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نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

1 پذيرش سفارش 1

1 2 برنامه ريزي كردن براي عكاسي

2 تهية عكس 3

2 ويرايش و چاپ عكس 4

2

شایستگی های غیرفنی،ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش:

 اجتماعي بودن، مسئوليت پذيري، انتخاب و به كارگيري فن آوري هاي
 مناسب، اخالق حرفه اي، مديريت، توجه به نكات بهداشتي و ايمني، دفع

 صحيح مواد مضر براي محيط زيست

* ميانگين نمرات   

شرح کار:
1- مهارت حضور در مراسم و جشن هاي آئيني، شناخت و درك مراسم و مناسبت آن به منظور عكس برداري صحيح و مناسب 

2- پوشش مراسم و  جشن به وسيلة تعداد عكس هاي خواسته شده.

استاندارد عملکرد: 
تهيه عكس از جشن ها و مراسم آئيني در محل اجراي مراسم، با لوازم حرفه اي عكاسي با توجه به استانداردهاي حرفه اي با شرايط: پوشش كامل 

جشن ها و مراسم، عكاسي با فرمت Raw و با وضوح و جزئيات، انتخاب كادرهاي متناسب با شرايط و موضوع جشن، قابل قبول مشتري.
شاخص ها:

1- تهيه عكس از جشن ها و مراسم آئينی
2- تنوع در كادر در راستاي بيان اتفاقات جشن ها و مراسم ) تنوع در زواياي ديد به طوري كه تمام مراسم از زواياي گوناگون در عكس ها پوشش 

داده شود.(

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: زمان: 30 دقيقه براي حداقل 5 عكس      مکان: مكان جشن يا مراسم آئيني 

تجهیزات: لوازم نورپردازي، لوازم سنجش نور و لوازم عكس برداري
ابزار و تجهیزات:    

دوربين SLR - لنز فاصله كانوني بلند - سه پايه - لوازم نورپردازي )در حد جبران كمبود نورمحيط(- رايانه- چاپگر- لوازم نورسنجي ) شامل فالش متر- 
نورسنج( - رايانه-  لنزهاي وايد - نرمال - تله                                                                                                                                                                                                                

*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی وكسب شايستگی،2 می باشد.

ارزشیابی شایستگی عکاسی جشن و مراسم آئینی
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فصل 3

طراحی آلبوم

به  عكاسی،  مهارت  يادگيری  بر  عالوه  فتو-گرافيک  رشته  هنرجويان 
در  می پردازند.  نيز  عكس ها  آرشيو  و  ويرايش  مانند  آن  از  پس  كارهای 
مواردی به درخواست مشتری طراحی و تهيه آلبوم به صورت ديجيتال و يا 
فتو- آلبوم نيز انجام می گيرد كه هنرجويان بايد مهارت آن را نيز كسب كنند.
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جست و جو و بایگانی عکس

برای بایگانی منظم و دقیق عکس ها و نیز طراحی آلبوم برای آنها، هنرجویان چه 
راه کاری را تجربه می کنند؟

استاندارد عملکرد

    هنرجويان در اين واحد يادگيری مهارت آرشيو و دسته بندی عكس ها در آتليه و اهميت آن را فرامی گيرند. 
همچنين می آموزند كه كدام نرم افزار را برای بايگانی عكس انتخاب كنند و چگونه عكس موردنظر خود را از بين 

تصاوير بايگانی شده بيابند.

    انتخاب عكس ها و بايگانی آن ها به وسيله رايانه و گرفتن خروجی بر اساس اهداف و سفارش مشتری.
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اهمیت بایگانی )آرشیو(

تصور كنيد يک عكاس قصد دارد عكس مشخصی را كه سال ها پيش گرفته است، بالفاصله پيدا كند. در صورتی كه بايگانی منظم 
و دسته بندی شده ای نداشته باشد، پيدا كردن اين عكس شبيه پيدا كردن سوزن در انبار كاه است)تصوير 3(.

کتابخانه  تصویر1  بایگانی   تصویر2 

عکس های دسته بندی نشده   تصویر3 
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يادآوری  برای  آلبوم قرار می دادند  در گذشته كه عكس ها را در 
مكان و زمان عكاسی معموالً پشت يا روی عكس توضيح كوتاهی 

می نوشتند )تصوير4(.

امروزه با فراگير شدن عكاسی ديجيتال، با انبوهی از عكس ها 
بسيار  بايگانی درست آن ها  و  روبه رو هستيم كه دسته بندی 

مهم است. 
آيا تاكنون عكس های خود را دسته بندی و آرشيو كرده ايد؟ 

چگونه؟...................................................................................................
.................................................................................................................

................................................................................................................

برای نام گذاری پوشه ها در رايانه چگونه عمل می كنيد؟
...................................................................................................................

عكس های خود را بر چه اساسی دسته بندی می كنيد؟
...................................................................................................................

آيا از نرم افزار خاصی برای دسته بندی و پيدا كردن عكس ها 
استفاده می كنيد؟................................................................................

...................................................................................................................

به يک آتليه عكاسی مراجعه كنيد و از مسئوالن آنجا بپرسيد چگونه عكس های مشتريان را بايگانی 
می كنند و برای پيدا كردن يک عكس چه راه كارهايی دارند؟

فعالیت کارگاهی

   تصویر4 
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- تعداد 20 عكس متفاوت از روزنامه ها و مجالت جدا كنيد و آن ها را به موضوعات مختلف تقسيم بندی 
كنيد. عكس های مشابه را داخل يک پاكت قرار دهيد و روی هر پاكت موضوع عكس ها را يادداشت 

كنيد. 
    - زير هر كدام از عكس ها سه كلمه كه معّرف هر عكس باشد، بنويسيد:

.........................# .........................# .........................#         .........................# .........................# .........................#

.........................# .........................# .........................#         .........................# .........................# .........................#

فعالیت کارگاهی

بایگانی عکس ها

اكنون كه با اهميت دسته بندی و بايگانی عكس ها آشنا شديد، بايد به دنبال روشی برای دسته بندی فايل های 
عكس باشيم تا هر زمان به عكسی نياز داشتيم، به راحتی به آن دسترسی پيدا كنيم.

   تصویر6 

   تصویر8 

   تصویر5 

   تصویر7 
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.........................# .........................# .........................#         .........................# .........................# .........................#

.........................# .........................# .........................#         .........................# .........................# .........................#

.........................# .........................# .........................#         .........................# .........................# .........................#

   تصویر9 

   تصویر11 

   تصویر13 

   تصویر10 

   تصویر12 

   تصویر14 
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آيا می توان با نام گذاری پوشه ها در رايانه، دسته بندی مناسبی 
برای تصاوير انجام داد؟

برای عكس هايی كه شامل چند موضوع هستند، چه بايد كرد؟
استفاده از شيوۀ نام گذاری پوشه ها در رايانه ايدۀ خوبی است 
اين وسيله می توان موضوعات مشابه را در يک پوشه  كه به 
قرار داد، ولی اين روش خالی از اشكال نيست؛ زيرا يک عكس 
ممكن است شامل چند موضوع متفاوت باشد كه هم زمان بايد 

در چند پوشه قرار گيرد. 
دسته بندی  برای  راه ها  اصلی ترين  از  يكی  می دانيد  آيا 
قابليت  يا   )Keyword( كليدی  كلمات  از  استفاده  عكس ها 

برچسب گذاری)tag( فايل ها است؟

اين كلمات كليدی می توانند شامل موضوع عكاسی، مكان، نام 
افراد، اشيای حاضر، نام عكاس  و يا هر مشخصة ديگری در 

عكس باشد.
وقتی شما با يک دوربين ديجيتال عكاسی می كنيد، دوربين 
اطالعاتی همراه با عكس شما ذخيره می كند كه شامل مدل 
دوربين، لنز مورد استفاده، اطالعات نوردهی، تاريخ و ساعت 
اين  ديدن  برای  است.  ديگر  اطالعات  بسياری  و  عكاسی 
اطالعات می توانيد روی يک عكس jpg راست كليک كنيد و 
گزينة properties را انتخاب نماييد و در پنجره باز شده روی 

قسمت details كليک كنيد)تصوير15(.

