
280
آذر

1389

شبكه
S

H
A

B
A

K
E

H
[N

ET
W

O
R

K
]

از ميان تمام ابزارهاى ديجيتال عصر حاضر، تلفن همراه و دوربين هاى ديجيتال به ضريب نفوذى بســيار فراتر از ســايرين دســت يافته اند. تلفن همراه يكى 
از نيازهاى اساســى بشــر، يعنى برقراري ارتباط را به راحتى امكان پذير كرده و دوربين هاي ديجيتال در بســيارى موارد در تركيب با ابزار نخســت، امكان ثبت 
لحظه ها و ايجاد آثار هنرى را به رايگان و بدون نياز به تجهيزاتى نظير آزمايشــگاه و دســتگاه هاى چاپ و ظهور فراهم كرده اســت و در نتيجه اين مثل قديمي كه 
يك تصوير ارزشــمندتر از ده هزار كلمه اســت، اكنون مصدا ق هاي فراواني يافته اســت. اما براى نگه دارى، دسته بندى، ويرايش و ايجاد آثار هنرى از مجموعه 
تصاوير ثبت شــده؛ كه به واســطه ســادگى ثبت و بدون هزينه بودن روز به روز بر تعداد آن ها نيز افزوده مى شود، احتياج به ابزارى قدرتمند و كارا كامًال احساس 
مى شود. شركت گوگل در راستاى تالش براى نفوذ هرچه بيشتر به دنياى ديجيتال افراد، از سال 2004 يكى از قوى ترين ابزارهاى كار با تصاوير ديجيتال را با 

نام پيكاسا در اختيار كاربران قرار داده است. در اين مقاله به بررسى كلى اين محصول گوگل خواهيم پرداخت.

ارزشمندتر از ده هزار كلمه
 احمد شريف پور احمد شريف پور

معرفى
ــا در اصل شــامل دو قسمت است: يكى  پروژه پيكاس
ــزار ويرايــش و مديريت عكــسPicasa و ديگرى  نرم اف
ــتراك تصوير وبى Picasa Web Albums كه  سرويس اش
توســط آزمايشگاه هاي گوگل توســعه داده شده و عرضه 

مى شــود. اين محصوالت هر دو در ابتدا توســط شــركت 
IdeaLab توليد مى شــدند كه گوگل با تيزهوشى در سال 
ــات عكاســى ديجيتال، با  2004 و درســت در اوج هيجان
تصاحب اين شــركت، ادامه روند توسعه آن ها را در دست 
گرفت. نام Picasa به نوعى يك بازى كالمى با نام پيكاسو 

مرورى بر پيكاسا نرم افزار ويرايش و مديريت تصوير گوگل
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ــپانيايى اســت و از ســوى ديگر تركيبى  نقاش پرآوازه اس
ــر و Casa كه در  ــاى تصوي ــه Pic به معن اســت از دو كلم
ــا يا خانه تصاوير  ــپانيايى به معناى خانه اســت. پيكاس اس
ــراى پلتفرم هاي ويندوز  ــوگل به صورت كدهاى بومى ب گ
و مكينتاش در دسترس اســت. اما گوگل به جاى تهيه يك 
 Wine نسخه مجزاى لينوكسى، نسخه ويندوزى را به همراه
(شبيه ساز محيط ويندوز براى لينوكس) در يك بسته، براى 
ــه مى كند. اين نرم افزار به طور  كاربران پلتفرم لينوكس ارائ
خالصه مشاهده، ويرايش، دسته بندى و آپلود تصاوير را در 

سرويس Picasa Web Albums امكان پذير مى كند. 
اگرچه در حال حاضر صفحه اصلى دانلود اين نرم افزار 
از ايران قابل دسترسى نيســت، اما به دليل رايگان بودن آن 
مى توانيد با كمى جســت وجو آن را در سايت هاى اشتراك 

فايل يا حتى سايت هاى شخصى بيابيد. 

نصب نرم افزار
پس از دانلود نرم افزار (در حال حاضر آخرين نســخه 
3/8 است) و اجراى آن با رابط نصب سه مرحله اي و بسيار 
سرراست آن مواجه خواهيد شد. در مرحله اول و در پنجره 
مجــوز گوگل بايد موافقت خود را با شــرايط گوگل اعالم 
 Install كرده، پس از انتخاب محل نصــب نرم افزار، دكمه
را كليك كنيد. در آخرين پنجره (شكل1) گزينه هايى براى 
افزودن ميانبر برنامه به ميزكار، نوار اجراى ســريع، استفاده 
از گوگل به عنوان موتور جســت وجوى پيش فرض و حتى 

اجراى پيكاسا در اختيار شما قرار مى گيرد.

