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 دیٍزاٖ اس ثیؾشز دذیذٜ ایٗ ثزخی ثزای. ٌزدد ٔی ایجبد ٞب آٖ اس ٘ٛر ثبسسبة ٚ چؾٓ خٛ٘ی ٞبی ري ثٝ فالػ ٘ٛر سبثؼ اثز ثز ػىظ در چؾٓ لزٔشی

 اس جٌّٛیزی ٚ چؾٓ لزٔشی حذف ٔٛرد در را اعز،٘ىبسی صٛرر ایٗ ثٝ ؽٕب خب٘ٛادٜ اس ػعٛی یب ٚ ٞغشیذ افزاد دعشٝ ایٗ اس ؽٕب اٌز ٚ ؽٛد ٔی ایجبد

 .دٞیٓ آٔٛسػ ؽٕب ثٝ ٞبیشبٖ ػىظ ؽذٖ خزاة

 

 کبهپکت ّبی دٍربیي

 .ؽٛد ٔی ػىظ در چؾٓ لزٔشی وبٞؼ ٘شیجٝ در ٚ چؾٓ ٔزدٔه ؽذٖ وٛچه ثبػث وٝ دار٘ذ چؾٓ لزٔشی وبٞؼ ٔذ یه وبٔذىز ٞبی دٚرثیٗ اوثز

 ًکٌید ًگبُ فالش بِ

 عٕز ثٝ عٛصٜ وٝ ؽٛیذ ٔشٛجٝ وٙیذ ٔی ٔؾبٞذٜ را ٞب ػىظ وٝ سٔب٘ی اعز ٕٔىٗ صٛرر ایٗ در أب ٘ىٙذ ٍ٘بٜ فالػ ثٝ ٔغشمیٕبً ثٍٛییذ عٛصٜ ثٝ

 .وٙذ ٔی ٍ٘بٜ دیٍزی

 کٌید ًگبُ بیرٍى بِ

 ٕٞبًٞٙ ٘ٛر ثب را خٛد ٞب آٖ چؾٓ ؽٛد ٔی ثبػث ػُٕ ایٗ. وٙذ ٍ٘بٜ دٙجزٜ ثیزٖٚ ثٝ ثب٘یٝ چٙذ ثزای ثٍٛییذ عٛصٜ ثٝ ٞغشیذ آفشبثی رٚس یه در اٌز

 .ٌزدد ٔی چؾٓ ثٝ آعیت ثبػث سیزا وٙٙذ ٍ٘بٜ دیٍزی ٘ٛر ٔٙجغ ٞز یب خٛرؽیذ ثٝ ٔغشمیٕبً ٘خٛاٞیذ ٞب آٖ اس ٞیچٍبٜ أب. وٙذ

 دّید حرکت را فالش

 .٘جبؽذ عٛصٜ صٛرر ٔمبثُ در ٔغشمیٕبً وٝ دٞیذ لزار ٔٛلؼیشی در را آٖ وٙیذ ٔی اعشفبدٜ خبرجی فالػ اس اٌز

 کٌید اضبفِ بیطتری ًَر

 .وٙیذ اعشفبدٜ اسبق در ثیؾشزی ٘ٛر اس وٙیذ ٔی ػىبعی داخّی ٞبی ٔحیػ در اٌز

 کٌید استفبدُ هوتد ًَر هٌبع از

 ٌٛؽی ثب اٌز. دٞذ ٚفك ٘ٛر ثب را خٛد ػىظ ٌزفشٗ اس لجُ عٛصٜ چؾٕبٖ ؽٛد ٔی ثبػث دی ای اَ ٞبی افىٗ ٘ٛر ٔب٘ٙذ ٔذاْٚ ٘ٛر ٔٙجغ یه اس اعشفبدٜ

 .وٙیذ ٚصُ آٖ ثٝ را دی ای اَ ٚ وزدٜ اعشفبدٜ KLYP ٔذَ لبة یه اس سٛا٘یذ ٔی ٌیزیذ ٔی ػىظ آیفٖٛ

 کٌید ٍیرایص را ّب عکس

 ٚیزایؼ افشار ٘زْ یه اس سٛا٘یذ ٔی ا٘ذ ؽذٜ لزٔش ػىبعی ٍٞٙبْ در عٛصٜ چؾٕبٖ وٝ دا٘غشیذ ٕ٘ی یب ٚ ٘ذاریذ را دْٚ ثبر ثزای ػىظ ٌزفشٗ سٔبٖ اٌز

