغییر Radius در نوار آپشن کنترل می کنید. هرچه مقدار آن بیشتر باشد گوشه ها 
یک  روی  کنید.  عمل  چهارگوش  رسم  مانند  شکل  رسم  برای  می شوند.  گردتر 
نقطه کلیک کرده و موس را بکشید. وقتی کلید موس را رها کنید با رنگ انتخابی 
مربع  رسم  برای  ندارد.  وجود   Radius تغییر  امکان  ترسیم  از  پس  می شود.  پر 

دارید. نگه  را   Shift گوشه گرد هنگام رسم دکمه 
ابزار بیضی )Ellipse Tool(: با این ابزار امکان ترسیم بیضی را به کاربر می دهد 
و می توان اشکال بیضی و دایره  رسم کرد. برای رسم روی یک نقطه کلیک کرده 
و موس را کشیده و رها کنید. با رها کردن کلید موس، شکل با رنگ مورد نظر پر 

می شود. برای رسم دایره، کلید Shift را نگه دارید.
و  ترسیم  چندضلعی  می توان  ابزار  این  با   :)Polygon Tool(چندضلعی ابزار 
تعداد اضالع شکل را تعیین کرد. تعداد اضالع دلخواه خود را در بخش Sides در 
نوار آپشن تعیین می کنید. مقدار پیش فرض ۵ است اما می توان مقادیر ۳ تا ۱۰۰ 
را وارد کنید. برای رسم روی یک نقطه کلیک کرده و موس را بکشید. با وارد کردن 

مقدار ۳ برای Sides به راحتی می توانیم مثلث بکشیم.
رسم ستاره)Star( با ابزار polygon: برای رسم ستاره با ابزار چندضلعی روی 
مثلث کوچک در نوار آپشن کلیک کنید و گزینه Star را فعال کنید. سپس شکل را 
مانند چهارگوش یا بیضی رسم کنید. با تغییر مقدار Sides می توان تعداد گوشه های 
ستاره را تعیین کنید. به عنوان مثال با عدد ۸ ستاره هشت گوش ایجاد می شود. 
می توان با تغییر Indent Sides By مقدار فرورفتگی اضالع را مشخص کرد. در 
 Smooth Corners حالت پیش فرض گوشه های ستاره تیز است با انتخاب گزینۀ
گوشه ها گرد می شوند. همچنین فرورفتگی های ستاره را نیز می توان گرد کرد؛ برای 

این کار گزینه Smooth Indents را فعال کنید.
ابزار خط )Line Tool(: این ابزار، برای رسم خط است که به کاربر اجازه می دهد 
خطوط مستقیم رسم کند. برای تعیین ضخامت خط در نوار آپشن مقدار Weight را 
تغییر دهید. برای ترسیم، روی یک نقطه کلیک کرده و موس را بکشید و رها کنید. 
برای اینکه خط به پیکان تبدیل شود روی مثلث کوچک در نوار آپشن کلیک کنید. 
کاربر می تواند؛ ابتدا و انتهای خط را به نوک پیکان تبدیل کند. سایز پیش فرض سر 
پیکان را می توانید با تغییر مقادیر width و Length تغییر دهید. همچنین مقدار 

تورفتگی سر پیکان را با تغییر مقدار Concavity می توانید تعیین کنید.
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صفحه ۱0۱ پودمان
در قرن ۱۹ میالدی، مهرهای حرارتی به عنوان یک روش فراگیر جهت پوشش 
ورقه های طالیی و یا ایجاد جلوه های برجسته در فرآیند تولید کتاب استفاده 
می شده است. اولین بار از مهرهای حرارتی در سال ۱۸۹۲ میالدی توسط ارنست 
اوسر در آلمان استفاده کرده است. کاربرد اصلی آن در چرم و کاغذ بوده است 
و در سال ۱۹۵۰ میالدی به صورت فراگیر بر روی پالستیک اعمال شده است. 

