ﺗﺼﺎوﯾﺮ وﮐﺘﻮر ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ آنﻫﺎ را
ﺑﺴﺎزﯾﻢ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮداری ﯾﺎ وﮐﺘﻮر ) (Vectorﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻘﯿﺎسﭘﺬﯾﺮی در ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ و
ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ وﮐﺘﻮر آﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ۳
اﺑﺰار آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺮداری را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ وﮐﺘﻮر اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ راﯾﮕﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺮای ﻧﺤﻮه ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ وﮐﺘﻮر ﺑﺎ  ۳اﺑﺰار آﻧﻼﯾﻦ راﯾﮕﺎن ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ وﮐﺘﻮر ﯾﺎ ﺑﺮداری ﭼﯿﺴﺖ؟
اﮔﺮ ﺑﺎ ﻋﮑﺎﺳﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﯾﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺳﺮوﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ
) (Rasterآﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ .اﺷﮑﺎل ،رﻧﮓﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  PNG ،JPEGو  TIFFاراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ آﯾﻨﺪه روﺷﻨﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ وﮐﺘﻮر در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ
اﺳﺖ .ﺑﺠﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ ،ﮔﺮاﻓﯿﮏﻫﺎی وﮐﺘﻮر از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .از
آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮداری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺎط ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ را روی ﺑﯿﻠﺒﻮرد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،ﺗﻤﺎم ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی آن در ﻣﻌﺮض
دﯾﺪ اﻓﺮاد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮداری ﺻﺎف ،روان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ وﮐﺘﻮر را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻟﻮﮔﻮﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را روی اﺷﯿﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺧﻮدﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی
ﺷﺮﮐﺖ ﭼﺎپ ﮐﺮد.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ وﮐﺘﻮر ﺑﺴﺎزﯾﻢ؟
ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻟﻮﮔﻮ ﯾﺎ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ از ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻘﯿﺎسﭘﺬﯾﺮی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮداری ﺑﺮای
آنﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد اﺑﺰارﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ وﮐﺘﻮر ﮐﺎر ﺳﺎدهای اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮏ ﻟﻮﮔﻮی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﻪ

اﺑﺰار آﻧﻼﯾﻦ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ وﮐﺘﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

Autotracer

ﻓﺮﻣﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽJPG, PNG, PDF, JPEG :
ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی وﮐﺘﻮرSVG, PDF, AI, DXF, EPS, SK, FIG :
ﻗﯿﻤﺖ :راﯾﮕﺎن و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎرﺑﺮان
 Autotracerراﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎدهای دارد و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت را ﺑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻌﺪاد رﻧﮓﻫﺎ را در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداری ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺟﺰﺋﯿﺎت
و ﺻﺎف ﺑﻮدن آن را ﻫﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﺲ ﺗﻐﺮات ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت درون اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
 Gradientدر اﯾﻦ اﺑﺰار آﻧﻼﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی  ،Autotracerﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از
ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻔﯿﺪ در ﺧﺮوﺟﯽ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﮐﺎﻧﺎل آﻟﻔﺎ اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻟﻮﮔﻮ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

Vectorization.org

ﻓﺮﻣﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽJPG, PNG, PDF, JPEG :
ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی وﮐﺘﻮرSVG, PS, EPS,PDF, DXF :
ﻗﯿﻤﺖ :راﯾﮕﺎن و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎرﺑﺮان

اﯾﻦ اﺑﺰار ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی را در ﻣﯿﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ دارد و از ﭘﺮدازش ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻮدﮐﺎر
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻟﻮﮔﻮﻫﺎی رﻧﮕﯽ در ﻫﻨﮕﺎم
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ وﮐﺘﻮر ،ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻄﻮط ﺻﺎف و روان و اﺷﮑﺎل ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداری
را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﮐﺎﻫﺶ رزوﻟﻮﺷﻦ ،ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

Photopea

ﻓﺮﻣﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽJPG, PNG, BMP, GIF, PSD:

ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی وﮐﺘﻮرSVG, PDF :
ﻗﯿﻤﺖ :راﯾﮕﺎن و ﭘﻮﻟﯽ
 Photopeaدر درﺟﻪ اول ﯾﮏ اﺑﺰار وﯾﺮاﯾﺶ ﻋﮑﺲ آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮔﺰﯾﻨﻪای ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﻪ وﮐﺘﻮر در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﺲ از ﺑﺎرﮔﺬاری ﻋﮑﺲ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ
ﻣﺴﯿﺮ  ،Image > Vectorize Bitmapآن را ﺑﻪ ﺑﺮداری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ .در اداﻣﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای

ﺗﻐﺮ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓﻫﺎ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻮﯾﺰ و ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

اﯾﻦ اﺑﺰار ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺟﺮای  Gradientﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﻮﮔﻮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ وﮐﺘﻮر ،ﺑﺎﯾﺪ

آن را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻟﺒﻪﻫﺎ ﺻﺎف و واﺿﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺮای ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻟﻮﮔﻮی اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮداری ،ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﯿﺪ .اﺑﺰارﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ زﯾﺎدی ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آنﻫﺎ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .اﮔﺮ

ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺗﺼﺎوﯾﺮ وﮐﺘﻮر ﺑﺴﺎزﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮوﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

