
 

 سته و امکانات جدید درنکات برج
 PhotoShop CS و  

 Image Ready CS  
 

به همراه امکانات  ،Adobe Photoshop CSها و ضمائم جدید  با استفاده از ویژگی
های کاربردی تحت وب،   جهت تولید برنامهImageReadyموجود در برنامه 

ی صنعت استانداردهاتصاویری با کیفیت عالی بوجود آورید، کارهای خود را طبق 
  . ایجاد کنید راای ه العاد بخشید و نتایج فوقببیش از پیش بهبود 

مدیریت فایل  - ImageReady CS  و  Photoshop CS  کاربران کلیهبرای  •
کند تا کار خود را بهتر جستجو و   قویتر به شما کمک میجدید با امکانات

جهت  کلیدهای میانبر را .یدبندی کرده و بین دیگران به اشتراک بگذار طبقه
کلمات کلیدی و متادیتاها را به تصاویر . بهتر کردن کار خود تنظیم کنید

در نتیجه فاصله شما از نشانهایی که .  مرورگر فایل جدید بیفزاییدواقع در
 .اید، هیچگاه فراتر از زدن یک دکمه جستجو نخواهد رفت در فایل گذاشته

راهنمایی آنها کافی است   به کارتان وجهت دانستن عقاید دیگران راجع
شده گروهی خود از جمله عکسهای خام دوربین    عکسهای پردازش

با استفاده .  یا گالریهای وب به نمایش بگذاریدPDFعکاسی را در قالبهای 
اید، تعقیب کنید  ، مدت زمانی را که صرف کارهایتان کردهHistory Logاز 

 ویژگیهای . را استخراج نمائیدو از طریق آن، صورت حساب مشتری
 قابل تنظیم درون برنامه Help سازی پیشرفته و دیگری چون اسکریپت

جهت عملیات عمومی و پیچیده بعالوه سایر امکانات جدید، راندمان کار 
 .برد  به مراتب باالتر میAdobe Photoshopشما را در 

  

Adobe Photoshop CS
 Adobe Photoshop CS 

 Image Ready بـه همـراه  

CS  نســــــخهجدیــــــدترین
 اســت و د صــنعتاســتلندار

 Adobe Creativeبخشـی از  

Suite دن رو به شمار می. 
 Adobe Creativeنرم افزار 

Suite  شــدهراه حــل طراحــی
 خالقیتهای است که  جامعی  
ــا  حرفــه ــای امــروز را ب ای دنی

ابزارهایی که مورد نیـاز خلـق
آثار و نشر سریعتر، آسانتر و
کــاراتر از گذشــته اســت در

  . دهد اختیار شما قرار می

ای در  استاندارد حرفه 
ای  تصویر سازی حرفه  

   رومیزی
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 Adobe Photoshopی با کیفیت باالتر  تصاویر،بهترامکانات , ابزارهای جدید  - عکاسان برای •

CS  استفاده از بهترین روشهای ممکن کنترل، از حساسیت دوربین گرفته تا چاپ نهائی، نیازهای با
 با استفاده از .سازد امروز عکاسان را برای داشتن تصاویر با کیفیت باالتر، برطرف می

های خام اکثر دوربینهای  ا داده بیتی، مستقیما ب16پشتیبانیهای ویرایش برای تصاویر رنگی 
حین ایجاد تغییرات روی  History Ramبا پالت جدید، و همیشه در دسترس  .دیجیتال کار کنید

رنگ موجود در  Match Colorبا استفاده از. عکسها، نوع تغییرات را دائما تحت کنترل داشته باشید
رنگ تصاویر را بدون دست زدن به  Color Replacementبا ابزار جدید . تصاویر را هماهنگ کنید

جهت ترمیم مشکالت  Shadow/Highlight از ابزار تصحیح .بافت وسایل روشن رنگ، تغییر دهید
 شامل اسکریپت Automationامکانات جدید .  آن کمک بگیریدMidtoneحفظ نوردهی عکس با 

احل کار و رساندن   اتوماتیک باعث کاهش مرPhotomerge و Crop ،Straighten سازی پیشرفته
 به Lens Blur and Photo Filters جدیدی مثل امکانات .شود سریع شما به هدف مورد نظرتان می

 .ایجاد کنید  Photoshop CS  محیط را درعکاسی  دنیای های واقعی  جلوه تا دهد  اجازه میشما 
تا در وقت خود کنند   به شما کمک می و توسعه ابزارهاضمائم جدید - برای طراحان گرافیک •

های خود را در قالب یک    توانید انواع طراحی می Layer Comps  با استفاده از. کنیدجویی صرفه
 روی هر مسیر، یا .فایل نگهدارید، سپس حالتهای مختلف خروجی را جهت مرور به مشتری بدهید

استفاده از با .  ایجاد کرده و روی آنها کار کنید رامتون قابل ویرایشای  هر مسیر بسته
 کانال در هر فایل 56های تو در تو، تصاویر خود را سازماندهی کنید و تا حداکثر  های الیه مجموعه

، آکهی روی )Billboards(  پیکسل جهت تابلوهای تبلیغاتی300000 در 300000تصویر به بزرگی 
 .اتوبوسها و غیره کار کنید

