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ها،  نیاست که در هنگام کار با دورب ی از جمله سواالت ستیچ کسلیپ
استفاده از   ایو  دیزمان خر در .شود ی م  جادیافراد ا یو... برا ریتصاو 
  ی اصطالح نیامکان وجود دارد که بارها با چن نیا  تالیجید  زات یتجه

 ی م انینسبت به آن را ب ی درک و آگاه تی مسئله اهم ن ی هم .دیمواجه شو
 کسلیپ ی مطلب به بررس نی در ادامه ا  میما قصد دار نیبنابرا .دارد
 .دی. پس با ما همراه باشمیبپرداز

 

 ست؟یچ کسلی پ فی تعر  1#

  ی ک یگراف ای ی تال یجی د ریواحد تصاو  نی در واقع کوچک تر (pixel) کسلیپ
به  pixel از .شود ی داده م شی نما تالی جید یدستگاه ها در است که

اصطالح از دو بخش  نیا .شود ی م  ادی زین ری عنوان عنصر سازنده تصو
 el=عنصر (element=el) و  pix=ری تصو( picture=pix) ی عن یمختلف 

مربع شکل هستند و   ایها معموال گرد و  کسلیپ .شده است لیتشک
 .ابندی  ی سازمان م  یدو بعد یبه طور معمول در شبکه ا نیهمچن
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قابل  زیها، متون و هر چ لمیف ر،یتصاو  شینما یها برا کسلیپ قتیحق در
کنار هم قرار  تال،یجی د یدستگاه ها گرید ایها و  انهیدر را یگر یمشاهده د 

 ی از عناصر رنگ کسلیهر پ دیبر موارد فوق الزم است بدان عالوه .رندیگ ی م
رنگ ها با شدت  نیا .شده است لیو سبز تشک  ی قرمز، آب یشامل رنگ ها

ها رنگ را به   ونیلیتا بتوانند م رندیگ ی مختلف در کنار هم قرار م یها
 .وجود آورند

 

 کسلینکات مهم درباره پ 2#

ها را   کسلیمسائل مطرح در رابطه با پ نیمورد از مهم تر  4بخش  نیا در
 ی پاسخ مناسب ست،یچ کسلیبه پرسش پ  میبتوان  کرد تا میخواه انیب

 .میده
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 کسل یمحاسبه پ وه یش 1-2#

 

 کسلی، نشان دهنده تعداد پ(resolution) شیوضوح صفحه نما زانیم
 x 1080 1920 شیعنوان مثال صفحه نما  به .به کار رفته در آن است یها
در عرض و  کسلیپ 1920 ها دانست که کسلیاز پ یتوان شبکه ا ی را م
گر از   شینما  نیا pixel کل تعداد .در طول آن قرار دارد کسلیپ 1080

 .است 000 ، 03 ،2که برابر با  دیآ ی حاصل ضرب دو عدد باال به دست م 
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 کسل یرنگ ها توسط پ جادیا 2-2#

 

به  یحدود تا  میدان ی الزم م  ست،یچ کسلیادامه پاسخ به پرسش پ در
شده  دیواقع رنگ تول در .می بپرداز ی تال ی جید ری رنگ ها در تصاو جادینحوه ا 
  ی م  blend ای بی اطراف خود ترک یها کسلیپ یبا رنگ ها کسلیدر هر پ

توسط  یشتر یب یچه رنگ ها هر .را ظاهر سازد کنواختی ی شود تا رنگ
 .تر به نظر خواهند آمد  ی عیواضح تر و طب ری شود، تصاو جادیا کسلیپ کی

  ی داده م شیچند رنگ نما کسلی کنند در هر پ ی م نی ها تع تیب تعداد
 ی رنگ را ممکن م  250 جادیتنها ا یتیب 8 کسلیپ کیعنوان مثال  به .دشو

خواهند   جادیرنگ را ا 10،333،210 ی تیب 24 یها کسلی که پ ی حال در .سازد
 .کرد
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 ست؟ی چ ریتصو تی ف یبر ک کسلی پ  ریتاث 3-2#

 

 کسلیکه در حال پاسخ به سوال نکات مهم در رابطه با پ یی آن جا از
شرح  زیرا ن ریتصاو تیفیها و ک کسلیپ نیارتباط ب دی با م،ی هست ست،یچ
 عبارت  مخفف  که میدار PPI با عنوان یواحد تالیجی د یایدن در .میده

Pixel Per Inch اساس  بر .است نچیدر هر ا کسلیآن پ یبوده و معنا
  زانیچه م هر .شود ی مشخص م ری ها در تصو کسلیپواحد، تراکم  نیا

 PPI عالوه بر البته .ابدی ی م ش ی عکس افزا تیفی تراکم باالتر باشد، ک
وضوح   یوجود دارند که بر رو ریتصو زی همچون سا یگر ید  یمشخصه ها

 .گذارند ی م  ریتاث

بهبود  یبرا یباالتر  PPI به د،یبزرگتر داشته باش یها زی با سا یر یتصاو  اگر
  ی ها م کسلیپ ی چگال  ایکاهش تراکم  رایز داشت؛ د یخواه ازین تیفیک

 .کند  جادی ا ریدر ارتباط با وضوح تصاو یتواند مشکالت جد 
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 (Pixel depth) ست؟ یچ   کسلی عمق پ  تیاهم 4-2#

 

کند که هر مربع چه مقدار داده را در خود  ی مشخص م کسلیهر پ عمق
ها به عمق آن    کسلیعالوه بر تعداد پ ریتصاو تیفیک  .خواهد کرد رهیذخ
 .وابسته است  زیها ن

 

 ست؟ یچ کسلینقش پ 3#

در  ی تال ی جید ری( به تصاو یی)دو دو   ینر یبا یکدها لیها عامل تبد کسلیپ
( ی رنگ یاز مدل ها ی کی) RGB یدارا کسلیهر پ به .گر ها هستند شینما

  .ندیآ ی به وجود م  یی اساس آن ها رنگ ها بر شود که ی ارسال م  یی کدها
در هر   ی با چه شدت  ی قرمز، سبز و آب یکنند که رنگ ها ی م انیب کدها

شود که  ی م جادیرنگ خاص ا کی  سرانجام .با هم مخلوط شوند کسلیپ
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  جادیرا ا ی رنگ ری تواند تصاو ی اطراف م  یها کسلیپ یآن با رنگ ها بیترک
 .کند

 

 آخر کالم

  ستیچ کسلیمطلب در ارتباط با پرسش پ نیطور که با مطالعه ا همان
بر  یی به سزا  ریهستند که تاث ی عوامل نیواحدها از مهم تر  نیا د،یافتیدر
  .دارند ی فراوان ت یاهم جهینت در .گذارند ی م  تالیجید ر ی تصاو تیفیک یرو
 کسلیبه طور جداگانه پ ستیچشم انسان قادر ن میاشاره کن دیبا انیپا در

 وستهیرا کامال پ ی تال ی جید یعلت ما عکس ها نیهم به .کند کیها را تفک
مطلب اطالعات   نیبا ارائه ا میتوانسته باش می دواریام .میکن ی مشاهده م 

 .میارائه ده زانی ها خدمت شما عز کسلیدر رابطه با پ یدیمف


