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 فتوشاپ در مهم هایفرمت کوتاه راهنمای

 تصویر سازی  ذخیره هنگام ک  فایل هایفرمت زیاد تعداد از ک  هستید افرادی از دسمت  آن جزء شماا اگر
 !دکنی پوشیچشم آنها اکثر از راحت خیال با توانیدمی اید،شده خست  شویدمی مواج  آن با فتوشاپ در

 از کای تعداد فقط دارد، وجود فتوشمماپ« Save As» کادر در ک  فایلی فرمت 25 بین از اسممت  درسممت بل ،
 ب  خالص  طورب  کوتاه، راهناای این در. اسمت مناسم  ما برای دهیم می قرار اسمتااده مورد خیلی ک  آنها

 یک هر منای و مثبت نکات از اطالعاتی و انداخت خواهیم نگاهی بدانیم اسمت الزم ک  ضمروری های فرمت
 .کرد خواهیم کس  کنیم، استااده کدام هر از است بهتر ک  هاییموقعیت نیز و

Photoshop .PSD 

 .اسممت برخوردار بیشممتری اهایت از کندمی پشممتیبانی فتوشمماپ ک  فایلی هایفرمت یها  از PSD فرمت
PSD مخاف «Photoshop Document »فتوشمماپ اصمملی فایل فرمت فهاید توانمی نامش از ک  طورهاان و اسممت 

 ها،الی  نظیر فتوشممماپ قدرتاند هایقابلیت یها  کم  اسمممت فمایلی انواع معمدود از یکی PSD. اسمممت
 این از و( paths) مسیرها ،(channels) هاکانال ،(adjustment layers) تنظیای هایالی  ،(layer masks) الی  هایماسک
 قرار اسممتااده مورد نیز شمماا( working file) کاری فایل عنوانب  عالوه،ب . دهدمی پوشممش کامال را دسممت

 اپفتوش اسمت فایلی نوع چ  اصمل در اینک  از فارغ کنیم، می باز فتوشماپ در را تصمویری وقتی. گیردمی
 ابزارها، یها  با توانیممی ما بنابراین و کندمی PSD فایل یک ب  تبدیل پرده پشممت در را آن موقت طورب 

 .کنیم کار آن روی داریم اختیار در ک  فتوشاپ هایقابلیت و هافرمان

 ویر بر هاعکس بایگانی نیز و شمماا اصمملی   هایفایل عنوان ب  اسممتااده برای انتخاب بهترین PSD هایفایل
 فعالیتی نوع هر تاکنون اگر. اسمت آنها داشمتن نگ  امن برای خارجی هارددرایو یک یا و دیویدی دی،سمی

 آن ب  دوباره آینده در ک  دارد وجود احتاالی کوچکترین و ایدداده انجام عکس یک ویرایش یزمین  در
 و کنید باز را آن بار چند کندنای فرقی. کنید ذخیره Photoshop PSD فایل صممورت ب  را کارتان کنید، مراجع 
 ها،الی  یها  و شمممودنای ایجاد تصمممویر کیایت در تغییری هیچ کنید، ذخیره PSD صمممورت ب  دوبماره
 فایل از بخشممی عنوان ب  دسممت این از و( adjustment layers) تنظیای هایالی  ،(layer masks) الی  هایماسممک
 ید کن ایجاد تصویر در تغییراتی و بازگردید خواستید ک  زمان هر دهدمی امکان شاا ب  و شوندمی ذخیره

 .بدهید ادام  را کارتان یا

 در. کنید چاپ PSD فایل از مستقیاا   فتوشاپ، با اصلی یصاح  در را تصاویرتان توانیدمی راحت خیلی شاا
 چاپگرها از برخی ک  چند هر بپذیرند، را PSD تصمماویر توانندمی بازاری چاپگرهای از بسممیاری حاضممر حال

 تا کنید چک را چاپگرتان هایشمم  اسممت بهتر بنابراین و دارند  TIFF یا EPS فایل فرمت ب  نیاز هم هنوز
 PSD هایفایل جدیدتر هایقابلیت و هامزیت از یکی. دهیدمی آن ب  را درسممت فرمت ک  شمموید مطائن

