پنج اپلیکیشن کاربردی ادیت و
طراحی عکس ساده برای
کاربران آماتور
گردآوری شده توسط جامعه گیکهای کامپیوتر

ه ه ا ی ا ج ت م ا ع ی  ،فع ا ل ی ت د ر ح و ز ه ک ا ر ی و
در دنیا ی ا مر وز بر ا ی فعالی ت در ش بک 
انجام بسیاری کارها به ادیت و طراحی عکسها احتیاج داریم .به همین دلیل با
هر میزان دانش و با استفاده از ابزارهای مناسب تالش میکنیم به چیزی که
ب ه آ ن ا ح ت ی ا ج د ا ر ی م د س ت ر س ی پ ی د ا کن ی م .
امروزه با استفاده از اپلیکیشنها و وب سایتهای طراحی و ادیت عکس
میتوانیم به راحتی این کار را انجام دهیم .بسیاری ابزارها و اپلیکیشنهای
راحتی با کاربردی آسان وجود دارند که میتواند نیاز ما را برآورده کنند.
در این مقاله به معرفی پنج اپلیکیشن مناسب برای ادیت و طراحی تصاویر
میپردازیم.
picsArt
اگر به دنبال یک برنامه کاربردی و مناسب برای ویرایش حرفه ای تصاویر خود
ههای پیش )پیکس آرت( PicsArtهستید ،برنامه
یکی از بهترین گزین 
.رویتان خواهد بود
یک ویرایشگر تصویر قدرتمند و پر طرفدار )پیکس آرت( PicsArtاپلیکیشن
و میتوانید بهاست که شامل دو نسخه اندرویدی و آی او اسی میشود
سادگی روی گوشی هوشمند خود تصاویر زیبایی بسازید و عکسهایتان را
ادیت کنی د .
یتوان به امکان ساخت )(PicsArtاز دیگر قابلیتهای اپلیکیشن پیکس آرت
م 
.عکس کالژ اشاره کرد
همند به ویرایش تصویر یک )پیکس آرت( PicsArtبرنامه
برای افراد عالق 
اپلیکیشن کاربردی به شمار میرود؛ چرا که تمام ابزارهای ویرایشی مورد نیاز
یدهد
.را در اختیار کاربران خود قرار م 

ابزارهای ویرایشی متنوعی نظیر برش) ،پیکس آرت(  PicsArtبرنامه
چرخاندن و اضافه کردن متن به تصویر را در اختیار کاربران خود قرار میدهد
.
.شامل مجموعه متنوعی از فیلترها میشود این برنامه
تهایی همانند برنامه پریزما )پیکس آرت( PicsArtاپلیکیشن
از افک 
نها استفاده )(Prisma
یبرد که از تکنولوژی هوش مصنوعی در آ 
هم ب هر ه م 
.شده است
اضافه نمودن متن به تصویر جزو دیگر قابلیت های اپلیکیشن پیکس آرت
یتوانند از بین .به شمار میرود )(PicsArt
فونت مختلف 100کاربران م 
ارائه شده ،فونت دلخواه خود را انتخاب کرده و نسبت به اضافه کردن متن
.به تصویر اقدام نمایند
امکان کشیدن نقاشی را هم در اختیار کاربران )پیکس آرت( PicsArtبرنامه
Drawکاربران این اپلیکیشن میتوانند با مراجعه به بخش .قرار داده است
نسبت به کشیدن نقاشی بر روی صفحه سفید اقدام نمایند و یا بر روی تصویر
.مورد نظر خود طراحی کنند
یتوان به امکان ثبت )پیکس آرت( PicsArtاز دیگر قابلیتهای برنامه
م 
عالوه بر آن ،امکان ساخت استیکر از تصاویر ثبت شده هم .تصویر اشاره کرد
.د ر ا خ ت ی ا ر ک ا ر ب ر ق ر ا ر د ا د ه ش د ه ا س ت