عالوه بر اين اطالعات، خودمان هم می توانيم برخی اطالعات ديگر 
را به تصوير اضافه كنيم. از جمله نام عكاس، متن كوتاهی دربارۀ 
عكس و از همه مهم تر كلمات كليدی يا برچسب )تصوير16(. 

برای افزودن برچسب )tag( به برخی فايل ها می توان از طريق 
ويندوز و بدون نرم افزار خاصی عمل كرد. مثاًل فايل های با پسوند 

jpg را می توان با اين روش برچسب دار كرد.

   تصویر16    تصویر15 
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چگونه در ویندوز به عکس ها برچسب اضافه کنیم؟

نام  عكس،  پوشه های  از  يک  هر  برای  كه  كنيد  دقت  ابتدا   
رايانه  در  نظم  با  فايل ها  اين كه  برای  كنيد.  انتخاب  مناسبی 
قرار بگيرند، بهتر است از يک روش مشخص برای نام گذاری 
از  استفاده  از روش های مناسب  استفاده كنيد. يكی  پوشه ها 
تاريخ عكاسی همراه با موضوع عكاسی است. مثاًل عكس های 
شب يلدا را در پوشه ای به نام                        كپی كنيد. 

با اين روش نام گذاری، می توان به راحتی پوشه ها را بر اساس 
الفبا مرتب كرد.             

ابتدا پوشة حاوی عكس ها را باز كنيد و روی يكی از عكس ها 
كليک كنيد. به جزئياتی كه در پايين صفحه ديده می شود، 
عكس  درباره  اطالعاتی  چه  بيندازيد )تصوير17(.  نگاهی 

می بينيد؟

   تصویر17 

در ميان اطالعاتی كه نشان داده می شود كلمه Tags  را پيدا 
كنيد. عنوان »شب يلدا« را به همة عكس ها تگ كرده و كار را 
شروع می كنيم. برای اين كار تمام عكس ها را انتخاب می كنيم و 
 Add a tag و سپس Show more details در پايين صفحه لينک

را كليک می كنيم و می نويسيم »شب يلدا« )تصاوير18و19(.

می توانيم مكان عكاسی را نيز اضافه كنيم. به همين منظور بعد 
از شب يلدا عالمت نقطه ويرگول ؛ می گذاريم و مثاًل می نويسيم 
»منزل پدربزرگ« و يا هر مكان ديگری. بعد از اضافه كردن 
برچسب، دكمة Save  را كليک می كنيم. سپس به هر كدام از 
عكس ها، اسامی افراد حاضر در عكس و موضوعات ديگر را نيز 
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   تصویر18 

   تصویر19 

تگ می كنيم. ممكن است عكس هايی از انار، هندوانه يا آجيل و 
نظير آن گرفته  باشيد كه به آن عكس ها كلمة » انار«، »هندوانه« 

يا »آجيل« را نيز تگ می كنيم. با اين روش، همة تصاوير را بر 
اساس موضوعشان برچسب می زنيم.

نكتة مهم در برچسب گذاری، استفاده از كلمات كليدی مناسب است كه بعداً بتوان به راحتی عكس های 
مورد نظر را از ميان انبوه تصاوير پيدا كرد. 

توجه

تعدادی از عكس های خود را در يک پوشه كپی كنيد و تمامی تصاوير را با روش باال برچسب گذاری 
كنيد.

فعالیت کارگاهی
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نرم افزارهای مدیریت تصاویر

نرم افزارهای متفاوتی برای مديريت تصاوير وجود دارند كه
 Adobe Bridge  و Adobe Lightroom  از اين جمله اند.

Adobe Bridge می توانيد به عكس های  از نرم افزار  با استفاده 
و  كنيد  را دسته بندی  آن ها  كنيد،  اضافه  كليدی  كلمات  خود 
هنگام نياز، عكس مورد نظر را به آسانی پيدا كنيد )تصوير22(.

   تصویر22 

 تصویر20 
Adobe Bridge آیکن نرم افزار

 تصویر21 
Lightroom آیکن نرم افزار
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برخی  به  فقط  ويندوز  محيط  در  شد،  اشاره  كه  همان گونه 
فايل ها از جمله فايل های با پسوند  jpg  می توان برچسب اضافه 
و  بردن كيفيت  باال  برای  ما  اوقات  اكثر  كرد. در صورتی كه 
توانايی ويرايش بيشتر عكس، به صورت خام  )RAW(  عكاسی 
می كنيم. همة دوربين های حرفه ای قابليت عكاسی به صورت 
RAW را دارند )تصوير23(. با برخی از دوربين های خانگی نيز 

می توان به صورت خام عكاسی كرد. پسوند فايل های RAW در 
هر دوربين متفاوت است.

مدل دوربين خود و دو تن از دوستانتان را در جدول زير بنويسيد. اگر قابليت عكاسی با فرمت خام 
دارند، پسوند فايل RAW هر دوربين را بنويسيد.

فعالیت کارگاهی

Adobe Bridge مدیریت تصاویر توسط نرم افزار

برای دسته بندی و مديريت عكس ها ابتدا بايد آن ها را به رايانه 
انتقال داد و در يک مكان مشخص ذخيره كرد.

عكس ها را با روش های مختلفی می توان به رايانه منتقل كرد.

و  رايانه  به   )USB( يواس بی  كابل  با  دوربين  وصل كردن 
استفاده از كارت خوان دو روش متداول است. در دوربين های 
مجهز به وای فای)Wi-Fi( انتقال بی سيم نيز امكان پذير است.

دقت كنيد يک بخش مشخص از هاردديسک خود را به عكس های خود اختصاص دهيد و از نگهداری 
عكس ها به صورت پراكنده در مكان های مختلف خودداری كنيد. بهتر است برای امنيت بيشتر، هميشه 
حداقل يک نسخة پشتيبان )Backup( از عكس ها در مكان ديگری نگهداری كنيد تا اگر به هر دليلی 

عكس های خود را از دست داديد، نسخة ديگری از آن ها در دست داشته باشيد.

توجه

فرمت فايل RAWمدل دوربين

   تصویر23 
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انتقال می تواند با ويندوز يا با نرم افزارهای جانبی انجام شود. 
استفاده از نرم افزارهايی مانند Adobe Bridge امكاناتی مانند 
فراهم  را  آن ها  نظير  و  پشتيبان گيری  امكان  فرمت،  تبديل 
  Adobe Bridge نرم افزار از  اين جا می خواهيم  می كند. در 

استفاده كنيم. )تصوير27(

نرم افزارAdobe Bridge را باز كنيد. دوربين را به رايانه وصل 
در  را  دوربين  حافظة  كارت  يا  كنيد  روشن  را  آن  و سپس 
كارت خوان متصل به رايانه قرار دهيد. از منوی File گزينة 

Get Photos from Camera را انتخاب كنيد)تصوير28(.

   تصویر26    تصویر25    تصویر24 

کپی کردن تصاویر ازطریق ویندوز   تصویر27 

انتقال تصاویر به رایانه با نرم افزار Adobe Bridge   تصویر28 
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را  كارت خوان  يا  دوربين  بازشده  پنجرۀ  از  گزينه  اولين  در 
انتخاب كنيد. می توانيد مكان مورد نظر را برای  از فهرست 
كپی كردن عكس ها روی رايانه انتخاب كنيد. پوشة مقصد را 
همان گونه كه آموختيد، با تاريخ و موضوع عكاسی نام گذاری 

كنيد)تصوير29(.
می توانيد گزينة Convert to DNG را عالمت بزنيد تا فرمت 

فايل های خام هنگام انتقال به رايانه به DNG تبديل شود. 
با عالمت زدن گزينة Save Copies to و انتخاب مكان مورد 
داشته  خود  فايل های  از  پشتيبان  نسخة  يک  می توانيد  نظر 

باشيد. 