 ٔٛ لّٓ یه اس فٛسٛؽبح ٔب٘ٙذ دیٍز ثؼعی أب دار٘ذ چؾٓ لزٔشی وٙٙذٜ حذف ٘بْ ثٝ ای ٌشیٙٝ ٞب افشار ٘زْ اس ثؼعی .وٙیذ اعشفبدٜ فٛسٛؽبح ٔب٘ٙذ ػىظ

$Brush #دٞیذ ا٘جبْ دعشی صٛرر ثٝ را وبر ایٗ سٛا٘یذ ٔی ؽٕب ٕٞچٙیٗ. وٙٙذ ٔی اعشفبدٜ چؾٓ لزٔشی حذف ثزای. 

 :دّین هی آهَزش ضوب بِ را فَتَضبپ در کبر ایي رٍش ایٌجب در
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 ا٘شخبة اس دظ. دارد ٚجٛد اعز سخٓ چغت ؽىُ ثٝ وٝ ٔٙٛیی در ٚ چخ عٕز در اثشار ایٗ. وٙیذ ا٘شخبة را Red Eye اثشار ٚ وزدٜ ثبس را خٛد ػىظ

 ٞز اس لجُ أب #.Darken Options$ وٙٙذٜ سبریه ٞبی آدؾٗ ٚ# Pupil Eye$ چؾٓ ٔزدٔه عبیش: دارد ٚجٛد ٌشیٙٝ دٚ صفحٝ ثبالی ٘ٛار در اثشار ایٗ

 رٚی را ٘ؾبٍ٘ز وٝ اعز السْ سٟٙب ثزاػ اس اعشفبدٜ ثزای. خیز یب اعز ٘یبس سغییز آٖ ثٝ ٚالؼبً وٝ ثجیٙیذ سب وٙیذ اعشفبدٜ ٔٛ لّٓ اس وٝ اعز ثٟشز سغییزی

 دزسٛ سبثؼ اثز ثز دیجیشبَ ٞبی ػىظ در چؾٓ لزٔشی دذیذٜ .وٙذ اػٕبَ را سغییزار فٛسٛؽبح سب ثبؽیذ ٔٙشظز عذظ. وٙیذ وّیه ٚ دادٜ لزار ٔزدٔه

 ػىبعی ٞبی دٚرثیٗ در ِٙش ثٝ دٚرثیٗ فالػ ٘شدیىی ثؼّز اغّت دذیذٜ ایٗ.  ثبؽذ ٔی دٚرثیٗ ِٙش درٖٚ ثٝ چؾٓ اس ثزٌؾز ٚ عٛصٜ چؾٓ ثٝ فالػ

 ، اصّی فالػ اس لجُ حبِز ایٗ در.  ثبؽٙذ ٔی چؾٓ لزٔشی وبٞؼ حبِز دارای دیجیشبَ ٞبی دٚرثیٗ ، دذیذٜ ایٗ رفغ ثزای.  افشذ ٔی اسفبق دیجیشبَ

 در أب ؽٛد ٕ٘ی چؾٓ لزٔشی وبٞؼ ثبػث ػُٕ ایٗ اٌزچٝ.  یبثذ وبٞؼ ا٘ؼىبط اثز ، چؾٓ ٔزدٔه ؽذٖ سز سًٙ ثب سب ؽٛد ٔی سدٜ ٞبیی فالػ دیؼ

.  ٘ىٙذ ٍ٘بٜ ِٙش ثٝ ٔغشمیٕبً أب وٙذ ٍ٘بٜ دٚرثیٗ ثٝ ثخٛاٞیذ عٛصٜ اس فالػ اس اعشفبدٜ ٍٞٙبْ.  ثجزد ثیٗ اس را چؾٓ لزٔشی اثز وبٔالً سٛا٘ذ ٔی ٔٛارد ثؼعی

 ٞب دٚرثیٗ اس ثؼعی در. ؽٛیذ ٘شدیه عٛصٜ ثٝ أىبٖ حذ سب وٙیذ عؼی#.  ٔصٙٛػی ٘ٛر ، ؼجیؼی ٘ٛر$  ٕ٘بییذ سز رٚؽٗ را ٔحیػ أىبٖ حذ سب وٙیذ عؼی

 ٘یش آعب٘شز ٚ دلیمشز ثؽٛر ٘یش افشار ٘زْ در سٛا٘یذ ٔی را ػُٕ ایٗ أب#  ػىغجزداری اس دظ$ دارد ٚجٛد دٚرثیٗ خٛد در چؾٓ لزٔشی وزدٖ ثزؼزف أىبٖ

