
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 مهفاط برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد

 کنکور 86رتبه نیحس محمد ،یکارشناس کنکور 11 رتبه

 شهمسر و میمر ارشد، کنکور  3 رتبه دهیسپ ،یکارشناس

 فروشگاه یانداز راه ریام مانتو، یدیتول یانداز راه

 الدیم ز،یتبر یساز تراکتور میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا

 موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ

  ند،ا دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند یافراد از گوشه

 .دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما

 
 

 ریز نکیل یرو  موفق یها یلیکارن میت به وستنیپ یبرا

 .دیکن کیکل
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 زیر لینک روی کارنیل تلگرام کانال به ورود برای همچنین

 د.کنی کلیک
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  بسم اللّه الرحمن الرحیم
  

  آموزش نرم افزار
 Adobe Photoshop  

  

  

  
  تهیه و تنظیم 

 شاهین رفیع
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  آموزش نرم افزار فتوشاپ
  1شماره 

  
  ست؟نرم افزار فتوشاپ چی

می باشد به این معنا که  Imaqe Editorنرم افزار فتوشاپ از دسته نرم افزارهاي
به کمک این نرم افزار می توان بر روي تصاویر ویرایش نمود و حتی تصاویري در 

ساخته شده  Adobeدرون این نرم افزار خلق نمود این نرم افزار که توسط شرکت
همین نرم افزار کار می کنند می توانند است به کمک چند نرم افزار دیگر که تحت 

برروي فیلم ها نیز ویرایش هاي را داشته باشند ولی اصل حوزه فعالیت فتوشـاپ  
برروي تصاویر می باشد ما دراین آموزش ها قصد کردیم که این آموزش ها را در 
دو سطح مبتدي براي دوستانی که تا به حال با نرم افـزار آشـنایی نداشـته انـد و     

ته براي دوستانی که با نرم افزار کارکرده ولی کامل با آن آشنا نیستن را ارائه پیشرف
نماییم امید است که بعد از این آموزش ها شما را جزء آن دسته از کاربران حرفـه  
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اي این نرم افزار ببینیم و همچنین ما هم به هدف خود که ترویج علم و مخصوصا 
  . علوم کامپیوتر می باشد رسیده باشیم

  

  :نصب برنامه 

این برنامه مانند سایر نرم افزارها داراي مراحلی براي نصب می باشد که به شـرح  
  : زیر است

CD نرم افزار را داخل درایو گذاشته و به داخلCD رفته گزینهSetup  را بعد از
تعیین محل نصب بر روي دیسک سخت و همچنین مراحل و (     گذراندن مراحل

می رسید که از آن نمی توان گذر نمود چون از شما       به صفحه ) صفحات بعد
رفته و فایـل مـتن    CDکد ورود نرم افزار را طلب می کند در اینجا شما به درایو

)Text (داخلCD    نرم افزار را باز نموده و شماره سریال داخل را بلوکـه کـرده
 Serialبرگشـــته و در قســـمت  Setupکپـــی نماییـــد بـــه داخـــل   

namber ،Paste مایید و مشخصات فردي خود را نیـز وارد نماییـد بـه ایـن     ن
رازده و منتظر بمانید تا  Nextحاال دکمه.روشن و فعال میگردد Nextترتیب گزینه

ــزار نصــب گــردد ــرم اف ــوي . ن ــه من ــه ب ــد از نصــب برنام ــه و از  Startبع رفت
را زده تا نرم افـزار بـاز شـود     Adobe Photoshopگزینه Programsقسمت

  . نرم افزار فتوشاپ است اینجا محیط
  : که متشکل از
  ناحیه کاري 

  نوار منو 
  نوار پارامترها 

و پانل هاي مختلف کنترل رنگ ، سایز تصویر، الیه ها، اطالعات صحنه، تاریخچه 
  . می باشد……و غیره
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این نرم افزار نیز مطابق تمامی نرم افزارهاي تحت ویندوز داراي منوهاي در باالي 
شد که تمامی فرمانها دراین منوها البته بسته به نوع عملکـرد شـان   می با     صفحه

دسته بندي شده اند اولین منوي که ما با آن شروع خواهیم کرد و آشنا خواهیم شد 
  . می باشد Fileمنوي

FILE  

  
در این منو فرمانهاي ورود خروج و نیز ذخیره سازي موجود می باشد تک تک آنها 

  . را توضیح خواهیم داد

New :  

به کمک این گزینه می توان یک صفحه جدید کاري درصحنه ایجاد نمود و کلید  
ا می زنید زمانی که این گزینه ر. می باشد  Ctrl+Nهاي میان بر این گزینه معادل

یک پنجره جدید بازمی شود که تعیین کننده مشخصات و نوع تنظیمات صحنه اي 
  . می باشد که شما ایجاد خواهید کرد

Name :  

به کمک این گزینه مشخص می شود که نام صحنه اي که ایجاد مـی نماییـد چـه    
  . باشد

 تنظیمات مربوط به اندازه صفحه جدید می باشـد کـه بـه    Image sizeدرقسمت
دراین قسمت اندازه هاي معیین  Preset sizesقسمت. ترتیب توضیح خواهم داد 

و استاندارد و از پیش تعیین شده و را در اختیار شما قرار می دهد براي سهولت و 
سرعت و دقت در کار البته این گزینه به صورت پیش فرض بـه صـورت دسـتی    
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انـدازه صـحنه جدیـد را    تنظیم شده است یعنی شما به صورت دلخواه می توانید 
  . ایجاد نمایید

Width :  

به کمک این گزینه که یک فیلد عددي است می توانید عـرض وپنهـاي صـفحه     
  . تعیین نمایید

Height :  

به کمک این گزینه که یک فیلد عددي است می توانید طول یک صفحه را تعیـین  
  . نمایید