به  فايل ها  تا  كنيد  كليک  را   Get Media گزينة  سپس 
 Advanced گزينه  می توانيد  شوند.  منتقل  شما  هاردديسک 
بيشتری دسترسی  تنظيمات  به  تا  كنيد  كليک  را   Dialoge

داشته باشيد)تصوير30(.

 با همكالسی های خود بررسی كنيد كه هركدام از گزينه های پنجرۀ Photo Downloader  چه كاری 
انجام می دهد.

درباره پسوند فايل DNG تحقيق كنيد و مزيت های آن را نسبت به فرمت خام دوربين ذكر كنيد.

کارگروهی

جست و جو

   تصویر30    تصویر29 
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اكنون كه فايل های خود را به رايانه انتقال داده ايد، می خواهيم 
با استفاده از نرم افزار Adobe Bridge به فايل ها، كلمات كليدی 
اضافه كنيم. اين روش همانند افزودن tag به فايل ها در ويندوز 

ولی ساده تر است. 

يک پوشه از عكس های خود را در نرم افزار Adobe Bridge باز 
كنيد. حالت فضای كاری نرم افزار را  Essentials تنظيم كنيد. 
)برای انجام اين كار از منوی Window گزينة Workspace و 

سپس Essentials را انتخاب كنيد()تصوير31(.

   تصویر31 
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 به اطالعات EXIF عكستان دقت كنيد و بر اساس آن جدول زير را پر كنيد:
فعالیت کارگاهی

لنز مورد استفادهسرعت شاتر

فاصلة كانونی لنزديافراگم

تاريخ و ساعت عكاسیحالت نوردهی

مدل دوربينايزو

   تصویر33    تصویر32 

پنجرۀ  راسِت  در سمت  و  كنيد  كليک  تصاوير  از  يكی  روی 
بخش  در  می توانيد  ببينيد.  را   Metadata سربرگ  نرم افزار، 
)Camera Data)EXIF اطالعات كاملی از دوربين و تنظيمات 
آن برای اين عكس مشاهده كنيد )تصوير32(. عالوه بر اطالعات

اطالعات  می كند،  ذخيره  فايل  با  همراه  دوربين  كه   EXIF

ديگری موسوم به IPTC وجود دارد كه بايد خودتان تكميل 
كنيد و شامل اطالعاتی مربوط به عكاس، موضوع عكاسی و از 

همه مهم تر كلمات كليدی يا Keyword است )تصوير33(.

ALI

ALI

www.ALI.com
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Keyword ها در حقيقت همان اطالعاتی هستند كه ويندوز از 

آن ها به عنوان tag نام می برد. برای راحتی بيشتر در واردكردن 
كنار  در  ديگر  سربرگ  يک  عكس،  برای  كليدی  كلمات 
Metadata به نام Keywords وجود دارد. بر روی آن كليک 

كلمات  راحتی  به  می توانيد  بخش  اين  در  كنيد )تصوير34(. 

انتخاب  و  بخش  اين  روی  كردن  راست كليک  با  می توانيد 
New Keyword دستة جديدی به فهرست اضافه كنيد يا با 

راست كليک كردن روی محتويات يا عنوان يک دسته و انتخاب 
New Sub Keyword زيرگروه جديدی به كلمات كليدی آن 

كليدی مورد نظر را اضافه كنيد يا از كلمات كليدی موجود 
استفاده كنيد. به طور پيش فرض كلمات كليدی در چهار گروه 
و   )Places( مكان ها   ،)People( افراد   ،)Events( رويدادها 

كلمات كليدی ديگر تقسيم بندی شده اند. 

دسته اضافه كنيد )تصوير35(.
برای افرودن يک كلمة كليدی به عكس، آن را انتخاب كرده و 

كلمة كليدی موردنظر را عالمت می زنيم.

همان گونه كه قباًل آموختيد، به هركدام از عكس ها كلمات كليدی شامل موضوع، مكان عكاسی و افراد 
را اضافه كنيد. برای راحتی كار و افزودن يک كلمه كليدی به تعدادی عكس، آن ها را انتخاب كنيد و 

كلمة كليدی مورد نظر را عالمت بزنيد.

فعالیت کارگاهی

   تصویر34    تصویر35 
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را   jpg پسوند  با  تصويری  فايل های  می دانيد  كه  همان طور 
می توان به راحتی با هر نرم افزار ويرايشی باز كرد ولی هنگامی 
كه به صورت RAW عكاسی می كنيد، به نرم افزارهای ويژه ای 
نياز داريد تا بتوانيد اين فايل ها را باز و ويرايش كنيد. نرم افزار 

هنگامی كه يک فايل خام را در Adobe Bridg دوبار كليک 
 ACR كه به اختصار Adobe Camera RAW می كنيم، پالگين
نيز ناميده می شود، باز شده و امكان ويرايش عكس وجود دارد. 
 Open Image پس از انجام ويرايش می توان با كليک كردن
را  باز كرد و عمليات تكميلی ويرايش  را در فتوشاپ  تصوير 

فتوشاپ به تنهايی امكان بازكردن فايل خام را ندارد بلكه با 
كه   Adobe Camera Raw نام به  جانبی  برنامة  يک  كمک 
همراه با فتوشاپ نصب می شود، می توان فايل های خام را باز و 

ويرايش كرد)تصوير36(.

انجام داد و سپس با فرمت مورد نظر ذخيره كرد. امكان ذخيره 
كردن تصوير با فرمت دلخواه بدون بازكردن در فتوشاپ نيز 
وجود دارد. به اين منظور دكمة Save Image را می زنيم و 

تصوير را ذخيره می كنيم. 

پنجره Adobe Camera RAW   تصویر36 
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پس از عكاسی و انتقال تصاوير به رايانه و قبل از ويرايش، از 
بين عكس ها، تصاوير مناسب را انتخاب می كنيم.

شما برای انتخاب تصاوير چه مالك هايی را در نظر می گيريد؟
دليل  می كنيد؟  انتخاب  را  كداميک  زير  عكس های  بين  از 

.................................................................. انتخاب خود را بنويسيد. 

.................................................................................................................

..................................................................................................................
.................................................................................................................

 بعضی مواقع هنگام باز كردن يک 
روبه  خطای  پيغام  با  خام،  فايل 
رو مواجه می شويم و نمی توانيم 

فايل را باز كنيم.
بررسی كنيد علت اين پيغام خطا 
چيست و چگونه می توان مشكل 

را حل كرد؟

جست و جو

   تصویر40    تصویر41 

   تصویر39    تصویر38 

   تصویر37 
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و  درجه بندی  امكان   Adobe Bridge جالب  امكانات  از  يكی 
برچسب های رنگی برای تصاوير است. 

با اين روش می توانيد به هر كدام از عكس ها از يک تا پنج 
ستاره اختصاص دهيد. برای اين كار می توانيد پس از انتخاب 
عكس يا عكس های مورد نظرتان، از منوی Label در بخش 
Rating تعداد ستارۀ مورد نظرتان را انتخاب كنيد يا با زدن 

همزمان كليدهای Ctrl و يكی از اعداد 0 تا 5 به اندازۀ مدنظر، 
به تصاويرتان ستاره بدهيد. همچنين می توانيد از برچسب های 
رنگی استفاده كنيد بدين صورت كه از منوی label يكی از 
گزينه های بخش Label را انتخاب كنيد يا با كليدهای تركيبی 
Ctrl و يكی از اعداد 6 تا 9 اين كار را انجام دهيد )تصوير42(. 

   تصویر42 
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يكی ديگر از امكانات Adobe Bridge حالت بازبينی است 
بازبينی سريع  به   B و Ctrl با كليدهای ميان بر كه می توان 
عكس ها و انتخاب عكس های مورد نظر پرداخت )تصوير43(. با 
كليدهای جهتی راست و چپ، بين عكس ها حركت كرد و با 

انتخاب كليد جهتی پايين، بعضی از عكس ها را از انتخاب خارج 
كرد. هنگامی كه انتخاب عكس ها به پايان رسيد، كليد Esc را 
می زنيم و هم اكنون می توان روی عكس های منتخب، عمليات 

مورد نظر را انجام دهيم. 

