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PSD
نوع:  الیه باز 

Adobe Photoshop | نرم افزار:  فتوشاپ

ویژگی ها: 
PSD، فرمت اختصاصی فایل های تولید شده توسط نرم افزار فتوشاپ است. ، فرمت اختصاصی فایل های تولید شده توسط نرم افزار فتوشاپ است. 
PSD یک فرمت الیه باز است. بخش های مختلف یک قالب در فایل PSD، به 
صورت الیه های جدا از هم می باشند. بنابراین شما می توانید رنگ و ابعاد و 
سایر ویژگی های یک الیه را به دلخواه خودتان تغییر دهید. بعد از انجام 
تغییرات، شما می توانید نتیجه کار را به صورت یک فایل تصویری (مثل یک 
عکس) با فرمت قابل انتشار در شبکه های اجتماعی ذخیره کنید. یعنی از فایل 
 PNG و JPG در فتوشاپ  یک خروجی با فرمت های تصویری مانند PSD الیه باز
بگیرید. بنابراین از یک فایل PSD  و با اعمال تغییرات دلخواه می توانید بی  و با اعمال تغییرات دلخواه می توانید بی

 نهایت خروجی بسازید. 
  * تقریبا امکان استفاده کامل از این فرمت بر روی موبایل وجود ندارد. 



Ai
نوع:  الیه باز 

Adobe Illustrator | نرم افزار:  ایالستریتور

ویژگی ها: 
Ai، فرمت اختصاصی فایل های تولید شده توسط نرم افزار ایالستریتور است. ، فرمت اختصاصی فایل های تولید شده توسط نرم افزار ایالستریتور است. 
نرم افزار ایالستریتور یک نرم افزار گرافیکی برداری است. برای همین شما می
 توانید از یک فایل در ابعاد مختلف بدون آنکه در کیفیت آن تغییری حاصل 
 ،Ai  شود خروجی های با کیفیت بگیرید. بخش های مختلف یک طرح در فایل
به صورت الیه های جدا از هم است. شما می توانید رنگ و ابعاد و سایر ویژگی
 های یک الیه را به دلخواه خودتان تغییر دهید. بعد از انجام تغییرات، شما می
 توانید نتیجه کار را به صورت یک فایل تصویری (مثل یک عکس) با فرمت قابل 
انتشار در شبکه های اجتماعی ذخیره کنید. یعنی از فایل الیه باز Ai در Ai در 
ایالستریتور یک خروجی با فرمت های تصویری مانند JPG و PNG بگیرید. 
 * تقریبا امکان استفاده کامل از این فرمت بر روی موبایل وجود ندارد. 



EPS
نوع:  الیه باز 

Adobe Illustrator & CorelDraw  |  نرم افزار:  ایالستریتور و کورل دراو

ویژگی ها: 
EPS فرمتی است که توسط نرم افزارهای گرافیک بُرداری مانند ایالستریتور و  فرمتی است که توسط نرم افزارهای گرافیک بُرداری مانند ایالستریتور و 
کورل دراو پشتیبانی می شود. یعنی اگر فایلی که توسط هر کدام از این نرم 
افزارها تولید می شود با فرمت EPS ذخیره شود، در دیگر نرم افزارهای گرافیک 

بُرداری هم قابل ویرایش خواهد بود. 
قالب EPS یک فایل الیه باز است و امکان ویرایش الیه ها در آن وجود دارد.  یک فایل الیه باز است و امکان ویرایش الیه ها در آن وجود دارد. 
شما می توانید با استفاده از نرم افزارهای گرافیک برداری آن را ویرایش نمایید 
و از این فایل الیه باز، خروجی هایی با فرمت گرافیک تصویری (مثال JPG و 

PNG) بگیرید و در شبکه های اجتماعی منتشر نمایید. 
 * تقریبا امکان استفاده کامل از این فرمت بر روی موبایل وجود ندارد. 