تفاوت گرافیست و طراح رابط و تجربه کاربری

یها ی
PicsArt:ویژگ 
امکان ساخت عکس کالژ

•

امکان دسترسی به ابزارهای ویرایشی مختلف

•

امکان افزودن استیکر به تصویر

•

ارائه مجموعه متنوعی از افکتها

•

ا مکان ساخت ا ست یکر

•

ه ه ا ی ا ج تم ا ع ی
امکان به اشتراک گذاری تصویر از طریق شبک 
امکان کشیدن نقاشی

•
•

معرفی نرم افزار picsart
canva
به شما این امکان را میدهد تا به راحتی پوستر ،کارت Canvaاپلیکیشن
های طراحی کنید و
پستال ،کارت دعوت ،بنر و لوگوهای خود را به صورت حرف 
با استفاده از فیلترهای مختلف تصاویر.با دوستان خود به اشتراک بگذارید
خود را ویر ایش کنی د یا با تن ظیم ر و شن ایی ،کن تر ا ست و سایر ابزا رها
های خود را به نمایش بگذارید
یهای حرف 
با کانوا طراحی پوسترهای .طراح 
یشود و در کمترین زمان میتوانید بهترین نتیجه را به
شما بسیار ساده م 
.دست آورید
ی شما ری در
& Canva : Poster, banner, card makerقالبهای ب 
نها graphic design
وجود دارد که میتوانید برای کار مورد نظرتان از آ 
سهایتان نوشته بیفزایید ،عکس و طرح آماده انتخاب کنید،
بهره بگیرید ،به عک 
ن ه ا ر ا به ا ش ت ر ا ک ب گ ذ ا ر ی د
.با فونتها و ابزارهای متنوع کار کنید و مستقیم آ 
برای کاربران اینستاگرام هم برای استوری طرحهای فوقالعادهای این برنامه
یتواند جلوه خاصی به طراحیهای شما
و هم برای پستهای ثابت دارد که م 
ههای اجتماعی بدهد
.د ر ش ب ک 
ههای ویرایش عکس همانند پیکس آرت
یتو انی د ا ز س ایر برنام 
هم چ ن ی ن ش م ا م 
و آویاری که در سایت موجود است نیز دیدن کنید .هم اکنون میتوانید آخرین
نسخه موجود این اپلیکیشن کاربردی را دانلود و در تلفن همراه خود نصب
.کنید
نیز Canvasامکان انتخاب عکس از دوربین یا گالری یک میلیون عکسی
امکان به اشتراک گذاری این عکس ها در فیسبوک ،توییتر. ،وجود دارد
.پینترست و اینستاگرام نیز هست
این اپلیکیشن هم برای نسخههای اندروید و آی او اس و همچنین وب
اپلیکیشن بسیار قدرتمندی دارد که میتوانید از آن در دسکتاپ هم استفاده
.کنید
Canva:ویژگی های اپلیکیشن
امکان اشتراک تصاویر ویرایش شده در شبکه های اجتمایی همانند1.
اینستاگرام و فیس بوک

امکان س اخت دعوت نامه
امکان ایجاد سر صفحه ایمیل امکان ایجاد یک بنر برای وبالگ یا
وبسایت خود
امکان ایجاد کالژ عکس ساز به صورت حرفه ای

2.
3.
4.

و بسیاری از قابلیت های دیگر که با نصب این نرم افزار در اختیار 5.
خواهید داشت
راهنمای کار با canva
snapseed
یتو ان پی د ا کرد که بد ون ویر ایش
امروزه در دنیای عکاسی ،کمتر عکسی را م 
همچنین اکثر مردم عادی در هنگام عکاسی با فنون .و افکتهای مختلف باشد
یگی رند خالی ا ز اشکا ل
عکس گرفتن آشنا نیستند و قاعدتا عکسهایی که م 
نیستند ،به همین دلیل ممکن است برای رفع عیوب عکسها بخواهند از
نهای ویرایش عکس استفاده نمایند
به همین دلیل امروز ما قصد .اپلیکیش 
داریم یک اپلیکیشن محبوب و کاربردی برای ویرایش عکس با نام
که اپلیکیشن ویرایش عکس این .را برای شما معرفی نماییم Snapseed
میلیون بار در پلی استور 100توسط گوگل ساخته شده است تاکنون بیش از
.را نیز کسب نماید 5از 4.5دانلود گردیده است و توانسته نمره خوب
نهای هوشمند و تبلتها و مانور بیش
نها ی تلف 
به لطف افزایش کیفیت دوربی 
ههای تصویری مانند اینستاگرام و
 ،عالقه مندی افراد…از پیش بر روی رسان 
به عکس برداری بسیار بیشتر شده است و به همین تناسب تالش افراد برای
های جدیتر شده است
از این رو .ویرایش تصاویر و ادیتهای حرف 
نهای ادیت و طراحی و عکس محبوب و پرتقاضا هستند و
اپلیکیش 
یکی از Snapseedاپلیکیشن .استودیوهای زیادی دستی در تولید آنها دارند
هها است که حتی توسط سرویس گوگل نیز خریداری شده است،
هم ی ن ب ر ن ا م 
ههای زیر اشاره کرد
:از ویژگیهای مثبت این برنامه میتوان به گزین 
نکته ای که وجود دارد این است که این برنامه :حرفه ای اما آسان
مخاطبان خاصی از میان تمامی کاربران دوربینهای موبایلی را هدف قرار
های از ادیتها و ابزارهای ویرایش .داده است
این برنامه به شما مجموع 
یتوانید نقوص تصاویر
نها م 
یدارد که به کمک آ 
های را عرضه م 
بسیار حرف 
های بسازید
ن ها یک عکس حرف 
.خ و د ر ا ب ر ط ر ف ک ن ی د و ا ز آ 