 مشغول ک  هنگامی. شوند Adobe InDesign وارد مستقیاا   توانندمی حاضمر حال در هافایل این ک  اسمت این
 فراهم را فایل شخصی هایالی  ب  کامل دسترسی امکان Adobe InDesign هستید تانصماح ( layout) چیدمان
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 ایجاد فایل در تغییراتی کنید، باز دوباره فتوشمماپ در InDesign از مسممتقیاا   را PSD فایل توانیدمی. کند می
 !دهید انجام چیدمان در بالفاصل  را تغییرات و کنید ذخیره را آن کنید،

 روی اگر ویژهب  شود، بزرگ خیلی است ماکن فایل یاندازه ک  است این PSD هایفایل واقعی مشمکل تنها
 قیات روزها این کامپیوتر هارددرایو ک  آنجا از اما. کنیدمی کار الی  هزاران حتی یا و صممدها با تصممویری

 PSD یعنی آن اصممملی فایل فرمت و فتوشممماپ مزایای از کم ایهزین  پرداخت با توانیدمی ندارد چندانی
 مطائن بنابراین باشممید  داشممت  توانیدمی ک  اسممت فایلی مهاترین PSD فایل آخر، در. شمموید مندبهره

 بود نیاز ک  زمان هر توانیدمی درنتیج  و ایدکرده ذخیره PSD فایل صورت ب  کارتان از کپی یک ک  شموید
 .کنید مراجع  آن ب  فتوشاپ در

JPEG 

JPEG عبارت مخاف Joint Photographic Expert Group (گرافیک کارشممناسممان مشممتر  گروه )فرمت. اسممت JPEG 
 و مشمماهده برای فایل فرمت ترینپراسممتااده و ترینمحبوب و دارد حضممور ک  اسممت سممال بیسممت حدود

 ا  تقریب تواندمی یعنی کند،می پشممتیبانی را بیتی 88 رنگ ،JPEG. اسمت دیجیتالی هایعکس گذاریاشمترا 
 توانندمی نیز ترارزان دیجیتالی هایدوربین و کند بازتولید را رنگ( millionn 16.7) هزار 700 و میلیون 16

 شممماا ب  را انتخاب این یک، درج  SLR دیجیتال همایدوربین اکثر. بگیرنمد JPEG فرممت بما هماییعکس
 .RAW یا و گیریدب JPEG فرمت با را هایتانعکس خواهیدمی ک  دهندمی

 فایل فرمت یک JPEG. گرفت اشممتباه «ایحرف  کیایت» با را «پراسممتااده» و «محبوب» عبارات نباید البت 
. بردیم بین از و گیردمی را تصویرتان اطالعات از برخی یعنی کند،می فشمرده را تصماویر زیرا اسمت پراتالف

 کیایت دهید، انجام سممازیفشممرده بیشممتر چ  هر اما اسممت فایل یاندازه کاهش کار این انجام دلیل
 تصویر یذخیره موقع ک ( کیایت) Quality تنظیاات از استااده با توانیدمی شماا. شمودمی بدتر تصماویرتان

 حد ب  Quality تنظیاات اگر. کنید کنترل را شود فشرده است قرار فایلتان ک  میزانی بینید،می فتوشاپ در
 Quality تنظیاات. شممودمی تربزرگ فایل یاندازه اما رسممدمی نظر ب  خوب خیلی تصممویرتان باشممد باال کافی
 سممازیفشممرده مصممنوعات بیاورید پایین را آن خیلی اگر اما دهد کاهش را فایل یاندازه تواند می ترپایین

(compression artifacts )کنیدمی تولید مشهودی و زشت. 

