فصل ششم
مدل ها و مدهای رنگی و کاربرد آنها
چشم انسان در مدل طبیعی قادر است محدوده ای از رنگ های اشیا یا فضای اطراف خود را
ببیند و رنگ آنها را درک کند .اصوالً تمایز رنگ ها و شناخت آنها هنگامی معنی پیدا میکند

که نور وجود داشته باشد .رنگ با تأثیر مستقیم نور یا بازتابش نور از اشیای کدر درک میشود.

وقتی تصویری را در صفحه نمایش می بینید ،رنگ ها را با تأثیر و ترکیب پرتوهای نورانی احساس

میکنید؛ اما وقتی تصویری را روی کاغذ می بینید ،رنگ را به کمک بازتابش نور محیط که از
تصویر روی کاغذ بازتابش میشود احساس میکنید .اگر نوری وجود نداشته باشد ،رنگی وجود
ندارد و فقط رنگ سیاه احساس میشود.

چشم انسان فقط محدوده ی خاصی از طول موج های طیف رنگ را تشخیص میدهد و
درک میکند .این محدوده ی بینایی بین طول موج دو رنگ ماوراءِ بنفش و مادون قرمز قرار دارد
(شکل .)6 -1

شکل  :A 6 -1حیطه ی رنگ در مدل  Labکه به حیطه ی قابل رؤیت چشم انسان بسیار نزدیک است.
 :Bحیطه ی رنگ در مدل  RGBکه در صفحه نمایش و تلویزیون استفاده می شود.
 :Cحیطه ی رنگ در مدل  CMYKکه در چاپ تصویرها استفاده می شود.
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برای نمایش تصویرها و رنگ ها روی کاغذ و صفحه نمایش یا چاپ رنگ ها توسط

چاپگرها ،مدل های رنگی متفاوتی تعریف شده است .مدل های رنگی مختلف و حیطه ی نمایش
رنگ ها توسط آنها در شکل  6 -1نمایش داده شده است.
پس از آموزش این فصل ،هنرجو میتواند:
مفهوم مدل و مد رنگی را توضیح دهد.
انواع مدل های رنگی را نام ببرد.
پالت های کانال ،رنگ و اطالعات را مورد استفاده قرار دهد.

 6-1انواع مدل هاي رنگ در فتوشاپ

از آنجا که رنگ ها نقش اصلي را در ایجاد تصاویر و اشکال مختلف ایفا ميکنند آشنایي با

نحوه ی تعریف رنگ ها و انجام عملیات با این رنگ ها از اهمیت باالیي برخوردار است .در
فتوشاپ نیز به عنوان یک برنامه ی کاربردی ویرایش تصاویر ،آشنایي با مدل ها و مدهاي رنگ
داراي اهمیت فوق العاده بوده و هنگام دریافت و یا ارسال یک تصویر به یک دستگاه خروجي
نقش عمده اي را ایفا ميکند .قبل از اینکه به بحث رنگ ها و مسائل مربوط به آن بپردازیم ،الزم

است این نکته ی مهم را یادآوري کنیم که مدل رنگ در فتوشاپ در حقیقت روش تعریف یک

رنگ در این برنامه است .در حالي که مد رنگ به روش کار با مدل هاي رنگ گفته ميشود .با
این توضیح میتوان انواع مدل های رنگی در فتوشاپ را به چهار گروه زیر تقسیم بندی کرد:
RGB
CMYK
HSB
CIE LAB
قبل از اینکه به بررسي انواع مدل هاي رنگي فتوشاپ بپردازیم الزم است با پنجره ی Color

 Pickerو نحوه ی تعریف یک رنگ در یک مدل رنگي خاص آشنا شویم.
 6-1-1پنجره ی Color Picker

براي باز کردن پنجره ی انتخاب رنگ ،باید روي یکي از دو مربع رنگی واقع در پایین جعبه ابزار

انواع مدل های رنگ در فتوشاپ

243

عالمت هشدار برای چاپ
عالمت هشدار برای وب

شکل  6-2پنجره ی انتخاب رنگ ()Color Picker

کلیک کنید؛ در این حالت پنجره ی مورد نظر باز ميشود (شکل .)6-2در سمت چپ این پنجره

یک مربع رنگ مشاهده ميکنید که در آن رنگ به صورت سایه روشن یا نوانسي وجود دارد که

با کلیک روي یک نقطه از این مربع ،رنگ انتخاب شده و در ناحیه ی دو مستطیل سمت راست

باالي این ناحیه ظاهر ميشود و مقادیر رنگ هاي تشکیل دهنده ی آن در مستطیل هاي سمت

راست این ناحیه ،دیده ميشود.

در سمت راست و باالی پنجره ،نزدیک دکمه ها یک مربع را میبینید که به دو بخش

تقسیم شده و ممکن است چند عالمت در کنار آن دیده شود .شکل مثلث همراه با عالمت تعجب

نشان میدهد که رنگ انتخابی برای چاپ مناسب نیست .زیر این عالمت ،مربع رنگی کوچکی

وجود دارد که نزدیک ترین رنگ به رنگ انتخابی شما را که برای چاپ مناسب است ،نشان

میدهد .با کلیک روی آن ،عالمت هشدار چاپ از بین میرود.