Resolution :  

ن نقاط را تشـکیل دهنـده یـک صـفحه را     به کمک این گزینه میزان کیفیت و میزا
  . مشخص می کنید در رابطه با این مقوله در آینده مفصل صحبت خواهیم نمود

درمقابل سه گزینه باال یک منوي کرکره اي وجود دارد کـه معیـین کننـده واحـد     
  . می باشد    اندازه گیري 

Mode :  

وانیـد ترکیـب   این قسمت یک منوي کرکره اي می باشد که دراین قسمت مـی ت  
که مدل ها را . بندي رنگ در صفحه جدید که می خواهید ایجاد نمایید تعیین کنید

  . در زیر توضیح خواهم داد
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Bitmap :  

  
یک (  سل ها با عوض کردن مقدار بیت ذخیره شده تغییر می کند تصویري که پیک

یعنی روشن صفر یعنی خاموش ، در صفحه نمایش رنگی بیتهاي بیشتري اسـتفاده  
  ) می شوند تا سه رنگ قرمز و سبز و آبی را هم کنترل کند

Grayscale :  

  
این گزینه یک صحنه در اختیار ما می گذارد به این صورت که هر فعالیت دراین  

صحنه شود به صورت سیاه سفید دیده خواهد شد و ذخیره می شود در کل صفحه 

www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


ـ   ود ماهیـت  اي سیاه سفید در اختیار می گذارد و رنگ در آن تاثیري به عنـوان خ
  . اصلی رنگ ندارد فقط به صورت تیره هاي مختلف خاکستري نمایان می شود

Or :  

  
شد و با ترکیب این این مدل رنگ متشکل از سه رنگ اصلی قرمز سبز و آبی می با

  . سه رنگ ، رنگ اصلی به وجود خواهد آمد

Cmyk color :  
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بـه  این مدل رنگ جهت چاپ مورد استفاده قرار می گیرد و درایـن مـدل رنگهـا    
زرد ) Maqenta(ســرخابی )Cyanred(حســب درصــد رنگهــاي فیــروزه اي 

)Yellow ( و سیاه)Black (تعریف میشود .  

Lab :  

  
اشد این مدل طوري طراحی شده که در آن جامع ترین مدل رنگی می ب Labمدل 

رنگها به دستگاه وابسته نباشد یعنی هر رنگ در صفحه نمایش و در صفحه چـاپی  
  . این مدل در عمل کاربرد زیادي ندارد. به یک صورت ظاهر می شود

Contents   
در این قسمت شما مشخص می کنید که صفحه جدید در قسمت پس زمینـه چـه   

  . اشدخصوصیاتی را دارا ب
به صورت رنگـی کـه بـراي     Back qrouhd colorسفید یا Whiteبه صورت

بعـد از   Trahs pareht رنگ پس زمینه انتخاب می کنید یا به صورت شفاف یا
  . صفحه جدید ایجاد می شود  okزدن دکمه
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Open :  

  

  
ــوي ــه دوم در من ــه Fileگزین ــدهاي    Openگزین ــادل کلی ــه مع ــد ک ــی باش م

کردن در پنجـره کـاري فتوشـاپ مـی     می باشد یا با دوبار کلیک  Ctrl+Oمیانبر
به کمک این گزینه می توانید تصاویر را . توانید به این پنجره دسترسی داشته باشید

 . به فتوشاپ وارد نمایید

Browse :  
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یـا   Browserبه کمک این گزینه می توانید شما در داخل نرم افزار فتوشاپ یک
  . یک پنجره مشاهدات داشته باشید

Open Recent :  

  
رمان می توانید آخرین تصاویر باز شده توسط نرم افـزار را دوبـاره   به کمک این ف
  . بازیابی نمایید

Close  :  

 . این فرمان صفحه باز انتخاب شده در نرم افزار را می بندد

Save :  
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این فرمان فایل موجود در نرم افزار را به فرمت هاي مختلف بر روي درایو سخت 
  . ذخیره سازي می نماید

Save as  :  

ذخیره شده ، ذخیره سازي مـی   Saveاین فرمان از فایل جاري که به کمک فرمان
  . کند البته با نام دلخواه

Save for web  :  

( براي استفاده بر روي اینترنت ذخیره سازي می نماید  این گزینه تصویر جاري را 
  ) دراین رابطه در آینده توضیح خواهم داد

Import  :  

به کمک این فرمان می توانید فایل هایی را به داخل برنامه وارد نماییـد از جملـه   
   …و غیره Adobe Acrobatفایل هاي

Export  :  

  . جی بگیریدبه کمک این گزینه می توانید تصاویر را خرو
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 فتوشاپ 2آموزش شماره 

را با هـم بررسـی خـواهیم     Fileدر ادامه مطالب قبلی بقیه فرمانهاي داخل منوي 
  . نمود

File info :  

  
  

هـم بدهیـد و هـم    (این گزینه می توانید اطالعاتی را درباره فایل جاري  به کمک
  ) بگیرید

گذرا مطـالبی را گفتـیم در ایـن     Save for webدرقسمت قبلی ما درباره گزینه
  . قسمت جامع تر و بیشتر به این مقوله خواهیم پرداخت
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Save for web  

  
ترنت اسـتفاده  گفتیم به کمک این گزینه فایل را می توان براي استفاده بر روي این 

زمانی که این گزینه زده شود پنجره بزرگی در صفحه نمایان می شود که این . نمود
پنجره شامل چند قسمت از جمله پنجره کاري و قسمت پارامترها می باشد درست 
راست پنجره کاري شما می توانید به پارامترهاي این پنجره دست پیدا کنید که در 

  . وضیح خواهم دادزیر هریک از پارامترها را ت
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  Settingsقسمت