 کوچک کافی یاندازه ب  معاوال هافایل این. اسمممت آنها راحتی ،JPEG های فمایل قوت ینقطم  بزرگترین
 رفلیک و فیسبو  مثل عکس اشمترا  هایسمایت در یا وب صماحات در را آنها بتوان راحتی ب  ک  هسمتند

 هم اینترنتی هایسممایت. کرد ایایل دوسممتان و خانواده برای را آنها یا و گذاشممت ناایش ب  و کرد آپلود
 دلیل ب  ک  اسمممت این JPEG هایفایل منای یجنب . کنند دریافت JPEG قال  در را هافایل باید معاوال

 توانیدنای باشد داشت  قرار اولویت در برایتان کیایت اگر و یابدمی کاهش کیایت تصویر، سمازیفشمرده
 یگزین  اصمملی هاینسممخ  بایگانی برای هافایل این عالوهب  و کنید چاپ خوبی کیایت با را تصمماویر این

 .نیستند مناسبی
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. نیدک ثبت ماکن کیایت بهترین و باالترین با را تصمماویر حتاا گیرید،می JPEG هایعکس دوربینتان در اگر
 وربینتاند منوی سممیسممتم در تصممویر کیایت یگزین  ببینید تا کنید مراجع  دوربینتان راهناای کتاب ب 

 .شده مشخص« Large» نام با معاوال کیایت تنظیاات باالترین. کجاست

 هر. کنید مجدد یذخیره را JPEG هایفایل مدام ک  اسممت این کنید اجتناب آن از باید ک  کارهایی از یکی
 تصمماویر این نتیج  در و شممودمی فشممرده بیشممتر کنید،می ذخیره دوباره و کرده باز را ها فایل این ک  بار

 ردانیدبازگ را آن توانیدنای دیگر رفت بین از تصویر جزئیات وقتی. شوندمی کیایتبی و زشمت زود خیلی
 گرفت  Photoshop PSD فایل بصممورت اصمملی ینسممخ  از کپی یک مقال  این اول بخش ب  توج  با اینک  مگر)

 (باشید

GIF 

 هم JPEG از حتی اسممت،( گرافیک یمبادل  قال ) Graphics Interchange Format یشممده کوتاه ک  GIF فایل فرمت
 ن  ب،و گرافیک گاتم ک  باشید داشمت  توج . باشمدمی وب گرافیک برای انتخابی فرمت و اسمت ترقدیای
 رنگ هزاران از کاتر خیلی ک  دهند نشممان  را رنگ 2566 تا توانندمی فقط GIF هایفایل. وب هایعکس
 رمتف ک  اسممت رنگی هامیلیون از کاتر خیلی نیز و عکاسممی، تصممویر یک مناسمم  بازتولید برای نیاز مورد
JPEG کندمی پشتیبانی. 

 هاعنوان چیدمان، با هافایل این. است ضروری GIF فرمت از استااده شمود،می وب طراحی از صمحبت وقتی
 خالص هایرنگ از وسیعی مناطق یدربردارنده اگر ویژهب  دارند، باالیی تناسم  وب یصماح  هایدکا  و

 خیلی آنها فایل کوچک سایزهای و کنندمی پشتیبانی را GIF هایفایل وب، اصلی مرورگرهای یها . باشمند
. دهدمی را ساده متحر  تصاویر خلق امکان وب طراحان ب  GIF طورهاین. شودمی باز ناایشگر روی سریع

 کند می پشتیبانی سطح، یک در فقط چند هر را( transparency) شاافیت ک  است این GIF اصلی مزایای از یکی
 اشد،ب متااوت زمین پس رنگ از هاکناره رنگ چنانچ  امر، این. نیست یا است شااف یا پیکسمل  یک یعنی

 انتخاب باالتر، کیایت و شمماافیت برای. شممود گرافیک اطراف در ناصمماف هایلب  ایجاد باعث اسممت ماکن
 .است PNG فرمت دارید ک  بهتری

PNG 

PNG  ارتعب یشمدهکوتاه ک Portable Network Graphics (شمبک  در حال قابل گرافیک )،بود قرار اصل در است 
 هایفایل امروزه و نیاتاد هرگز اتااق این اما!( بود هم PNG not GIF مخاف البت  و) شممود GIF فرمت جایگزین

GIF فرمت حال عین در شمموند،می اسممتااده وسممیعی سممطح در هاچنان PNG   از بهتر خیلی نظر هر از تقریبا 
 هایفایل کند،می پشتیبانی را( رنگ میلیون 16.7) بیتی 8 رنگ JPEG هایفایل ک درحالی. است GIF فرمت