افزودن تصاوير
ــا نمايــش كادرى مانند  ــا ب در نخســتين اجرا، پيكاس
شــكل 2 محلى را كه بايد براى يافتن تصاوير جســت وجو 
ــيد. اين محل مى تواند پوشه هاى ــما خواهد پرس كند از ش

ــا كل  My Documents و My Pictures و Desktop ي
ــما را شــامل شــود. چون جســت وجوى كل  كامپيوتر ش
كامپيوتر فرآيندى زمانبر اســت، در اين جا گزينه نخســت 
ــيد مى توانيد  ــر زمان كه مايل باش ــما ه را انتخاب كنيد. ش
پوشــه هاى حاوى تصاوير را به پيكاسا بيافزاييد. در پنجره 
بعدى (شــكل 3) مى توانيد نوع فايل هايى را كه به صورت 
ــا نمايش داده شــوند، تعيين كنيد  پيش فرض بايد با پيكاس
ــردن هر فايل از آن نوع،  كه در اين صورت، دوبار كليك ك
 Picasa Viewer به باز شدن آن در نمايش دهنده پيكاسا يا

شكل 1

شروع جست وجوي تصاوير در My Document يا كل كامپيوتر شكل 2

تنظيم فايل هايي كه به صورت پيش فرض با Picasa نمايش داده مي شوند. شكل3
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ــما با صفحه  منجر خواهد شــد. پس از اتمام اين مرحله ش
اصلى نرم افزار روبه رو خواهيد شد كه در آن تمام تصاوير 
يافت شده در پوشه هاى My Documents و... نشان داده 
شــده اند.  پنجره نرم افزار از چهار قســمت اساسى تشكيل 
شــده اســت: قســمت باالى صفحه كه حاوى دكمه هايى 
براى import يا وارد كردن تصاوير، نحوه نمايش پوشه ها 
و مرتب كردن تصاوير است(شــكل 4 بخش1). در سمت 
راســت اين بخش و در كنار كادر جســت وجوى تصاوير، 
ــردن تصاوير بر اســاس محل،  ــراى مرتب ك ــى ب فيلترهاي
ــراد و حتى يك نوار لغزنده  موقعيت جغرافيايى و چهره اف
ــاى نمايش داده  براى مشــخص كردن بازه زمانى عكس ه
شده وجود خواهد داشت. سمت چپ نشان دهنده پوشه ها 
ــا در حال حاضر تصاوير آن ها  و محل هايى اســت پيكاس
را نمايش مى دهد (شــكل 4 بخش2)؛ وســط صفحه پيش 
نمايش تمام تصاوير و ويديوها را نشــان مي دهد (شكل 4 
ــه Photo Tray يا  ــن صفحه ك بخش3) و در قســمت پايي
سينى عكس ها ناميده مى شــود. شما مى توانيد عكس هايى 
ــينى بيافزاييد و سپس به كمك ابزارهايى كه در  را به اين س
ــينى وجود دارد، آن ها را چاپ كرده،  سمت راست اين س
به وبالگتان ارســال كنيد يا براســاس موقعيت جغرافيايى 

برچسب بزنيد (شكل 4 بخش4).
براى افزودن پوشه هاي حاوى تصوير به پيكاسا بايد از 
منوى Tools و گزينه Folder Manager استفاده كنيد. در 
اين صورت در پنجره اى مشابه شكل 5 مى توانيد پوشه هاي 
ــا بيافزاييد. در كادر سمت چپ  موردنظر خود را به پيكاس
ــرده و آن  را انتخاب  به درايو يا پوشــه موردنظر مراجعه ك
ــا با اين محل را  كنيد. از كادر ســمت راســت رفتار پيكاس
ــگ به معناى  مشــخص مى كنيد. عالمــت ضربدر قرمز رن
حذف اين محل از نرم افزار پيكاسا، تيك سبزرنگ به معناى 
يك بار اســكن محل و عالمت دايره اى آبى رنگ به معناى 
اســكن محل در هر بار اجراى نرم افزار است. آيكون بعدى 
تعيين كننده روشــن يا خاموش بودن قابليت تشــخيص و 
برچســب گذارى چهره در اين پوشه اســت. به اين ترتيب 
ــا  ــاى محتواى تصوير را به پيكاس ــد تمام محل ه مى تواني