يک پوشه از عكس هايتان را در نرم افزار Adobe Bridge باز كنيد و با دقت به تصاويرتان بنگريد و آن ها 
را بررسی كنيد. می توانيد با زدن دكمة Space روی صفحه كليد، هر عكس را به صورت تمام صفحه 
ببينيد؛ همچنين با يک بار كليک كردن روی عكس تمام صفحه، آن را از نمای نزديک تری ببينيد. 
برای  با ستاره های كمتر  را  تصاوير  رتبه بندی  و همين طور  بدهيد  پنج ستاره  تصاويرتان  بهترين  به 

عكس های ديگر ادامه دهيد. می توانيد از برچسب های رنگی نيز استفاده كنيد.

فعالیت کارگاهی

   تصویر43 
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روش جست و جو در آرشیو

همان گونه كه در ابتدای اين فصل آمد، مهم ترين هدف از يک 
اكنون  است.  عكس  يک  كردن  پيدا  سهولت  منظم،  بايگانی 
كه روش های مختلف برای مديريت تصاوير را آموخته ايد و با 
استفاده از نرم افزارهای مختلف می توانيد به تصاوير برچسب و 
كلمات كليدی اضافه كنيد و يک آرشيو منظم از تصاويرتان 
داريد كه درجه بندی شده اند، می خواهيم روش جست و جو در 

اين آرشيو و پيدا كردن تصوير مورد نظر را بياموزيم.
فعالیت کارگاهی

پوشه های  از  يكی   Adobe Bridge نرم افزار  از  استفاده  با 
باز  باز كنيد. )مثاًل پوشة عكس های شب يلدا را  عكستان را 
 Filter پانل  به   Adobe Bridge پنجرۀ كنيد. در سمت چپ 

توجه كنيد( )تصوير44(.
است  ممكن  دارند؟  وجود  بخش  اين  در  گزينه هايی  چه 

گزينه هايی كه می بينيد با تصوير باال تفاوت داشته باشند. 
به گزينة Keywords دقت كنيد. تمامی كلمات كليدی مربوط 
به فايل هايی كه در اين پوشه وجود دارند، در اين بخش ديده 
كليدی،  كلمة  هر  روی  كردن  كليک  با  می توانيد  می شوند. 
گزينه های  از  استفاده  با  ببينيد.  را  آن  به  مربوط  عكس های 
ديگر نيز می توانيد محدودۀ عكس های مورد نظر را مشخص 

كنيد. مثاًل عكس های دسته جمعی كه پنج ستاره دارند.
می بينيد كه به راحتی از بين تعداد زيادی عكس، می توانيد 

عكس های مورد نظرتان را جدا كنيد. 

   تصویر44 

   تصویر45 

برای جست و جوی دقيق تر، می توانيد از گزينة Find از منوی 
Edit استفاده كنيد يا كليدهای تركيبی Ctrl و F را بزنيد. با 

استفاده از اين گزينه به راحتی می توان معيارهای متفاوت و 
متنوعی برای جست و جوی فايل ها ايجاد كرد. با استفاده از 
دكمه + وـ  می توانيد يک معيار را اضافه يا كم كنيد )تصوير45(.
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 با استفاده از پنجرۀ Find فايل ها را با چه معيارها و ضوابطی می توان جست و جو كرد؟ گزينه های بخش 
Criteria را در يک جدول بنويسيد و برای هر گزينه توضيح كوتاهی درج كنيد.

جست و جو

با استفاده از گزينة Find و با كمک هنرآموز خود، تصاويری را پيدا كنيد كه شامل كلمة كليدی خيابان 
باشند، با ايزو 100 عكاسی شده و پنج ستاره داشته باشند. می توانيد با توجه به كلمات كليدی كه به 

عكس هايتان داده ايد، جست و جوهای متفاوت ديگری را انجام دهيد. 

فعالیت کارگاهی
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نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

1 انتقال فايل عكس به رايانه  1

2  دسته بندي عكس ها بر اساس زمان، زمان و 
موضوع 2

2 انتخاب عكس  3

2
شایستگی های غیرفنی،ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 

و نگرش:
 مسئوليت پذيري، درستكاري، مراقبت در برابر اتصاالت برق در رايانه

* ميانگين نمرات

شرح کار:
مهارت بايگاني عكس ها در رايانه با رعايت اصول كاربردي و توانايي جست وجو و پيدا كردن عكس هاي بايگاني شده

استاندارد عملکرد: 
انتخاب عكس ها و بايگانی آن ها به وسيله رايانه و گرفتن خروجی بر اساس اهداف و سفارش مشتری.

شاخص ها:
1- انتخاب تعدادی عكس از حافظه به رايانه و حذف عكس های اضافه )عكس های ضعيف و غير قابل چاپ(كنترل فايل به لحاظ ويروس

2- دسته بندی تصاوير به نسبت زمان، مكان، موضوع بوسيله نرم افزار بايگانی عكس
3- استفاده از نرم افزار بايگانی عكس و جدا كردن يک عكس از روی زمان، مكان و يا موضوع

4- اصالح و ويرايش عكس انتخاب شده )در حد تنظيم نور، رنگ و حذف زوائد( يا برش و كراپ كردن عكس

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: زمان: 30 دقيقه      مکان: سايت رايانه يا آتليه عكاسی 

تجهیزات: رايانه، )نرم افزار ويرايش عكس P.S/ نرم افزارهاي بايگانی عكس(
ابزار و تجهیزات:    

رايانه، نرم افزار بايگانی عكس، فايل عكس                                                                                                                                                                                                                                        

*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی وكسب شايستگی،2 می باشد.

ارزشیابی شایستگی جست وجو و بایگانی عکس
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برای اجرای یک تصویر ازقبل طراحی شده، هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟

استاندارد عملکرد

    هنرجويان در اين واحد يادگيري مهارت هاي شبيه سازي آثار را فرامي گيرند و به وسيله رايانه يا به شكل دستي 
به اجراي آن ها مي پردازند تا محصوالت گرافيكي قابل استفاده گردند. به عنوان نمونه طرح هاي انتخابي را به وسيلة 

ويدئو پروژكتور بر روي ديوار و يا سطوح ديگر بزرگ كرده و اجراي كامل اثر را انجام خواهند داد.

    تهية آلبوم ديجيتال در ابعاد متنوع بر اساس سليقه مشتري طبق استانداردهاي حرفه اي و به وسيله نرم افزارهاي تخصصي. 
)تهية آلبوم در اندازه هاي متنوع، تنوع در طراحي صفحات، جنس و جلد آلبوم(

2
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مقدمه

نرم افزارهاي ویرایش تصاویر

درگذشته كه عكاسی ديجيتال وجود نداشت، عكس ها را چاپ 
می كردند و در آلبوم قرار می دادند. آلبوم های عكس در اندازه ها 
و مدل های مختلفی وجود داشتند كه هنوز هم ممكن است 

يک يا تعدادی از اين آلبوم ها را در منزل داشته باشيد. 
با فراگير شدن عكاسی ديجيتال، چاپ عكس ها كم تر شد و 
مانند  ديگر  آلبوم ها  در  آن ها  نگهداری  و  اكنون چاپ عكس 
گذشته رايج نيست و ممكن است بسياری از عكس ها، هيچ وقت 
چاپ نشوند و به صورت فايل در رايانه و يا گوشی های همراه 

باقی بمانند. 
با اين حال يكی از امكاناتی كه از زمان شروع عكاسی ديجيتال، 

به تصاوير زير نگاه كنيد و نوع ويرايشی را كه در هر قسمت انجام شده است بنويسيد.