PNG سممتا العادهفوق این! کندمی بازتولید را رنگ میلیارد یک از بیش و کرده پشممتیبانی را بیتی 48 رنگ 
 است  انسان چشم دیداری توانایی از بیشمتر خیلی کنندمی تولید هم JPEG هایفایل ک  هاییرنگ حتی اما

 بزرگترین. اسممت کم خیلی حالت بهترین در بیتی 48 و 8 رنگ بین واقعی و ملاوس هایتااوت بنابراین
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 تصاویر اگر حتی یعنی است ( lossless) اتالفبی فایل فرمت یک PNG ک  است این JPEG ب  نسمبت PNG مزیت
 کیایت گیردمی بکار کردن فشرده برای فرمت این ک  روشمی سمازید، فشمرده شماناندازه کاهش برای را

 کیایت از اینک  بدون کنید ذخیره بارها را یکسان PNG فایل یک توانیدمی حتی. دهدنای کاهش را تصویر
 با PNG. شممودمی کاتر کیایتشممان کنیدمی ذخیره را JPEG هایفایل ک  بار هر ک درحالی شممود، کاسممت  آن

 هایعکس یذخیره برای العادهفوق انتخابی ،(lossless) اتالفبی سممازیفشممرده و رنگ میلیارد یک از بیش
 JPEG مثل ک  است این PNG فایل فرمت مشکل. باشدمی باال کیایت با اصملی ینسمخ  صمورت ب  دیجیتال

 بازاری چاپگرهای یعنی این و دهد،نای پوشممش را CMYK رنگ و شممودنای آن از ایگسممترده پشممتیبانی
 و مشممماهممده برای تر،پمایین کیایمت وجود بما JPEG فرممت هم هنوز. کننمد اسمممتاماده آن از تواننمدنای

 .است تربخشرضایت و مایدتر بیشتر دیجیتالی، هایعکس گذاریاشترا 

 ک  اسممت این آن، هایرنگ یمحدوده بودن بیشممتر بر عالوه ،GIF هایفایل ب  نسممبت PNG اصمملی مزیت
 تنوع چنین. دارد شمماافیت سممطح یک تنها GIFF ک  حالی در کند، شمماافیتبازتولید از سممطح 256 تواندمی

 هایب ل راحتی ب  باشیم، زمین پس رنگ با هالب  شدن جات نگران اینک  بدون شمودمی باعث شماافیتی
 در بنابراین و هسممتند GIF هایفایل از کوچکتر معاوال PNG هایفایل هاچنین،. بدهیم تصممویر ب  نرمی

 را PNG فرمت اسممت ماکن وب قدیای مرورگرهای متأسمماان . شمموندمی باز ترسممریع خیلی وب مرورگر
 مطائن انتخاب یک هنوز GIF اسممت، مرورگر سممازگاری شمماا اصمملی نگرانی اگر نتیج  در و نکنند پشممتیبانی

 هایبرنام  در اغل  PNG هایفایل. ن  PNG اما کندمی پشممتیبانی متحر  تصممویر از GIF عالوه،ب . اسممت
 .گیرندمی قرار استااده مورد PowerPoint و Flash، Keynote مثل( multimedia) ایچندرسان 

TIFF 

TIFF مخاف Tagged Image File Format هایفایل مثل و اسممت PSD یها  ک  اسممت فایلی انواع معدود از یکی 
 با تصممماویر بمایگانی برای دیگری یالعمادهفوق انتخماب و کنمدمی پشمممتیبمانی را فتوشممماپ همایقمابلیمت
 .کنیم ذخیره ماکن کیایت باالترین با را هاعکس دهدمی امکان ما ب    اسممت  اتالفبی سممازیفشممرده

 ماکن ،JPEG هایفایل با مقایس  در ویژهب  ،TIFF هایفایل ک  چرا نیسمت هم دلیلبی باال کیایت این البت 
 تجاری چاپ اسممت قرار ک  اسممت تصمماویری برای جهانی منتخ  اسممتاندارد TIFF. شمموند بزرگ خیلی اسممت
 .دارد سازگاری InDesign و QuarkXPress جال  از وب صاحات بندیطرح هایبرنام  یها  با و شوند 

