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 بشای تٌْب قببلیت ایي کِ ضَد هی تػَس ایٌغَس اغلب کٌین، هی غحبت 6 الیتشٍم ٍ CC فتَضبپ دس ”صدا هِ“ یب DE haze جذیذ قببلیت دسببسُ ٍقتی

 بشای خَدم سا فبسسی هؼٌی ایي. ببضذ غحیح DE haze بشای ًبم ایي ًیستن هغوئي) داسد کبسبشد ضَد هی گشفتِ ببساى ٍ غببس ٍ هِ دس کِ ّبیی ػکس

 ػکبس یک.ضَد هی گشفتِ ضب آسوبى اص کِ است ّبیی ػکس بِ هشبَط پالگیي ایي جبلب بسیبس اهب پٌْبى کبسبشد یک!(. کشدم اختشاع پالگیي ایي

 بب گیشین، هی ضْشی ّبی هحیظ دس هب کِ ّبیی ػکس اغلب هبًٌذ کِ کشدُ هٌتطش ضب آسوبى اص سا ّبیی ػکس Tom Mackintosh ًبم بِ ًیَصلٌذی

 کبس اص جبلب چٌذاى ّب هکبى ایي دس ضب آسوبى ّبی ػکس کِ ضَد هی ببػث ّب ضْش آسوبى دس پشاکٌذُ ًَسّبی ٍجَد. است ضذُ پَضیذُ پشاکٌذُ ًَسّبی

 ثبًیِ 47 آى ًَسدّی صهبى ٍ گشفتِ ISO 3200 حسبسیت سٍی 07mm f/2.8-42 لٌض یک ٍ کبًي DSLR دٍسبیي یک بب سا ػکس ایي اٍى. دسًیبیذ

 :بَدُ ضکل ایي بِ ٍیشایص اص پیص خبم ػکس ایي. است کطیذُ عَل

 

ایي ػکس دّذ ٍ بِ  داد تغییش هی کٌذ ٍ سًگ ٍ ًَس ٍ ًَیض تػَیش سا بشاسبس ٍیشایص استبًذاسدی کِ پیطتش اًجبم هی اٍ ضشٍع بِ ٍیشایص ػکس هی

 :سسذ هی

 

. ضًَذ هی دیذُ صیببتش ّب سًگ ٍ است هطخع ًسبتب ضیشی ساُ کْکطبى ضذُ گشفتِ تػَیش دس. ًیست بذ ّن چٌذاى ػکس ًتیجِ بیٌیذ هی کِ ّوبًغَس

 :است دادُ سٍی 02+ بِ DE haze هتغیش هقذاس افضایص اص پس کِ است ای ًتیجِ ایي اهب

 

 

 .آٍس است حیشت بیٌیذ ًتیجِ ػکس وبًغَس کِ هیّ
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ّبی آسوبى تْشاى اهتحبى کٌیذ. هغوئٌب ػکسی کِ اص آسوبى  بذ ًیست ضوب ّن صٍدتش ًسخِ جذیذ فتَضبپ سا تْیِ کشدُ ٍ ایي پالگیي سا سٍی ػکس

 .ایذ ًخَاّذ داضت ّبیی کِ تببحبل دیذُ ضَد، ضببّتی بِ ػکس تْشاى حبغل هی

 

 ّب پالگیي چیست؟ پالگیي خَد اهب.  داسد گزاسی تبثیش ًقص ٍ است هْن بسیبس پالگیي ای حشفِ عشاح یک بشای ٍ است فتَضبپ جبًبی ابضاس الگیي

 فؼبلیت بشًبهِ کبس دادى گستشش ٍ بْبَد صهیٌِ دس بتًٌَذ ّن اًٍْب تب دادُ کبسبشاى بِ فتَضبپ هثال افضاس ًشم سبصًذُ ضشکت کِ ّستٌذ جبًبی ابضاسّبی

 بشًبهِ بشای هیتًَِ کسی ّش یب ٍ ضشکت ّش پس. گٌجبًذًذ بشًبهِ دس سٍ خبغیت ایي هیکٌٌذ تَلیذ سٍ چیضی کِ ّبیی بشًبهِ ّوِ هؼوَال ٍ ببضٌذ داضتِ

 ٍ ًػب هشاحل خَدش بشای پالگیي ّش ٍلی ّست بشًبهِ اٍى کبسکشد هحذٍدُ دس پالگیي یک کبسّبی اغَال ٍ بسبصُ پالگیي فتَضبپ هثل ًظش هَسد

 ّن ٍ ّب پالگیي داسًذ گیشی چطن ّبی تفبٍت ّن بب هطخػی کبسّبی دادى اًجبم دس افضاسّب ًشم اص خیلی کِ عَس ّویي ٍ داسُ ای جذاگبًِ ّبی کبسکشد

 ّستٌذ هبحث ّویي ضبهل

 پالگین ها در فتوشاپ چی کار میکنند؟

 

 ایي بحث ٍ ّستص یکی البتِ حذٍدی تب ّب اکطي بب کبسش ٍ هیطِ اًجبم ّب پالگیي بب عشح یک سٍی بش ضذُ تؼییي پیص اص تٌظیوبت ٍ افکتْب اػوبل

 یب ٍ ػکستَى سٍی سٍ افکت یک بخَاّیذ ضوب اگِ هثال داسًذ هفػلی قضیِ ٍ کشد غحبت ًویطِ ایٌجب دس دیگِ هیکٌٌذ کبس چِ فتَضبپ دس ّب اکطي کِ