عالمت مکعب کوچک نشان دهنده ی خارج بودن رنگ انتخابی از محدوده ی رنگ های

 Webاست.

با استفاده از مربع رنگی زیر آن ،نزدیک ترین رنگ به رنگ انتخابی که برای Web

مناسب است انتخاب میشود.
نکته

اگر گزینه ی  Only Web Colorرا انتخاب کنید ،فقط رنگ های مناسب  Webنمایش

داده میشود.
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نکته

برای انتخاب رنگ میتوانید از پالت  Colorاستفاده کنید (شکل .)6-3در این پالت
ابتدا از نوار بزرگ پایین آن ،رنگی را انتخاب کنید و سپس با استفاده از نوارهای

لغزنده ی باال یا وارد کردن عدد در کادرهای متن ،رنگ انتخابی را تغییر دهید.

شکل 6-3پالت Color

نکته
پس از انتخاب رنگ ،با استفاده از ابزارPaint Bucket

(سطل رنگ) میتوانید

مناطقی از تصویر یا تمام آن را با رنگ رو زمینه یا یک الگو ( )Patternپر کنید.
در تنظیمات این ابزار ،هرچه عدد مقابل  Toleranceرا افزایش دهید مناطق رنگی

بیشتری را با نقطه ای که روی آن کلیک کرده اید ،همرنگ دانسته و رنگ را بیشتر
پخش میکند.

6 -1-2

مدل HSB

این مدل براساس تصور ،درک و شناخت انسان از مفهوم رنگ تعریف شده است .این مدل رنگی

شباهت زیادی به استوانه ی رنگ دارد .در این استوانه ،رنگ های اصلی دورتا دور محیط دایره

قرار گرفته اند و از محیط به طرف مرکز دایره ،غلظت رنگ کم می شود و روشنایی رنگ از باال
به پایین کمتر می شود (شکل .)6 -4

در تعریف این مدل رنگی سه پارامتر در نظر گرفته می شود که عبارت اند از:

 .1رنگ مایه :1مشخصه ای برای طبقه بندی رنگ بر مبنای هفت رنگ طیف نور مرئی :قرمز،
نارنجی ،زرد ،سبز ،آبی ،نیلی ،بنفش.

1. Hue
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 .2غلظت : 1این پارامتر ،مقدار غلظت رنگ را برحسب درصد نشان میدهد .رنگی که از محیط
دایره انتخاب میشود ،خالص است (غلظت صد درصد)؛ طیف هر رنگ در این دایره از

مرکز که سفید است شروع میشود و تا محیط دایره پررنگ میشود تا در نهایت به رنگ
کامل موردنظر روی محیط دایره ختم میشود .درجه ی غلظت رنگ ،که گاهی کروما 2نامیده

میشود ،نسبت فاصله ی رنگ تا مرکز دایره به شعاع دایره برحسب درصد است.

شکل 6 -4

 .3روشنایی :3پارامتر روشنایی مشخص میکند رنگی که در درجه ی خاصی از محیط دایره

قرارگرفته چقدر روشنایی دارد .با میزان روشنایی صد در صد ،رنگ در حد اعالی نور و
درخشندگی دیده میشود و با میزان روشنایی صفر درصد ،رنگ کام ً
ال تیره و سیاه به نظر
می رسد .روی مقطع دایره ای که رنگ ها تعریف شده ،شدت روشنایی صد در صد است و در

انتهای دیگر استوانه ،مقدار شدت روشنایی صفر میشود و در آنجا رنگ ،سیاه دیده میشود و

بین این درجات هم روشنایی های مختلف از رنگ قرار میگیرد.

توسط منوی  Imageو گزینهی  Adjustmentsو دستور  Brightness/Contrastمیتوانید میزان

روشنایی و غلظت رنگهای تصویر موردنظر خود را توسط کادر محاورهای ظاهرشدهی مربوط به

این دستور ،تغییر دهید.

 6 -1-3مدل قرمز ـ سبز ـ آبی

()RGB

طیف وسیعی از نورهایی را که در محدوده ی بینایی رنگ قرار دارند ،میتوان با ترکیب نورهای

قرمز ،سبز و آبی ساخت .در وسیله هایی مثل تلویزیون و صفحه نمایش که رنگ را با تاباندن نور و
3. Brightness

2. Chroma

1. Saturation
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مثالی از طبیعت مثل رنگین کمان ایجاد میکنند ،از این مدل رنگی استفاده میشود؛ یعنی هر یک
از نقاط تشکیل دهنده ی تصویر ،از ترکیبی از میزان نورهای قرمز ،سبز و آبی تشکیل میشوند که
مقدار هر یک از این رنگ ها با عددی بین  0تا  255تعیین میشود .در شکل  6 -5نمونه هایی از

ترکیب این نورها با یکدیگر را مشاهده میکنید.