به صورت معمول در روش های چاپ امنیتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
در ماشین های مهرهای حرارتی، کلیشه حرارت دیده و گرم شده و محصول 
رنگ  یا  و  فلز  از جنس  نازک  بسیار  ورق  منقوش می شود. یک  آن  توسط 
بین کلیشه و سطح چاپی قرار گرفته و تحت فشار کلیشه، طرح را به روی 
فشار  با  و  توسط سطوح خشک  فرآیند  این  می کند.  منقوش  چاپی  سطح 
ابزار  دو  از  ویژه  جلوه  تولید  ماشین های  می کند.  تولید  را  نقش  حرارت  و 
فلز  از جنس  کلیشه ها  استفاده می کنند.  رنگ  و  فلزی  ورق های  و  کلیشه 
یا الستیک های سیلیکون هستند که نقوش روی آنها حک شده است؛ که 
این کلیشه ها می توانند جزئیات طرح را به روی سطح چاپی منتقل کنند. 
در مهرهای حرارتی از کلیشه های فلزی استفاده می شود. فویل ها معموالً از 
چند الیه تشکیل شده اند که به طور مثال الیه رنگی و الیه نگهدارنده آن در 
فرآیند چاپ از یکدیگر جدا شده و الیه رنگی بر روی محصول باقی می ماند.

تحقیق کنید

صفحه ۱02 پودمان
صفحات  در  موجود  رنگی  طیف های  و  جلوه ها  فضاها،  به  دستیابی  برای 
به  مزین  که  آغازین  صفحات  در  به خصوص  قرآن  مانند  نفیس  کتاب های 
سوره حمد و یاسین می باشد فرآیند چاپ عالوه بر چهار رنگ اصلی نیازمند 
رنگ های تکمیلی طالیی ویژه، الجوردی درخشان، قرمز شنگرف، مشکی براق 
آخرین  با  چاپی  ماشین  از  تا  است  الزم  لذا  است.  براق  و  مات  ورنی های  و 
فناوری های به روز، که بتواند در یک مرحله هشت رنگ و پوشش های بعدی 
را چاپ نماید؛ سود برد. به گونه ای که فضا های رنگی در تمامی صفحات ایجاد 
گردند. پس از انتخاب نوع دستگاه موارد و مالحظات تکنیکی شش گانه زیر 

قبل از چاپ نهایی مورد بررسی تخصصی قرارمی گیرد:
الف( چگونگی چاپ رنگ طال با توجه به حساسیت آن در چاپ به نحوی که 

نمایش و نشست آن مناسب باشد.
ب( انتخاب ترتیب و توالی رنگ های هشت گانه جهت حصول به باالترین 

میزان شفافیت و وضوح.

تحقیق کنید
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فراوان  وسواس  و  دقت  اعمال  با  اثر  در  به کاررفته  رنگ های  تفکیک  ج( 
اثر. در  رنگ  هر  وظیفه  براساس 

د( تحقیق و پژوهش با همکاری مراکز معتبر سازنده مواد مصرفی چاپ و 
نیاز مورد  مواد  سفارشی سازی 

هـ( چاپ آزمایشی جهت مشابه سازی فرایند کاری و بررسی رفتارهای متغیر 
چندگانه مؤثر برکیفیت.

و( آماده سازی، سرویس و باز تنظیم و دستگاه برای چاپ نهایی.

صفحه ۱04 پودمان
برای  فایل   ۵ آنها  برای  بخواهید  و  بدهید  مختلف  طرح   ۵ هنرجویان  به 

کنند. ذخیره  و  ساخته  پوشش دهی  جلوه های 

کار عملی

صفحه ۱07 پودمان
۵ تصویر مختلف را به هنرجویان بدهید و از آنها بخواهید تا با فرمت های 

PSD, Tiff, JPEG ذخیره کنند.

