
CS3 أدوبي فوتوشوب
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إصدار الشرق االوسط
شامالً النسخة المعّربة

استخدم البرنامج المعياري في عالم التصوير والطباعة واالخراج الفني إلنشاء 
صور احترافية والكتابة بالعربية من خالل واجهة عربية او انجليزية.

فوتوشوب CS3 ُيسّرع مسارك من التخّيل الى تطبيق الخيال على الواقع. 
البرنامج مثالي للمصورين، ومصممي الجرافيك واالنترنت. يوفر البرنامج مزايا 

جديدة كموازاة الصور بشكل تلقائي، وميزة مزج الوان الصور بصورة متقدمة. 
واآلن مع امكانية تطبيق الفالتر بشكل شامل على الصورة بطريقة حّية تتيح 

للمستخدم تحوير الفالتر فيما بعد دون اتالف مناطق من الصورة. اعمل بشكل 
افضل مع الواجهة المتحركة وادوات كفوءة تيسر العمل وتقّصر زمن االنتاج.

استكشف مع فوتوشوب CS3 قدراته المتفوقة في دعم لغات الشرق االوسط، 
كميزة التدقيق اللغوي، وامكانية الكتابة باالتجاهين، وامكانات التحرير مثل 

المّدة وحركات الحروف, والتنوع الشكلي للحرف الواحد، إضافًة لقدرات متطورة 
لجلب نصوص وتصديرها مع تحديد خيارات متنوعة.

غزارة انتاجية
مع مزايا محسنة في فوتوشوب CS3 يصبح 

المستخدم منتجًا اكثر من ذي قبل مع تحرير وتنقيح 
صور متخصصة. لن يكون امام المستخدم اي عوائق 
فيما يخص نوع الجهاز او النظام، فبرامج ادوبي االن 

تدعم ويندوز فيستا من مايكروسوفت اضافة لنظام 
اكس بي، ومعالجات انتل وباور بي سي في الماكنتوش. 

كما تم تطويع واجهة العمل إلتاحة موقع عمل 
اوسع، وجعل التعامل مع الصور اسرع وعملي اكثر 

من ذي قبل وخصوصا من خالل برنامج ادوبي بِرج 
CS3. استمتع بتوافق تام بين فوتوشوب CS3 وأدوبي 

فوتوشوب اليترووم )يباع منفصال( فأي تحوير على 
الصورة في احد البرنامجين يتم التعرف عليه في 

البرنامج االخر تلقائيًا.

قدرات تحرير هائلة
 CS3 أدوات تحرير الصور الشاملة في فوتوشوب

تمكنك من تحسين و اصالح صورك بتحكم فني 
اليضاهى. كما يمكنكم االن من تطبيق فالتر بشكل 

قابل للتراجع عنه او تحويره الحقا دون اتالف او تغيير 
الصورة بشكل نهائي. اقلب صورك الى ابيض وأسَود 

بضغطة زر ، واستنسخ اجزاء من الصور بوسائل ساحرة 
وميّسرة. كما يمكنك االعتماد على دقة التفاصيل 

وعمق الصورة من خالل دمج اكثر من لقطة في 
صورة واحدة ذات عمق 32بت عن طريق خاصية المدى 

.HDR الديناميكي العالي

شّكل صورك بأدوات مبتكرة
يقدم فوتوشوب CS3 خزين من المزايا التي تجعل 
من تشكيل مجموعة من الصور ببعضها عملية 

اسهل من ذي قبل. أدمج صورك ببعضها بدقة 
مع استعمال خاصية موازاة الصور لنفس الموقع 

والعناصر فوق بعضها. اجعل من عملية التحديد امرًا 
غاية في السهولة والسرعة بضربة فرشاة واحدة مع 

اداة التحديد السريع. نظف حافات المناطق المحددة 
بسهولة ودقة من خالل نافذة عمل واحدة. كما يمكنك 
من دمج صور متتابعة ببعضها البعض لتصبح منظر 

بانورامي خالي من الشوائب. 

تنويه للمصورين!
 .CS3 برنامج ادوبي اليترووم هو المكمل المناسب لفوتوشوب

بامكانك جلب وتحديد وتحسين واستعراض اعداد كبيرة من الصور 
في ادوبي اليترووم ومن ثم ارسالها لفوتوشوب CS3 بضغطة زر 

 CS3 واحدة إلتمام عمليات متقدمة عليها. إن برنامجي فوتوشوب
مع أدوبي اليترووم يمثالن الحل االمثل لعمل المصورين.