شکل 6 -٥

حاصل ترکیب دو رنگ قرمز و آبی ،ناحیه ی ُسرخابی 1حاصل ترکیب دو رنگ آبی و سبز که

آبی فیروزه ای 2است و حاصل ترکیب دو رنگ سبز و قرمز ،ناحیه ی زرد 3است .وقتی هر سه رنگ در

بیشترین حد بتابند ،رنگ سفید به وجود میآید و وقتی نوری نباشد ،رنگ سیاه به وجود میآید.
6-1-4

مدل CMYK

از این مدل بیشتر در کارهاي چاپي و لیتوگرافي استفاده ميشود؛ به همین دلیل در این مدل رنگي

از  4رنگ  Cyanیا فیروزه اي Magenta ،یا سرخابي،
Yellow

یا زرد و

Black

یا مشکي که چهار جوهر

اصلي مورد استفاده در چاپگرهاي رنگي ميباشند،

استفاده شده است (شکل .)6-6بنابراین اگر خروجي
فایل موردنظر یک خروجي چاپي است حتماً الزم

است از این مدل رنگي براي تعریف رنگ هاي
موجود در تصویر استفاده شود.

شکل  6-6مدل رنگی  CMYKو ترکیبات رنگی
3.Yellow

2. Cyan

1. Magenta
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نکاتی در مورد مدل های رنگی  RGBو : CMYK

 .1فایل های مدل رنگی  RGBکوچک تر از مدل  CMYKاست.

 .2محدوده ی رنگی ( )Gamutمدل  RGBبزرگ تر از  CMYKاست.
.3

برای نمایش مانیتوری از مدل رنگی  RGBو برای کار چاپ ،در انتها مدل آن را به CMYK

تبدیل کنید (شکل.)6-7

شکل  6-7مقایسه ی رنگ ها در دو مدل  RGBو CMYK

سؤال :به نظر شما چرا وقتی تصویری را از مدل  RGBبه  CMYKتبدیل میکنیم و سپس

مجددا ً آن را به  RGBبرمیگردانیم ،تصویر اولیه حاصل نمیشود؟
6 -1-٥

مدل Lab

مدل رنگ  L×a×bبراساس پیشنهاد کمیته ی بین المللی استاندارد 1در سال  1931تعریف شد .این
استاندارد در سال  1976مورد بازبینی قرار گرفت و در آن تجدیدنظر شد و به مدل CIEL×a×b

معروف شد.

این مدل ،مدل رنگی مستقل و بدون وابستگی به دستگاهی خاص مثل صفحه نمایش،

چاپگر ،اسکنر و پرده ی نمایش است و مدلی جامع را تعریف میکند که حیطه ی رنگی وسیعی
را شامل میشود و از مدل هایی که قب ً
ال درباره شان صحبت کردیم جامع تر است .فتوشاپ از این
مدل برای انجام کارهای داخلی استفاده میکند و کاربران در اکثر موارد ،نیازی به استفاده از آن
ندارند .در این مدل ،رنگ ها با سه پارامتر مشخص میشوند که عبارت اند از:

 .1میزان درخشندگی ( )Luminanceکه با  Lمشخص میشود.
 .2میزان رنگ از سبز به قرمز که با  aمشخص میشود.
 .3میزان رنگ از آبی به زرد که با  bمشخص میشود.

)1.CIE(Commission Internationale dʼEclairage

مدل ها و مدهای رنگی و کاربرد آنها

248

رنگ مشکی وقتی پدید میآید که مقدار درخشندگی (یعنی  )Lصفر باشد و رنگ سفید

وقتی پدید میآید که میزان درخشندگی صد باشد.

شکل  6 - 8طریقه ی نمایش رنگ در مدل  L×a×bرا نمایش می دهد.

شکل  6- ٨مدل  :A : Labمقدار روشنایی ( )Lبرابر  100که رنگ سفید تولید شده است.
 :Bناحیه ی رنگ مربوط به مؤلفه ی رنگ سبز تا قرمز ()a
 :Cناحیه ی رنگ مربوط به مؤلفه ی رنگ آبی تا زرد ()b
 :Dمیزان روشنایی ( )Lبرابر صفر که رنگ سیاه تولید شده است.

 6 -2مدهای رنگی

با استفاده از مدهای رنگی فتوشاپ ،میتوانید مدل رنگ و تعداد رنگ های قابل تفکیک را در

پرونده ی تصویر تنظیم کنید .در فتوشاپ ،هشت مد رنگی مختلف وجود دارد که میتوانید آنها
را در گزینه ی  Modeاز منوی  Imageببینید و در صورت لزوم تغییر بدهید.

