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هدف های رفتاری : پس از پايان اين فصل از هنرجو انتظار می رود :
ـ بتواند فيلترها را در جهت بهبود کيفی عکس ها به کار گيرد.

فيلترها يا صافی های عکاسی١
فيلترها وسايلی هستند که معموالً در جلوی لنزهای دوربين عکاسی نصب شده و تأثيراتی را در 

عکس نهايی ايجاد می کنند. فيلترها از تنوع بسيار زيادی برخوردارند.
به طور کلی می توان فيلترها را به دو دسته تقسيم کرد:

۱ــ فيلترهای مخصوص عکاسی سياه و سفيد، 
٢ــ فيلترهايی که مصارف عمومی دارند. 

شکل   ۲ در  باشد  شده  ساخته  منظوری  چه  به  و  بوده  نوع  چه  از  فيلتر  اين که  از  نظر  صرف 
شيشه ای يا ژالتينی ساخته و عرضه می شود. (تصوير١ــ١٠) معموالً فيلترهای ژالتينی برای مصارف 

حرفه ای ساخته می شوند.

۱فصل
فيلترها

۰

Filter ــ١
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نوع رايج و متداول فيلترها معموالً از شيشه هايی با کيفيت نوری باال ساخته می شود. (تصوير 
پيچ  آن  روی  و  شده  ساخته  اندازه  همان  به  فيلترهايی  لنزها  مختلف  دهانه های  برای  معموالً  ٢ــ١٠) 

می شود.

تصوير ٢ــ١٠ــ فيلتر شيشه ایتصوير ١ــ١٠ــ فيلتر ژالتينی

۱ـ فيلترهای عکاسی سياه و سفيدـ فيلترهای عکاسی سياه و سفيد 
بسيار پيش می آيد که موضوعات رنگی، بعد از تبديل به عکس های سياه و سفيد، جذابيت الزم 
را ندارند و يا با انتظار عکاس مغايرت دارند. گاهی نيز عکاسان برای خلق فضاهای خاص و دستکاری 
در رنگمايه های عکس سياه و سفيد نيازمند استفاده از فيلترهايی ويژه هستند. اين ها و مواردی ديگر 

استفاده از فيلترها را ضروری می کند.
فيلترهای خاص عکاسی سياه و سفيد معموالً از رنگ های زرد ــ نارنجی ــ قرمز ــ سبز و آبی 
ساخته می شوند. به کمک هر يک از اين فيلترها می توان تغييرات مهمی در کنتراست تصوير به وجود 

آورد.(تصوير٣ــ١٠)
از اين که، به تشريح عملکرد فيلترهای رنگی در عکاسی سياه و سفيد بپردازيم، بهتراست  قبالً 

قانون مندی حاکم بر آن را بياموزيم.
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عبور  از  و  داده  عبور  اجازه  خانواده اش  هم  رنگ های  و  خودش  همرنگ  رنگ  به  فيلتر  هر 
رنگ های متضاد و هم خانواده آن جلوگيری می کند.

به عنوان مثال فيلتر زرد به رنگ های زرد، نارنجی، قرمز و سبز اجازه عبور می دهد اما مانع از 
عبور رنگ های آبی، و تا حدی فيروزه ای و بنفش  می شود.

