
 :الدرس األول: مقدمة فً برنامج فوتوشوب سً إس *

 

تعنً الصلصال أو الطٌن )وهو أول ما بدأ به فن التشكٌل( وللشركة برامج تصمٌم  ADOBE: ADOBE برامج شركة

 :Photoshop كثٌرة وستقتصر دروسنا على برنامج

 

 :PHOTOSHOP تسعة إصدارات من برنامج ADOBE وحتى اآلن أصدرت شركة

1 (PS) 

2 

3 

4 

5 

 (وكانت من أقوى تطورات الفوتوشوب الخطٌة Text وهً نفس النسخة الخامسة ولكن بتحسٌن أداة)  5.5

6 

 (وهً النسخة المعدلة من اإلصدار السادس) 6.0.1

7 

 (وهً النسخة المعدلة من اإلصدار السابع) 7.0.1

8 (CS)   وسنطبق دورتنا على هذا اإلصدار باذنه تعالى 

9 (CS2)  

 

 

 :بٌن كل إصدار وإصدار آخر ٌتم إعادة برمجة برنامج الفوتوشوب بشكل كامل مثالا  :حظةمال*

 تم برمجة البرنامج بشكل كامل 4إلى  3من 

 ال تتم البرمجة كاملة ولكن تضاف األوامر الخاصة باإلضافة فقط 5.5إلى  5أما إذا كانت هناك إضافة مثل النسخة 

 :ر الخطأ فقط مثلوكذلك بالنسبة للتعدٌل ٌتم تعدٌل أم

 .ولذلك سمٌت بالنسخة المعدلة 6.0.6إلى  6من 

 

*********************** 

 

 : نهاٌة اسم اإلصدار ، مثالا  ME هناك العدٌد من إصدارات الفوتوشوب تحمل الحرفٌن

PHOTOSHOP CS(8) ME 

 إصدار الشرق األوسط  Middle East Version اختصار لجملة ME وهذه الحرفٌن

 . أن هذا البرنامج ٌدعم اللغة العربٌة فً الكتابة وٌعنً

 

 الحظ الصورة التالٌة وستعرف كٌف ٌمكنك معرفة إذا كان برنامج الفوتوشوب الذي لدٌك ٌدعم اللغة العربٌة أم ال

 . انظر فً المنطقة المحاطة باللون األحمر

 

 



 
 

 

*********************** 

 

ة القوة فً مجال معاجلة الصور للمصممٌن المحترفٌن الذٌن ٌرٌدون إنتاج الرسوم ٌوفر أدوات بالغ CS أدوبً فوتوشوب*

 .والتصامٌم المركبة والمعقدة الستخدامها على شبكة الوب أو فً مجال الطباعة

 

أي الصور التً تتضمن قٌما مستمرة التدرج والتً تم تحوٌلها إلى سلسلة )الصور النقطٌة شوب ٌعمل على برنامج الفوتو*

 (من النقط أو عناصر الصورة التً تدعى واحدتها البكسل

التً هً أشكال مؤلفة من خطوط ومنحنٌات ناعمة تحافظ على حدتها ووضوحها الرسوم المتجهة كما ٌمكننا العمل مع 

 . مقاساتها وأحجامها عند تغٌٌر

 

 ؟؟(Pixle) ماهو البكسل*

البكسل: هو أصغر وحدة ضوئٌة تستخدم فً األجهزة الضوئٌة كالشاشات الكمبٌوترٌة والتلفزٌونٌة والعروض السٌنمائٌة 

 .والبرجكتور وجمٌع المصادر الضوئٌة اللونٌة

لٌس بالضرورة ٌكون شكل البكسل  CS دارمربع ولكل بكسل واحد لون واحد فقط )ولكن فً اإلص pixle شكل البكسل

 (مربع منتظم(، أي أنه الٌوجد بكسل له أكثر من لون )أي ٌمكن تعبئة البكسل بلون واحد فقط

 : حجم البكسل صغٌر جدا بحٌث أن كل

 سم  6بكسل =  59

 :أي أن

 سم مربع 6بكسل =  3446بكسل =  59 × 59

الطبقات أو الشفائف( )Layer وٌحدد موقعه (القنوات اللونٌة)Chanal وولكل بكسل لون وموقع والذي ٌحدد لون البكسل ه

 .التً سنتكلم عنها الحقاا فً درس آخر

 

 كلما زادت اعداد البكسالت فً الملف زادت دقة ووضوح العمل  :معلومة*

*********************** 

 

 :PHOTOSHOP CS وظائف برنامج*

 .(معاجلة الصور )وهو أقوى برنامج فً معالجة الصور حتى اآلن . 6

البروشورات التً على غالف  :لعمل البروشورات وهً المطبوعات الورقٌة التً تنشر كدعاٌة أو إعالن مث . 2



 .واشباهها .. السٌدٌهات ، المجالت الدعائٌة ، والكاتلوجات

 .عمل صفحات مجالت . 3

 .عمل تصامٌم البطاقات كبطاقات اإلهداءات المنتشرة فً االنترنت . 4

 .دمج الصور . 5

 .رسم الصور . 6

 .Textالكتابة بالـ . 7

 .وهناك الكثٌر من الوظائف التً ٌصعب حصرها

 

 :كما ٌمكنك جلب الصور إلى البرنامج من مصادر مختلفة مثل

 .الصور الفوتوغرافٌة الملتقطة بواسطة الكامٌرات الرقمٌة*

 .CD جلب الصور النقطٌة والمحفوظة على أقراص مضغوطة*

ٌرها من وغ (Nigative) مسح الصور الفوتوغرافٌة ، شرائح األفالم أو الرسوم الفنٌة او شرائح األفالم السلبٌة*

 .المستندات والوثائق

 .التقاط صور الفٌدٌو*

 .استٌراد األعمال الفنٌة المنشأة فً برامج الرسوم األخرى*

 