فضای رنگ

یک اسکنر بسیار فوق العاده Snapseedاپلیکیشن :تعدیل نور و رنگ
به کمک این اسکنر تصاویری که در محیط برنامه .برای تصاویر دارد
بارگذاری خواهید کرد کامال بررسی می شوند و بهشکل کامال خودکار
نقوصی که در اثر نورپردازی نادرست و یا ترکیب رنگ ایجاد شده است را
.ش نا سایی کرد ه ا س ت و سپ س آ ن ها را بر ط رف می س از د
مهای دستی
یهایی مانند کنتراست رنگ و نور: ،تنظی 
اگر میخواهید ویژگ 
گها ،روشنایی و نکاتی این
وضعیت اشباع رنگ های سفید و سیاه و سایر رن 
چنینی را از پایه و با توجه به سلیقه خود تغییر بدهید ،این برنامه این قابلیت
شما می توانید به کمک کنترلرهای دستی این .را به شما خواهد داد
ههای مشابه را با توجه به عالقه خود تغییر داده و تنظیم
یها و نمون 
ویژگ 
به شما حالتهای با کیفیت و Snapseedهمچنین خود برنامه .نمایید
.ا ست اند ا رد را نی ز پیشنه اد خواه د داد
شما  .یک برنامه ادیت و ویرایش عکس با فیلتر ها تکمیل می شود :فیلترها
در محیط این برنامه با هر بار به روز رسانی میتوانید به لیستی از انواع
کها و کیفیتهای متنوع دسترسی پیدا کنید
.فیلترهای جدید در سب 
جالب است بدانید که تمامی این قابلیتها با کیفیتی بسیار باال و به :رایگان
ه ا ی و حتی بد ون
شکل کامال رایگان و بدون نیاز به پرداختهای درون برنام 
نها حجم این ا پ
نیاز به اتصال اینترنت در دسترس خواهند بود عالوه بر ای 
هها سازگاری خوبی دارد
ت ما م ی  .م ن ا س ب ب و د ه و ب ا ا غ ل ب س ی س ت م ع ا مل 
تصاویر ادیت شده در حافظه اختصاصی برنامه که درون گوشی شما قرار
.دارد ذخیره خواهد شد که بدین ترتیب حریم شخصی شما حفظ میشود
معرفی بهترین نرم افزارها برای ادیت عکس
Photoshop express
ههایی بود که Adobe Photoshop Express
از جمله اولین برنام 
هی مهم را به .برای موبایل عرضه کرد Adobe
قبل از هر چیز هم باید یک نکت 
کاربرانی گفت که قصد نصب این برنامه را دارند؛ اگر به دنبال یک ویرایشگر
Adobe Photoshopکامل همچون فتوشاپ ویندوز میگردید ،به هیچ وجه
جواب گوی شما نخواهد بود .چون این برنامه یک اپلیکیشن جمع و Express
ی خ و ر د که ب د و ن د ا ن ش ف ن ی
جور اما بسیار عالی است که به درد کسانی م 
.بخواهند عکسهای خود را به بهترین شکل ویرایش کنند