تصوير ٣ــ١٠ــ فيلترهای عکاسی سياه و سفيد

اين به آن معنی است که نقاطی از تصوير که دارای رنگ آبی هستند تأثير کمتری بر روی فيلم 
می گذارند و در عکس نهايی تيره تر می شوند. حاال فرض کنيد به کمک يک فيلتر زرد از آسمان آبی 
که لکه های ابر در آن وجود دارد عکس بگيريم، فيلتر زرد هيچ تأثيری بر روی رنگ سفيد ابرها ندارد 
در  روشن  خيلی  خاکستری  يک  صورت  به  معمول  طور  به  که  آسمان  آبی  رنگ  که  می شود  باعث  اما 
عکس سياه و سفيد ثبت می شود کمی تيره تر شود، (تصوير ٤ــ١٠)حاال اگر به جای فيلتر زرد از فيلتر 
نارنجی و قرمز استفاده کنيم با توجه به همين قانون، آسمانی  تيره تر و حتی سياه خواهيم داشت.(تصوير 
٥ــ١٠) و يا تصور کنيد که تعدادی گوجه فرنگی و خيار را روی هم ريخته و از آن عکس بگيريم. بدون 
استفاده از فيلتر، در عکس سياه و سفيد، خاکستری آن ها بسيار به هم نزديک است. اما کافی است 
که با يکی از دو فيلتر قرمز و يا سبز از آن ها عکس بگيريم. مطابق قانون باال اگر با فيلتر سبز از آن ها 
عکاسی کنيم خيارها، روشن و گوجه فرنگی ها، تيره به نظر خواهند رسيد و بر عکس اگر با فيلتر قرمز 
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از آن ها عکس بگيريم گوجه فرنگی ها، روشن وخيارها، تيره خواهند شد.(تصاوير ٦ــ١٠ تا ٩ــ١٠) 
بنابراين بدون اين که بخواهيم تأثيرات هر فيلتر را به حافظه بسپاريم کافی است که قانون فوق را بياموزيم 
و هرگاه که قرار است از موضوعی رنگی، عکس سياه و سفيد تهيه کنيم با تحليل موضوع بهترين فيلتر 

را به کار ببريم.
موجب  تنها  زيرا  نمی کنيم  استفاده  رنگی  عکاسی  در  فيلترها  اين  از  هرگز  که  نکنيد  فراموش 

می شود که تصويری يک رنگ بدست بياوريم.

تصوير ٤ــ١٠ــ تأثير فيلتر زرد بر آسمان

تصوير٥ ــ١٠ــ تأثير فيلتر قرمز بر آسمان
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تصوير٦ــ١٠ــ  موضوع رنگی

تصوير٨ ــ١٠ــ تأثير فيلتر قرمزتصوير٧ــ١٠ــ بدون فيلتر

تصوير ٩ــ١٠ــ تأثير فيلترسبز
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٢ـ فيلترهايی که مصارف عمومی دارندـ فيلترهايی که مصارف عمومی دارند 
گفتيم که يک دسته از فيلترها هم در عکاسی سياه و سفيد و هم در عکاسی رنگی کاربرد دارند، 

اکنون به مهم ترين آن ها اشاره می کنيم.
۱ـ فيلتر ماوراء بنفش١ U.V : نور خورشيد حاوی مقدار زيادی پرتو ماوراء بنفش است، 
بخش اعظم اين پرتوها نمی توانند از جو عبور کند و تنها بخش کوچکی از آن به زمين می رسد. چشم ما 
قادر به ديدن اين پرتو نيست اما فيلم های عکاسی می توانند تحت تأثير اين پرتو قرار بگيرند. ممکن است 
شما در يک روز آفتابی منظره ای را که بسيار درخشان به نظر می رسد، عکاسی کنيد و با کمال تعجب 
ببينيد که عکس شما غبار آلود به نظر می رسد. علت اين امر وجود همان پرتو U.V در نور خورشيد و 
تأثير آن روی فيلم است. فيلترهای U.V تقريباً بی رنگ بوده و می توانيد هميشه آن را روی لنزها ببنديد 

و به اين شکل از لنزتان محافظت کنيد.
۲ـ فيلتر نور آسمان٢ S .    L : در نقاطی مثل کنار دريا و يا هنگامی که آسمان به صورت يک 
دست آبی است، اليه ای از رنگ آبی عکس های ما را می پوشاند که به ويژه در بعضی از آثار مثل عکس های 

چهره آزار دهنده است. استفاده از فيلتر نور آسمان اين رنگ آبی ناخوشايند را از بين می برد.
تا به حال پيش آمده که پشت ويترين مغازه ای انعکاس های  ۳ـ فيلتر پوالريزه٣ P.L : حتماً 
مزاحم شيشه مانع از ديدن کاالی مورد نظر شما شده باشد، بستن فيلتر پوالريزه می تواند تا حدود زيادی 
اين انعکاس های مزاحم را از بين ببرد. بيش ترين تأثير فيلتر پوالريزه زمانی است که با زاويه ۳۳ درجه 
به موضوع نگاه کنيم. هنگامی که با اين فيلتر عمود بر موضوع عکاسی می کنيم تأثير آن تقريباً به صفر 