 .  دٞیذ ا٘جبْ

 آیٌد؟ هی ًظر بِ قرهس عکس در ّب چطن چرا

 اعشفبدٜ ٍٞٙبْ ٚؽت وٓ ٘ٛری درؽزایػ فّؼ اس دٚرثیٗ یه وٝ ٚلشی ٚ اعز ؽذٜ ؽٙبخشٝ "چؾٓ لزٔشی اثز " ػٙٛاٖ درػىظ،ثٝ لزٔش چؾٓ ظبٞز

 ؽجىیٝ عؽح در ٚ وزدٜ ػجٛر ٔزدٔه ٚ لز٘یٝ ٘ٛراسٔیبٖ دزسٛٞبی..افشذ ٔی اسفبق دذیذٜ ایٗ ٔیٍیزد را فزد چؾٓ دؾز در ؽجىیٝ ٘ٛر ٚثبسسبة ٔیىٙذ

 ٔی سجذیُ اِىشزٚ٘یىی ٞبی دبِظ ثٝ را ٘ٛری دزسٛٞبی دارد،ؽجىیٝ لزار چؾٓ دؾز در ٘ٛر ی وٙٙذٜ آؽىبر ٞبی عَّٛ اس ای ٔیؾٛ٘ذ،الیٝ ٔشٕزوش چؾٓ

 ٚارد ٔیذٞذ،٘ٛر ا٘جبْ دٚرثیٗ ثٝ ؽجیٝ وبری چؾٓ حمیمز، در.وٙٙذ ٔی سِٛیذ ثصزی سصٛیزی ٚ ٔیؾٛ٘ذ ٔٙشمُ ٔغش ثٝ ثیٙبیی ػصت ؼزیك اس وٝ وٙذ

 ؽجىیٝ.وٙذ ٔی وٙشزَ را چؾٓ ثٝ ٘ٛر ٚرٚدی ٔیشاٖ دٚرثیٗ ی رٚس٘ٝ ٔثُ ٚٔزدٔه دٚرثیٗ، ای ؽیؾٝ ِٙش ٔب٘ٙذ درعز ٔیؾٛد چؾٓ ؽفبف دٛؽؼ

 فزصشی فزد چؾٓ ٔزدٔه ؽٛد ٔی خبٔٛػ دٚرثیٗ فّؼ ٚلشی.دٚرثیٗ فیّٓ ٔب٘ٙذ درعز فزعشذ ٔی ٔغش ثٝ را آٖ اس ثجشی ٚ ٌیزد ٔی را ٚرٚدی ٘ٛرٞبی

 ٔیبثذ ثبسسبثؼ ٚ ٔیزعذ چؾٓ دٚ ٞبی ؽجىیٝ ثٝ ٘ٛر اس ثشرٌی ا٘فجبر در٘شیجٝ.٘ذارد را ٞب چؾٓ ثٝ ٘ٛر ٚرٚدی ٔمذار وبٞؼ ثزای ؽذٖ ٔٙمجط ثزای

 را رسیٗ وٝ چؾٓ دؾز در ٕٞجٙذ ثبفز اس الیٝ دارد،یه وزٚییذ خٛ٘زعب٘ی ثٛدٖ غٙی ثٝ ثغشٍی ػىظ در چؾٕٟب لزٔشی.ؽٛد ٔی ظجػ فیّٓ ٚثزرٚی

 .دٞذ ٔی آٖ ثٝ ٘زٔبِی لزٔش رً٘ ٚ وٙذ ٔی سغذیٝ

   هیدّد؟ کبّص را ّب چطن قرهسی فلص کردى خبهَش آیب

 .ثٛد ٘خٛاٞذ ٞب ػىظ در لزٔش چؾٕبٖ اس خجزی دیٍز ثبؽذ فّؼ ثذٖٚ ٌزفشٗ ػىظ ثزای وبفی ی ا٘ذاسٜ ثٝ ٘ٛر اسبق در اٌز!  ثّٝ

 کرد؟ جلَگیری عکسْب در قرهس چطوبى از تَاى هی چگًَِ

 ٘ٛری ٔغشمیٓ ی ساٚیٝ در آٟ٘ب چؾٕبٖ ٌٛ٘ٝ ثذیٗ.وٙذ ٍ٘بٜ را دٚرثیٗ ِٙش اس ؼزفشز آٖ ا٘ذوی ثٍٛییذ ػىبعی عٛصٜ ثٝ .٘ىٙیذ ٍ٘بٜ دٚرثیٗ ثٝ ٔغشمیٕب