 کبسّبی اص بؼضی چَى) داد اًجبم ًویطِ سٍ کبسی ّوچیي اغال یب بذیذ اًجبم دست بب سٍ کٌیذ ببص هیتًَیذ فتَضبپ دس کِ عشحی ّش یب ٍ ًَضتتَى

 بشای کبفی داًص بِ ًیبص اٍال کبس اٍى دادى اًجبم بشای ایٌکِ یب ٍ( کشد اجشا فتَضبپ دس ًویطِ پالگیٌْب ٍ ّب*****  بب بجض تشفٌذی ّیچ بب سٍ ّب پالگیي

 بش سٍ ضوب خَاستِ اٍى ٍ افکت اٍى هیتًٌَذ ثبًیِ چٌذ ػشؼ دس ّب*****  ٍ ّب پالگیي کِ حبلی دس هیخَاد صیبدی خیلی ٍقت ثبًیب ٍ داسیذ کبس اٍى

 .بَد ّب پالگیي اغلی کبس ایي ّست خَدش خبظ تٌظیوبت ضبهل ّن اکثشا کِ کٌٌذ ایجبد عشح اٍى سٍی

 پالگینها؟ نصب طریقه

 اٍى پالگیي اٍى گضاسی ببس ٌّگبم دس ببیذ یب ٍ هیطٌذ ًػب Plug-Ins ضبخِ دس خَد بِ خَد یب اًٍْب ّوِ اغَال فتَضبپ دس گیي پال ًػب بشای کل دس

 ٍ هیکٌٌذ عی سٍ ًػب هشاحل فقظ ّب پالگیي اص بؼضی حبال داد سَق ٍ ساٌّوبیی ّستٌذ پالگیٌض پَضِ دس ٍ فتَضبپ ضبخِ دس ٍاقغ کِ ضبخِ ایي بِ سٍ

.( ۸bf) فشهت بب کِ سٍ فبیلی ًٍجبhدس ٍ سفت ضذُ ًػب بشًبهِ کِ ای پَضِ دس ببیذ ٍ داسُ ساُ ّن ایي کِ ًویپشسٌذ ًػبطبى بشای هب اص ّن سَالی ّیچ

 ٍ داسُ هکشس استفبدُ اًٍْب اص ٍ کشدُ ػبدت پالگیٌْب بِ صیبدی کسی اگش هي ًظش بِ ٍ کشد پیست ٍ کپی ضذ رکش ببال کِ پالگیي ضبخِ ّوبى دس سٍ ّست

 یک هیکٌِ ًػب کِ پالگیٌی ّش بشای بؼذ بِ ایي اص ٍ کٌِ دسست هجضا پَضِ یک پالگیي پَضِ ّوَى دس داسُ ًػب پَضِ اٍى دس ّن پالگیي چٌذیي

 اٍى ٍ کشدى دسست یب حزف بب ساحتی بِ بتًَِ بیبد پیص فتَضبپص بشًبهِ بشای ّن هطکلی ّش اگش کِ بشیضُ پَضِ اٍى دس سٍ اٍى ٍ کٌِ دسست پَضِ

 بشًبهِ اٍهذى ببال ٌّگبم یؼٌی ًویطٌذ ًػب فتَضبپ بشًبهِ سٍی خَبی بِ ّب پالگیي ّن ٍقتْب بؼضی بشگشدًٍِ اٍلیِ حبلت بِ سٍ بشًبهِ دٍببسُ پَضِ

 خَد پَضِ دس ببیذ کِ داسُ کن پالگیي اٍى اص فبیلی چِ ببیٌیذ ببیذ کِ هیذُ error یک ّب ابضاس توبم خَاًذى ٍ کشدى هشٍس ٌّگبم دس بشًبهِ فتَضبپ



 زدا هیا م dehazeکاربرد پالگین 

 

 No.com-www.Andisheh+      منبع : 59 515 95 25 905گرد آوری : بخش فنی مهندسی و هنری اندیشه نو     ویرایش : سرکار خانم ناصر     تنظیم : مهندس نصیری         صفحه  |3

 
 
 

 ٍ کپی(  پالگیي پَضِ ًِ) فتَضبپ بشًبهِ خَد پَضِ دس ٍ کشدُ پیذا سٍ ًظش هَسد فبیل اٍى ٍ کٌیذ سشچ ٍ بگشدیذ ٍیٌذٍصتَى خَد دس اغال یب ٍ بشًبهِ

 ٍ داضت کن dll فبیل یک هیبد یبدم کِ اًٍجب تب ٍ بشخَسدم هطکلی ّوچیي بِ ًػبطَى ٌّگبم دس کِ داسم پالگیي چٌذیي خَدم هي چَى کٌیذ پیست

 ضذ حل هطکل ٍ کشدم کپی فتَضبپ خَد پَضِ دس ٍ پیذا بشًبهِ خَد اص سٍ اٍى

 پالگین؟ یک اجرای نحوه

 کِ سٍ پالگیٌی ّش هیتًَیذ Filter بشگ سش دس کشدین احضبس فتَضبپ دس سٍ عشحوَى یب ٍ ػکس ٍ ضذ اجشا فتَضبپ بشًبهِ ایٌکِ اص بؼذ کبس ایي بشای

 فشا کبس هحیظ بِ سٍ پالگیي اٍى هیخَاّیذ ٌّگبهی ٍ ضذ ٍاسد قسوت ایي اص ببیذ ّن ّب پالگیي کشدى سیجستش بشای هؼوَال ٍ کٌیذ پیذا سٍ کشدیذ ًػب

 .کٌیذ سیجستش جب ّوَى ببیذ کِ هیپشسِ کشدى سیجستش بشای ضوب اص بخَاًیذ