 قادر خواهند بود ،  ویدئو و فیلم، DVDای کارهطراحی  - فیلم و ویدئوای  طراحان حرفهبرای  •
سعی و  ام باکارهای تو  از اتوماتیک)(Action - Safeو ) Title - Safe(تا با استفاده  از راهنماهای 

 .ی مختلف با هر نسبتی جلوگیری کنندخطا در ایجاد عکسها در سایزهای ویدئوی
تصاویر گرافیکی وب را  Adobe ImageReady CSبا کمک  - وب ای طراحان حرفهبرای  •

آن امکاناتی همچون انتخاب همزمان چند رابط کاربر پیشرفته . تر، آسانتر و کاراتر آماده کنید     سریع
بندی آنها را توسط راهنمائیهای هوشمند جهت آسانتر کردن تنظیم  ، کار روی آنها و گروهءشی
 روی صفحه وب  عناصر تادهد ه می اجاز به شما Web Content  جدیدپالت. دهد  به شما میءاشیا
با . دی و مجموعه برشهای متعدد را سریعتر و آسانتر ایجاد و ویرایش کنRemote Rolloverمثل 

 با حفظ بردارها و متنهای دینامیکی از جمله فونتهای محاط شده، کار خود را به یک مرحله کار و
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Macromedia Flashداول تو در تو،ی جدیدی که برای جبا کنترلها.  بفرستید XHTML و غیره 
 .بوجود آمده است، ویرایش کار خود را سریعتر انجام دهید

 Photoshop CSو  ImageReady CS دیجیتالی را تصویر سازی ای  نیازهای  امروزه  کاربران حرفه
 .پاسخ گفته و جوابگوی نیازهای آینده آنان است

Photoshop CSبراي همه كاربران  
توانید از امتیاز مدیریت فایل  کنید، می  استفاده میPhotoShop CSد که چگونه از این اهمیت ندار

 که امکان کارکردن با روش مورد نظر File Browserتوسعه یافته برای قدرت تولید بیشتر، با یک 
از روشهای جدید و بهتر برای خودتان را داده و 

 ردیابی کار خود و باشتراک گذاشتن آن بطور مطمئن
 به Photoshop CSابداعات و ضمائم  – فاده کنیداست

کنند که کار خود را سریع تر آغاز کرده و  شما کمک می
 .به پایان برسانید و در وقت خود صرفه جویی کنید

 مرورگر فایل پیشرفته
 File( فایل مرورگر Adobe Photoshop CSدر 

Browser ( به عنوان مرکز تصویر سازی دیجیتالی
از طریق عالمتها، .  دهد د را نشان میقابلیتهای خو
 قادر خواهید بود متادیتاهای قابل ویرایشکلمات کلیدی 
که مورد نیاز کارتان هستند در یک را تا تصاویری 

 آنکه توانید بدون می. محل قرار داده و سازماندهی کنید
فتوشاپ ا در را ابتداویر  فایلهای تص تا مجبور باشید

.  آنها انجام دهیدروهی را رویگعالمتهای   باز کنید،
 و) Thumbnail (نمایشهای کوچک فایل    اندازه پیش

 حتی .تنظیم کنیدرا به دلخواه فضای پنجره کاری خود 
 را In Design CS و Adobe PDF ،Illustrator  تصویری همچون فایلهای و فایلهایها توانید پوشه می

  و حق مستقیماضافه کردنبا . ویری نیز تجزیه و تحلیل کنیدمتادیتاها را داخل فایلهای غیر تصو ببینید 
جدید            با استفاده از دکمه . محافظت  کنیداز کارتان  متادیتاهای فایل وکپی و سایر اطالعات شخصی 

مرورگر فایل را به سادگی از حالت تمام صفحه به صفحه بعد سوئیچ د توانی  میOptionsدر پالت       
 .کنید

 Photoshop CS در  جدید ویژگی 10
 )صفحههمین ( رورگر فایل پیشرفتهم •
• Match color )  465صفحه( 

 )464ه صفح ( هیستوگرام پالت •

 )467صفحه  (ن هاسایه روشتصحیح  •

 )470صفحه  (یک مسیرمتن روی  •

پشتیبانی از تصاویر خام دوربـین بـه صـورت           •
 )465صفحه (یکپارچه 

صفحه  ( بیتی   16 از تصاویر    پشتیبانی جامع    •
466( 

• Layer Comps)  470صفحه( 
• Macromedia Flash TM (SWF) Export 

 )474صفحه (

 )461صفحه (یم  قابل تنظکلیدهای میانبر •
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File Browserمعمولترین فرمانهای 

   اند بندی شده در یک نوار ابزار دسته

 File Browserمحل تقاطع بین هر دو قسمت

     دهید  تغییر سایز ها را   نمائید تا نیمه Dragرا

Menu- bar  ساخته شده داخل
Photoshop csدهد تا   اجازه می  Fileتهیات پیشرفعمل

Browserچند تصویر اعمال کنیدانجام داده و عملیات را روی ای باز کنید،   را در پنجره جداگانه فایلها  را بدون آنکه 

نمایش قابل تنظیم  پنجره پیش    جدید High - Qualityبا مد 

 ماند تصویرتان باقی میمتادیتای حیاتی همراه و اطمینان   یابید که دهید سازماندهی عکسها اختصاص سازی و  جستجو، مرتبمرورگر فایل، جهت عملیات متادیتا را به تصاویر موجود در به سرعت کلمات کلیدی و 