 فتوشممماپ ب  ک  دیگری عناصمممر و تنظیای هایالی  ها،الی  یها  یذخیره ب  قادر TIFF فایل اینکم  بما
 و کنید ذخیره PSD اصمملی فایل در را عناصممر این یها  شممودمی توصممی  کلی طورب  اما هسممت، ایدافزوده
 کار این با. دهید قرار اسمتااده مورد چاپ برای تصممویر، نهایی ینسمخ  یذخیره جهت را TIFF فرمت سمپس

 فایل یک کدام و( psd). اصلی کاری فایل یک کدام گات توانمی فایل هر پسوند ب  کردن نگاه با سادگی ب 
 را TIFF فایل نهایی ینسخ  شاا از بازاری چاپگرهای از بسیاری هاچنین،. است( tif). چاپ برای آماده و نهایی

 .خواهندمی
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 مسممتقیاا و کرده دریافت را Photoshop PSD یالی الی  هایفایل تواندمی حاضممر حال در InDesign ک  آنجایی از
 مثل دیگر TIFF اند،کرده کسمم  زیادی محبوبیت چاپ، یحیط  در PDF و PSD فرمت دو و کند کار آنها با

 .شودمی پشتیبانی ایگسترده درسطح و دارد را چاپ صنعت استاندارد هاچنان اما ندارد  اهایت سابق

EPS 

EPS عبارت یشمدهکوتاه Encapsulated PostScript مدتی ک  است چاپ صنعت برای دیگر اسمتاندارد فرمت یک 
 فایل کلا ، واقعی معنای ب  EPS فایل. نشممده پذیرفت  هاسممتسممال آن کاربرد اما شممده عرضمم  اسممت

 اپگرچ توسط تصویر چاپ چگونگی درخصوص هادستورالعال سری یک یدربردارنده بلک  نیست تصویری
( محصور« )encapsulated» یواژه اما کرد وب یصاح  بندیطرح هایبرنام  اکثر وارد را آن توانمی. باشمدمی
  اینک مگر کرد ایجاد تغییری آنها روی تواننای و اندشده قال اسماسما   هافایل این ک  اسمت این معنای ب 

 روی را تصممویر کنیدمی کار بندیطرح یبرنام  در ک  وقتی خواهیدمی اگر. شمموند باز فتوشمماپ در دوباره
 کنید، جاسازی EPS فایل در ناایشپیش تصویر یک فتوشاپ، در آن یذخیره هنگام بایستی ببینید صاح 

 فرمت یک هاواره EPS ک  حالی در. ببینید را آن توانیدنای نشود چاپ طرح ک  وقتی تا صمورت این غیر در
 ااشمم بازاری چاپگر اینک  مگر کرد، نخواهید کار آن با خیلی زیاد احتاال ب  اما اسممت صمنعت در اسمتاندارد

 .بخواهد را فرمت این خاص طورب 

PDF 

 اسممناد چاپ و گذاریاشممترا  مشمماهده، برای PDF هایفایل با افراد از بسممیاری طورک هاان سممرانجام،
 گرفت ( حال قابل سند فرمت) Portable Document Format از نام این ک  دانندمی و هسمتند آشمنا الکترونیکی

 اسممت قرار ک  تصمماویری یذخیره برای العادهفوق انتخاب یک عنوان ب  هاواره فایل این محبوبیت. شممده
 توانایی جال  از فتوشاپ هایقابلیت یها  TIFF و PSD هایفرمت مثل PDF. است فزونی ب  رو شوند، چاپ

 ما ب  PDF. دهد انجام تواندنای EPS فرمت ک  کاری کند،می پشممتیبانی را اینقط  هایرنگ از اسممتااده
 فایل یاندازه و عکس کیایت بین تعادل ایجاد برای کیایت یا Quality تنظیاات با JPEG سممازیفشممرده امکان