می رسد.(تصاوير ١٠ــ١٠ و ١١ــ١٠)
پالستيک و  انعکاس سطح آب، شيشه،  انعکاس ها را از بين می برد مثالً   فيلتر پوالريزه اغلب 
غيره. اما انعکاس هايی که از سطوح فلزی به چشم می رسند قابل حذف شدن به وسيله اين فيلتر نيستند. 

فيلتر پوالريزه در عکاسی رنگی باعث پختگی و اشباع بيشتر رنگ ها نيز می شود.
۴ـ فيلتر غلظت خنثی ٤N.D : گاهی اوقات وجود نور زياد مشکالتی را در عکاسی به وجود 
می آورد. هم چنين ممکن است بخواهيم به داليل گوناگون از جمله کاهش عمق ميدان از ديافراگم های 
وجود  اما  کنيم  استفاده  کننده  مسدود  پايين  سرعت های  از  درعکس  کشيدگی  ايجاد  برای  يا  و  باز 
مناسبی  بسيار  وسيله   N.D فيلتر مواردی  چنين  در  نمی دهد.  را  کاری  چنين  اجازٔه  ما  به  زياد  نور 

Neutral Density ــPolarizing              ۴ ــSky Light                ۳ ــUltra Violet              ۲ ــ۱
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با  معموالً  و  می شوند  ساخته  مختلف  غلظت های  با  هستند  خاکستری  رنگ  به  که  فيلترها  است.اين 
شماره های۸،۴،۲ و۱۶شماره گذاری شده اند.N.D۲يعنی فيلتری که نور را يک پله کاهش داده و يا به عبارتی 
). علت  نصف می کند و ND۸ مقدار نور را سه پله کاهش می دهد (سه بار نصف شدن
وجود کلمٔه خنثی در نام اين فيلتر، آن است که هيچ گونه تغيير رنگی در عکس ايجاد نمی کند و به همين 

دليل می توانيم از آن در عکاسی رنگی نيز استفاده کنيم.
۵ ـ فيلترهای نرم کننده ـ فيلترهای نرم کننده SoftenSoften    يايا DiffuserDiffuser : دسته ای از فيلترها وجود دارند که باعث 
القا  را  رؤيايی  و  لطيف  فضايی  مواردی  در  فيلترها  اين  می شوند.  تصوير  در  اجسام  بافت  شدن  نرم 
می کنند. موارد استفاده متعددی برای اين فيلترها وجود دارد اما بيشتر در عکاسی چهره و تبليغات از 

آن استفاده می شود.
دارند  تزئينی  کامالً  کاربردی  که  دارند  وجود  فيلترها  از  دسته ای   : تزئينی١  فيلترهای  ۶  ـ 
زن،  ستاره  منشوری،  فيلترهای  به  می توان  جمله  آن  از  می گردند.  عرضه  مختلف  سازندگان  توسط  و 
رنگين کمان و غيره اشاره کرد. با مراجعه به بروشورهای مربوط به سازندگان فيلترها می توان با اين گونه 
فيلترها آشنا شد. استفادٔه افراطی از اين گونه فيلترها نه تنها زيبا نيست، ممکن است حتی باعث مبتذل 

شدن آثار گردد.
ضريب فيلتر : قرار گرفتن هر نوع شيشه رنگی در مقابل لنز دوربين باعث کاهش نور ورودی به 