فراگير شد، طراحی آلبوم است. هم اكنون به جای آلبوم های 
قديمی كه تعدادی عكس يک شكل و يک اندازه كنار هم قرار 
می گرفتند؛ امكان طراحی جذاب صفحات آلبوم و كنار هم قرار 
دادن عكس ها با اندازه های متفاوت و حتی درج متن در كنار 

تصوير به راحتی وجود دارد.
باشند،  آلبوم های عكس می توانند موضوعات متنوعی داشته 
موضوعات  با  آلبوم هايی  تا  گرفته  خانوادگی  آلبوم های  از 
تجاری  آلبوم های  همچنين  و  مراسم  و  سمينار  همايش، 
يا نمونه كيک های يک  مربوط به محصوالت يک كارخانه و 

شيرينی فروشی.

از چه موضوعات ديگری برای طراحی يک آلبوم عكس می توانيد نام ببريد؟ با جست و جو در محيط پيرامون 
خود، موضوعات آلبوم های عكس را يادداشت كنيد و در كالس دربارۀ آن ها گفتگو كنيد.

پرسش کالسی

............................................................................................................
پیش از ویرایش   تصویر1  پس از ویرایش   تصویر2 



158

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

پیش از ویرایش   تصویر3 

پیش از ویرایش   تصویر5 

پیش از ویرایش   تصویر7 

پس از ویرایش   تصویر4 

پس از ویرایش   تصویر6 

پس از ویرایش   تصویر8 
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............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

پیش از ویرایش   تصویر9 

پیش از ویرایش   تصویر11 

پیش از ویرایش   تصویر13 

پس از ویرایش   تصویر10 

پس از ویرایش   تصویر12 

پس از ویرایش   تصویر14 
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در سال گذشته با نرم افزار فتوشاپ و استفاده از آن برای ويرايش 
عكس آشنا شديد. همان طور كه اشاره شد، برای اين كه تصاويِر 
بهتر و كامل تری داشته  امكان ويرايش  با  و  باالتر  با كيفيِت 

باشيم؛ می توانيم به صورت خام  )RAW( عكاسی كنيم. 
هنگام عكاسی با فرمت RAW در حقيقت تمام اطالعاتی كه 
و تصرف، در يک  بدون دخل  ثبت می كند،  سنسور دوربين 
خام  فايل  يک  دليل حجم  همين  به  می شوند.  ذخيره  فايل 

ويرايش  امكان  و  است   jpg فايل های  برابر  چندين  دوربين 
زيادی وجودی دارد. 

نرم افزارهای  به   ،RAW فايل های  ويرايش  و  بازكردن  برای 
كه  اختصاصی  نرم افزارهای  جمله  از  داريم.  نياز  خاصی 
همراه  فشردۀ  لوح  در  عكاسی  دوربين های  توليدكنندگان 

دوربين قرار می دهند )تصاوير15تا 18(.

   تصویر16 

   تصویر15 
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   تصویر18 

   تصویر17 
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 عالوه بر آن از معروف ترين نرم افزارهای ويرايش فايل های خام می توان به پالگين Adobe Camera RAW و نرم افزار 
Adobe LightRoom اشاره كرد )تصاوير19و20(.

   تصویر20 

   تصویر19 
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از نرم افزار Lightroom عالوه بر ويرايش تصاوير، می توان برای آرشيو و بايگانی 
و   )Slide Show( اساليدشو   ،)Photo Book( آلبوم عكس  طراحی  عكس ها، 

گالری های اينترنتی )Web Gallery( استفاده كرد.

با دوربين خود تعدادی عكس با فرمت RAW و jpg بگيريد. فايل های jpg  را با فتوشاپ و فايل های 
RAW را با Adobe Camera RAW ويرايش كنيد و نتيجه را مقايسه كنيد. ويرايش می تواند شامل 

تصحيح نور، رنگ، كنتراست، كادر و... باشد. 

فعالیت کارگاهی

ویرایش عکس

عكسی كه با فرمت RAW  گرفته شده نياز به ويرايش دارد. 
هنگامی كه با فرمت Jpg  عكاسی می كنيم، دوربين اصالحات 
الزم را انجام می دهد ولی فايل خام، بدون ويرايش و تبديل 
به يک فايل با پسوند متداول مانند tiff يا jpg ، قابليت چاپ و 

استفاده را ندارد.
همان گونه كه اشاره شد، برای ويرايش و تبديل فايل خام به يک 
عكس قابل استفاده، می توان از نرم افزارهای متفاوتی استفاده 
 Adobe Camera كرد. در اين بخش، ويرايش عكس با پالگين
RAW را با هم مرور می كنيم. اگر ويرايش با اين نرم افزار را به 

خوبی بياموزيد، هنگام استفاده از هر نرم افزار ديگری می توانيد 
تنظيمات مربوط را به آسانی پيدا كرده و انجام دهيد. 

هنگامی كه تصميم به ويرايش يک عكس می گيريد، مهم ترين 

به درستی  ويرايش  تا  نكته، تشخيص مشكالت عكس است 
انجام شود. 

به همين منظور قبل از تغيير دادن تنظيمات، نخست به اين 
سؤاالت پاسخ دهيد:

آيا عكس نياز به تنظيم وايت باالنس دارد؟ 
آيا نياز است عكس روشن تر يا تيره تر شود؟ 

آيا الزم است كنتراست عكس كمتر يا بيشتر شود؟ 
آيا در مناطق روشن، جزئيات به اندازۀ كافی وجود دارند؟ 

آيا در مناطق تيره، جزئيات به اندازۀ كافی وجود دارند؟ 
آيا بهتر است رنگ های عكس اشباع شوند يا برعكس؟

آيا كادر عكس مناسب است يا نياز به اصالح كادر وجود دارد؟ 

چه پرسش های ديگری به نظرتان می رسد؟ آن ها را بنويسيد و در كالس دربارۀ آن ها گفتگو كنيد.
با دوبار كليک كردن يک فايل RAW در نرم افزار Adobe Bridge به طور پيش فرض، فايل RAW در 
Adobe Camera RAW باز می شود. همان گونه كه در تصوير21و22 می بينيد، تعدادی ابزار در باالی 

پنجره وجود دارد و در سمت راست نيز تعدادی سربرگ وجود دارد كه از طريق هر كدام می توان 
تنظيمات مربوط به تصوير را تغيير داد.

پرسش کالسی
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اولين سربرگ در تنظيمات سمت راست Basic  نام دارد كه شامل تنظيمات پايه است.
همان گونه كه در تصوير ديده می شود، اولين گزينه White Balance است. در فايل های 
RAW برخالف عكس های jpg به راحتی می توان، وايت باالنس را با دقت باالتری به جای 

دوربين، در نرم افزار تنظيم كرد.
در قسمت بعدی می توان تيرگی و روشنی عكس را تنظيم كرد. با كليک كردن دكمة 
Auto، نرم افزار، تنظيمات موردنظرش را روی تصوير انجام می دهد كه می تواند مناسب 

 Default باشد يا با نظر و هدف ما در ويرايش، تفاوت داشته باشد. با كليک كردن دكمة
تنظيمات به حالت اوليه برمی گردد.

گزينه های بعدی در جدول زير آمده اند:
Exposureافزايش يا كاهش روشنايی كلی تصوير 
Contrastافزايش يا كاهش كنتراست تصوير

Highlightsروشن تر يا تيره تر كردن بخش های روشن تصوير، بدون اثر روی بخش های تيره
Shadowsروشن تر يا تيره تر كردن بخش های تيرۀ تصوير، بدون اثر روی بخش های روشن
Whitesتنظيم نقطة سفيد تصوير 
Blacksتنظيم نقطة سياه تصوير
Clarityافزايش يا كاهش كنتراست تن های ميانی

Vibranceافزايش يا غلظت رنگ های تصويری به صورت هوشمند
Saturationافزايش يا غلظت رنگ های تصوير به صورت يكسان

   تصویر22 

   تصویر21 

تعدادی از عكس های خام انتخابی خود را باز كنيد و تنظيمات باال را در صورت نياز روی عكس ها 
اعمال كنيد.

فعالیت کارگاهی
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عناصر بصري در عکس

بينايی  حس  وسيلة  به  تصوير  طريق  از  كه  مفاهيمی  همة 
سطح،  خط،  نقطه،  مثل  بصری  عناصر  از  مي شوند،  دريافت 
قالب  در  تيرگی- روشنی  و  اندازه  بافت،  حجم، رنگ، شكل، 

كيفيت های بصری مانند تعادل، تناسب، هماهنگی، كنتراست 
و... تشكيل شده اند.