کار عملی
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کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه سیزدهم

خود ارزیابي توسط هنرجو

خیربلهمؤلفه های خودارزیابی

انواع جلوه های ویژه چاپ را نام برده و توضیح می دهم.

فرآیند پوشش دهی را شناخته و تشریح می کنم.

دلیل استفاده از  Spot Color را توضیح می دهم.

انواع روش فشرده سازی در ذخیره فایل را تشریح می کنم.

یک فایل جهت تولید جلوه ویژه پوشش دهی با Spot Channel می سازم.

فایل جلوه ویژه پوشش دهی مناسب چاپ را با فرمت Tiff ذخیره می کنم.

ارزشیابي توسط هنرآموز

خود ارزیابي توسط هنرآموز

خیربلهمؤلفه های خودارزیابی

انواع جلوه های ویژه چاپ را نام برده و توضیح می دهد.

فرآیند پوشش دهی را شناخته و تشریح می کند.

دلیل استفاده از  Spot Color را توضیح می دهد.

انواع روش فشرده سازی در ذخیره فایل را تشریح می کند.

یک فایل جهت تولید جلوه ویژه پوشش دهی با Spot Channel می سازد.

فایل جلوه ویژه پوشش دهی مناسب چاپ را با فرمت Tiff ذخیره می کند.

اخالق حرفه ای را رعایت می کند.

در کار گروهی مؤثر عمل می کند.

ارزشیابی پودمان تولید فایل جلوه های ویژه

ساخت فضای کار )ایمیج( در فتوشاپ
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ارزشیابی پودمان تولید فایل جلوه های ویژه

۱ـ ساخت فضای کار )ایمیج( در فتوشاپ

معیار سطح 3 معیار سطح 2 معیار سطح ۱ شاخص عملکرد

در زمان کمتر از ۲ دقیقه باز 
با استفاده از میانبر باز کرده 

است

در زمان کمتر از ۳ دقیقه 
باز کرده است

در زمان بیش از ۳ دقیقه 
باز کرده است 

۵ فایل  مختلف را از 
حافظه فلش، سی دی 
و هارددیسک رایانه، 

در محیط فتوشاپ باز 
می کند.

در زمان کمتر از ۱ دقیقه 
با گزینه های Arrange از 

منوی ویندوز چیدمان کرده 
است

در زمان کمتر از ۲ دقیقه 
چیدمان کرده است

در زمان بیش از ۲ دقیقه 
چیدمان کرده است

پنجره های ایمیج در 
محیط فتوشاپ را به شکلی 
چیدمان می کند که تمام 

آنها قابل دیدن باشد.

در زمان کمتر از ۵ دقیقه 
۱۰۰ درصد اندازه، مود رنگی 
و رزولوشن مناسب را تنظیم 

کرده است

در زمان کمتر از ۵ دقیقه 
بیش از ۷۰ درصد اندازه، 

مود رنگی و رزولوشن 
مناسب را تنظیم کرده 

است

در زمان بیش از ۵ دقیقه 
کمتر از ۷۰ درصد اندازه، 
مود رنگی و رزولوشن را 

تنظیم کرده است

یک ایمیج جدید برای 
طراحی کارت ویزیت 

مناسب چاپ ایجاد می کند.

در زمان کمتر از ۵ دقیقه 
۱۰۰ درصد اندازه، مود رنگی 
و رزولوشن مناسب را تنظیم 

کرده است

در زمان کمتر از ۵ دقیقه 
بیش از ۷۰ درصد اندازه، مود 
رنگی و رزولوشن مناسب را 

تنظیم کرده است

در زمان بیش از ۵ دقیقه 
کمتر از ۷۰ درصد اندازه، 
مود رنگی و رزولوشن را 

تنظیم کرده است

یک ایمیج جدید برای 
طراحی تراکت A۴ مناسب 

چاپ ایجاد می کند.