 .یبفز خٛاٞذ وبٞؼ سصٛیز در چؾٕٟب لزٔشی احشٕبَ در٘شیجٝ وزد ٘خٛاٞذ دریبفز

 .کٌید تر رٍضي را اتبق

 اس اسبق رٚؽٙبیی افشایؼ.ؽٛد ٔی ٞب ػىظ در چؾٓ لزٔشی اثز احشٕبَ افشایؼ ثبػث وٝ ؽٛد ٔی ثبسسز فزد چؾٓ ٔزدٔه ثبؽذ سز سبریه ٔحیػ ٞزچٝ

 .وٙذ ٔی وٕه چؾٕٟب لزٔشی ٔؾىُ وزدٖ ثزؼزف ثٝ ثیؾشز ٞبی الٔخ وزدٖ رٚؽٗ ؼزیك

  چطن قرهسی ضد عولکرد کردى رٍضي 

 ٌزفشٝ ػىظ ایٙىٝ اس لجُ ٚالغ در ٔشٛاِی ثصٛرر ٚ عزیغ را وٛسبٞی ٘ٛری ٞبی فّؼ ػّٕىزد ایٗ.دار٘ذ را لبثّیز ایٗ ٔذرٖ ٞبی دٚرثیٗ ثیؾشز

 دیالسٝ دٚثبرٜ سب ٔب٘ذ ٕ٘ی ثبلی ٔزدٔه ثزای ٞب فّؼ ثیٗ وبفی ٚسٔبٖ وٙذ ٔی ٔٙمجط را فزد چؾٓ ٔزدٔه راحشی ثٝ ٘ٛری ا٘فجبر.وٙذ ٔی ؽٛدعبسغ

 .ؽٛد ٔی وٓ درػىظ چؾٕٟب لزٔشی ؽٛد،در٘شیجٝ
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 .ؽٛد ٔی وٕشز ٞب ػىظ در لزٔش چؾٓ داؽشٗ احشٕبَ ثبؽذ ثیؾشز ٚفّؼ ِٙش ثیٗ فبصّٝ ٞزچٝ

 ازیکدیگر فبصلِ بب لٌس ٍ فلص قراردادى

 ثٝ اسصبَ لبثُ خبرجی فّؼ یه اس داریذ# سىی وٙٙذٜ ثبسسبة ِٙش$ SLR دٚرثیٗ یه ؽٕب اٌز ٘ذارد،أب وبرثزدی دٚرثیٗ داخّی ٞبی فّؼ ثزای رٚػ ایٗ

 ِٙش ثٝ ٚٚرٚد فزد چؾٓ ٔزدٔه اس ٘ٛر ثبسسبثؼ اس دٚرثیٗ ی ثذ٘ٝ اس دٚرسز فّؼ دادٖ چؾٓ،لزار لزٔشی ٔؾىُ اس ٕٔب٘ؼز ثزای.وٙیذ اعشفبدٜ دٚرثیٗ

 # ِٙش ثٝ ٘ٝ ثزٔیٍزدد فّؼ عٕز ثٝ ٘ٛر$ وٙذ ٔی جٌّٛیزی دٚرثیٗ

 است ًکردُ استفبدُ الکلی هطرٍببت از فرد ضَید هطوئي

 ٔیىٙذ، اعشفبدٜ ٔٛاد ایٗ اس فزد وٝ سٔب٘ی چؾٕٟب لزٔشی ٘شیجٝ در. دار٘ذ ٘ٛر ثٝ وٙذسزی ٞبی ا٘ذٚاوٙؼ وزدٜ اعشفبدٜ اِىّی ٞبی ٘ٛؽیذ٘ی اس وٝ وغب٘ی

 .ؽٛد ٔی چؾٓ ٚارد ٘ٛر سیبدی ٔمذار ٚ ؽٛد ٕ٘ی ثغشٝ عزیؼب ؽٕب چؾٓ ٔزدٔه سیزا افشذ ٔی اسفبق ثیؾشز

 کرد؟ درست عکس در را چطوْب قرهسی هیتَاى چگًَِ

 دیجیشبِی سصبٚیز

 ثز٘بٔٝ در چؾٓ لزٔشی رفغ اثشار اس اعشفبدٜ ثب ٚ وزدٜ آدّٛد وبٔذیٛسز رٚی ثز رٚ ٞب ػىظ سٛا٘یذ ٔی وٙیذ ٔی اعشفبدٜ دیجیشبِی دٚرثیٗ یه اس ؽٕب اٌز