به تصاوير زير نگاه كنيد و با توجه به آن چه دربارۀ عناصر بصری آموخته ايد، هر عكس را به عناصر بصری 
تجزيه كرده سپس كارها را به صورت نمايش كارگاهی روی ديوار كالس نصب كنيد و با راهنمايی 
هنرآموز خود به گفتگو دربارۀ آناليز عكس ها بپردازيد. عناصری را كه در هر عكس می بينيد نام ببريد.

فعالیت کارگاهی

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

   تصویر23 

   تصویر24 
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......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

   تصویر26 

   تصویر25 

   تصویر27 
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خصوصیات رنگ ها

همان طور كه می دانيم جهان پيرامون ما، سرشار از رنگ های 
است.  دشوار  كاری  رنگ،  بدون  جهان  تصور  است.  مختلف 
همة ما از اهميت رنگ ها در زندگی خود اطالع داريم. مثاًل 
لباس هايی كه انتخاب می كنيم يا وسايلی كه برای خانه های 
به  ما  و عالقة  اساس سليقه  بر  و... همه  تهيه می كنيم  خود 

رنگ های مختلف است و همواره تالش داريم كه هماهنگی در 
انتخاب رنگ های مختلف را رعايت كنيم.

متفاوتی  مختلف خصوصيات  رنگ های  گفت  می توان  آيا  اما 
دارند؟

به چند طريق می توانيد رنگ ها را دسته بندی كنيد؟

 بعضی آثار گرافيكی مانند كاتالوگ ها، بروشورها، آگهی های تبليغاتی، وب سايت ها، پوسترها و بسته بندی 
محصوالت گوناگون را مشاهده و بررسی كنيد و براساس خصوصيات رنگ ها بگوييد دليل كاربرد آن 

رنگ ها برای طراحی چه بوده است؟
آيا ارتباط مناسبی ميان انتخاب رنگ و مفهوم مورد نظر طراح مشاهده می كنيد؟

تحقیق کنید

   تصویر28 
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ترکیب و همنشینی رنگ ها

موكت  با  كه  آبی  رنگ  به  ديوارهايی  با  كنيد  تصور  را  اتاقی 
آبی رنگ پوشيده شده است. برای گوشة اتاق قرار است گلدان 
رنگی  چه  با  گلدان  شما  نظر  به  شود.  داده  سفارش  بزرگی 
می تواند با فضای اتاق، هماهنگی )هارمونی( رنگی داشته باشد؟ 
رنگ های گرم مثل قرمز و نارنجی مناسب ترند يا رنگ های سرد 

مثل سبز، آبی و بنفش؟

   تصویر30    تصویر31 

   تصویر29 
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 كاغذ يا مقوایA4 به رنگ های سياه، سفيد و خاكستری انتخاب كنيد. سپس كاغذهای رنگی به اندازۀ 
5×5 سانتی متر برش بزنيد و دو به دو روی مقواها قرار دهيد )مانند نمونه( و تأثيرات هر يک را مشاهده 

كنيد. 
با دوستان خود در اين زمينه گفت وگو كنيد.

با كمک هنرآموز خود نتايج به دست آمده را بررسی كنيد.

فعالیت کارگاهی

   تصویر32 



170

به کار گیری رنگ در آلبوم عکس

قبل  قسمت های  در  كه  همان طور 
موضوعات  برای  آلبوم  ها  شد،  اشاره 
مختلفی مانند عروسی، سفر، جشن 
و  عبادت  جشن  فارغ التحصيلی، 
تكليف، تولد فرزند، سفرهای تفريحی، 
سياحتی، زيارتی، معرفی محصوالت 
مختلف تجاری و... طراحی می شوند. 
نكتة قابل توجه در آلبوم ها اين است 
اساسی  و  كه عكس ها نقش كليدی 
در آن ها دارند و به كارگيری رنگ در 
طراحی نبايد از اهميت عكس ها كم 
فرم های طراحی  و  يا رنگ ها  و  كند 
شده بيشتر از عكس ها ديده شوند. در 
تصاوير 33 تا 38 رنگ های به كاررفته 
در پس زمينه بيشتر از عكس ها ديده 
ديده  بهتر  به  تنها  نه  و  می شود 
شدن عكس ها كمكی نمی كند بلكه 
عكس ها را از زمينه آلبوم جداكرده و 

ناهماهنگی بصری ايجاد كرده است. 

   تصویر33 

   تصویر34 

   تصویر35 
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   تصویر36 

   تصویر37 

   تصویر38 
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   تصویر39 

   تصویر40 

   تصویر41 

طراحی  در  رنگ  به کارگیری  برای 
آلبوم ها، به نکات زیر توجه کنید:

مفيد  گاهی  آلبوم  در  رنگ  كاربرد   -
است اما ضروری نيست. برای طراحی 
به  توجه  با  است  بهتر  عكس،  آلبوم 
استفاده  از رنگ  به ضرورت  و  موضوع 

شود.
- استفاده از يک تم رنگی، در طراحی 
آلبوم ها ، هويت منسجمي را در طراحی 
ايجاد می كند؛ مثل يک رنگ )نارنجی، 
آلبوم  كل  در  شونده  تكرار  و...(  آبی 

)تصاوير39 تا 41(.
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   تصویر42 

   تصویر43 

   تصویر44 

خاموش،  رنگی  خاكستری،  رنگ 
بی تحرك و خنثی است و از رنگ های 
تناليته های  انرژی می گيرد.  كنار خود 
زمينة  برای  خوبی  گزينة  خاكستری، 
آلبوم عكس است و به رنگ های عكس 
جلوۀ خوبی می دهد  )تصاوير42 تا 44(.
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طراحی صفحه های آلبوم 

اولين قدم برای طراحی آلبوم عكس پس از عكاسی چيست؟
آيا عكس ها را بايد طبق قاعده و اصول خاصی كنار يكديگر قرار 

داد يا بر اساس سليقة فردی آن ها را چيدمان كرد؟
پس از عكاسی از موضوع، ابتدا عكس ها با هم فكری عكاس، 

مشتری و با نظارت طراح آلبوم، انتخاب می شوند.

بعد از اين كه كادر خود را در اندازۀ مناسب انتخاب كرديد بايد 
از گريدبندی استفاده كنيد.

آيا تاكنون دربارۀ »گريد« چيزي شنيده ايد؟
»گريدبندی« چه كمكی به طراح در طراحی آلبوم می كند؟

عكس های انتخابی بايد كيفيت الزم را داشته باشند و عالوه 
بر نكات فنی از جمله نورسنجی درست، عمق ميدان مناسب، 
به  بايد  آن،  مانند  و  سوژه(  بودن  )فوكوس  تصوير  وضوح 
با  عكس ها  تناسب  و  تصوير  رنگ های  مناسب،  كادربندی 
يكديگر نيز دقت كرد. انتخاب تعداد عكس ها، بستگی به اندازۀ 

آلبوم و تعداد صفحات آن دارد. 

برای  كه  است  عمودی  و  افقی  خطوط  از  تركيبی  »گريد« 
قانون مند كردن و همسان سازی حاشيه های صفحات، فاصلة 
دقيق عكس ها و نوشته ها با يكديگر و يكسان سازی اين عوامل 

در كل آلبوم به كار می رود )تصاوير45و46(.

- اگر اندازۀ آلبوم كوچک است و يا تعداد برگه های كمي دارد، نبايد تعداد زيادی عكس انتخاب شود؛ 
زيرا باعث فشردگی عكس ها در كنار يكديگر شده و از نظر بصری، عدم تمركز و تأكيد و يا نوعی 
آشفتگي بصری ايجاد می كند؛ در نتيجه عكس ها خوب ديده نشده و از سويی خالقيت در تركيب بندی 

عكس ها كم تر می شود.
پس از انتخاب عكس ها، قدم بعدی تركيب بندی عكس ها در صفحات آلبوم است.