تصوير۱۱ــ١٠ــ با فيلتر پوالريزهتصوير ١۰ــ١٠ــ بدون فيلتر پوالريزه

Visual effect ــ۱
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دوربين  می گردد. اين مسئله در مورد فيلترها هم صدق می کند. هر فيلتر به مقدار معينی نور را کاهش 
می دهد که برای جبران آن بايد نور بيشتری به فيلم يا حسگر برسانيم. اين مقدار تحت عنوان ضريب 
افزايش نوردهی روی فيلترها قيد می شود. وجود ضريب ۴ به معنی ۲ پله(۲×۲) و ضريب ۸ به معنی ۳ 

پله (۲×۲×۲) افزايش نوردهی است.
 بعضی از عکاسان نورسنجی را در حالی انجام می دهند که فيلتر بر روی لنز بسته شده است. 
ممکن است در بسياری از موارد اين شيوه مشکلی را به وجود نياورد اما به هر حال بهتر است ابتدا 
بدون فيلتر نورسنجی نموده وسپس فيلتر مورد نظر را ببنديم و ضريب افزايش نوردهی را اعمال نماييم، 

اين کار به خصوص در مورد فيلتر پوالريزه بسيار ضرورت دارد.

ی 
ظر
ی ن
شياب

ارز

ــ دسته بندی فيلترها را از نظركاربرد شرح دهيد.

ــ فيلترهای عكاسی سياه و سفيد را نام ببريد.

ــ قانون حاكم بر فيلترهای رنگی در عكاسی سياه و سفيد را شرح دهيد.

ــ كار فيلترهای U.V ، نور آسمان، N.D و پوالريزه را شرح دهيد.

ــ ضريب فيلتر را شرح دهيد.

نياز  وسايلی  چه  به  فروشگاه  يك  ويترين  پشت  اشياء  از  عكاسی  برای  ــ 

دارمي؟ 

ارزشيابی عملی 

ــ از موضوعات رنگی با فيلتر های مخصوص عكاسی سياه و سفيد يك عكس 

بدون فيلتر و يك عكس با فيلتر گرفته وآن ها را مقايسه كنيد.

عكس  فيلتر  بدون  و  فيلتر  با  موضوع  چند  از  پوالريزه  و   N.D فيلترهای  با  ــ 

گرفته و با هم مقايسه كنيد.

ــ با فيلتر پوالريزه از اشياء پشت ويترين يك فروشگاه عكاسی كنيد و نتيجه 

را در كالس ارايه دهيد. 
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هدف های رفتاری : پس از پايان اين فصل از هنرجو انتظار می رود :
ـ بتواند عکس های خود را پاسپارتو و قاب کند. 

فنون عرضه و نمايش عکس 
بخشی از آثار عکاسی به طور مستقيم در معرض ديد عمومی قرار می گيرد، که رايج ترين شکل 

آن ارائه در نمايشگاه ها و جشنواره ها است.
محصول نهايی بايد فاقد هر گونه ايراد و اشکالی بوده و به زيباترين شکل ارائه گردد.

برای ارائه يک عکس در درجه اول می بايست خود عکس از کيفيت بااليی برخوردار باشد و 
اشکاالت رايج مثل وجود لکه و غيره در آن برطرف شده باشد.

رفع اشکاالت عکس در روش پيشين که از فيلم و کاغذ عکاسی استفاده می شد بسيار مشکل 
يا  و  مرکب  با  می بايست  عکس  روی  سفيد  لکه های  بردن  بين  از  برای  بود.  فراوان  تجربه  نيازمند  و 
رنگ های مخصوص لکه گيری عکس و با قلم موی بسيار ريز اشکال را برطرف کرد. اين کار به شکل 

نقطه گذاری های بسيار ريز روی عکس انجام می شودکه نيازمند تمرين و حوصله زياد می باشد.
اما خوشبختانه ويرايش عکس در روش ديجيتال بسيار ساده تر بوده و به کمک برنامه های موجود 

ويرايش اصالحات روی عکس با سرعت و دقت بيشتری انجام می شود.