 در ٚ ثزداؽز چؾٓ ػٙجیٝ اس را رٍ٘ی سٛاٖ ٔی وٝ دار٘ذ Drag & Drop ٘بْ ثٝ ای ٚیضٌی افشارٞب ٘زْ ثؼعی.وٙیذ حُ را ٔؾىُ ایٗ ػىظ ٚیزایؼ

 .وٙٙذ ٔی سصحیح را ؽٕب چؾٓ لزٔشی اسٛٔبسیه صٛرر ثٝ ٞب ثز٘بٔٝ دیٍز ; داد لزار لزٔش ٘مبغ ٔثُ ػىظ اس دیٍزی ٞبی لغٕز

 َّضوٌد ّبی گَضی تصبٍیر

 را سصبٚیز در چؾٓ لزٔشی وٝ دٞٙذ ٔی رٚ أىبٖ ایٗ ؽٕب ثٝ ٞب ٔٛثبیُ ٚیٙذٚس ٚ آیذذ ٚ اعز،آیفٖٛ ٔٛجٛد ا٘ذرٚیذ ػبُٔ عیغشٓ ثزای افشارٞبیی ٘زْ

 حذف ثزای اسٛٔبسیه ی دٞٙذٜ ثٟجٛد اثشار اس سٛا٘یذ ٔی ؽٕب ؽٛد دیذٜ آٖ در چؾٓ لزٔشی ٚ ؽٛد سصٛیز ػىظ یه در ای چٟزٜ اٌز اعبعب.وٙیذ سصحیح

 صٛرر ثٝ دٞٙذ ٔی اجبسٜ ؽٕب ثٝ وٝ دار٘ذ اثشاری ػىظ ٚیزایؼ افشارٞبی ٘زْ اوثز ٕٞچٙیٗ.وٙیذ اعشفبدٜ فزد چؾٓ ظبٞز عبخشٗ ؼجیؼی ٚ لزٔشی

 .وٙیذ ثزؼزف ٞٛؽٕٙذ ٞبی ٌٛؽی در را چؾٓ لزٔشی دعشی

 ضدُ پریٌت ّبی عکس

 اعشفبدٜ راٜ سزیٗ راحز. وٙیذ حُ را ٔؾىُ ایٗ سٛا٘یذ ٔی ثبسٞٓ ثبؽیذ ؽذٜ سصبٚیز در چؾٓ لزٔشی ٔشٛجٝ ٚ وزدٜ ظبٞز را خٛد دٚرثیٗ فیّٓ ؽٕب اٌز

 ثزؼزف را چؾٓ لزٔشی ػىظ ٚیزایؼ افشار ٘زْ ٚثب وٙیذ اعىٗ را خٛد ػىظ سٛا٘یذ ٔی ٕٞچٙیٗ.اعز چؾٓ لزٔشی ی وٙٙذٜ ثزؼزف ٔخصٛؿ لّٓ اس

 .وٙیذ

 دارًد؟ قرهس ّبی چطن گرٍّی عکس یک در افراد بعضی فقط چرا

 خػ یه در یب ا٘ذ ٘ىزدٜ ٍ٘بٜ دٚرثیٗ ِٙش ثٝ ٔغشمیب ٘ذار٘ذ لزٔش چؾٕبٖ وٝ وغب٘ی وٝ اعز ایٗ دِیُ سزیٗ ٔحشُٕ.دارد ثغشٍی ٔشؼذدی ػٛأُ ثٝ ایٗ

 .ا٘ذ ٍ٘زفشٝ لزار دٚرثیٗ فّؼ ثب ٔغشمیٓ

 است؟ هعٌبیی چِ بِ ببضید داضتِ عکس در قرهس چطن یک فقط اگر

 ِٙش ثٝ# اعز لزٔش ػىظ در وٝ چؾٕی$ فزد ٞبی چؾٓ اس یىی وٝ اعز حمیمز ایٗ اس ٘بؽی سیبد احشٕبَ ثٝ ػىظ در لزٔش چؾٓ یه فمػ داؽشٗ

 را ِٙش ثٝ ٚرٚد ی اجبسٜ ؽجىیٝ اس ثبسٌؾشی ٘ٛر ثٝ ٚدر٘شیجٝ ٔیىزدٜ ٍ٘بٜ سز ؼزف آٖ وٕی ای ساٚیٝ ثٝ دیٍز چؾٓ وٝ درحبِی اعز ثٛدٜ خیزٜ دٚرثیٗ

