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REMOVE EXIF 
PHOTOSHOP TUTORIAL 

عکس هایی که همه ما با دوربین یا گوشی خودمون میگیرم دارای 

نام دوربین و لنز و سرعت شاتر و... یکسری اطالعات هستن که شامل 

ترفند ها این اطالعات رو پاک کنیم  میشه. حاال ما میخوایم با یک سری

.. با من همراه باشید. یا ا بعدا کسی نتونه اونها رو بخونهت  
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های تصاویر و برای فرمت هستش یک استاندارد )قالب فایل تصویری تعویض پذیر(  اکزیف

  JEIDAتوسط انجمن توسعه صنایع الکترونیک ژاپن یا به اختصارکه ه و صدا استفاده میش

  CIPA( با همکاری 2.3)نسخه اون بوجود اومد و اخرین نسخه  1995برای اولین بار در سال 

 ) در این مطلب به اکزیف عکس ها میپردازیم( .عرضه شد 2010ماه آپریل  26 در JEITAو 

 اکزیف ها شمال چه مواردی میشن:

 ناطالعات تاریخ و زما 

  همچنین و دوربینتنظیمات شامل اطالعات ثابتی مانند مدل و شرکت سازنده یکسری 

زمان ، لنزچرخش عکس،  مثله ت باشمتفاو تصویر هر دره ممکن که متغیری اطالعات

 . سرعت فیلمو  سنجش نور، فاصله کانونی عدسی، نوردهی

 افزار مدیریت تصاویر نرمیا  مدیر فایل. این تصویر کوچک در ی .تصویر بندانگشت

 .هشمایش عکس استفاده مینوان پیشبعن

  ثبت شده مربوط به تصویر کپی رایتو توضیحات 

 :اکزیف مربوط به عکس  

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C_%D8%B9%D8%AF%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C_%D8%B9%D8%AF%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4_%D9%86%D9%88%D8%B1_%28%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4_%D9%86%D9%88%D8%B1_%28%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%BE%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%BE%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA
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 Propertiesبرای دسترسی به پنجره اکزیف روی عکس موردنظر کلیک راست کنید و گزینه 

عکس رو اگه ثبت شده باشه  بروید، حاال شما میتونید اکزیف اون Details رو بزنید و به تب

 Fileبرنامه فتوشاپ انجام بدید، کافیه از قسمت  تویهمچنین میتونید این کار رو  ببینید.

 .رو بزنیم File infoگزینه 

مطلب در مورد طریقه ی حذف اکزیف عکسه و نمیخایم وارد جزییات این  نناگفته نمونه که ای

 میذارم ( Exifاستاندارد بشیم ) اما در آینده حتما مطلب مختصری در مورد 

 روش برای اینکار اینکه که : یه 

)یا جای گذاری کنیماونو سند جدید  تویون توی فتوشاپ یک کپی بگیریم و همه ی عکسماز 

و تنها محتویاتی که  هته میش، با این کار تنها تصویر کپی گرف(Duplicateبگیم همون میتونیم 

 فقط تصویر است  هکپی میش

*
بزنید File infoمیتونید سری به اینکه از این بابت مطمین باشید برای 

* 

 

، وارد این قسمت میشیم استفاده کنیم  Save for webاینه که از روش دیگه برای اینکاریک 

 هستش ( Exportبود اما اگر شما میبینید نیست توی زیر مجموعه های  File) قبال توی تب 

باید تعریف کنیم که عکس ما میخوایم چه محتویاتی داشته باشه .  Metadataبعد در قسمت 

رو انتخاب کنیم محتویات اکزیف فقط کپی رایت تصویر رو شامل میشه، اگه  Copyrightاگه 
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All except camera info  رو انتخاب کنیم تمام محتویات دوربین، و اگهAll  رو انتخاب کنیم

 باقی میمونن.که توی عکس هستن  ییتمام اکزیف ها

فتوشاپ  save for webیه نکته ای که باید حتما حواستون باشه اینه که پروفایل رنگی ولی 

با رنگ فرق میکنه و اگه نتیجه رو امتحان گنید به واضح میبینید که رنگ های تصویر نهایی 

 تصویر اول فرق میکنه .

 راه حل چیه؟حاال 

رو تیک زده  Embed Color Profileاز سیو کردن عکس باید مطمین باشیم که گزینه قبل 

، با تیک ( بعدا در اموزش مخصوص این دستور به همه تنظیمات اون میپردازیمالبته باشیم) 

 و در نظر بگیر.خود عکس من ردار کردن این گزینه بهش میفهمونیم که پروفایل رنگی 

 .گه به نتیجه نگاه کنید تفاوتی بین رنگ عکس ها نیستاحاال 

 

 

 حسین لطفی

 HosseinLotfi.blog.ir             

http://www.hosseinlotfi.blog.ir/