در این قسمت شما چند فیلد عددي و منوهاي کرکره آي در دست داري أتـولین   
میزان کیفت تصویر به صـورت پـیش    منوي کرکره آي تعیین کنفضه نوع فرمت و

فرض می باشد که هر کدام از آنتا مقدار و فرمت خاص تستند و برأي سـهول در  
  . کار در اختیار ما قرار ضاده شده آست

قسمت بعدي نیر یکو منوي کرکره آي می باشد در این قسمت فقط بـرأي تـامین   
کرکـره آي منـوي   فآیل می باشد در زیر همـین منـوي   ) یا جنس(      نوع فرمت

  . دیگري قرار دارد که بسته به نوع فرمت تعیین شده تنظیماتی را دارا می باشد 
  : چهار گزینه به شرح زیر دارا می باشد Jpegبه عنوان مثال برأي فرمت

Low :  

  کم کیفت 

Medium :  

  کیفت متوسط 

High :  

  کیفت خوب 

Maximam :  

  کیفت عالی 
این کار را می توان به . ه صورت دستی نیر انجام دادالبته می توان میزان کیفت را ب

انجام داد هرچه عدد بیشتر کیفت بهتر هر چـه عـدد کـم     Qualityکمک پارامتر
  . کمتر کیفت بدتر
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  : Blurگزینه

  . به کمک این گزینه می توان یکو صحنه را محو نمود

  : Matteگزینه

ز عکس وجود نداشـته  به کمک این گزینه می توان رنگ پشت زمینه اگر قسمتی ا
  . باشد و پشت زمینه معلوم باشد را تعیین نمود و رنگ آمیزي کرد

  
اول شما می وجود دارد در پنجره  Color table , Imagesizeدر پایین دو برگه
و در قسمت دوم مـی  . یکو پالت رنگ در اختیار داشته باشید Gifتوانید در فرمت

توانید اندازه تصویر را تغییر دهید زمانی که اندازه مورد نظر خود را در فیلد عـدد  
روشن می شود بازدن این دکمه تنظیمـاتی کـه تعیـین     Applyوارد نمودید دکمه

  . ک یا بزرگ می گرددنمودید اعمال می شود و عکس کوچ
حاال عکس شما آماده می باشد برأي ذخیره سازي و استفاده بر روي اینترنت ایـن  

  . پنجره بعد از ذخیره سازي خود به خود بسته خواهد شد
را بررسـی   Revertبه منوي فآیل بر می گردیم و از فرمان هاي باقی مانده گزینـه 

  . می کنیم
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  Revertفرمان

به کمک این گزینه شما می توانید برروي عکس خود یا فآیل جاري هر تغییراتی را 
اعمال نمایید و زمانی که دیدید این فعالیت ها مورد دلخـواه شـما نیسـت بـازدن     

  . عکس به صورت اولیه خود بر می گردد Revertگزینه
به کمک این فرمان می توانید تنظیمات صفحه از جمله نوع قطع استفاده شده برأي 

  . خروجی گرفت به صورت پیرینت را مشاهده کنید یا تغییر دهید
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Print with priview  
به کمک این فرمان شما می توانید یکو پیش نمایش از فآیل پیرینت گرفته شده را 
ببینید و همچنین تنظیماتی را اعمال نمایید زمانی که این فرمان را می زنید پنجـره  

  : این پنجره شامل تنظیمات زیر می باشد. آي باز می شود 

Position :  

به کمک این قسمت می توانید موقعیت تصویر خود را برروي برگۀ تغییر دهیـد و  
 Center imageموقعیت دیگري بر روي کاغذ پیدا کنید اگر تیک کنار عبـارت  

را بردارید می توانید موقعیت عکس را به صورت دستی تغییر دهید بغل فیلد هاي 
ود دارد که تعیین کنفضه میزان واحـد  عددي باال و چپ یکو منوي کرکره آي وج

  . اندازه گیري می باشد

Scaled print size :  

دراین قسمت شما می توانید اندازه تصویر را بزرگ وکوچک کنید سـه راه بـرأي   
  : تغییر اندازه تصویر وجود دارد که در زیرشرح خواهم داد

نید برحسـب  ، به کمک این فیلد می توا) Scale(به کمک فیلد عددي  -مسی 1-
  . درصد تصویر موجود را بزرگ و کوچک نمایید

می توانید اندازه تصویر ) Width(و پهنا ) Height(به کمک دو فیلد عددي  -2
  . را تغییر دهید

 Showباالخره روش سوم به این صورت می باشد که با فعال کردن گزینـه    -3

bounding box      د داشـته و بـا   می توانید چند دستگیره بـر دور تصـویر خـو
  . حرکت دادن آنتا عکس را بزرگ وکوچک نمایید

منوهاي کرکرهاي روبروي فیلدهاي عددي واحد اندازه گیري می باشد که بسته به 
  . نیاز شما هر کدام را خواستید می توانید انتخاب نمایید
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به کمک این گزینه مـی توانیـد تصـویر       Scale to fit mediaو در آخر گزینه
  . به صورت خودکار اندازه برگۀ خود نمایید موجود را
از جمله . شما می توانید تنظیماتی را برأي تصویر ایجاد نمایید Optionدر قسمت

مارك هاي را برأي راهنمایی بهتر در صحنه ایجاد نماییم یا عکس را بـه صـورت   
 Cropیا محدوده) نگاتیو( افقی برعکس نماییم یا عکس را از نظر رنگ برگردانیم 

را مشخص کنیم یا در امتداد لبه هاي عکس برأي راهنمایی بهتر بردارهاي ترسـیم  
در قسمت پایین نیر منوي کرکره آي وجود دارد نوع زبـان مـورد اسـتفاده    . کنیم 

  . برأي چاپ گر را تعیین می کند

  
  Jumptoفرمان

به کمک این فرمان می توان نرم افزاري هاي که تحت فتوشاپ فعالیت می کنند را 
بـه  . میباشـد   Adobe Image readyراه اندازي نمود از جمله این نرم افزارها