۱فصل
فنون عرضه و نمايش

١



١٤٧

پاسپارتو و قاب کردن عکس 
رايج ترين شيوه ارائه عکس، قاب کردن آن است. اما قبل از اين کار بايد يک حاشيه مناسب 

برای عکس آماده کنيم. معموالً برای اين کار از مقواهای ضخيم استفاده می کنند.(تصوير ۱ــ١١)

تصوير ١ــ١١ــ  يک روش ساده قاب کردن                                

شيشه

پاسپارتو

عکس

مقوای ضخيم

رنگ مقوای به کار رفته بسيار مهم است. اغلب اوقات از مقواهای به رنگ سفيد، سياه و يا 
خاکستری استفاده می شود. اين کار ارتباط مستقيم با روشنی، تيرگی و تناليته های موجود در عکس 
که  تيره  بسيار  يا  و  ماليم  بسيار  رنگ های  مگر  نمی شود،  استفاده  رنگی  مقواهای  از  معموالً  دارد، 

هيچ گونه خودنمايی در برابر عکس نداشته باشد و ديدن عکس را دچار اشکال نکند.
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پهنای حاشيه را بين  پهنای پاسپارتو نيز از اهميت زيادی برخوردار است. معموالً 
طول و ياعرض عکس انتخاب می کنند.

روی مقوای مورد نظر پنجره ای باز می شود که چند ميلی متر کوچکتر از عکس است و سپس 
عکس را از پشت و با نوار چسب های کاغذی پهن و يا چسب صحافی به مقوا می چسبانند.

راه بهتری نيز وجود دارد که ابتدا عکس را روی يک مقوای ضخيم و محکم چسبانده و سپس 
پاسپارتو را روی آن قرار دهيم.(تصوير ٢ــ١١)

تصوير٢ــ١١ــ  مراحل تهيۀ پاسپارتو و قاب کردن عکس
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برای چسباندن عکس روی مقوا بهترين روش استفاده از کاغذهای مخصوصی است که به اندازه 
عکس بريده شده و زير عکس قرار می گيرد آنگاه مقوای ضخيم، کاغذ چسب و عکس در يک پرس 

حرارتی قرار داده شده، کاغذ ذوب شده و عکس را به مقوا می  چسباند.(تصوير ٣ــ١١)

تصوير ٣ــ١١ــ استفاده از چسب های حرارتی
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راه ديگر استفاده از چسب های مخصوص صحافی و يا چسب چوب است که تمام سطح پشت 
عکس را به آن آغشته کرده و سپس عکس را روی مقوای ضخيم می چسبانيم، بعد از آن با قرار دادن 

اجسام سنگين روی آن، عکس صاف و يکنواخت خشک می شود.
هم چنين برای اين کار می توان از نوار چسب های دو طرفه پهن نيز استفاده کرد.

پس از چسباندن عکس و پاسپارتو کردن آن، بايد آن را در قاب قرار دهيم، نصب شيشه روی 
مزاحم  انعکاس های  ايجاد  باعث  اين که  دليل  به  می کند  اشکال  دچار  را  عکس  ديدن  هميشه  عکس 
است  شده  ساخته  منظور  همين  به  که  انعکاس١  ضد  شيشه های  از  است  بهتر  کار  اين  برای  می گردد، 

استفاده کنيم.
(تصاوير  است.  عکس  نمايش  مهم  عوامل  از  ديگر  يکی  مکان  نور  کيفيت  و  آثار  ارائه  محل 
٤ــ١١ و ٥ ــ١١) بايد  حتی االمکان از نورهای موضعی روی عکس ها استفاده کرد. اين مسئله البته 
زمانی به ديدن عکس کمک می کند که سطح کار به طور يکنواخت روشن شود. همچنين بايد دقت کنيم 

که شدت روشنايی همٔه کارهای يک نمايشگاه يکسان باشد.

Anti Reflex ــ١

تصوير ٤ــ١١ــ نمايی از يک نمايشگاه
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نهايی  تأثير  در  که  است  ظريفی  نکات  از  بازديد کنندگان  هدايت  عالمت های  و  زيرنويس  نصب 
يک  در  مناسب  موسيقی  از  استفاده  هم چنين  است،  اهميت  حائز  بسيار  کننده  بازديد  روی  مطلوب  و 

نمايشگاه می تواند باعث افزايش تمرکز بيننده روی آثار شود.(تصوير  ٥  ــ١١)

تصوير ٥ ــ١١ــ نمای ورودی و مسيرهای عبور بازديدکنندگان

و  رنگ ها  با  مقواهايی  با  را  آن ها  و  كنيد  چاپ  نسخه  چند  عكس  يك  از  ــ 

پهناهای مختلف پاسپارتو كنيد و آن ها را مقايسه كنيد.

