اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Photoshop Fixاز راه رﺳﯿﺪ؛
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺘﻮﺷﺎپ ادوﺑﯽ ﺣﺎﻻ در
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۴
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻫﻤﻪ ی ﻣﺎ اﻓﺮادی را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﮐﻪ از ﻧﺴﺨﻪ ای ﮐﺮک ﺷﺪه از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻓﺘﻮﺷﺎپ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ وﻗﺖ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﻢ ﭼﺮا ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻮق اﻟﻌﺎده را

ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻓﺘﻮﺷﺎپ  ۱.۰۰۰دﻻر ﻗﯿﻤﺖ دارد و ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ از  ۱۰درﺻﺪ
اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
ً
اﺑﺪا اﺑﺰار ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﻧﺸﺪه و ادوﺑﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺮم
ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﺎد ﺑﺮد ﮐﻪ

اﻓﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی را ﺑﺮای ﺣﺮﻓﻪ ای ﻫﺎ ﺧﻠﻖ ﮐﺮده؛ ﻫﻤﺎن ﻗﺸﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﮐﺎرا ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و دﻗﯿﻖ
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد اﺷﺎره اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﮔﺮان ﻣﺎﯾﻪ اش را ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻌﻘﻮل ﺗﺮ از
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﭘﻠﺘﻔﺮم دﺳﮑﺘﺎپ ،ﻓﺘﻮﺷﺎپ و ﻻﯾﺖ روم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻧﺪل و در ازا
ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۹.۹۹دﻻر در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺮﺿﻪ
اﺑﺰارﻫﺎ و راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً راﯾﮕﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﻣﺎ از ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻫﺎ ﮐﻪ ﮔﺬر ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺮوز ادوﺑﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺰرگ و ﻣﻬﻢ در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺶ ﺻﻮرت داده و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ وﯾﺮاﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ  Photoshop Fixرا ﺑﻪ راﯾﮕﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮده .اﭘﯽ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﻤﺎن  ۱۰درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﮐﺜﺮﯾﺖ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﺎﻣﻞ در ﺧﻮد
ﺟﺎی داده اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﻧﺎم  Photoshop Fixﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد دادن و
ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻼت ﻋﮑﺲ ﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص دارد .ﺟﺎی ﺑﺤﺜﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ای
از ﻓﺘﻮﺷﺎپ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن اﺷﮑﺎﻻت ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺬف اﺷﯿﺎ ﻣﺰاﺣﻢ ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺎدر،
ﺗﻐﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﭼﻬﺮه ﯾﮏ ﻓﺮد و ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ دﺳﺖ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در اپ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺴﯿﺎر

ﻣﻔﯿﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﮐﺜﺮﯾﺖ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی آﺷﻨﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ.
ﻣﺜﻼ ﺷﻤﺎ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ  ،exposureﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ و ﻏﻠﻈﺖ رﻧﮕﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ
ً
ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺣﺬف اﺷﯿﺎ از درون ﮐﺎدر ،ﺗﻨﻈﯿﻢ روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ و… در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﺑﺰارﻫﺎ
و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮش زدن ﺗﺼﻮﯾﺮ ،اﻓﺰودن اﻓﮑﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻐﺮ رﻧﮓ
ﺑﻨﺪی ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺷﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﻠﻔﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﭼﻨﺪ
دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن را ﺑﺮای وﯾﺮاﯾﺶ آن در درون ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﻣﯿﮑﺲ ﺻﺮف ﻧﻤﺎﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از
اﻧﺘﻈﺎر دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ اپ روی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ ﻫﻤﭽﻮن آﯾﭙﺪ
ً
اﺑﺪا ﻣﺸﮑﻞ و ﻟﮕﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﻣﯿﻨﯽ  ۲۰۱۲ﺣﮑﺎﯾﺖ دارﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﺪل ﻫﺎی ﺑﻪ روزﺗﺮ
ﺷﺪ.

در ﻣﻮرد ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﻓﯿﮑﺲ ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻠﯿﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ،وﯾﮋﮔﯽ
ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ زودی راه ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ی دﺳﮑﺘﺎپ ﻧﯿﺰ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺷﺎﻣﻞ
اﺑﺰاری ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ اﺟﺰای ﭼﻬﺮه را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ اﺳﻼﯾﺪرﻫﺎﯾﯽ را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن
ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻫﺮ ﺟﺰ ﺗﻐﺮی ﭘﺪﯾﺪ آورﯾﺪ.

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ،ﺑﯿﻨﯽ ،ﭼﺎﻧﻪ و ﻟﺐ ﻫﺎ را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل
آﻧﻬﺎ را ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ ﻟﺐ ﻫﺎی ﻓﺮد ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﺎ ﻗﺪری دﺳﺘﮑﺎری ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ
درآورﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ او ﻣﺸﻐﻮل ﻟﺒﺨﻨﺪ زدن اﺳﺖ.
ﺗﻐﺮ زاوﯾﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ،ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻋﺮض ﺑﯿﻨﯽ و… ﻧﯿﺰ از ﺳﺎﯾﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ
ﮐﻤﯽ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮﺳﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ادوﺑﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ اﯾﻦ دﺳﺘﺎور ﺗﺎزه اش را در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﭘﻞ
روی آﯾﭙﺪ ﭘﺮو دﻣﻮ ﮐﺮد و ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮد ﻟﺒﺨﻨﺪ را ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ی زﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ.

 Photoshop Fixاز اﻣﺮوز ﺑﻪ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای آﯾﻔﻮن و آﯾﭙﺪ در دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از
آن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺘﻤﺎً ﯾﮏ اﺷﺘﺮاک ادوﺑﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺳﺎﺧﺘﺶ ﻧﯿﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای در
ﭘﯽ ﻧﺪارد .ادوﺑﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﻋﺪه داده ﺑﻪ زودی ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ اﻧﺪروﯾﺪی را ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان
ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻢ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﺷﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﺎر اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺗﺎزه اش ﺑﻨﺎ دارد ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز و ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
روز رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ی آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
اﻓﺰوده ﺷﺪن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از رزوﻟﻮﺷﻦ  8Kو  HDRﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺮﯾﻤﯿﺮ ﭘﺮو اﺷﺎره داﺷﺖ .ﺿﻤﻨﺎً ﺷﺎﻫﺪ
روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﯾﮏ اپ وﯾﮋه ی اﻧﺪروﯾﺪ و  iOSﺑﺎ ﻧﺎم  Capture CCﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ادﻏﺎم
ﭼﻬﺎر اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ی  Brush، Color، Hueو  Shapeاﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