هر تصویر در فتوشاپ یک یا چند کانال رنگی 1برای ذخیره ی اطالعات مربوط به

پارامترهای رنگ دارد .تعداد پیش فرض کانال های رنگ با توجه به مدل رنگی آن (یعنی مدل
رنگی ای که در تصویر به کار رفته) متفاوت است؛ مث ً
ال برای مدل رنگی  ،CMYKچهار کانال
رنگی وجود دارد و هر یک از  Y ،M ،Cو  Kیک کانال را برای نگهداری مقدار آن رنگ ،به خود

اختصاص میدهند.

در فتوشاپ ،به طور پیش فرض ،برای مدهای  Grayscale ، Bitmapو  Color Indexedیک
1. Color Channel
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کانال ،برای مدل های  RGBو  Labسه کانال و برای مدل  CMYKچهار کانال درنظر گرفته

میشود .تعداد رنگ های مختلف و متمایز قابل نمایش یا قابل چاپ برای هر پیکسل با پارامتری
مشخص میشود که عمق رنگ 1نامیده میشود .عمق ِ
رنگ بیشتر ،تعداد رنگ های بیشتر و در

نتیجه نمایش دقیق تر رنگ ها در تصویرهای دیجیتال را سبب خواهد شد .مث ً
ال ،یک پیکسل با
عمق رنگی  1بیت ،دو رنگ سیاه و سفید را قبول میکند ،یک پیکسل با عمق رنگ  8بیت

میتواند  28یا  256رنگ داشته باشد و یک پیکسل با عمق رنگ  24بیت میتواند  224یا تقریباً

 16میلیون رنگ داشته باشد.

 6 -2-1مدهای رنگی و تغییر آنها
توسط دستورات  Modeاز منوی  Imageمیتوانید مدل رنگی تصویر جاری را تغییر دهید .با توجه

به شکل  6 - 9هر یک از مدهای رنگی در فتوشاپ به شرح زیر است:

شکل 6 - ٩

 .1مد سیاه و سفید :2در این مد رنگی ،برای هر پیکسل فقط یکی از دو رنگ سفید یا سیاه

استفاده میشود .در این مد رنگی ،برای نگهداری رنگ پیکسل ها ،از  1بیت اطالعات استفاده
میشود و فقط یک کانال رنگی وجود دارد .تصویرهای این مد رنگی اصطالحاً سیاه و سفید
میشوند.

2. Bitmap

1. Color depth
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نکته

برای اینکه بتوانید مد  Bitmapرا برای تصویری رنگی انتخاب کنید ،ابتدا باید تصویر

را توسط دستور  Image/ Mode/ Grayscaleبه مد خاکستری تبدیل کنید و سپس مد

 Image/ Mode/ Bitmapرا انتخاب کنید.

 .2مد خاکستری :این مد رنگی  256طیف خاکستری را شامل میشود .در این مد رنگی256 ،
رنگ مختلف از رنگ سیاه (مقدار صفر) تا رنگ سفید (مقدار  )255قابل استفاده است.

تصویر در این مد رنگی یک کانال رنگی دارد و عمق رنگ هر نقطه ی آن  8بیت است .با
استفاده از دستور  Image/ Mode/ Grayscaleمیتوانید این مد را انتخاب کنید.
مطالعه ی آزاد
 .3مد چندطیفی : 1برای چاپ روی کاغذ ،نمیتوان رنگ ها را با هم مخلوط کرد و

رنگ جدید به وجود آورد و رنگ ها ،با کنار هم چیدن نقطه های ریز رنگ های
پایه و استفاده از خطای دید بیننده به وجود میآیند (میتوانید به وسیله ی ذره بینی
با بزرگ نمایی ده برابر یا بیشتر ،به تصویری رنگی نگاه کنید و نقطه های رنگ
را ببینید) .به همین دلیل ،برای چاپ ،درصدهای مختلف یک رنگ را از بقیه ی
رنگ ها جدا میکنند و به صورت الیه های خاکستری در میآورند و بعداً ،هنگام
چاپ ،به جای مرکب مشکی از مرکب همان رنگ استفاده میکنند .به این ترتیب،
کاربر مجبور نیست که حتماً از رنگ های مغزپسته ای ،سرخابی ،زرد و سیاه
استفاده کند و برای چاپ صفحه ای که در آن فقط از دو رنگ قرمز و سیاه
استفاده شده ،چهار رنگ را به کار ببرد .در این مورد ،یک کانال برای رنگ قرمز
و یک کانال برای رنگ سیاه کافی است .برای این وضع ،فتوشاپ این امکان
را به کاربر می دهد که خودش تعداد کانال های مورد نیازش را ،از یک تا چهار
کانال تعیین کند (شکل .)6-10
برای اینکه این مد قابل انتخاب باشد ،باید ابتدا مدل ( Grayscaleتوسط دستور
 )Image/ Mode/ Grayscaleانتخاب شود و سپس این مدل را (توسط دستور
 )Image/ Mode/ Duotoneانتخاب کنید.
1. Duotone
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شکل 6 - 10

 .4مد رنگ شاخص دار : 1با انتخاب این مد رنگی ،حداکثر  256رنگ مختلف
را میتوان به کار برد .وقتی مدل را به رنگ شاخص دار تغییر میدهید ،فتوشاپ
یک جدول رنگ 2ایجاد میکند که در آن ،شاخص هر رنگ را نگهداری