انجام شاخص ها بر اساس معیار سطح ۱سطح ۱

انجام شاخص ها بر اساس معیار سطح ۲سطح 2

انجام شاخص ها بر اساس معیار سطح ۳سطح 3
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2ـ اصالح رنگ عکس

معیار سطح 3 معیار سطح 2 معیار سطح ۱ شاخص عملکرد

کمتر از ۲ دقیقه با کلید 
میانبر گزینه را باز کرده 
و نور و کنتراست را طبق 
نظر هنرآموز اصالح کرده 

است

کمتر از ۳ دقیقه نور و 
کنتراست را طبق نظر 

هنرآموز اصالح کرده است

بیش از ۳ دقیقه نور و 
کنتراست را طبق نظر 

هنرآموز اصالح کرده است

نور عکس را با گزینه 
 Brighness/Contrast

افزایش داده و کنتراست را 
اصالح می کند.

نمودار پراکندگی 
پیکسل ها را شرح داده با 
استفاده از کلید میان بر 

گزینه را باز کرده و کمتر 
از ۳ دقیقه نور عکس را 

کاهش داده و کنتراست را 
طبق نظر هنرآموز اصالح 

کرده است

کمتر از ۵ دقیقه نور عکس 
را کاهش داده و کنتراست 

را طبق نظر هنرآموز 
اصالح کرده است

بیش از ۵ دقیقه نور عکس 
را کاهش داده و کنتراست 

را طبق نظر هنرآموز 
اصالح کرده است

با گزینه Levels و با 
توجه به نمودار پراکندگی 
پیکسل ها، نور عکس را 

کاهش داده و کنتراست را 
اصالح می کند.

با کلید میان بر گزینه را باز 
کرده و کمتر از ۳ دقیقه 
رنگ زرد را به رنگ آبی 

تغییر داده است

کمتر از ۵ دقیقه رنگ زرد 
را به رنگ آبی تغییر داده 

است

بیش از ۵ دقیقه رنگ زرد 
را به رنگ آبی تغییر داده 

است

 Hue/Saturation با گزینه
رنگ زرد یک گل را به رنگ 

آبی تغییر می دهد.

فیلتر سپیا را توضیح داده 
و با کلید میان بر گزینه 
را باز کرده و کمتر از ۱ 
دقیقه به عکس فیلتر 
رنگی سپیا داده است 

کمتر از ۲ دقیقه به عکس 
فیلتر رنگی سپیا داده است

بیش از ۲ دقیقه به عکس 
فیلتر رنگی سپیا داده است

 Hue/Saturation با گزینه
به عکس فیلتر رنگی سپیا 

می دهد.

انجام شاخص ها بر اساس معیار سطح ۱سطح ۱

انجام شاخص ها بر اساس معیار سطح ۲سطح ۲

انجام شاخص ها بر اساس معیار سطح ۳سطح ۳
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3ـ انتخاب)Select( قسمت های مختلف عکس

معیار سطح 3 معیار سطح 2 معیار سطح ۱ شاخص عملکرد

ابزار مناسب را تشخیص داده 
ابزار  با  دقیقه   ۳ از  کمتر  و 
شده  تعیین  محدوده   Lasso
 ۱۰۰ با  را  هنرآموز  توسط 
کرده  انتخاب  دقت  درصد 

ست ا

تشخیص  را  مناسب  ابزار 
دقیقه   ۵ از  کمتر  و  داده 
محدوده   Lasso ابزار  با 
تعیین شده توسط هنرآموز 
دقت  درصد   ۷۰ با  را 

است کرده  انتخاب 

تشخیص  را  مناسب  ابزار 
دقیقه   ۵ از  بیش  و  داده 
محدوده   Lasso ابزار  با 
تعیین شده توسط هنرآموز 
را کمتر از ۷۰ درصد دقت 