ویر متحرك را کمک این نرم افزار می توانید تصاویر متحرك را ایجاد نمود و تصا
  . ویرایش نمایید البته این جمله آي از فعالیت هاي این نرم افزار قدرتمند می باشد

  . که به کمک آن می توان از این نرم افزار خارج شد Exitو در آخر گزینه
در این قسمت می خواهم شما را باچند فرمت کاربردي که می تـوان از فتوشـاپ   

ه می توان در فتوشاپ استفاده نمود آشـنا  خروجی گرفت و همچنین چند فرمت ک
  . کنم
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1- Psd pdd  :   این فرمت ، فرمت خود نرم افزار فتوشاپ می باشد ایـن فرمـت
تمامی تنظیمات صحنه را که در فتوشاپ ایجاد نمودید به همـان صـورت ذخیـره    

  . سازي می نماید
2- Bmp  :    کـه  در گرافیک کامپیوتر مشخصه سه حرفی نام فآیـل بـرأي فـایلی

  . شده آست می باشد Map-Bitحاوي تصویر گرافیکی
3- Gif  :قالب گرافیکی از یکو فآیل که حاوي تصویرMap-Bit  باشد می گویند

  . یکو فرمت از نوع که بیشتر برأي وب استفاده می شود
4- JPEG  :یکو فرمت از نوعTure color با روش فشرده سازيLossy آست

  . ویر پشتیبانی ندارداین فرمت از کانال آلفا در تص
5-  Epc  :ماننـد  (ي فایلهـاي بـرداري   است که بیشـتر بـر  ایل ایک نوع فرمت ف

  . را دارد Bitmapمی شود در عین حال امکان تعبیه تصاویر  استفاده ) لوگوها 
6-Tiff  :یک فرمت از نوعTrue color و غیر فشرده آست .  
7- 16Tiff  : فتوشاپ آورد آشنا شـدید در  یک فرمت هایی که می توان به داخل

  . آینده با تمام این فرمت ها تحت مثال هاي به صورت عملی آشنا خواهید شد
  .می توان به داخل س نیز وارد نمود زالبته این فرمت ها را نی
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 3آموزش نرم افزار فتوشاپ 

  :  Editeمنوي 

باشد البته فرمان  این منوي همانگونه که از نامش معلوم است مربوط به ویرایشمی
هاي داخل این منو کمی خسته کننده می باشد ولی جزء اصلی کار است و نمـی  

  . شود آن را فاکتور گرفت

  
می باشد که این فرمان آخـرین عملیـات    Undoنو فرماناولین فرمان داخل این م

 Ctrl+zانجام شده توسط شما در نرم افزار لغو می کند و معادل کلیدهاي میانبر 
  . البته این فرمان تا یک مرحله از عملیات را لغو می سازد . می باشد
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Step for ward :  

 Step back wardبه کمک این فرمان فرمـان هـاي لغـو شـده توسـط فرمـان      
  . می باشد  Snift +ctrl+zکه معادل کلیدهاي میانبر  برگردانده می شود

Step back ward :  

کلید میانبراین . به کمک این گزینه می توان به تعداد معینی از عملیات را لغو نمود
  . می باشدAlt+ctrl+zفرمان معادل 

Fade brush tool :  

آن خـط را از نظـر    Brushده از ابـزار به کمک این گزینه می توانید بعد از استفا
بیشـتر آشـنا    Modeمیزان غلظت ونیز نوع مد آن تغییر دهید در آینـده بـا مغولـه   

  . خواهیدشد

Cut :  

به کمک این فرمان می توانید یک قسمت را بـرش دهیـد و کلیـدهاي میـانبر آن     
بـه   می باشد البته این نکته را خاطرنشان کنم که باید حتما قسمتی Ctrl+xمعادل

کمک ابزار انتخاب که در قسمت بعد با آن آشنا خواهید شد انتخاب شده باشد تا 
  . قابل بریدن باشد

Copy  :  

به کمک این فرمان می توانید یک کپی از قسمت انتخاب شده توسط ابزار انتخاب 
  . می باشد Ctrl+cرا داشته باشید و کلیدهاي میانبر آن معادل
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Copy merged  :  

ین فرمان می توانید از قسمت انتخابی کپی را داشته باشید با این تفاوت به وسیله ا
می نمایید آن کپی به صورت یک الیـه جدیـد ایجـاد     Pasteکه زمانی که آن را

میشود و برروي همان الیه اصلی باقی نمی ماند البته درباره الیه ها دردرس هـاي  
  . ا آن آشنا خواهید شد آینده اطالعات ارزنده اي را دریافت خواهید کرد و ب

Paste :  

استفاده می نماییـد آن   Copy mergedیا Cutیا Copyزمانی که شما از گزینه
می شود براي برگرداندن آن فایل       قسمت انتخابی برروي حافظه موقت ذخیره 

اسـتفاده مـی کنـیم کـه معـادل       Pasteذخیره شده برروي حافظه موقت از فرمان
  .می باشدCtrl+vکلیدهاي میانبر

   

  
Paste in fo  

می کنیم بـا ایـن تفـاوت کـه       Pasteشده را Copyبه کمک این فرمان قسمت 
یه ماسک بـراي مـا   می شود و یک ال قسمت کپی شده به صورت یک الیه ماسک
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این مقوله را همین جا تمام می کنم تا در دروس بعدي مفصل به آن (ایجاد می کند
  ) پرداخته شود

Clear :  

  . به کمک این گزینه قسمت انتخابی را می توانید حذف نمایید

  
Check speilng   

البته به زبان انگلیسی ( به کمک این فرمان ما می توانیم از امالي درست کلمه خود
مطلع شویم به این صورت که زمانی که کلمه اي را در نرم افزار می نویسیم این ) 