میکند .اگر رنگی در این جدول وجود نداشته باشد ،نزدیک ترین رنگ برای
آن شبیه سازی و انتخاب میشود .چون تعداد رنگ های قابل استفاده در این

مد رنگی کم است ،پرونده های ایجادشده با این مد رنگی ،کم حجم هستند
و کیفیت نمایش رنگ خوبی دارند .این مد برای نمایش تصویرها در وب

مناسب است ،اما هنگام ویرایش تصویرها در این مد محدودیت وجود دارد.
برای حل این مشکل ،تصویر را موقتاً به مد  RGBتبدیل کنید ،آن را ویرایش

کنید و دوباره به مدل  Indexed Colorدرآورید .برای تبدیل تصویرها به این

مد ،از دستور

Image/Mode/Indexed Color

استفاده کنید (شکل .)6 - 11

فع ً
ال تنظیمات پیش فرض کادر محاوره ای این دستور را بپذیرید و دستور را

تأیید کنید( .در اینجا قصد نداریم جزئیات این کادر محاوره ای را تشریح

کنیم).

2. Color Lookup Table

1. Indexed Color
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شکل 6 -11

با استفاده از دستور  Image/Mode/Color Tableمیتوانید جدول شاخصگذاری

را ببینید .به خاطر داشته باشید تصویرهایی که با این مد ایجاد میشوند ،برای
نمایش در وب مناسب هستند ،ولی کیفیت مناسب برای چاپ ندارند.

 .5مد  :RGBاین مد پرونده ای درست میکند که برای نمایش آن ،از مدل  RGBاستفاده میشود.
طریقه ی ساختن رنگ ها در این مد را یاد گرفته اید؛ مث ً
ال برای ساختن رنگ قرمز روشن،
میتوانید  246واحد رنگ قرمز 20 ،واحد رنگ سبز و  50واحد رنگ آبی را با هم ترکیب
کنید .وقتی مقدار این سه رنگ مساوی تعیین شود ،طیفی خاکستری تولید میشود .وقتی که
مقدار تمامی رنگ ها ( 255حداکثر) باشد ،رنگ سفید خالص و وقتی که مقدار تمامی

رنگ ها صفر باشد ،رنگ سیاه به دست میآید .در این مدل رنگی ،به هر یک از رنگ های

اصلی (قرمز ،سبز و آبی) یک کانال با عمق رنگ هشت بیت اختصاص داده میشود؛ بنابراین،
در این مدل عمق رنگ هر پیکسل برابر است با:

 8( =24بیت عمق رنگ کانال) × ( 3کانال)
با این عمق رنگ  224بیتی ،حدود  16/7میلیون رنگ مختلف را میتوانیم نمایش بدهیم .با

اینکه  RGBمدل استانداردی به حساب میآید ،ممکن است کیفیت رنگ ها در دستگاه های

پالت کانال ها

253

مختلف متفاوت باشد (این مسئله را میتوانید در صفحه نمایش های مختلف احساس کنید).

بنابراین کیفیت نمایش رنگ ها به کیفیت دستگاه های نمایش دهنده وابسته است .برای

انتخاب این مدل ،دستور  Image/Mode/RGBرا انتخاب کنید .این دستور کادر محاوره ای

خاصی ندارد.

 .6مدل  : CMYKاگر بخواهید تصویری را چاپ کنید و مدل های رنگی چاپ شده را ببینید یا
رنگ ها را در این مدل تنظیم کنید ،باید از مد  CMYKاستفاده کنید .قب ً
ال راجع به مدل CMYK

صحبت کرده ایم و منطق ترکیب رنگ ها در این مدل رنگی را یاد گرفته اید .برای تبدیل
رنگ ها از مد  RGBبه  CMYKمقدار روشنایی هر یک از رنگ های اصلی مد  RGBبا ترکیبی

از رنگ های اصلی مد  CMYKشبیه سازی میشود .البته بعضی از رنگ های  RGBرا نمیتوان

در مد  CMYKنمایش داد و این رنگ ها به نزدیک ترین رنگ مشابه تبدیل میشوند .هنگام

مشخص

ساختن رنگ ها در ابزارهای رنگ فتوشاپ ،رنگ های غیرقابل تبدیل با عالمت
میشوند .مث ً
ال ،اگر بخواهید رنگ قرمز روشنی که در مدل  RGBمثال زدیم به مدل CMYK
تبدیل شود ،باید  2درصد مغزپسته ای و  93درصد سرخابی و  90درصد زرد و صد  در صد

مشکی را ترکیب کنید .فراموش نکنید که مثل مدل  RGBکیفیت رنگ های مدل  CMYKهم

وابسته به دستگاه های چاپ و رنگ های استفاده شده در آنهاست .در این مدل رنگی چهار

کانال با عمق رنگ  8بیت برای نمایش رنگ نقاط تصویر در نظر گرفته شده است .برای تبدیل
تصویرها به این مدل ،دستور  Image/Mode/CMYKرا اجرا کنید .این دستور کادر محاوره ای

خاصی ندارد.