معرفى كنيد. 
ــه تصاوير همواره روى هاردديســك كامپيوتر  اما هم
ــه Import از نوار باالى  ــد. با كليك كردن دكم قرار ندارن
ــرى را كه روى CD، حافظه هاى  نرم افزار مى توانيد تصاوي
فلش يا دوربين خود داريد از طريق پيكاسا به كامپيوتر خود 

اجزاي پنجره اصلي پيكاسا شكل4

مديريت پوشه ها درنرم افزار پيكاسا شكل5

واردكردن تصاوير يك سي دي به گالري پيكاسا شكل6
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ــا صفحه اى همانند  ــد. با كليك گزينه Import ب منتقل كني
ــاالى اين صفحه  شــكل 6 مواجه خواهيد شــد. از منوى ب
ــد منبع موردنظر را كه به عنوان مثال يك CD يا يك  مى تواني
حافظه فلش اســت، انتخاب كرده و در كادرهاى قســمت 
ــه اين تصاوير در چــه محلى و در چه  ــن تعيين كنيد ك پايي

پوشه اى از كامپيوتر شما ذخيره شوند.

سازماندهى تصاوير
فهرست پوشه هايي كه در ســمت چپ پنجره پيكاسا 
نمايش داده مى شــوند، مركز كنترل و سازماندهى تصاوير 
در پيكاسا است. از طريق اين فهرست به تمام تصاويرى كه 
پيكاسا به گالرى خود افزوده است، دسترسى پيدا خواهيد 
كرد. براى درك بهتر و كنترل سيســتم سازماندهى تصاوير 
توسط پيكاسا، بايد سه مجموعه يا كلكسيون مورد استفاده 

پيكاسا را بشناسيد.
ــا در    پوشـه ها يـا Folders: پوشــه هاى پيكاس
واقع نشــان دهنده پوشــه هاى واقعى موجود در كامپيوتر 
ــما تعيين مى كنيد كدام پوشــه ها براى چه  شما هستند. ش
فايل هايى اسكن شوند. هر تغييرى كه در يك پوشه پيكاسا 
ــما اعمال مى شود. به عنوان  ايجاد مى كنيد، در كامپيوتر ش
ــا پاك كنيد، آن  مثال، اگر تصويرى را از يك پوشــه پيكاس
تصوير از پوشه مرتبط در كامپيوتر شما نيز پاك خواهد شد.
  آلبوم هـا يا Albums : برخالف پوشــه ها، آلبوم ها 
ــد. آلبوم ها امكان ســاخت  ــا وجــود دارن تنها در پيكاس
گروه هايى مجازى از تصاوير موجود در پوشه هاى مختلف 
ــا اين تصاوير را بدون  ــما فراهم مى كنند. پيكاس را براى ش
ــا كردن فايل آن ها در پوشــه ها، در كنار هم نمايش  جابه ج
خواهد داد. اگر تصويرى را از يك آلبوم پاك كنيد، فايل آن 
تصوير در پوشــه اصلى آن باقى خواهد ماند. براى ساخت 
ــه Create a New Album در  يك آلبوم جديد روى دكم
ــا نمايش كادر خصوصيات  كنار Import كليك كنيد تا ب
ــوم را وارد كنيد.  آلبوم (شــكل 7) بتوانيد مشــخصات آلب
پس از ساخته شــدن آلبوم مى توانيد عكس هاى مورد نظر 
را انتخاب كرده و با كليك راســت يا انتخاب گزينه مناسب 
ــه آلبوم مورد نظــر منتقل كنيد  ــا را ب از Photo Tray آن ه

(شكل 8).
  افراد يا People : در اين قسمت مي توانيد مجموعه 
ــن آيتم ها، يعنى افراد  تصاوير را بر اســاس يكى از مهم تري
ــا از فناوري  ــد. پيكاس ــا طبقه بندى كني موجــود در آن ه