شود که در زیر به فرمان فعال می شود با زدن این فرمان پنجره اي کوچک باز می 
  . آن خواهیم پرداخت

Not in dictionary :  

  . دراین قسمت کلمه اي وجود دارد که شما نوشته اید
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Chageto  :  

در این قسمت نزدیک ترین کلمه را از حیث حروف به کلمه مورد نظر ما وجـود  
  . دارد

Suggestions :  

ما نزدیک است وجود در این قسمت کلماتی که از نظر حروف به کلمه مورد نظر 
  . دارد

حاکم اسـت   Dictionaryدر قسمت زیر هم معیین شده که چه نوع زبانی به این
وجود دارد که با فعال کردن آن این فرمان  Check all leyerویک گزینه با نام 

  . برتمامی الیه ها اعمال می شود

  
Find and rep lace text :  

به وسیله این فرمان می توان یک کلمه مورد نظر یا یک حرف مورد نظر را با حرف 
  . یا کلمه دیگر به صورت خودکار تغییرداد
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Fill  
به کمک این فرمان می توان به صورت تمام وکلی یک الیه یا صفحه را بـه یـک   

بـاز مـی    Fillمی زنید پنجره    رنگ یا یک شکل در آورد زمانی که این فرمان را
حـالتی بـراي کـل صـفحه      شود در قسمت اول می توانید انتخاب کنید که از چه

 Back groundاستفاده نمایید می توانید به صورت مشکی کنید یا بـه صـورت  

color یا در پس زمینه از توالی عکس استفاده نمایید وغیره ......  
می توانید مشخص نمایید که نوع مخلوط کرده الیه انتخابی  Blendingدر قسمت

مد مورد نظر می توانید از این خاصیت  با الیه هاي دیگر به چگونه باشد با انتخاب
می توانید میزان غلظت رنگ یا تصـویري   هم Opacityاستفاده نمایید در قسمت

  . که می خواهید به صفحه بگذارید تعیین نمایید

  
Stroke  

به کمک این فرمان می توانید در الیه انتخابی به دور تصویر یا خط کشـیده شـده   
میزان قطر خط می  Widthقسمت. یک خط با رنگ و اندازه دلخواه رسم نمایید 

 Loctionدر قسـمت . می توانید نوع رنگ را تعیین نمایید Color boxدر. باشد
کـه در   Insideکه بـه سـه صـورت   . ط را تعیین نماییدمی توانید نوع موقعیت خ

که از وسط وبـه صـورت مسـاوي خـط      Centerداخل خط را ترسیم می نماید
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که خـط   Outideو درآخر گزینه. ترسیم شده در دور موضوع مورد نظر می کشد
می کشد یعنی دقیقا بعد از تمام شدن موضوع خـط را در   Outlineرا به صورت

می توانید نوع مخلوط شدن خط با الیه  Blendingقسمتدر . دور شی می کشد
 Opacityو میزان غلظت خط را به کمک گزینـه  Modeهاي دیگر را در قسمت

  . تعیین نمایید

Free transform  :  

به کمک این فرمان می توانید یک الیه یا یک تصویر انتخابی را به صورت آزادانه 
یا آن را برعکس . آن را تغییر اندازه دهید تغییر مکان دهید یعنی آن را بچرخانید یا

نمایید بعد از اعمال تنظیمات براي ثابت کردن تنظیمات بازدن کلید تائید بـاال یـا   
دوبار پشت سرهم کلیک کردن می توانید تنظیمات را اعمال نمایید براي رد کردن 

ییـد  مـی توانیـد اسـتفاده نما    Escیا کلید میان بر Cancelتنظیمات هم از گزینه 
  . می باشد Ctrl+tکلیدهاي میانبراین فرمان نیز معادل

Trans form :  

در این قسمت شما می توانید هر یک از فعالیت هاي چرخش تغییر مقیاس ایجـاد  
  . پرسپکتیو کج وکوله کردن تصویر مورد نظر را به صورت جداگانه انجام دهید

  
Define brush  

به کمک این گزینه می توانید الیه یا تصویر یا قسمت انتخابی از هردوي آنها را به 
صورت یک سر قلم در بیاورید در درس آینده با قلم ها به خوبی آشنا خواهید شد 
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ایـن قابلیـت   . یک سر قلم به صورت دلخواه ایجاد نمایید  در واقع شما می توانید
  . می باشد  بسیار قابلیت کارآمدي

Purge :  

به کمک این فرمان می توانید چند گزینه را خالی و تهی نمایید که در زیر تک تک 
  . آنها را توضیح خواهم داد

Undo :  

افزار می باشـد  پاك کردن مراحل انجام شده در نرم  Purgeیکی از قابلیت فرمان
  . نیست Undoبه این صورت که دیگر امکان بازگشت به آنها به کمک فرمان

Clip board :  

را کـه همـان حافظـه    Cilp boardاز دیگر قابلیت هاي این فرمان آن است کـه 
موقت سیستم می باشد را پاك سازي می نمایید البته ایـن پـاك سـازي مخـتص     

هیچ ارتباطی با نرم افزار هـاي دیگـر کـه     می باشد و فعالیت هاي خود نرم افزار
  . فایلی دارند ندارند Clipboardبرروي

Histories :  

ــان   ــه یاهم ــد تاریخچ ــی توانی ــان م ــن فرم ــک ای ــه کم ــاك  Histories ب را پ
در واقع تاریخچه اي ازفعالیت هاي ما در نرم افزار می باشد که  Historiesنمایید

  . خواهید شددر دروس بعدي با آن به طور کامل آشنا 

All :  

  . به کمک این گزینه تمام سه مورد باال را شما پاك می کنید
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Color settings :  