فّكر في اقتناء برامج ادوبي كرييتف سويت ديزاين ستاندرد 
للشرق االوسط

ارتقي ببرنامجك الى مستوى برامج كرييتف سويت 3 ديزاين 
ستاندرد وَدع مواهبك الفنية تنساب من خالل ادوات العمل في 
برامج ادوبي كرييتف سويت 3 ديزاين بريميم، فهذه البرامج هي 

ذروة مايتمناه المصممين في مجاالت االخراج والنشر للطباعة او 
لإلنترنت او للموبايل.

مجموعة ادوبي كرييتف سويت 3 ديزاين ستاندرد تحوي على
 ،CS3 ادوبي ديڤايس سنترال ،CS3 ادوبي ڤيرجن كيو ،CS3 ادوبي بِرج

ادوبي ستوك فوتوز*، ادوبي اكروبات كونكت* مع:

ادوبي انديزاين CS3 للشرق االوسط

ادوبي فوتوشوب CS3 للشرق االوسط

ادوبي الستريتور CS3 للشرق االوسط

ادوبي اكروبات 8 بروفيشنال للشرق االوسط



مزايا خاصة للمستخدم العربي
تحكم فائق وعملي بأدوات تحرير النص

انشيء نصًا جمياًل وكّون مستندًا عربيا او مستندًا 
 .CS3 يحوي مزيجًا من اللغات في ادوبي فوتوشوب

احصل على مزايا ادوبي فوتوشوب فيما يخص تحرير 
النصوص ونسق النص العربي مع االمكانات التالية:

- اختيار شكل األرقام )عربية، هندية، فارسية(
- استخدام الكشيدة )َمّدة( إلطالة النص وتوزيع 

مسافات الحروف
- استخدام تنوع شكل الحرف

- تحريك مواضع الحركات )التشكيل(
- اختيار نوع التحديد للنص العربي )تقليدي، عربي، 

نسخ(

استرسال سلس للنص
استكشف احتماالت كثيرة لنسق العمل في ادوبي 

فوتوشوب CS3 مع امكانية استخدام نصا عربيا 
)مكتوبًا من اليمين لليسار( ونصا اليتينيا )مكتوبًا من 

اليسار لليمين( في نفس الفقرة او الكلمة او الجدول.

امزج كلمات او فقرات او مقاالت باالتجاهين يمين-
يسار او يسار-يمين في نفس المستند وبسهولة.

انشيء مستندات متعددة اللغات او مستندًا عربيًا 
باستخدام انعكاس النسق وبسهولة لتحويل 

مستندات ذات اتجاه يسار-يمين )مستند التيني( الى 
مستند ذو اتجاه يمين-يسار )عربي( او بالعكس.

قاموس ُمحّسن مع امكانية التدقيق اللغوي
تحّكم بالنص في ادوبي فوتوشوب CS3 مع ُمعجم 

شامل للغة العربية ومدقق لغوي لتجنب أخطاء 
هجائية وبإمكانية وضع قواعد خاصة مثل اعتبار 

الهمزة جزء من حرف االلف،

امكانية متقدمة للبحث واالستبدال

ابحث عن ظاهرة معينة في أي نص عربي )حروف، 
او كلمات، او عبارات، او خصائص النص( في ادوبي 

.CS3 فوتوشوب

دعم شاسع للخط العربي
احصل على اسناد لغوي متفوق خاص بلغات الشرق 

اوسطية في فوتوشوب CS3 مع دعم يشمل خطوط 
اليونيكود بما فيها معظم خطوط النظام باالضافة 
لعدد كبير من خطوط الشركات المختلفة في سوق 

النشر المكتبي والتصميم في الشرق االوسط.

ادوات تفاعلية متفوقة
تصدير مستند ادوبي فوتوشوب CS3 الى االنترنت 
باستعمال تشفير خاص باللغات الشرق اوسطية.

خواص آلية مطّورة في فوتوشوب
اعمل على مجموعة صور بشكل آلي لترتيبهم 

على هيئة كتالوج صور مع عنوان لكل صورة. اضف 
مالحظات تجميلية بميزات اللغة العربية اليًا.