کامال رایگان Adobe Photoshop Expressنکته مهم دیگر این است که
ه ای ند ا رد
واترمارک یا ذخیره عکسها .بوده و هیچ گونه پرداخت درون برنام 
با کیفیت پایین نیز در این برنامه معنایی نداشته و همه چیز به صورت کامال
Adobeرایگان در دسترس شماست ،فقط نیاز است که ابتدا در سیستم
.ثبت نام کنید
در اختیارتان میگذارد را Adobe Photoshop Expressامکاناتی که
میتوانید در برنامههای مختلفی ببینید ،اما نکته مهم این است که هیچ کدام از
یکن ند و
هها تا این حد از امکانات را به صورت رایگان ارائه نم 
آن برنام 
.همچنین در بسیاری موارد کیفیت کار نیز به اندازه این برنامه نخواهد بود
چند دسته ابزار دارید که از جمله Adobe Photoshop Expressشما در
هر کدام .آنها میتوان به  ۶۰فیلتر مختلف و تمهای مختلف رنگی اشاره کرد
یتوانید با اسمی
از این فیلترها قابل تغییر بوده و سپس تنظیمات خود را نیز م 
.جدید ذخیره کنید
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ابزارهای ویرایشی از جمله چرخواندن و تغییر اندازه عکس نیز در این برنامه
گنجانده شده که یکی از نکات آن گذاشتن اندازههای مختلف برای هر شبکه
مثال شما میتوانید اندازه اینستاگرامی ،کاور .اجتماعی متفاوت است
فیسبوک  ،اندازه مونیتور دستگاه خودتان ،اندازه پست توییتر ،یا بسیاری از
.مدلهای این چنینی را تعیین کنید و سپس شروع به کار نمایید
در بخش دیگری ابزارهایی از جمله تغییر کنتراست ،ایجاد بلور برای ساخت
 ،تصحیح پرسپکتیو ،تصحیح قرمزی چشم و بسیاری نکاتDSLRافکت لنزهای
اینچنینی قرار گرفته که در کنار اضافه کردن نوشته ،استیکر و قاب از
یسازد Adobe Photoshop Express
های کامل و بسیار عالی م 
.ب ر ن ا م 
 ،۸ویندوز موبایل ،ویندوز ios ، andriodدر Adobe Photoshop Express
مها از آن استفاده 10ویندوز و
قابل نصب است و میتوانید در تمام پلتفر 
.کنید
کاری را که قرار است به خوبی انجام Adobe Photoshop Express
میدهد و تنها ایرادی که میتوان به آن گرفت امکاناتی است که میشد در
به همین خاطر است که برای انجام بعضی کارها به الیت .آن باشد اما نیست
هها ی پو لی ر ا
هتر حتما بای د برنام 
روم احتیاج دارید یا برای تنظیمات پیشرفت 
.خریداری کنید

ف و ت و ش ا پ ب ر ا ی م و ب ا یل
vsco
های برای ویرایش عکس VSCO Camدر ابتدا با نام
عرضه ش د  ،برنام 
این .میباشد که در بین عکاسها توانسته طرفداران زیادی به خود جذب کند
.قابل دسترس است iOSبرنامه به طور همزمان برای کاربران اندرویدی و
عالوه بر ویرایش عکس میتوانید در لحظه از دوربین داخل برنامه و همچنین
استفاده از شبکه اجتماعی داخلی خود برنامه تصاویر خود را در بین کاربران
.به اشتراک بگذارید VSCOاپلیکیشن
را سرچ کنید با  #vscoجالب است بدانید در اینستاگرام اگر هشتگ
!میلیون پست روبرو خواهید شد 189000000
همراه با خود شامل برنامه دوربینی است که امکانات بیشتری نسبت VSCO
متاسفانه در حال حاضر برخی از ویژگی های .به برنامه دوربین گوشی دارد
اعالم کرده . VSCOدر دسترس است iOSدوربین این برنامه تنها در نسخه
است به دلیل محدودیتهایی که برخی نسخههای اندروید دارد نمی تواند روی
.این سیستم ع امل اجرا کند
شامل ابزارهای استاندارد ویرایش عکس می باشد که برخی از آن ها VSCO
یباشد  Saturationو Exposure ، Contrast
همچنین ابزاری با نام .م 
ههای برجسته Split Tone
گها و سای 
یدهد رن 
وجود دارد که به شما اجازه م 
می توانید رنگبندی  HSLعالوه بر این با ابزار .تری در عکس داشته باشید
.عکس را تغییر دهید
گرفتید میتوانید VSCOبعد از اینکه عکس مورد نظر را با استفاده از برنامه
در .در خود برنامه شبکه اجتماعیای که دارد عکستان را به اشتراک بگذارید
سهایی هستند که تصاویرشان را به اشتراک
این شبکه اجتماعی معموال عکا 
شما همچنین میتوانید تصاویر خام عکاسان را در این شبکه .می گذارند
نها ا س تف اده کنی د
شما می توانید به .اجتماعی پیدا کرده و در صورت نیاز از آ 
.راحتی از خالقیت خود استفاده کرده و تصاویرتان را به اشتراک بگذارید
بهترین نرم افزارهای ادیت عکس
ممکن است VSCOبه عنوان یک پلتفرم تصویر محور و اشتراک ویدیو
بیشتر برای VSCOبه طور خالصه. ،شباهت زیادی با اینستاگرام داشته باشد
عکاسان استفاده میشود و عالوه بر این کاربران بسیار کمتری نسبت به
همچنین در این اپلیکیشن بیشتر به اشتراک گذاری خالقیت .اینستاگرام دارد
استفاده می شود تا اینکه مانند اینستاگرام بخواهیم کار های روزانه خود را به
.اشتراک بگذاریم

این اپلیکیشن ویرایش عکس برای استفاده رایگان بوده اما می توانید با
روز تست رایگان از برخی ابزارهای 7در سال همراه با  $19.99پرداخت
پولی این برنامه بهره مند شوید.
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