در این قسمت شما می توانید نوع ومیزان بیت ها واطالعات در تمام ترکیب هـاي  
رنگی تغییر دهید و خاصیت آنها را عوض نمایید البته دراین رابطه در قسمت آنالیز 

  . ل بحث خواهیم نمودترکیب هاي رنگی مفص

  
Preset manager  

یـا انـواع    Textureدر این قسمت شما می توانید نوع قرار گیري انوع سـر قلـم  
تغییر دهید بعضی آنها را به صورت دستی  ترکیب هاي رنگی را در پالت هاي خود

بر روي . و دلخواه مرتب و ردیف نمایید وحتی می توانید آنها را حذف هم نمایید
هر یک از آنها بروید و باکشیدن آنها جاي آنها را عوض نمایید و براي رفتن بهنوع 

  . استفاده نمایید Preset typeها ي دیگر از منوي کرکره اي

Preferences  :  

به کمک این قسمت مزیت هاي این نرم افزار در دست شما است البته این بحـث  
بسیار گسترده است ودراین قسمت نمی گنجد و ما آن را به جلسات بعدي موکول 
خواهیم کرد ولی به صورت کلی در رابطه با آن مطالبی را خواهم گفت تـا بـا آن   

عضی از ابزارها و پارامترهاي بیشتر آشنا شدید در این قسمت می توانید تنظیمات ب
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مرتبط با نرم افزار را تغییر دهید البته این خاصیت در تمام نرم افزارها وجـود دارد  
 Toolsبه طور کامل آشنا شدید در جلسه بعد بـا قسـمت   Editتا اینجا با منوي

box    یا جعبه ابزار آشنا خواهید شد وخواهید دید که فرمان هاي این منـو چقـدر
  .دي هستند گرچه کسل کننده هستندمهم وکاربر
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 4آموزش فتوشاپ شماره 

   Tool boxآشنایی و کاربا ابزار 

  
باز کردن و چاپ کردن یک عکـس  تا حاال شما با ایجاد کردن یک صحنه جدید 

به صورت کامل آشنا شـدید در  ....... برداري و غیره Copyلغو کردن عملیات ها
این قسمت شما را با ابزار ویرایش یک صحنه آشنا خـواهم کـرد بـه طـور کلـی      

اگـر شـما   . می باشد وجود دارد Tool boxابزارها در نوار ابزاري که معروف به
ن نوار ابزار را در سمت چپ مانیتور مشاهده خواهید کرد فتوشاپ را باز نمایید ای

در کل از مهمترین قسمت هاي موجود در نرم افزار می توان به این قسمت اشاره . 
  : نمود که ابزارهاي آن به شرح زیراست

  
1(Rectangular marguee   :  

می باشد به کمک این گزینه می توانید یـک  Tool boxاین ابزار اولین ابزار داخل
البته این گزینه . ناحیه از تصویر یا تمامی تصویر جاري در نرم افزار انتخاب نمایید

ر ما می گذارد زمانی که یـک  مربع مستطیل را دراختیا   یک ناحیه انتخابی مربع یا
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پارامترهاي ظـاهر   Option borمی کنید در قسمت   ابزار را از نوارابزار انتخاب
نمودن آن ابزار می باشد د رواقع قابلیـت   این پارامترها براي بهترتنظیم . می شوند

 Optionالبته در رابطه بـا . هایی را در رابطه با آن ابزار در اختیار ما قرار میدهد

bar در دروس توضیح داده شده است زمانی کهRectangular marguee  را
پارامترهاي ظاهر می شوند که تک بـه تـک    Option barمی نمایید در انتخاب 

  . آنها را توضیح خواهم داد

  
اولین قسمت جایی است که شما نوع انتخاب خود را تعیین خواهید نمود کـه بـه   
صورت پیش فرض برروي گزینه اول قراردارد دراین قسمت چهـار نـوع حالـت    

  : که به شرح زیرمی باشد. مختلف وجود دارد

  
Newseleotion  

می توان یک ناحیه را   به کمک این گزینه که به صورت پیش فرض نیز فعال است
براي انتخاب تعیین نمود البته با این تفاوت که زمانی که یک قسمت را انتخاب می 

مایید قسمت قبلی از بین میرود در نمایید دوباره جاي دیگري می خواهید انتخاب ن
ضمن به وسیله این گزینه شما می توانید ناحیه منتخب را حرکت دهید و به جـاي  

مـاوس بـرروي    Pointerبه این صورت که با رفـتن .مورد نظر خود منتقل نمایید
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عوض می شود واین نشان دهنده آن است که شما  Pointerقسمت منتخب شکل 
  . رکت دهیدمی توانید آن قسمت را ح

Add to selection:  

به کمک این گزینه می توانید به ناحیه منتخب قسمت هاي دیگر نیز اضافه نمایید و 
و همچنین در این گزینـه  . دیگر با انتخاب نمودن دوم انتخاب اول از بین نمی رود

  . و سه گزینه بعدي امکان حرکت دادن قسمت منتخب وجود ندارد

Subfract from selemtion  :  

به کمک این گزینه می توانید ازقسمت منتخب به صورت دلخواه کم نمـود یعنـی   
زمانی که شما یک قسمت را انتخاب می نمایید اگر بیشـتر از ناحیـه مـورد نظـر     

مانند گزینه . انتخاب نمودید به کمک این گزینه می توانید آن قسمت را کم نمایید 
  . ددوم این گزینه نیز امکان حرکت دادن ندار

Intersect with selection :  

به وسیله این گزینه می توان ناحیه انتخابی به داخل یک ناحیه دیگر محدود نمـود  
به این صورت که زمانی که شما یک قسمت را انتخاب نمودید به کمک این گزینه 

  . می توانید آن را در کادري که می کشید محدود نمایید

Feathder  :  