  6 -٣پالت کانال ها

با استفاده از دستور  ،Window/Channelsمیتوانید پالت مربوط به کانال ها را مشاهده کنید .همان طور

که در شکل  6  -١٢می بینید ،هر یک از کانال های رنگ های اصلی یا کانال های تعریف شده توسط

کاربر در ناحیه ی  1نمایش داده میشود و با کلیک روی ناحیه ی  2از هر کانال ،میتوانید طیف
رنگ های آن رنگ را خاموش یا روشن کنید .هنگامی که عالمت در این قسمت باشد ،این کانال

رنگی فعال است .در ضمن جلوی نام هر یک از کانال ها (در ناحیه ی  )3نام کلید تر  کیبی ای ذکر

شده که با آن کلید ترکیبی هم ،آن کانال رنگی فعال یا غیرفعال میشود.

مدل ها و مدهای رنگی و کاربرد آنها
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شکل 6 -12

 6 - 4پالت رنگ

براساس آنچه در مورد رنگ ها آموخته اید ،میتوانید پارامترهای مختلف رنگ ها را در پالت

رنگ 1تنظیم کنید .مطابق شکل  6 -13پالت رنگ دارای قسمت های زیر است:

شکل 6 -13

 .1در این قسمت میتوانید پارامترهای مختلف تنظیم رنگ را با توجه به مدل رنگ انتخابی تنظیم
کنید .در قسمت  Aعمل انتخاب رنگ برای رنگ زمینه انتخاب میشود .راجع به رنگ زمینه
و رویه در فصل بعد صحبت خواهیم کرد.

قسمت  Bمحل اخطار خروج از محدوده ی رنگ چاپی  CMYKاست.
1.Color Palette

پالت اطالعات
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قسمت  Cمحل انتخاب پارامترهای رنگ در مدل رنگ انتخاب شده با حرکت ماوس و رؤیت
تغییرات رنگ است.

قسمت  Dمربوط به تنظیم عددی پارامترهای رنگ با توجه به مدل رنگ انتخابی است .وقتی

با ماوس ،پارامترهای رنگ را در قسمت

C

جابه جا میکنید ،این اعداد با توجه به رنگ

انتخاب شده تغییر میکنند و مقادیر پارامترهای رنگ انتخاب شده را نشان می دهند.

 .2در این ناحیه ،طیف رنگ با توجه به مدل رنگی انتخاب شده ظاهر میشود و وقتی اشارهگر
ماوس روی آن قرار بگیرد ،میتوانید از این ناحیه ی طیف رنگ ،رنگ دلخواهی را انتخاب
کنید .با این کار ،پارامترهای رنگ انتخاب شده ،در ناحیه ی  1نمایش داده میشوند.

 .3با کلیک ماوس روی این قسمت ،منوی  Optionsپالت رنگ ظاهر میشود.

 .4در این قسمت ،یکی از مدل های رنگی برای تنظیم و نمایش پارامترهای آن در قسمت بدنه ی
اصلی پالت رنگ (ناحیه ی  )1انتخاب میشود.

 .٥در این قسمت یکی از مدل های رنگی برای نمایش طیف رنگ آن ،در ناحیه ی  2انتخاب
میشود.

هنگامی که رنگی خارج از محدوده ی چاپ یا به عبارتی خارج از محدوده ی مدل

 CMYKانتخاب شود ،اخطار عدم چاپ رنگ انتخابی ظاهر میشود و در کنار آن نزدیک ترین

رنگ پیشنهادی قابل چاپ در مدل  CMYKپیشنهاد میشود .اگر میخواهید رنگ شما دقیقاً

مطابق آنچه که انتخاب کرده اید چاپ شود ،روی این مربع کوچک پیشنهادی کلیک کنید
تا رنگ تصحیح شود و یا اینکه خودتان با حرکت ماوس ،انتخابگر رنگ را جابه جا کنید تا
رنگی پیدا کنید که هم نزدیک رنگ موردنظرتان باشد و هم عالمت اخطار چاپ نداشته

باشد.

 6 -٥پالت اطالعات

پالت  Info1مختصات ،اطالعات رنگ و مقادیر پارامترهای رنگی نقاطی را که زیر نشانگر ماوس

در تصویر قرار میگیرند ،نمایش میدهد .به عالوه ،با توجه به ابزاری که انتخاب میکنید ،اطالعات
دیگری را هم مشخص میکند .برای فعال کردن این پالت از دستور  Window/Infoاستفاده کنید.

 .1اطالعات
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پالت اطالعات مطابق شکل  6 -14دارای قسمت های زیر است:

شکل 6 -14

 Bو  : Aمشخصات رنگ برحسب مدل رنگی را نشان میدهد.