- آلبوم های ديجيتال با هر موضوعی كه باشند، حتماً بايد در دو صفحة روبه روی هم طراحی شوند. 
مثاًل اگر اندازۀ هر صفحة آلبوم  20×20 است، كادری كه بايد انتخاب شود 40×20 است. زيرا آلبوم ها 

هميشه به صورت دو صفحة روبه روی هم ديده می شوند.

به نظر شما چه ارتباطی بين تعداد عكس و اندازه و صفحات آلبوم وجود دارد؟
پرسش کالسی

توجه
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گريدبندی باعث كارايی، صرفه جويی در زمان، تداوم تشخيص اطالعات و راحتی حركت چشم بيننده 
می شود.

توجه

خط تا

حوزه چاپ

حوزه طراحى

خط تا

حوزه چاپ

حوزه طراحى

   تصویر45 

   تصویر46 
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چهار عكس از يک موضوع واحد انتخاب كنيد و در يک كادر 30×60 با رعايت گريدبندی، آن ها را 
تركيب كنيد.

تحقیق کنید

رعایت ترازبندی در گرید)سمت راست( رعایت نکردن ترازبندی در گرید)سمت چپ(   تصویر47 

رعایت فاصله های مساوی در گریدبندی)سمت راست( رعایت نکردن فاصله ها در گریدبندی)سمت چپ(   تصویر48 
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جهت عکس ها

آيا تا به حال به اين نكته توجه كرده ايد كه هر عكس دارای 
جهتی خاص است؟

كنار  در  آن ها  تركيب بندی  در  تأثيری  چه  عكس ها،  جهت 
يكديگر می گذارند؟

به طور كلی عكس ها از نظر جهت به دو دسته خنثی و پويا 
تقسيم می شوند.

به  آن ها  نگاه  جهت  كه  عكس هايی  خنثی:  تصاویر   -1
اين  می شوند.  ناميده  خنثی  است،  مخاطب  روبه روي  سمت 
تصاوير می توانند هر جای صفحه قرار بگيرند و بيشتر آن ها 

تركيب بندی های متعادل و منسجم ايجاد می كنند. همچنين 
در چينش و ارتباط با عكس های ديگر آلبوم، آسان تر هماهنگ 

می شوند )تصاوير49و50(.
2- تصاویر پویا: به عكس هايی كه جهت نگاه به سمت راست 
پايين كادر است، »پويا« گفته می شود. در  يا  و  باال  يا چپ، 
ايجاد  بيشتری  اين تصاوير جذابيت و هيجان  آلبوم،  طراحی 
بيشتر  عكس ها  اين  با  آلبوم  طراح  چالش  بنابراين  می كنند، 

خواهد بود و در تركيب بندی آن ها نيز زمان بيشتری بايد 
صرف شود )تصاوير51 تا 53(.

   تصویر50 

   تصویر49    تصویر51 
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به طور كلی دو هدف برای طراحی آلبوم ديجيتال وجود دارد:
 1- بهتر ديده شدن عكس ها در صفحه
 2- انگيزه برای ديدن صفحه های بيشتر

به همين دليل عناصری كه در طراحی آلبوم به كار می روند، 
بايد در جهت رسيدن اين اهداف به كار روند. از مهم ترين نكات 

در طراحی آلبوم می توان به موارد زير اشاره كرد:
- بينندۀ آلبوم، عكس را به صورت كلی درك می كند. جزئيات 

و عناصری كه در طراحی آلبوم به كار می رود بايد در فرم كلی 
زيبا باشند.

- طراحی آلبوم بايد به صورت گسترده )دو صفحة كنار هم( 
در نظر گرفته شود و برای ارتباط اين دو صفحه، می توان از 
زمينة ثابت، فرم ادامه دار يا عكس های ادامه دار در دو صفحه 

بهره گرفت )تصاوير54 تا 56(.

1- چند نمونه از عكس هايي را كه از نظر جهت ديد، »خنثي« و عكس هايي را كه از نظر جهت ديد، 
»پويا« هستند انتخاب كنيد و بدون فكر قبلي بر روي ديوار كالس نصب كنيد. دربارۀ موقعيت عكس ها 

بر روي ديوار يا بُرد كالس و اثري كه بر يكديگر مي گذارند گفت وگو كنيد.
2- اكنون عكس ها را از روي ديوار يا برد برداشته و بار ديگر با يک نظم فكري و بصري آن ها را چيدمان 

كنيد.

فعالیت کارگاهی

   تصویر53    تصویر52 
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   تصویر54 

   تصویر55 

   تصویر56 
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   تصویر57 

   تصویر58 

   تصویر59 

به  آلبوم  طراحی  در  كه  عناصری   -
نقش های  )اسليمی ها،  می روند  كار 
از  بايد  و...(   )Pattern( شونده  تكرار 
نظر بصری، سبک، كوچک و كم رنگ 
اول  درجة  در  نبايد  واقع  در  و  باشند 
معنی  اين  به  باشند.  توجه  و  اهميت 
شوند  ديده  عكس ها  بايد  اول  كه 
سپس آن ها نقش كمک كننده و درجه 
ديگر  عبارت  به  باشند.  داشته  را  دوم 
شدن  بهتر  به  بايد  بصری  عناصر  اين 
صفحه آرايی و عكس كمک كنند و نه 
اين كه ديدن عكس ها را مختل كنند. 
تصاوير57 تا 59 نمونه هايی از كاربرد 
را  تكرارشونده  نقش های  نامناسب 
 62 تا   60 تصاوير  در  می دهد.  نشان 
طراحی  زيبايی  به  تكرارشونده  نقوش 

آلبوم كمک كرده است.
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   تصویر60 

   تصویر61 

   تصویر62 
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   تصویر63 

   تصویر64 

   تصویر65 

با توجه به جهت آن ها در  - عكس ها 
همچنين  شوند.  تركيب بندی  صفحه 
ضروری است كه به جهت كلی آلبوم، 
ورق  برعكس  يا  به چپ  راست  از  كه 

می خورد، دقت شود )تصوير63(.
- در صفحه آرايی آلبوم بايد در آرايش 
يک دست  چيدمانی  صفحات،  تمام 
)استفاده  باشد  داشته  وجود  واحد  و 
و  وحدت  كه  گونه ای  به  گريد(  از 
آن  موضوع  با  آلبوم  كل  يكپارچگی 

مشاهده شود )تصاوير64 و 65(.
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   تصویر66 

   تصویر67 

   تصویر68 

آرامش  و  سكون  صفحه ای  در  اگر   -
مورد نظر است، بهتر است از اشكال و 
فرم های افقی استفاده شود )تصاوير66 
می خواهيم  كه  هنگامی  و  تا68( 
صفحة آلبوم عكس، استحكام و ثبات 
را به بيننده انتقال دهد، آسان ترين و 
مناسب ترين گزينه، استفاده از فرم های 

عمودی است )تصاوير69 تا 71(.
به ياد داشته باشيم استفاده از اشكال 
و خطوط مورب، تحرك و جنبش را 

تداعی می كند )تصاوير72 تا 74(.
كنار  در  نوشته  كاربردن  به  برای   -
عكس ها بهتر است به فاصلة حروف و 
خطوط از يكديگر )كرنينگ و لدينگ( 

توجه كرد.
- تا حد امكان سعی شود عكس ها و 
نوشته ها لبة كار نباشند )به جز مواردی 

كه عكس، كل صفحه را پر می كند(.
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   تصویر69 

   تصویر70 

   تصویر71 
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   تصویر72 

   تصویر73 

   تصویر74 
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   تصویر75 

   تصویر76 

   تصویر77 

- عبارت »فضای منفی« كه به فضای 
می شود،  گفته  نيز  خالی  و  سفيد 
مفهوم  به  بودن  خالی  نشان دهندۀ 
بلكه  نيست.  آن ها  بودن  غيرضروری 
برای چشم نواز شدن و پرهيز از تراكم 
آگاهانه  استفادۀ  صفحات،  تصويري 
است. در  بسيار ضروری  اين فضاها  از 
تصاوير75 تا 77 از فضای سفيد بسيار 
كمی استفاده شده است. اين عكس ها 
را با تصاوير78 تا 80 مقايسه كنيد. به 

نظر شما كداميک بهتر هستند؟
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   تصویر78 

   تصویر79 

   تصویر80 
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- اگر عكس همراه با نوشته است )مثاًل 
...( بايد  توضيح عكس يا تبليغ برند و 
قرار  طوری  نوشته ها  كه  كرد  توجه 
بگيرند كه در ارتباط با عكس باشند و 
همچنين  قرارگيرند.  مناسب  جای  در 
برای مخاطب يا بيننده سردرگمی ايجاد 
نكنند و  اهميت عكس را درنظر بگيرند. 
زيرا ممكن است در يک صفحه، چند 
عكس با توضيحات متفاوت باشد. طراح 
آلبوم بايد با خالقيت، جای مناسب هر 
نوشته را مشخص كند. طراح می تواند 
از خط و رنگ، برای ايجاد ارتباط بين 
عكس و نوشته استفاده كند )تصاوير 81 

تا 84(.