است کرده  انتخاب 

محدوده  یک  انتخاب  برای 
را  مناسب  ابزار  عکس،  در 
 Lasso با  و  تشخیص داده 

می کند. انتخاب  را  آن 

ابزار مناسب را تشخیص داده 
ابزار  با  دقیقه   ۳ از  کمتر  و 
Polygonal Lasso محدوده 
تعیین شده توسط هنرآموز را 
انتخاب  دقت  درصد   ۱۰۰ با 

است کرده 

تشخیص  را  مناسب  ابزار 
با  داده و کمتر از ۵ دقیقه 
 Polygonal Lasso ابزار 
محدوده تعیین شده توسط 
درصد   ۷۰ با  را  هنرآموز 
است کرده  انتخاب  دقت 

تشخیص  را  مناسب  ابزار 
با  دقیقه   ۵ از  بیش  و  داده 
 Polygonal Lasso ابزار 
محدوده تعیین شده توسط 
هنرآموز را کمتر از ۷۰ درصد 

است کرده  انتخاب  دقت 

محدوده  یک  انتخاب  برای 
مناسب  ابزار  عکس،  در 
با  و  داده  تشخیص  را 
Polygonal Lasso آن را 
می کند. انتخاب  دقت  به 

ابزار مناسب را تشخیص داده 
ابزار  با  دقیقه   ۳ از  کمتر  و 
محدوده   Magnetic Lasso
تعیین شده توسط هنرآموز را 
انتخاب  دقت  درصد   ۱۰۰ با 

است کرده 

تشخیص  را  مناسب  ابزار 
با  داده و کمتر از ۵ دقیقه 
 Magnetic Lasso ابزار 
محدوده تعیین شده توسط 
درصد   ۷۰ با  را  هنرآموز 
است کرده  انتخاب  دقت 

ابزار مناسب را تشخیص داده 
ابزار  با  دقیقه   ۵ از  بیش  و 
Magnetic Lasso محدوده 
تعیین شده توسط هنرآموز 
از ۷۰ درصد دقت  را کمتر 

انتخاب کرده است

محدوده  یک  انتخاب  برای 
مناسب  ابزار  عکس،  در 
با  و  داده  تشخیص  را 
را  آن   Magnetic Lasso
می کند. انتخاب  دقت  به 

ابزار مناسب را تشخیص داده 
ابزار  با  دقیقه   ۱ از  کمتر  و 
محدوده   Magic Wand
تعیین شده توسط هنرآموز را 
انتخاب  دقت  درصد   ۱۰۰ با 

است کرده 

تشخیص  را  مناسب  ابزار 
دقیقه   ۲ از  کمتر  و  داده 
 Magic Wand ابزار  با 
محدوده تعیین شده توسط 
درصد   ۷۰ با  را  هنرآموز 
است کرده  انتخاب  دقت 

ابزار مناسب را تشخیص داده 
ابزار  با  دقیقه   ۲ از  بیش  و 
محدوده   Magic Wand
تعیین شده توسط هنرآموز 
از ۷۰ درصد دقت  را کمتر 

است کرده  انتخاب 

محدوده  یک  انتخاب  برای 
را  مناسب  ابزار  عکس،  در 
 Magic تشخیص داده و با
دقت  به  را  آن   Wand

می کند. انتخاب 

انجام شاخص ها بر اساس معیار سطح ۱سطح ۱

انجام شاخص ها بر اساس معیار سطح ۲سطح ۲

انجام شاخص ها بر اساس معیار سطح ۳سطح ۳
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4ـ ترکیب تصاویر و ایجاد ترکیب بندی در آن

معیار سطح 3 معیار سطح 2 معیار سطح ۱ شاخص عملکرد

کمتر از ۳۰ ثانیه پنل را با کلید 
میانبر را باز کرده و یا با استفاده 
از منوی کلید سمت راست موس 

الیه را فعال کرده است

پنل  دقیقه   ۱ از  کمتر 
الیه را باز کرده و الیه را 

است کرده  انتخاب 

پنل  دقیقه   ۱ از  بیش 
الیه را باز کرده و الیه را 

است کرده  انتخاب 
الیه مورد نظر را فعال کند.