 Dو  : Cمختصات نقطه یا ناحیه ی انتخاب شده را نشان میدهد.

 : Eبا کلیک روی مثلث سیاه رنگ کوچک در این نواحی ،میتوانید مدل رنگی
را مشخص کنید که میخواهید پارامترهای رنگی در آن بیان شود .در این
صورت ،منویی ظاهر میشود که میتوانید مدل های رنگی خوانده شده را

از آن انتخاب کنید و پارامترهای رنگی نقاطی را که ماوس روی آنها قرار

میگیرد ،در این مدل ببینید .به طور پیش فرض ،مقادیر مربوط به مدل  RGBدر
قسمت  Aو مقادیر مربوط به مدل  CMYKدر قسمت  Bنمایش داده می شود.

 : Fبا کلیک روی مثلث سیاه رنگ این ناحیه ،میتوانید یکی از واحدهای طول
موجود در این لیست را برای نمایش طول و عرض مختصات نقاط در ناحیه ی

 Cیا نمایش اندازه ی پهنا و درازا در ناحیه ی  Dانتخاب کنید .با واحدهای طول

تصویر در فصل های گذشته آشنا شده اید .مقدار پیش فرض برای نمایش واحد
طول ،پیکسل است.

خالصه ی فصل
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خالصه ی فصل

برای نمایش تصویرها و رنگ ها روی کاغذ و صفحه نمایش یا چاپ رنگ ها به وسیله ی چاپگرها

مدل های رنگی مورد استفاده قرار میگیرد.

مدل های رنگی که در فتوشاپ تعریف شده اند و به کار می روند عبارت اند از :مدل ،RGB

مدل  ،CMYKمدل  ،HSBمدل CIE LAB

مدل رنگی تصویر در فتوشاپ را میتوان با استفاده از دستورات  Modeاز منوی

Image

تغییر داد.

اطالعات مربوط به کانال های رنگی را میتوانید در پالت رنگ مشاهده کنید و کارهای

مربوطه را انجام دهید.

به وسیله ی پالت رنگ میتوانید رنگ موردنظر را در هر یک از مدل های رنگی موجود،

تعریف یا انتخاب کنید.

به وسیله ی پالت اطالعات میتوانید اطالعاتی نظیر مختصات ،اطالعات رنگ و پارامترهای

رنگی در مدل های مختلف را در مورد نقطه ای از تصویر که مکان نما روی آن قرار میگیرد،
مشاهده کنید.
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خودآزمایی

 .1مدل درک چشم انسان از رنگ ها بیشتر شبیه کدام یک از مدل های رنگی است؟

 .2کدام یک از مدل های رنگی بیشترین محدوده ی تعریف رنگ را شامل میشود؟ این مدل
رنگی چگونه رنگ ها را تعریف میکند؟

 .3نحوه ی تعریف رنگ به وسیله ی مدل  HSBرا توضیح دهید.

 .4کدام یک از مدل های رنگی برای چاپ تصویرها استفاده میشود؟ نحوه ی تعریف رنگ در
این مدل چگونه است؟

 . ٥برای نمایش رنگ ها به وسیله ی صفحه نمایش از چه مدل رنگی استفاده میشود؟ نحوه ی
تعریف و شناسایی رنگ در این مدل رنگی چگونه است؟

 . 6کنتراست (تباین =  )Contrastرنگ چه مفهومی دارد و با تغییر کنتراست رنگ ،چه تغییری
در رنگ پدید میآید؟

 .7روشنایی رنگ ( )Brightnessچه مفهومی دارد و با تغییر آن ،چه تغییری در رنگ ایجاد
میشود؟

 . ٨از مدل رنگی  CMYKبرای چه منظوری استفاده میشود؟

 . ٩مفهوم کانال های رنگی ( )Color Channelsو عمق رنگ ( )Color Depthرا توضیح دهید
و بگویید چگونه میتوان کانال های رنگی و عمق رنگ آنها را در فتوشاپ برای تصویری
دلخواه مشاهده کرد؟

 . 10کدام یک از مدل های رنگی برای ایجاد تصویرهایی که قرار است در محیط وب منتشر شود،
مناسب می باشد؟ توضیح دهید.

 .11فتوشاپ برای کارهای داخلی خود ،کدام یک از مدل های رنگی را مورد استفاده قرار
می دهد؟ چرا؟

 . 12مشخصات پارامترهای رنگ نقطه ای دلخواه از تصویر باز شده در محیط فتوشاپ را چگونه
میتوان در مدل های مختلف رنگی مشاهده کرد؟

 . 13تحقیق کنید که در جدول رنگی  CMYKچرا به رنگ مشکی  Keylineگفته میشود و چه
نقش ویژه ای در این جدول رنگی دارد که به صورت رنگ مستقل آورده شده است.