 درػىظ ؽٕب چؾٓ یه فمػ ٔذاْٚ ؼٛر ثٝ اٌز.اعز وبسبراوز یب سٛٔٛر ٔثُ ثیٕبرٞبیی ی دٞٙذٜ ٘ؾبٖ چؾٓ یه در فمػ لزٔشی ٘ذرر ثٝ .اعز ٘ذادٜ

 . وٙیذ ٔزاجؼٝ جبٔغ سغز یه ثزای ادشٛٔشزیغز ثٝ افشذ ٔی لزٔش ٞب
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 دارم؟ هطکلی هي اَیب. دارم قرهس چطوبى ّب عکس ی ّوِ در هي

 اس ا٘ؼىبط ٘ٛرثزای ثٝ دادٖ ٌزفشٗ،اجبسٜ صعز ٍٞٙبْ در دٚرثیٗ ِٙش ثٝ ٔغشمیٓ وزدٖ ٍ٘بٜ اعز لزٔش ٞب ػىظ ی ٕٞٝ در ؽٕب چؾٕبٖ ایٙىٝ دِیُ

 در٘شیجٝ وٙیذ ٔٙحزف ا٘ذوی ٌزفشٗ ػىظ حیٗ را خٛد ی خیزٜ ٍ٘بٜ وٙیذ عؼی.اعز ٔغشمیٓ ساٚیٝ یه در دٚرثیٗ رٚی ثز ٔغشمیٕب دزػزٚق ؽجىیٝ

 آٖ در وٝ خبصی رٚؽٙبیی اس ٘ظز صزف دار٘ذ، دیٍزاٖ ثٝ ٘غجز ثشرٌشزی ٞبی ٔزدٔه ؼجیؼی ؼٛر ثٝ افزاد اس ثؼعی.وزد ٘خٛاٞیذ ٍ٘بٜ ِٙش ثٝ ٔغشمیٕب

 .ؽٛد دیذٜ لزٔش چؾٕب٘شبٖ ػىظ در وٝ ٞغز ثیؾشزی احشٕبَ ثبؽیذ داؽشٝ ثشرٌشزی ٞبی ٔزدٔه ؽٕب اٌز.ٞغشٙذ

 عجش ٔثُ رٚؽٗ چؾٕبٖ ثب افزاد.ثبؽذ ٔی وٓ چؾٓ در ٔٛجٛد ٔال٘یٗ ٔمذار وٝ اعز ایٗ اعز لزٔش ٞب¬چؾٓ درػىغٟب ٕٞیؾٝ ایٙىٝ ثزای دیٍزی دِیُ

 .دار٘ذ لزٔشی چؾٕبٖ ٞب ػىظ در ٔؼٕٛال ٚ دار٘ذ چؾٕؾبٖ در ٔال٘یٗ وٕشزی ٔمذار آثی یب

 است؟ طبیعی ایي.دارد قرهسی چطوبى ّب عکس در هي فرزًد

 ٔحیػ$٘یغز ٔغذٚد وٛدن ی ؽجىیٝ وٝ اعز خٛثی ی ٘ؾب٘ٝ ایٗ حمیمز در.ثبؽٙذ داؽشٝ لزٔشی چؾٕبٖ ٞب¬درػىظ وٝ اعز ؼجیؼی ٞب ثچٝ ثزای

 ٘ٛر در وٛدوبٖ چؾٕبٖ ؼجیؼی ؼٛر ثٝ سیزا اعز ثبِغیٗ ثیؾشزاس ٞب ثچٝ در چؾٓ لزٔشی احشٕبَ چٝ؟ دیٍز.اعز عبِٓ ٞبیؼ ٚچؾٓ# اعز ؽفبف چؾٓ

 یىی فمػ اٌز ٔثبَ ثزای.ثٛد آٌبٜ أٛر ثزخی ثٝ ٘غجز ثبیذ ٔیؾٛد چؾٓ لزٔشی ٚاثز وٛدوبٖ ثٝ ٔزثٛغ ای ٔغبِٝ ٚلشی.ٔیؾٛد دیالسٝ سز عزیغ وٓ

 ثٙبْ سرد یب عفیذ درخؾؼ یه.ثبؽذ داؽشٝ ٕٞشزاس غیز یب ا٘حزاف دارای چؾٕب٘ی اٚ اعز ٕٔىٗ افشذ¬ٔی لزٔش ػىظ در ؽٕب فزس٘ذ اسچؾٕبٖ