متطلبات النظام
الويندوز

من  مايعادلها  او  ديو  كور  انتل  زيون،  انتل  سنترينو،  انتل   ،4 بنتيوم  • انتل 
معالجات

ويندوز فيستا  او  تو.  باك  بي مع ملحق سرفس  اكس  ويندوز  • مايكروسوفت 
هوم بريميم، او بزنس او التميت، او انتربرايز )موثق لـ 32بت(

1جيجابايت( )نقترح  ميغابايت   512 • ذاكرة 

مساحة  توفر  )يجب  الداخلي  القرص  على  شاغرة  جيجابايت   2 • مساحة 
اكبر خالل تثبيت البرامج(

بت  16 ذا  فيديو  وبكارت  بكسل   768x1024 ذات  • شاشة 

دي في  دي  اقراص  • مشغل 

المؤثرات الظهار   7 تايم  كويك  • برنامج 

البرامج. لتفعيل  الهاتف  او  باالنترنت  ربط  • مطلوب 

فوتوز*  ستوك  ادوبي  ميزة  ألجل  )برودباند(  سريع  انترنت  ربط  • مطلوب 
وخدمات اخرى.

الماكنتوش
باور بي سي جي4 او جي5 او معالج انتل متعدد االنوية.

نظام تشغيل ماكنتوش باصدار 10.4.8

1جيجابايت( )نقترح  ميغابايت   512 • ذاكرة 

مساحة  توفر  )يجب  الداخلي  القرص  على  شاغرة  جيجابايت   2 • مساحة 
اكبر خالل تثبيت البرامج(

بت  16 ذا  فيديو  وبكارت  بكسل   768x1024 ذات  • شاشة 

دي في  دي  اقراص  • مشغل 

المؤثرات الظهار   7 تايم  كويك  • برنامج 

البرامج. لتفعيل  الهاتف  او  باالنترنت  ربط  • مطلوب 

فوتوز*  ستوك  ادوبي  ميزة  ألجل  )برودباند(  سريع  انترنت  ربط  • مطلوب 
وخدمات اخرى.

* هذا البرنامج بحاجة لخدمة اونالين والتي قد التتوفر لجميع البلدان 
واللغات والعمالت. هذه الخدمة قابلة للتغيير. َيحُكم استعمال خدماتنا 

اونالين شروطًا ومعايير تفرضها عقد مستقل، وقد تتطلب اجورًا اضافية. 
 لمزيد من التفاصيل

.www.adobe.com 

منتجات لها عالقة
اليترووم فوتوشوب  • ادوبي 

االوسط للشرق  ستاندرد  ديزاين   3 سويت  كرييتف  • ادوبي 

اي من اصداري فوتوشوب CS3 يناسبك؟
فوتوشوب CS3 اكستنددفوتوشوب CS3هنالك اصدارين من الفوتوشوب يناسب احملترفني

••مبني على اصدار فوتوشوب CS2 مع مزايا اضافية عديدة
•يناسب املصورين، ومصممي اجلرافيك واالنترنت

يناسب محترفي صناعة االفالم والوسائط املتعددة، ومصممي اجلرافيك 
واالنترنت ومستخدمي االبعاد الثالثة والرسوم املتحركة إضافة 

للعاملني في مجال الهندسة والعلوم.
•

 ،raw غزارة انتاجية مع واجهة محسنة ودعم محسن لنمط الصور
zoomify النسخة مدعمة ببرنامج ادوبي برج، وخاصية••

مقدرة حتريرية التضاهى مع فالتر حّية وامكانية افضل إلدارة االلوان، 
••حتويل لألبيض واألسود بسهولة وادوات استنساخ قوية ومحّسنة

طاقة التضاهى في التشكيل والتحرير مع ميزة توازي الصور وامكانية 
مزج الوان الصورة، وسهولة عمل التحديد، وامكانية دمج صور متتابعة 

بسهولة اكبر
••

دعم رسومات ثالثية االبعاد ورسوم متحركة مع امكانية حترير محتويات 
ثالثية االبعاد ودمجها في صور ببعدين اثنني. امكانية حترير واستنساخ 

وحتوير لقطات فيديو واكثر.
•

خاصية حتليل شاملة للصور مع ادوات قياس وعّد جديدة مع دعم 
DICOMو MATLAB للصور الطبية من منط•