عددي شما می توانید ناحیه انتخابی را نرم نمایید یعنی میزان حد به وسیله این فیلد 
فاصل قسمت انتخابی و قسمت ها غیر منتخب را ازنظر تعداد پیکسل زیاد نمایید و 

  . ناحیه منتخب نرمی را دردست داشته باشید
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Style :  

  این قسمت . دراین قسمت می توانید نوع وشیوه انتخاب را تعیین نمایید 
منوي کرکره اي می باشد که این منو سه گزینه را به شرح زیـر در اختیـار   داراي  

  : دارد

Normal :  

به کمک این گزینه که به صورت پیش فرض می باشد به صورت آزادانه شما مـی  
  . توانید انتخاب داشته باشید

Fixed aspect ratio :  

خـابی را تعیـین   به کمک این گزینه شما می توانید میزان نسبت ضلع هاي کادر انت
می باشـد یعنـی کـادر         نمایید که در حالت پیش فرض به صورت یک به یک

  . مربعی را ایجاد می نماید
می توانید تنظیمات  Heightو Widthبا تغییردادن عددهاي درون دو فیلد عددي

  را مشخص نمایید 
سـت  البته خاطرنشان کنم در این قسمت انتخاب به صورت آزادانه قابـل انجـام ا  

  . یعنی اندازه معیین براي کادر انتخابی تعیین نشده است

Fixed size :  

به کمک این گزینه می توانید اندازه کادر انتخابی را محدود نماید و دیگـر کـادر   
در اینجــا دو فیلــد . انتخــابی را بــه طــور آزادانــه نمــی توانیــد حرکــت دهیــد 

ا به آن داد و کادر مورد وجود دارد که می توان اندازه ر Height , widthعددي
درایــن جــا تمــام فرمــان هــاي و کلیــدهاي مــرتبط بــا . نیــازرا مشــاهده نمــود

آموختید و فقط یک نکته باقی ماند که بـا نگـه    rectargular Margueeگزینه

www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


برروي کی برد می توانید یک کادر مربع را به صـورت سـریع    Shiftداشتن کلید
کلیک کردن بـرروي همـین گزینـه زیـر      دردست رس داشته باشید البته با راست

  : مجموعه باز میشود که درزیر به توضیح آنها خواهم پرداخت 

  
 Ellipticalومـین گزینـه   اولین گزینه همان گزینه می باشد که توضیح دادیـم د 

marguee tool   می باشد این گزینه یک کادر انتخابی به صورت دایره و بیضـی
دراختیار ما قرار میدهد این گزینه هم داراي تنظیمات گزینه اول می باشد و فقـط  

  . کادر انتخابی آن به صورت دایره و بیضی می باشد

  
Single row marguee :  

به کمک این گزینه شما یک کادر انتخابی به قطر یک پیکسل در اختیـار داریـد و   
هـم   Option barو قسمت. همچنین این کادر انتخابی به صورت افقی می باشد

  . تفاوتی نکرده است 
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Single column marguee  

این گزینه نیز مانند گزینه باال یک کادر انتخابی با قطر یک پیکسـل را ایجـاد مـی    
قبل این است که گزینه قبل به صورت افقی ولی تفاوت این گزینه با گزینه . نماید

  . بوده ولی این گزینه ناحیه را به صورت عمودي انتخاب می کند

  
به کمک این ابزار شما می می باشد  Moveابزار Tool boxگزینه دوم در قسمت

توانید یک الیه یک قسمت یا یک ناحیه انتخابی را حرکت دهید این گزینـه کلیـد   
 Optionاین گزینـه نیـز در قسـمت   . از روي کی برد می باشد Vمیانبرش معادل

bar    داراي پارامترهاي می باشد که در زیر به آنها خواهم پرداخت البتـه ایـن دو
  . فعال نمی باشندگزینه به صورت پیش فرض 

Auto select leyer :  

به کمک این گزینه می توانید الیه هاي را به صـورت دسـتی در صـحنه انتخـاب     
مراجعـه نماییـد و الیـه را     Leyersوحرکت دهید یعنی نیاز نیست که به پنجـره 
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ماوس برروي الیه مـورد نظـرو درگ کـردن در     Pointerانتخاب نمایید با رفتن
  . اب وحرکت می کندصفحه آن الیه انتخ

Show bounding box  :  

ایجـاد   free transformبا فعال نمودن این گزینه د رناحیه مورد نظر یک کـادر 
می شود یعنی می توانید آن را به صورت آزاد تغییر اندازه و شکل دهیـد البتـه در   

در قسمت قبل به صورت کامل وجامع توضـیح داده   Freetrans formرابطه با
   .شده است

  
یـا کمنـد    Lassoمی باشد گزینه Lassoسومین ابزار موجود در جعبه ابزار گزینه

نیـز  ایـن گزینـه   . می تواند بـه صـورت آزادانـه یـک ناحیـه را انتخـاب نمایـد       
و پـارامتر  . می باشد  Optionbarداري همان Rectangular margueeمانند

زمانی که برروي این گزینه راست کلیک نماییـد دو گزینـه   . ها آنها هم سان است
  . یکسان می باشند Option barظاهرمی شوند که تمامی آنها از نظر دیگر نیز 
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Polugonal lasso :  

به کمک این گزینه می توانید ناحیه انتخابی چند گـوش و زاویـه داري را داشـته    
  . باشید

  
Magnetic lasso :  

به وسیله این گزینه می توانید ناحیه انتخابی را براساس نوعی جاذبه داشته باشید به 
این صورت که نوع جاذبه براساس طیف رنگی می باشد یعنی اگر زمانی شما یک 

ت یک ناحیه قسمت که داراي طیف رنگی قرمزتا نارنجی است این قسمت به صور
  . کامل انتخاب خواهد شد