   تصویر81 

   تصویر82 
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   تصویر83 

   تصویر84 
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انتخاب  آلبوم  طراحی  برای  را  خود  عكس های  كه  اكنون 
كرده ايد، ترتيب قرارگيری و اندازۀ هر يک را مشخص و آن ها 
را ويرايش كرده ايد، زمان آن رسيده كه آلبوم خود را طراحی 

كنيد.
برای طراحی يک آلبوم عكس، نرم افزارهای متفاوت و متنوعی 

وجود دارند. برخی نرم افزارها مانند Adobe Lightroom  يک 
بخش مجزا برای طراحی آلبوم دارند كه با الگوهای از پيش 

آماده شده، كار طراحی را ساده می كنند )تصوير85(. 
عكس  آلبوم  طراحی  برای  می توان  نيز  فتوشاپ  نرم افزار  از 

استفاده كرد. 

   تصویر85 
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در نرم افزار فتوشاپ يک صفحة جديد باز كنيد و تعدادی عكس را به دلخواه در صفحه بچينيد. برای 
چيدمان عكس ها می توانيد از نمونه هايی كه با كاغذ درست كرده ايد الگو بگيريد.  

فعالیت کارگاهی

 Adobe نرم افزار ديگری كه معموالً برای صفحه آرايی كتاب، مجالت و روزنامه ها استفاده می شود -
InDesign است كه از آن برای طراحی آلبوم عكس نيز می توان استفاده كرد )تصوير86(.

- برخی نرم افزارهای ساده با طرح های از پيش آماده شده هم وجود دارند. همچنين امروزه با گسترش 
روزافزون سرويس های آنالين، برخی سايت های اينترنتی نيز وجود دارند كه می توان با عضويت در آن ها 
عكس های خود را به صورت دلخواه در قالب آلبوم، طراحی و با پرداخت هزينه ای چاپ كرد و با پست 

تحويل گرفت. 
اگر اصول طراحی را فراگرفته باشيم ديگر تفاوتی وجود ندارد كه از چه نرم افزاری استفاده مي كنيم.

نکته

   تصویر86 
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انواع کاغذهای چاپ عکس

اندازه های استاندارد آلبوم هاي عکس

هر كدام از هنرجويان يک عكس را بر روی چند نوع كاغذ عكس مختلف چاپ كنيد و تفاوت آن ها را ببينيد. 
عكس های خود را با همكالسی های خود مقايسه كنيد و دربارۀ آن ها در كالس صحبت كنيد.

جست و جو

10×20
15×30
20×30
20×40
20×50
30×40
30×50
30×60
30×70
30×80
40×60
40×80
40×90
50×100

در  می شوند  استفاده  عكس  چاپ  برای  كه  كاغذهايی 
بافت های متنوعی وجود دارند كه می توان به كاغذهای مات، 
براق، سيلک )ابريشمی( و متاليک اشاره كرد. با توجه به نوع 

كاربرد آلبوم و عكس ها بايد كاغذ مناسب را انتخاب كرد. 
در برخی آلبوم ها می توان از تركيب كاغذهای متفاوت برای 

صفحات مختلف استفاده كرد.

به دو صورت متری  به طور كلی كاغذهای چاپ عكس 
)رول( و تک برگ )شيت( در اندازه های استانداردی توليد 
مختلف  عرض های  در  متری  كاغذهای  امروزه  می شوند. 
مراكز  بيشتر  و  دارند  كاربرد  كاغذهای تک برگ  از  بيش 
چاپ عكس ديجيتال از كاغذهای متری )رول( استفاده 

می كنند )تصوير86(.
بر اساس نوع استفادۀ آلبوم و سفارش مشتری، می توان 
سايز هر برگ آلبوم را از 10×10 سانتی متر تا 50×50 
سانتی متر در نظر گرفت. همان طور كه قباًل اشاره شد، بايد 

دو صفحة روبرو را با هم طراحی و چاپ كرد. 
برای  متداول  اندازه های  از  تعدادی  روبه رو  جدول  در 
طراحی و چاپ آلبوم های عكس آورده شده اند. الزم به ذكر 
است اندازه های دقيق معموالً چند ميلی متر با اين اندازه ها 
تفاوت دارند. مثاًل اندازه ای كه اصطالحاً 30×20 ناميده 
می شود به صورت دقيق 8×12 اينچ يعنی 30/48×20/32 

سانتی متر است. 

 تصویر86  
کاغذ شیت در چاپگرعکس)تصویر باال(

کاغذ رول در چاپگر عکس)نصویر پایین( 
جدول اندازه های
 استاندارد آلبوم عکس
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مراحل چاپ عکس دیجیتال

صحافی آلبوم

 برای چاپ افست، تمام فايل ها بايد بر اساس سيستم رنگی CMYK باشد كه چهار رنگ اصلی آن سايان، 
ماژنتا، زرد و مشكی است.

دوربين های ديجيتال عكس ها را با مدل رنگی RGB ثبت می كنند.

یادآوری

 به كتاب »عكاسي پرسنلي و ويرايش حروف و تصوير« مراجعه كنيد و دربارۀ عكس هايي كه بر اساس 
سيستم رنگي CMYK چاپ مي شوند، مطالبي را براي ارائه به ديگر هنرجويان در كالس جمع آوري و 

دربارۀ آن ها گفتگو كنيد.

فعالیت کارگاهی

همان طور كه سال گذشته آموخته ايد، روش های مختلفی 
چاپگرهای  با  عكس  چاپ  از  دارد.  وجود  چاپ  برای 
حساس  كاغذهای  روی  چاپ  تا  گرفته  جوهرافشان 

عكاسی و همچنين چاپ افست با تيراژ باال.
روشی  چه  به  ديجيتال  آلبوم های  معموالً  می دانيد  آيا 

چاپ می شوند؟
معموالً آلبوم های ديجيتال در چند نسخة محدود بر روی 
كاغذهای حساس عكاسی چاپ می شوند و روی مقوای 

برگه های آلبوم عكس با چسب مخصوص روی مقوای ضخيم 
صحافی  متنوعی  جلدهای  با  و  می شود  پرس  و  چسبانده 
می شود. تنوع جلدهای آلبوم زياد است و از جلدهای چرمی 
ساده گرفته تا جلدهای فانتزی مختلف با توجه به سليقه و 

بودجه مشتری وجود دارند. 

ضخيم پرس و سپس صحافی می شوند.
است.   RGB صورت  به  دستگاه ها  اين  در  چاپ  فرايند 
در اين چاپگرها كاغذ حساس عكاسی در درون دستگاه 
در تاريكی مطلق قرار دارد و تصوير توسط پرتوهای نور 
به كاغذ تابانده می شود و سپس در داروهای مخصوصی 
ظاهر می شود و پس از شستشو و خشک شدن از دستگاه 

بيرون می آيد.

   تصویر87 