از  استفاده  با  ثانیه   ۱۰ از  کمتر 
ایجاد  جدید  الیه  میان بر  کلید 

است کرده 

الیه  ثانیه   ۲۰ از  کمتر 
است کرده  ایجاد  جدید 

الیه  ثانیه   ۲۰ از  بیش 
است کرده  ایجاد  جدید  الیه جدید ایجاد کند.

کمتر از ۱۰ ثانیه با استفاده از کلید 
میان بر الیه را حذف کرده است

را  ثانیه الیه  از ۲۰  کمتر 
است کرده  حذف 

بیش از ۲۰ ثانیه الیه را 
است کرده  حذف  الیه مورد نظر را حذف کند.

از  استفاده  با  ثانیه   ۱۰ از  کمتر 
ایجاد  کپی  الیه  از  میان بر  کلید 

است کرده 

از الیه  ثانیه  از ۲۰  کمتر 
است کرده  ایجاد  کپی 

بیش از ۲۰ ثانیه از الیه 
است کرده  ایجاد  کپی   از الیه کپی ایجاد کند.

قفل  را  الیه  ثانیه   ۱۰ از  کمتر 
کرده و الیه قفل شده را باز کرده 

است

الیه  ثانیه   ۲۰ از  کمتر 
قفل  الیه  و  کرده  قفل  را 
است کرده  باز  را  شده 

الیه  ثانیه   ۲۰ از  بیش 
را قفل کرده و الیه قفل 
است کرده  باز  را  شده 

الیه را قفل کرده و الیه قفل 
شده را باز کند.

با کلید میان بر  ثانیه  از ۱۰  کمتر 
شفافیت الیه را کم یا زیاد کرده است

کمتر از ۲۰ ثانیه شفافیت 
الیه را کم یا زیاد کرده است

بیش از ۲۰ ثانیه شفافیت 
الیه را کم یا زیاد کرده است

یا  را کم  شفافیت یک الیه 
کند. زیاد 

کمتر از ۱۰ ثانیه با کلید میان بر 
 Move ابزار  با  و  انتخاب  الیه 

است کرده  جابه جا 

ثانیه الیه را  از ۲۰  کمتر 
 Move ابزار  با  و  انتخاب 

است کرده  جابه جا 

بیش از ۲۰ ثانیه الیه را 
 Move ابزار  با  و  انتخاب 

است کرده  جابه جا 

الیه ها را انتخاب کرده و با 
کند. جابه جا   Move ابزار 

 Transform کادر میان بر  کلید  با 
از ۱ دقیقه  و کمتر  فعال کرده  را 
الیه را با Transform حرکت داده؛ 
چرخانده؛ تغییر اندازه داده و قرینه 

افقی یا عمودی کرده است

را  الیه  دقیقه   ۳ از  کمتر 
حرکت   Transform با 
تغییر  چرخانده؛  داده؛ 
افقی  قرینه  و  داده  اندازه 

است کرده  عمودی  یا 

را  الیه  دقیقه   ۳ از  بیش 
حرکت   Transform با 
تغییر  چرخانده؛  داده؛ 
افقی  قرینه  و  داده  اندازه 

است کرده  عمودی  یا 

از  استفاده  با  را  الیه  یک 
داده،  حرکت   Transform
بچرخاند، تغییر اندازه دهد، 
کند. عمود  یا  افقی  قرینه 

انجام شاخص ها بر اساس معیار سطح ۱سطح ۱

انجام شاخص ها بر اساس معیار سطح ۲سطح 2
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کلید  با  دقیقه   ۱ از  کمتر 
میانبر ابزار را فعال کرده و 