تشــخيص چهره براى يافتن و گروه بندى چهره هاى مشابه 
ــرد. با افزودن  ــتفاده خواهد ك ــام گالرى تصاوير اس در تم
برچسب نام به اين گروه ها، مجموعه هاى جديد افراد خود 
ــتفاده از اين قابليت  به خــود به وجود خواهد آمد. براى اس
در نوار ســمت چپ در زير عنوان People روى نخستين 
لينك يعنى Unnamed(1528) كليك كنيد. توجه كنيد كه 
عدد داخل پرانتز با توجه به گالري عكس هاي شما متفاوت 
ــه مجموعه عظيمى از عكس ها  خواهد بود. (در صورتى ك
را به تازگى به پيكاسا وارد كرده باشيد، عنوان اين لينك به

پنجره ساخت آلبوم جديد شكل7

انتقال عكس ها به آلبوم مورد نظر شكل 8

افزودن شخص جديد به آلبوم People پيكاسا شكل9
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ــبيه آن تغيير  Scanning, 10% Compeleted يا چيزى ش
ــن مرحله كافى اســت در زير يكى از  خواهد كرد). در اي
چهره هاى شناخته شده توسط پيكاسا نام فرد را تايپ كرده 
ــد تا پنجره ايجادشــده و مجموعه جديد باز  و Enter بزني
 New Person شود (شكل 9). در اين پنجره با كليك گزينه

ــاخته  نام و مشــخصات فرد را وارد مى كنيد و مجموعه س
ــا درباره تعلق يك چهره به  مى شود. در صورتى كه پيكاس
ــاخته شده شــك داشته باشد، عالمت  يكى از آلبوم هاى س
ــوم چهره نمايش داده  ســؤال نارنجى رنگى در كنار آن آلب
مى شود و با باز كردن آلبوم شما مى توانيد تأييد كنيد كه اين 

چهره به اين آلبوم تعلق دارد يا خير؟ (شكل 10)

ويرايش تصاوير
ــا گســتره وســيعى از روش هاى ويرايش تك  پيكاس
ــات و قابليت هاى  كليكــى را امكان پذير مى كند كه امكان
آن ها، بســيار فراتر از نيازهاى كاربران خانگى خواهد بود. 
اگر روى عكسى دوبار كليك كنيد، به مد يا حالت ويرايش 
ــار صفحه امكانات  تصوير منتقل خواهيد شــد. در پانل كن
ــا در قالب 3 زبانه يا Tab در اختيار شما  ويرايشــى پيكاس
 Basic Fixes ــه ــرار خواهد گرفت (شــكل 11). در زبان ق
ــى و پركاربرد  ــول، ويرايش هاى عموم يا اصالحات معم
ــرش عكس، افزودن متن، حذف قرمزى چشــم و...  نظير ب
ــرد. در زبانه Tuning مى توانيد  در اختيار كاربر قرار مى گي
ــايه ها و...  مواردى نظير شــدت نور، دماى نور، تيرگى س
ــا Effects تعدادى  ــت زبانه آخر ي ــم كنيد. در نهاي را تنظي
افكت از پيش تعريف شــده نظير سياه و سفيد، تنظيم ناحيه 
ــوس، حالت فيلم هاى قديمــى و... را در اختيار كاربر  فوك

قرار خواهد داد.
ــا اصل تصوير را تغيير  نكته  جالب توجه اين كه پيكاس
ــى از تصوير انجام  ــام تغييرات روى يك كپ نمى دهد و تم
مى پذيرد. اما نسخه اصلى ذخيره شده را مشاهده نخواهيد 
كرد. براى بازگشت به نسخه اصلى كافى است روى عكس 
 Undo all Edits ويرايش شده راست كليك كرده و گزينه

را انتخاب كنيد.

به اشتراك گذارى تصاوير
ــا در سرويس  ــتفاده از نرم افزار پيكاس اگر در كنار اس
ــد،  ــام كني ــت ن ــز ثب ــى Picasa Web Albums ني اينترنت
ــك گيگابايت  ــگان از فضايى به اندازه ي ــد به راي مى تواني
ــتراك گذاشــتن عكس ها  استفاده كنيد.  براى آپلود و به اش
ــتفاده از اين ســرويس مى توانيد هر تعداد عكس  براى اس
ــد و از نوار پايين صفحه دكمه  دلخواه خود را انتخاب كني
ــر انتخاب تك تك عكس ها را  Upload را كليك كنيد. اگ
نمى پســنديد، در كنار عنوان هر آلبوم يا پوشــه در پيكاسا 
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ــك روي آن  ــه Share ديده مى شــود كه با كلي ــك دكم ي
ــا مى توانيد با تعيين  ــدازه و كيفيت عكس ه ضمن تنظيم ان
 Web Albums ــه ــودن، آن ها را ب ــى يا خصوصى ب عموم

آپلود كنيد.