ارزشيابی عملی 
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هدف های رفتاری : هدف های رفتاری : پس از پايان اين فصل از هنرجو انتظار پس از پايان اين فصل از هنرجو انتظار می رود :می رود :
ـ نرم افزارهای مختلف نمايش و ويرايش را شرح دهد.ـ نرم افزارهای مختلف نمايش و ويرايش را شرح دهد.

برنامه های نمايش و ويرايش عکس 
هنگامی که نظام عکاسی ديجيتال را برای کار انتخاب می کنيم، بدون ترديد بايد نحوه کار با چند 

برنامه نمايش و ويرايش عکس را نيز بدانيم.
برنامه های متعددی برای اين کار وجود دارد که هرکدام دارای سطح توانايی خاص خود هستند، 
کار  نحوه  به  خود  تسلط  ميزان  همچنين  و  بدهد  انجام  می خواهد  که  کاری  با  متناسب  رايانه  کاربر  هر 
برنامه های ويرايش عکس، يکی از آن ها را انتخاب می کند اما افراد حرفه ای معموالً با برنامه های خاص 

کار می کنند که برخی از آن ها را معرفی می کنيم.

ACDsee برنامه
برنامه ACDsee يکی از برنامه های جالب نمايش و ويرايش عکس است. (تصوير١ــ١٢)

۱فصل
نمايش و ويرايش

۲
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اين برنامه يکی از برنامه های اساسی برای نمايش ، مديريت و مرتب سازی، ارتقاء و بهبود عکس 
و هم چنين يک جستجوگر مناسب برای عکس بوده هم چنين توانايی نمايش فيلم را نيز داراست.

نظر  مورد  عکس های  برای  جستجو  به  و  کرد  دسته بندی  را  عکس ها  می توان  برنامه  اين  با 
پرداخت.

در  نمايش هايی  پيش  آن ها  از  بوده،  دارا  را  عکس  قالب های  اغلب  نمايش  قابليت   ACDsee
اندازٔه دلخواه نشان می دهد، امکان نمايش پی در پی و خودکار عکس را داراست.

يکی از امتيازات اين برنامه نمايش سريع و با کيفيت عکس های ديجيتال است.
نسخه های آخر اين برنامه به ابزارهای مختلفی برای ويرايش عکس مجهز شده اند. با ابزارهای 
ويرايش اين برنامه می توانيد عکس ها را واضح تر يا تارتر کنيد. معايبی مثل لکه های عکس ها را از بين 
ببريد. نوردهی و کنتراست عکس را اصالح کرده، آن ها را تغيير اندازه و نام دهيد، می توانيد آن ها را 

ببريد، بچرخانيد و قالب آن ها را تغيير دهيد.
يکی از امکانات بسيار جالب اين برنامه ويرايش دسته ای عکس هاست. می توانيد يک يا چند 
عمل را به طور همزمان بر روی تعدادی از عکس ها اعمال کنيد که اين به معنی سرعت عمل بسيار باال 

در کار است.

ACDSee تصوير ١ــ١٢ــ فضای برنامۀ
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Adobe PhotoshopAdobe Photoshop برنامه
برنامه فتوشاپ يکی از نرم افزارهای مهم ويرايش عکس و يک برنامه بسيار قوی برای اجرای 

آثار گرافيکی است. (تصوير ٢ــ١٢)

Photoshop تصوير ٢ــ١٢ــ فضای برنامۀ

با برنامه فتوشاپ هرگونه تغييری در عکس امکان پذير است. از اعمال تغييرات واقع گرايانه تا 
کامالً تخيلی. در ادامه به برخی از توانايی های اين برنامه اشاره می کنيم.