است داده  برش 

کمتر از ۲ دقیقه حاشیه را 
برش داده است

بیش از ۲ دقیقه حاشیه را 
برش داده است

را  عکس  در  اضافی  حاشیه 
برش   Crop ابزار  استفاده  با 

می کند. حذف  و  می دهد 

نویز  دقیقه   ۱ از  کمتر 
عکس را طبق نظر هنرآموز 

است کرده  اصالح 

نویز  دقیقه   ۳ از  کمتر 
عکس را طبق نظر هنرآموز 

است کرده  اصالح 

بیش از ۳ دقیقه نویز عکس 
را طبق نظر هنرآموز اصالح 

کرده است

Noise موجود در عکس اسکن 
شده را با

اصالح   Noise Reduction
می کند.

 ۱۰۰ دقیقه   ۱۰ از  کمتر 
را  عکس  اشکاالت  درصد 

است کرده  اصالح 

کمتر از ۱۵ دقیقه بیش از 
اشکاالت عکس  ۷۰ درصد 

را اصالح کرده است

بیش از ۱۵ دقیقه کمتر از 
اشکاالت عکس  ۷۰ درصد 

را اصالح کرده است

لکه ها و خطوط اضافی، 
تاخوردگی و شکستگی در 

 Clone Stamp عکس را با ابزار
اصالح می کند.

 ۱۰۰ دقیقه   ۵ از  کمتر 
درصد اشکاالت بافت عکس 

است کرده  اصالح  را 

کمتر از ۱۰ دقیقه کمتر از 
بافت  اشکاالت  درصد   ۷۰
عکس را اصالح کرده است

بیش از ۱۰ دقیقه کمتر از 
بافت  اشکاالت  درصد   ۷۰
عکس را اصالح کرده است

دچار  عکس  در  که  بافتی 
با  را  است  شده  اشکال 
اصالح    Healing Brush

. کند می 

انجام شاخص ها بر اساس معیار سطح ۱سطح ۱

انجام شاخص ها بر اساس معیار سطح ۲سطح 2
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با کلید میان بر گزینه New را 
دقیقه   ۱ از  کمتر  و  کرده  باز 
ایمیج جدید ایجاد کرده است

ایمیج  دقیقه   ۳ از  کمتر 
است کرده  ایجاد  جدید 

ایمیج  دقیقه   ۳ از  بیش 
است کرده  ایجاد  جدید 

ایمیج جدید با ابعاد تعیین 
شده توسط هنرآموز مناسب 

چاپ ایجاد می کند

را  شکل  دقیقه   ۳ از  کمتر 
انتخاب کرده و با کلید میان بر 

است کرده  رنگ 

را  شکل  دقیقه   ۵ از  کمتر 
و رنگ کرده  انتخاب کرده 

است

را  شکل  دقیقه   ۵ از  بیش 
و رنگ کرده  انتخاب کرده 

ست ا
شکل انتخاب شده را رنگ 

K=۱۰۰ رنگ  می کند. 

را  کانال  پنل  میان بر  کلید  با 
دقیقه   ۲ از  کمتر  و  کرده  باز 

است ساخته  اسپات  کانال 
کانال  دقیقه   ۳ از  کمتر 

است ساخته  اسپات 
کانال  دقیقه   ۳ از  بیش 

است ساخته  اسپات 
شده  رنگ  شکل  مطابق 
می سازد.  Spot Channel

 save گزینه  میان بر  کلید  با 
 ۱ از  کمتر  و  کرده  باز  را   as
کرده  ذخیره  را  فایل  دقیقه 

ست ا

را  فایل  دقیقه   ۳ از  کمتر 
است کرده  ذخیره 

را  فایل  دقیقه   ۳ از  بیش 
است کرده  ذخیره 

فایل جلوه ویژه را با فرمت 
Tiff برای ذخیره

تنظیم   Spot Channel
می کند. ذخیره  و  کرده 
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