ساير ابزارها
ــما با قابليت هاى اساســى نرم افزار پيكاسا  تا اينجا ش
آشنا شــده ايد. اگر بخواهيد به كاربر حرفه اى اين نرم افزار 
ــاى اين  ــا و ابزاره ــاير قابليت ه ــل شــويد بايد به س تبدي
نرم افزار نيز مســلط شــويد. برخى از اين ابزارها به شــرح

 زير هستند:
  تغيير اندازه عكس ها يـا Resize photos: يكى 
از ابزارهاى پركاربرد، اما كم و بيش مخفى پيكاسا است كه 
با انتخاب عكس هاى مورد نظــر و كليك دكمه Export از 
نوار پايين قابل دسترسى است. در پنجره باز شده مى توانيد 

اندازه و محل ذخيره عكس هاى تغيير يافته را تعيين كنيد.
ــا انتخاب    سـاخت كالژ يـا Make a collage : ب
ــوار پايين صفحه،  ــدادى عكس و كليك ابزار كالژ در ن تع
مى توانيد با انتخاب يكى از شش حالت پيش فرض و تغيير 
ــدازه و زاويه و ترتيب عكس ها، يك كالژ كامًال حرفه اى  ان

ايجاد كنيد (شكل 12).
  افزودن عنوان يا Add Caption : هنگامى كه در 
حال ويرايش يك عكس هســتيد، مى توانيد با نوشتن متنى 
در نوار زير عكس عنوان آن را تعيين كنيد. هنگام تماشــاى 
عكس ها اين نوشته به عنوان زيرنويس نمايش داده خواهد 

شد.
  چـاپ تصاوير يـا Print: براي چــاپ يك يا چند 
 Photo Tray تصوير كافي است آن ها را انتخاب كرده و از
ابزار پرينت را كليك كنيد. درپنجره ظاهر شده (شكل13) 
ــدازه تصوير، نحــوه برش يا كوچك شــدن  ــد ان مي تواني
عكس، رنگ و اندازه كادر و... را مشخص كرده و نتيجه را 

به چاپگر بفرستيد.
 Movie با كمــك ابزار :Movie سـاخت فيلم يـا  
در قســمت پايين صفحه، مي توانيد از مجموعه عكس هاي 
يك يا چند آلبوم يك كليپ بســازيد. كافي است عكس ها 
 Movie يا آلبوم مورد نظر را انتخاب كنيد و با كليك ابزار
ــن تصاوير يك كليپ  ــم آهنگ و نحوه جابه جايي بي و تنظي

حرفه اي به وجود آوريد.
ــتفاده از اين    پشـتيبان گيرى يـا BackUp : با اس

گزينه كه در منوى Tools واقع شــده اســت، مى توانيد از 
ــانه هايى نظير  عكس هاى خود روى يك درايو ديگر يا رس

CD يا DVD نسخه پشتيبان تهيه كنيد.
  مشـخصات جغرافيايى يـا Geo Tag : با انتخاب 
ــد به عكس هاى  ــوار پايين صفحه مى تواني اين گزينه در ن
ــردارى را نيز  ــى محل تصوير ب ــات جغرافياي خود اطالع

اضافه كنيد.
ــتفاده  درنهايت اگر از ابزارهاى خاصى به دفعات اس
مى كنيد يا چيدمان ابزارهاى Photo Tray مناسب نيازهاى 
شما نيســت، مى توانيد با مراجعه به منوى Tools و انتخاب 
ــاى دلخواه خود را به  Configure Bu ابزاره ons گزينه

اين سينى بيافزاييد.
سخن آخر اين كه بررسي تمام قابليت هاى اين نرم افزار 
ارزشــمند در يك مقاله عملى نيســت. تنها راه مهارت در 
استفاده از اين ابزارها و تقويت قدرت خالقيت شما استفاده 
از اين نرم افزار و كســب تجربه اســت. خوشبختانه امكان 
كســب اين مهارت و لذت بردن از امكانات اين نرم افزار به 
ــما فراهم  يمن وجود غولى به نام گوگل به رايگان براى ش
شــده است. پس زودتر دست به كار شــده و از اين شرايط 

لذت ببريد.
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