PNG
نوع:  تصویری 

شِ عکس  نرم افزار:  هر نرم افزار کامپیوتری یا اپلیکیشنِ موبایلیِ ویرای

ویژگی ها: 
 PNG یک فرمت تصویری است (image). یعنی مانند یک عکس است. 
بنابراین الیه باز نیست و تک الیه است. مختص نرم افزار خاصی نیست. 

بسیاری از نرم افزارهای ویرایش عکس از آن پشتیبانی می کنند. 
 *شما می توانید بر روی موبایل خود از قالب های PNG استفاده نمایید.  استفاده نمایید. 

فرمت PNG این ویژگی را دارد که بخشی از تصویر در آن به صورت شفاف یا 
پُشت-نما باشد (Transparent). یعنی اگر بخشی از یک تصویر ترنسپارنت 
باشد و این تصویر روی عکس دیگری قرار بگیرد، عکس زیرین از این ناحیه ی 
شفاف یا ترنسپارت دیده خواهد شد. ناحیه شفاف در عکس خالی است. 

قالب هایی که به صورت PNG طراحی می شوند می توانند دارای یک ناحیه 
قاب عکس باشند تا وقتی که به عنوان یک کاور به روی عکس دیگری اضافه  



می شوند، عکس زیرین از ناحیه قاب عکس (ترنسپارنت) قالب دیده شود. 
بعد از اضافه کردن قالب بر روی عکس می توانید متن های خود را به روی قالب 

درج نمایید. 

ممکن است قالب PNG، قاب عکس شفاف (ترنسپارنت) نداشته باشد و فقط 
یک تصویر زمینه باشد و از آن به عنوان پس زمینه برای متن و یا عکس 

استفاده کرد. 

اضافه کردن متن 
PNG به روی قالب
زمینه ای 

عکس اصلی  قالب PNG با  
قاب شفاف 

قرار گرفتن قالب روی 
عکس اصلی 



JPG
نوع:  تصویری 

شِ عکس  نرم افزار:  هر نرم افزار کامپیوتری یا اپلیکیشنِ موبایلیِ ویرای

ویژگی ها: 
JPG یا JPEG یک فرمت تصویری است (image). یعنی مانند یک عکس 
است. بنابراین الیه باز نیست و تک الیه است. مختص نرم افزار خاصی 
نیست. معموال همه نرم افزارهای ویرایش عکس از آن پشتیبانی می کنند. 
 *شما می توانید بر روی موبایل خود از قالب های JPG استفاده نمایید.  استفاده نمایید. 

از قالب هایی با فرمت JPG به عنوان یک قالب زمینه ای استفاده می کنند. 
یعنی در این قالب ها، سایر محتوا به روی عکس زمینه ای افزوده می شود. این 
قالب ها ناحیه شفاف-ترانسپارنت ندارند و نمی شود از آنها به عنوان کاوری بر 

روی عکس دیگر استفاده کرد. 



قالب مناسب 

برای موبایل 
همان طور که در توضیحات مربوط به هر فرمت دیدید، بهترین فرمت های 
 JPEG یا JPG و PNG قالب برای استفاده بر روی تلفن موبایل، فرمت های

هستند. این فرمت ها تصویری و مانند یک عکس هستند. 
شما می توانید با استفاده از اپلیکیشن هایی مانند پیسکارت، متن نگار، 

اینشات و ... از این قالب ها استفاده نمایید. 
قالب های PNG به عنوان کاور (با داشتن قاب شفاف عکس) و طرح زمینه و 

قالب های JPG به عنوان طرح زمینه استفاده می شوند. 

قالب های الیه باز (PSD-Ai-EPS) برای ویرایش و گرفتن خروجی تصویری نیاز ) برای ویرایش و گرفتن خروجی تصویری نیاز 
به نرم افزار حرفه ای و سیستم کامپیوتری دارند. شاید اپلیکیشن هایی برای 
مشاهده این فایل ها بر روی موبایل وجود داشته باشد، اما امکان ویرایش 
کامل و درست و استفاده مفید از قالب های الیه باز از طریق این اپلیکیشن ها 

بر روی موبایل نخواهد بود. 