 CMYK به RGB ۱ــ تغيير حالت رنگی يعنی تبديل عکس ها به خاکستری، يا تبديل فايل های
و غيره...

کنتراست، انتخاب  کنترل  تيرگی،  تنظيم و اصالح رنگ، روشنی و  مانند  تنظيمات مختلف  ۲ــ 
فام رنگی و اشباع رنگ، اعمال فيلترهای مختلف رنگی، کنترل، نقاط روشن و تيره، تبديل به نگاتيو و 

غيره... 
۳ــ فتوشاپ می تواند با به کارگيری اليه ها چندين عکس را با هم ترکيب کند، می توان بخشی از 

يک عکس را بريد و در عکس ديگر جای داد بدون آن که مرزهای برش احساس شود.
مقدار  به  را  عکس ها  داده،  تغيير  را  عکس  تناسبات  مقياس و  توانيم  می  فتوشاپ  برنامه  با  ۴ــ 
راست  و  چپ  داده،  تغيير  را  عکس ها  پرسپکتيو  نماييم،  اعوجاج  دچار  را  آن ها  بچرخانيم،  دلخواه 
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تصوير را عوض کنيم، هم چنين می توانيم قدرت تفکيک و اندازه و قالب عکس ها را هم تغيير دهيم.
۵ــ فتوشاپ شامل تعداد بسيار زيادی فيلتر است که هر کدام تغييرات ويژه ای در عکس ايجاد 
می کنند. دسته ای از اين فيلترها حالتی واقع گرايانه دارند اما دسته ای از آن ها فضايی تخيلی در عکس 

ايجاد می کنند.
۶ــ فتوشاپ امکان اضافه کردن نوشته و نقش را نيز در عکس فراهم کرده است.

يک  که  است   Image ready برنامه افزودن  فتوشاپ  آخر  نسخه های  جديد  امکانات  از  يکی 
در  را  فراوانی  امکانات  و  بوده   Web صفحات جهت  تصاوير  سازی  آماده  برای  مناسب  بسيار  برنامه 

اختيار عکاسان و طراحان گرافيک قرار می دهد.
امکانات برنامه فتوشاپ آن چنان وسيع است که آموزش آن به تنهايی نيازمند يک کتاب چند صد 

صفحه ای است که نيازمند کار و تمرين فراوان می باشد.

 Adobe Photoshop lightroom برنامه
به دليل گستردگی بيش از حد برنامه فتوشاپ، در سال ۲۰۰۶ کمپانی Adobe برنامه اليت روم 

را برای استفاده عکاسان وارد بازار نمود.(تصوير ۳ــ۱۲)

Adobe Photoshop lightroom تصوير ٣ــ١٢ــ فضای برنامۀ
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امکانات  مواردی  در  و  بوده  دارا  را  فتوشاپ  در  موجود  ويرايشی  امکانات  بعضی  برنامه  اين 
اضافه ای نيز در آن پيش بينی شده است.

برنامه اليت روم هم چنين يک برنامه فوق العاده قوی برای گروه بندی و آرشيو عکس هاست.
با اين برنامه می توان به جستجوی عکس ها پرداخت و عکس های دلخواه را از ميان چند ده 

هزار عکس پيدا کرد.
يکی ديگر از مزايای اين برنامه ساده تر بودن آن نسبت به برنامه فتوشاپ می باشد.

ــ امكانات و توانايی های برنامه ACDSee را شرح دهيد.

ــ امكانات و توانايی های برنامه Photoshop را شرح دهيد.

ــ امكانات و توانايی های برنامه Lightroom را شرح دهيد.

ــ پس از شركت در كالس های آموزشی نرم افزارهای معرفی شده، از برنامه 

ACDSee برای منايش عكس ها استفاده كنيد.

ــ از برنامه Photoshop برای ايجاد تغييرات در عكس استفاده كنيد.

ــ از برنامه Lightroom برای ايجاد تغييرات در عكس استفاده كنيد.

ی 
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ارزشيابی عملی 
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