 Adobe Reader هرکس ک  بردمی بهره نکت  این از PDF فرمت. دهدمی را ZIP اتالف بدون سمازی  فشمرده نیز و
 .ببیند را تصویر تواندمی باشد داشت  کامپیوترش روی را رایگان

 لفای عنوان ب  را فتوشمماپ کاری فایل ک  اسممت این باشممید داشممت  یاد ب  هاواره باید ک  چیزی مهاترین
PSD اصمملی کپی عنوان ب  آن از تا کنید ذخیره( نشممدهتخت ) ناتاام (master copy )کپی این. کنید اسممتااده 
 امکان شمماا ب  و داردمی نگ  فتوشمماپ اصمملی فایل فرمت در را دیگر عناصممر و هاکانال ها،الی  یها 
 از یکی با را تصمویرتان کپی آنجا از توانیدمی. بگیرید سمر از را کارتان ادام  خواسمتید ک  زمان هر دهدمی

 و خواهدمی فرمتی چ  شمماا چاپگر ک  دارد این ب  بسممتگی شمماا انتخاب و کنید ذخیره دیگر فرمت شممش
 قرار ایچندرسممان  یبرنام  یا وب در یا کنید، چاپ را آن کنید  چ  تصممویرتان با خواهیدمی اینک  دیگر

 .دهید
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 : دیگر های فرمت

Bitmap) BMP) 

 نرم در راحتی ب  فرمت این با شممده ذخیره تصمماویر. باشممد می windows اسممتاندارد فرمت ،BMP فرمت
 color RGB،indexd، groy رنگ حالت با تصاویری از BMP فرمت. هسمتند مشماهده قابل گرافیکی دیگر افزارهای

scale، bitmap کانالهای از اما کند می پشتیبانی alpha کند نای پشتیبانی. 

 ایتکی ب  توج  با و باشد می فرمت این با شده طراحی های فایل بودن حجیم فرمت این مشکل بزرگترین
 . کند می اشغال را زیادی حجم آن پایین نسبتا  

DSC 

 ،CMYK رنگ حالت با فایلهای دهد می اجازه ک  اسممت Eps فرمت این باشممد می desk top colorعبارت مخاف
Multichannel شوند ذخیره. 

pcx 

 5 نگارش شخصی کامپیوتر افزارهای نرم اکثر. باشد می IBM درکامپیوترهای اشماره مورد فرمتی pcxفرمت
 .کنند می پشتیبانی را pcxفرمت

 نای پشممتیبانی alpha های ازکانال ولی کرده پشممتیبانی RGB، groy scale،indexed color رنگ حالتهای از ،pcxفرمت
 .  کند

pict file 

 از PICTفرمت گیرد می قرار اسممتااده مورد IBMو mac کامپیوتر بین تصممویر کردن جا جاب  برای فرمت این با
 .کند می پشتیبانی alpha های کانال وbitmap و RGB، groy scal، index color رنگ حالت با تصاویری

pixar 

 محیط دارای ک  افزارهای نرم ویژه ب  و اسممت شممده عرضمم  ای حرف  گرافیکی های برنام  برای فرمت این
 .شود می پشتیبانی RGB، groy scal رنگ حالتهای از pixar فرمت در هستند بعدی س  های

raw 

 و ها برنام  بین ها فایل انتقال برای آن فرمت ک  کند می ذخیره طوری را شمماا اجرایی فایلهای rawفرمت
 .باشد پذیر امکان دیگر کامپیوترهای

scitex CT 
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 scitexفرمت در شده ذخیره تصاویر رود می کار ب  scitex کامپیوترهای روی تصماویر پردازش برای فرمت این
 .باشد می بزرگ بسیار

 پشممتیبانی alpha کانالهای از اما کند می پشمتیبانی ،cmyk، RGB، groy scal رنگ حالت با تصماویر از scitex CTفرمت
 .کند نای

traga 

 بکار MS-DOS تحت گرافیکی افزارهای نرم و truevision گرافیک کارت دارنده های سممیسممتم برای فرمت این
 .میکند پشتیبانی RGB، grayscale، index colorرنگ حالتهای انواع از فرمت این. رود می
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