 .14با استفاده از منوی  Imageو گزینه ی  Adjustmentsو دستور  Curvesمیتوانید با تغییر در

شکل منحنی ظاهرشده در کادر محاوره ای مربوطه ،رنگ بندی تصویر موردنظر خود را

خودآزمایی
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تغییر دهید .در مدل کلی با کشیدن منحنی به سمت باال ،تصویر روشن تر و با پایین کشیدن

منحنی ،تصویر تیره تری خواهید داشت .تحقیق کنید با استفاده از این دستور چگونه میتوان

رنگ بندی یک تصویر را تغییر داد و در چه مواردی میتوان از آن استفاده کرد.

 . 1٥با استفاده از منوی  Imageو گزینه ی  Adjustmentsو دستور  Levelsمیتوانید با توجه به

مفهوم کانال های رنگ ،رنگ های تصویر را متعادل کنید ( .)Color balanceتحقیق کنید

چگونه میتوانید با استفاده از این دستور و کادر محاوره ای مربوط به آن رنگ های تصویر
موردنظر را متعادل کنید.
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پرسش های چهارگزینه ای
.1

.2

.3
.4
.٥

.6

.7

.٨

.٩

مدل ها و مدهای رنگی و کاربرد آنها

کدام یک از جمالت زیر در مورد مدل و مد رنگ صحیح است؟
الف) مدل رنگ روش کار با رنگ و مد رنگ به معناي تعریف رنگ است.
ب) مدل و مد رنگ معادل یکدیگر بوده و به معناي تعریف رنگ است.
ج) مدل و مد رنگ معادل یکدیگر بوده و به معناي روش کار با رنگ است.
د) مدل ،روش تعریف رنگ و مد ،روش کار با رنگ در یک مدل خاص است.
در مدل  RGBرنگ سفید خالص در نتیجه ی کدام یک از ترکیبات زیر به وجود ميآید؟
R=0
B=225
ب) G=255
R=0
B=0
الف) G=0
R=225
B=225 G=0
د)
R=255
ج) B=255 G=255
در مدل رنگ  RGBحداکثر قدرت یک رنگ برابر کدام یک از اعداد زیر است؟
د) 100
ج) 226
ب) 255
الف) صفر
کدام یک از مدل هاي رنگي زیر براي کارهاي چاپي و لیتوگرافي استفاده ميشود؟
د) CMYK
ج) CIE LAB
ب) HSB
الف) RGB
در مدل رنگ  HSBمنظور از  HUEیا فام چیست؟
ب) رنگ پایه و اصلي بهکار رفته در رنگ
الف) اشباع یا سیري رنگ
د) تیرگي رنگ
ج) روشني رنگ
کدام یک از مدل هاي رنگ زیر از سایر مدل ها کامل تر است و ميتوان تعداد رنگ بیشتري
در آن تعریف کرد؟
د) CIE LAB
ج) HSB
ب) RGB
الف) CMYK
منظور از  Saturationیا اشباع رنگ چیست؟
الف) رنگ اصلي موجود در رنگ مورد نظر ب) میزان روشني رنگ مورد نظر
د) میزان قدرت رنگ
ج) میزان تیرگي رنگ مورد نظر
کدام یک از مدهاي رنگ زیر یک مد کامل براي صفحات وب است؟
ب) HSB
الف) RGB
د) INDEXED COLOR
ج) CMYK
در این مد رنگي عالوه بر سیاه و سفید 254،سایه روشن خاکستري است .نام این مد چیست؟
د) Lab Color
ج) Grayscale
ب) Duotone
الف) Bitmap

تمرین
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تمرین

 .1رنگ های زیر را در مد  RGBایجاد کنید:

سفید خالص ــ سیاه ــ قرمز خالص ــ سبز خالص ــ آبی خالص

 .2یک فایل با اندازه ی  20در  20سانتی متر با مد رنگی  RGBو قدرت تفکیک  72ایجاد
کرده ،سپس سه رنگ اصلی را در سه مربع جداگانه ایجاد کنید؛ سپس در جلوی این مربع ها
رنگ های درجه دوم و سوم را ایجاد نمایید( .رنگ درجه دوم رنگی است که از ترکیب هر دو
رنگ اصلی با یکدیگر ایجاد میشود و رنگ های درجه سوم رنگ هایی هستند که از ترکیب
یک رنگ درجه دوم با یک رنگ اصلی ایجاد خواهند شد).

 .3یک فایل با اندازه ی  20در  20سانتی متر با مد رنگی  RGBو قدرت تفکیک  72ایجاد
کرده ،سپس  15تنالیته ی روشن (درجات مختلفی از رنگ که با سفید مخلوط میشوند) از
رنگ آبی و  15تنالیته ی تیره (درجات مختلفی از رنگ که با سیاه مخلوط میشوند) از رنگ

آبی در یک جدول  30خانه ای با دو ردیف  15تایی ایجاد کنید.

 .4فایل  Old Image.Jpgرا باز کرده ،از آن یک کپی تکراری به نام  Sample_Oldimageایجاد
کنید ،سپس با دادن یک درجه ی رنگی زرد به آن جلوه ی یک عکس قدیمی بدهید (برای
این منظور از مد  Dutoneاستفاده کنید).