 .اعز ؽجىیٝ جذاؽذٌی ٚ چؾٓ ،ػفٛ٘ز coats ،ػفٛ٘ز وبسبراوز لجیُ اس ثیٕبری یب ٚظؼیز یه ی دٞٙذٜ ٘ؾبٖ چؾٓ یه در ِئٛوٛوٛریب

 

 ؼجیؼی غیز چیشی ؽٕب اٌز. ثبؽذ رسیٙٛثالعشٛٔب ٘بْ ثٝ وٛدوبٖ ٘بدر عزؼبٖ یه اس ٞؾذاری سٛا٘ذ ٔی# چؾٓ درخؾؼ$ یبسرد عفیذ رفّىظ یه

 . ثزعب٘یذ خٛد ادشٛٔشزیغز اؼالع ثٝ وٛدوبٖ ثیٙبیی در جذی اخشالِی ؽٕزدٖ ٔزدٚد ٔٙظٛر ثٝ را آٖ ٕٞیؾٝ دیذیذ ػىظ در فزس٘ذسبٖ درچؾٕبٖ

 بیٌید؟ هی لکِ دٍربیي فلص از بعد آیب

 ایٙىٝ دِیُ.وٙٙذ ٔی ػجٛر ٔب چؾٓ جّٛی اس وٝ دٚرثیٗ فّؼ یب درخؾبٖ ٘ٛر یه اس ثؼذ ٞبیی ِىٝ دیذٖ ٚ ؽذٖ خیزٜ ایٓ، وزدٜ سجزثٝ را ایٗ ٍٕٞی ٔب

 اس ثیؼ را چؾٓ دؾز حغبط ٞبی عَّٛ ٚ ؽذٜ چؾٓ ٚارد وٝ عز ای اظبفٝ ٘ٛر داریٓ سبر سصبٚیز ٘ٛر اس ا٘فجبری اس ثؼذ یب ثیٙیٓ ٔی ِىٝ عزی یٝ ٔب

 ٚ ٘یغز ٚاظح سصٛیز یه ایجبد ثٝ لبدر ٚٔغش ٘ذارد را ٚرٚدی ٘ٛری دزسٛٞبی ٔٙبعت وزدٖ ٚارٚ٘ٝ ثزای ٚلشی ٞیچ ؽجىیٝ.اعز وزدٜ سحزیه حذ

 در ؽٕب چؾٕبٖ ثٝ آعیت ثٝ ٔٙجز وٝ اعز ثؼیذ ٚثیٍبٜ ٌبٜ ٘ٛری ا٘فجبرٞبی ٚ ٞب دٚرثیٗ ٞبی فّؼ.افشذ¬ٔی اسوبر ٔٛلز ؼٛر ثٝ ٔب ثیٙبیی در٘شیجٝ

 در وٝ ٍٞٙبٔی آفشبثی ػیٙه اس اعشفبدٜ وٝ اعز ٕٞیٗ ثزای.ثش٘ذ آعیت سٛا٘ذ ٔی ٌزفشٗ لزار خٛرؽیذ ٘ٛر ٔؼزض در حذ اس ثیؼ ؽٛد،أب ٔذر ؼٛال٘ی

 ٔؾىُ اس ای ٘ؾب٘ٝ دیذیذ،ٔیشٛا٘ذ ٚؽٙبٚر عیبٜ ٞبی ِىٝ ٚ ایذ ٘ؾذٜ ٔٛاجٝ ٘ٛر ٘بٌٟب٘ی سغیز یب ٘ٛر فّؼ ثب وٝ اٌزدرحبِی.دارد إٞیز ٞغشیٓ ثبس ٔحیػ

 .ثبؽذ چؾٓ جذی

 .ببضد هی اًجبم قببل سریع رٍضی بب آى در چطن قرهسی رفع کِ است فتَضبپ از استفبدُ

  اَٚ رٚػ
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 : کبر هراحل

 . وٙیذ ثبس را ػىظ -1

 . ثجٙذیذ را اصّی ػىظ ٚ وٙیذ ایجبد ػىظ اس وذی یه Image > Duplicate اس اعشفبدٜ ثب اصّی ٘غخٝ ٔب٘ذٖ عبِٓ اس اؼٕیٙبٖ ٔٙظٛر ثٝ -2

 . ثبؽذ وبدر در وبُٔ ؼٛر ثٝ چؾٓ دٚ یب چؾٓ یه وٝ وٙیذ سْٚ آ٘مذر ػىظ رٚی -3

 . ثغبسیذ جذیذ الیٝ یه -4

 . داؽز خٛاٞیذ خبوغشزی ٔبیٝ در رٍ٘ی. وٙیذ ا٘شخبة را چؾٓ ػٙجیٝ رً٘ ٚ وٙیذ اعشفبدٜ# eyedropper$ رً٘ ا٘شخبة اثشار اس -5

 . ٘ىٙیذ رً٘ را ٞب ٔضٜ وٝ ثبؽیذ ٔٛاظت. ٕ٘بییذ رً٘ ایذ، وزدٜ ایجبد وٝ جذیذی الیٝ در را چؾٓ لزٔشی لغٕز# brush$ ٔٛ لّٓ اثشار اس اعشفبدٜ ثب -6

 . وٙیذ ٔحٛ را ٞب ِجٝ دیىغُ 1 ٔمذار ٚ Filters > Blur > Gaussian اس اعشفبدٜ ثب -7

 در ِٚی اعز ؽذٜ رفغ چؾٓ لزٔشی ٍٞٙبْ ایٗ در. وٙیذ سٙظیٓ Saturation رٚی را# blending mode$ ٞٓ رٚی ٞب الیٝ لزارٌزفشٗ ٘حٜٛ -8

 . ثبؽذ ؽذٜ رٔك ثی ٚ خبوغشزی حذ اس سیبدٜ چؾٓ رً٘ اعز ٕٔىٗ ٔٛارد ثؼعی

 ٞٓ رٚی ٞب الیٝ لزارٌزفشٗ ٘حٜٛ ٚ وٙیذ سٟیٝ# duplicate layer$ جذیذ ٘غخٝ یه Saturation الیٝ اس ثٛد، دادٜ رخ فٛق حبِز اٌز -9

$blending mode #رٚی را Hue ٌٓزدد ٔی ثبس ٔحیػ ثٝ رً٘ ٔمذاری حبِز ایٗ در. ٕ٘بییذ سٙظی . 

 . ثزعیذ دِخٛاٜ ٘شیجٝ ثٝ سب وٙیذ وٓ را Hue الیٝ opacity ثٛد، سیبد ٔزحّٝ ایٗ در رً٘ ؽذر اٌز -11

 .وٙیذ ادغبْ را ٞب الیٝ رعیذیذ، دِخٛاٜ ٘شیجٝ ثٝ وٝ ٍٞٙبٔی -11

 دٍم رٍش

 . وٙیذ ثبس را ػىظ -1
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 ٔی رً٘ ثی وبٔال ؽٕب ػىظ. ٘شزعیذ. دٞیذ لزار" 51 را آثی ٚ عجش ٚ صفز را لزٔش وب٘بَ ٔمذار. ثغبسیذ Channel Mixer ٘ٛع اس جذیذ الیٝ یه -2

 . ؽٛد

 

 # Alt ٚ Backspace فؾزدٖ ثب. $وٙیذ دز عیبٜ رً٘ ثب را آٖ ٚ ٕ٘ٛدٜ ا٘شخبة را Channel Mixer الیٝ حبال -3

 

 . ٌزدد ٔی ثبس سصٛیز رً٘ وٝ وٙیذ ٔی ٔؾبٞذٜ -4

 .وٙیذ عفیذ Channel Mixer الیٝ در Paint Brush$$ ٔٛ لّٓ اثشار اس اعشفبدٜ ثب را چؾٓ فزٔش لغٕز حبال -5

 

 .اعز ؽذٜ حذف چؾٓ لزٔشی وٝ ثیٙیذ ٔی -6

 

 سریع رٍش

 . وٙیذ ثبس را ػىظ -1

 . وٙیذ ا٘شخبة desaturation ثزای را" 51 ٔمذار# 7 فشٛؽبح در O ٔیب٘جز ثب. $وٙیذ ا٘شخبة را Sponge اثشار -2

 . ثبؽذ ثشرٌشز ٔزدٔه ا٘ذاسٜ اس ٘جبیذ ٔٛ لّٓ ا٘ذاسٜ. وٙیذ ا٘شخبة ػىبعی ٔٛظٛع ٔزدٔه ثب ا٘ذاسٜ ٞٓ ٔٛ لّٓ یه -3

 .ثزعیذ ٔؽّٛة ٘شیجٝ ثٝ سب وٙیذ وّیه آ٘مذر ٔزدٔه رٚی -4