با این سه ابزار کلیدي آشنا شدید در درس بعدي بـا   تا اینجا به طور کامال کامل 
تعداد زیادي از ابزار آشنا خواهید شد براي راحت تر بـودن در مسـیرآموزش هـا    
دروس قبل را به طور کامل بخوانید تا درس بعد با حجم زیادي از مطالب روبـرو  

  .نشوید
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 5آموزش فتو شاپ شماره 

  آموزش نوار ابزار
در درس قبل شما با تعدادي از ابزارهاي کلیدي و مهم آشنا شدید به علت این که 
ابزارها که در درس قبل توضیح داده شد بسیار مهم و کلیدي بودند در یک جلسه 

ه ابـزار  به صورت جامع به آنها پرداختیم در این قسمت تعداد بیشتري از ابزار جعب
  . آشنا خواهید شد 

  
magic wand :   

اما با این تفاوت که بـه کمـک   . این ابزار نیز جز دسته ابزارهاي انتخاب می باشد 
بر اساس درصد داده  "قسمت که از نظر طیف رنگ تقریبا این گزینه می توان یک

البته درصد داده شده در انتخاب تاثیر اصلی ( شده یکی می باشند را انتخاب نمود 
هر چه این درصد باالتر باشد محدوده منتخب بزرگتر و رنگهاي بیشتري ) را دارد 

  . را انتخاب می کند

  
در این ابزار مانند ابزارهاي دیگر پارامترهایی وجود دارد که با انتخاب این ابزار در 

ظاهر می شود تمامی گزینه در سایر ابزارهاي انتخـاب کـه در درس    optionنوار
است گفته شد ولی یک گزینه در این قسمت مهم می باشد  قبل توضیح داده شد ه

  . که در درس قبل گفتیم ولی فکر می کنم گفتن آن خالی از لطف نباشد
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Tolerance  : به کمک این فیلد عددي شما می توانید میزان درصد انتخابی طیف
  . رنگی را تعیین نمایید 

  
Crop :  

می باشد این ابزار براي برش دادن یک قسمت تصویر البتـه   Cropابزار بعد ابزار
به صورت مربع و محدود کردن تصویر به یک قاب به اندازه دلخواه اسـت یعنـی   

زمانی که . با اندازه دستی ایجاد نمایید شما می توانید به صورت دلخواه یک قاب 
  این گزینه را فعال می نمایید 

  
اهیم ظاهر می شودکه در زیر آنها را توضـیح خـو   Optionچندین گزینه در نوار

  . داد

Shield :  

این گروه وظیفه سایه روشن نشان دادن صحنه را به عهده دارد به این صورت کـه  
زمانی که شما یک قسمت را انتخاب می کنید دور محدوده انتخابی را سایه تیـره  
اي فرا می گیرد با غیر فعال کردن این گزینه این سایه از بین می رود و فقط کادر 

البته این قسمت دو گزینه دیگر دارد که در زیر آنها را توضیح دوري باقی می ماند 
  . خواهم داد 
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Color :  

  . در این قسمت رنگ سایه دور محدوده انتخابی را تعیین می نمایید 

Opacity :  

  . دوده انتخابی را تعیین می نماییددر این فیلد عددي میزان غلظت رنگ پیرامون مح

Perspective :  

  . نه شما می توانید یک کادر داراي پرسپکتیو داشته باشید به کمک این گزی
البته این گزینه هاي باال فقط زمان انتخاب و ایجاد کرد نمایان می شوند و گزینـه  
هاي دیگر نیز براي این ابزار وجود دارد که در زمان فعال بودن ابزار فقط نمایـان  

  . می شوند که در زیر آنها را توضیح خواهم داد 

Width :  

در این قسمت شما می توانید میزان درصد باز شدن کادر البته در ضلع عرضـی را  
  . تعیین نمایید 

Heilnt :  

در این قسمت شما می توانید میزان درصد باز شدن کادر البته در ضلع طـولی را  
  . تعیین نمایید 

Resolution :  

نمایید و همچنین در  در این فیلد عددي شما می توانید میزان کیفیت کادر را تعیین
  . منوي کرکره اي بقل آن نوع واحد اندازه گیري قرار دارد 
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Front Image :  

این گزینه کادر و کیفیت صحنه جاري را براي ابزار انتخابی تعیـین مـی نماییـد و    
  . گزینه بقلی آن تنظیمات را پاك می نماید 

  
Slice :  

به کمک این ابزار می توانید تصویر را برش و به واحدهاي مختلف تقسیم کنید با 
ظاهر می شود که مربوط به نوع  Option Barفعال کردن این ابزار پارامترهاي در

می باشند اگر بـر روي همـین گزینـه راسـت     ثابت کردن و نوع اندازه محل برش 
که به  Slice Select toolکلیک کنید یک گزینه دیگر نیز ظاهر خواهد شد به نام

کمک این ابزار می توان مناطق برش داده شد ه را ویرایش کنید یعنی تغییر اندازه 
  . داده و یا مکان آن را تغییر دهید 
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Healine :  

کنید بـا گـرفتن        به کمک این ابزار می توانید یک قسمت را روي قسمت دیگر
وکلید نمودن در قسمت مورد نظر آن قسمت را ترمیم و شفا می بخشـید   Altکلید

پارامترهایی ظاهر می شود که در زیـر   Option Barقسمتبا زدن این گزینه در 
  . آنها را توضیح خواهم داد 

Brush :  

  . در این قسمت می توانید اندازه قلم ونوع محوي و شکل آن را تغییر دهید 

mode  :  

می توانید مد مورد نظر را تغییر دهید که به صورت پیش فرض بر   در این قسمت
  . مد مفصل صحبت می کنیم در مورد . است  Normalروي

  
Source :  

این از نمونـه گرفتـه شـد کـه      Sample) 1در این قسمت دو گزینه وجود دارد 
هـا   Patternایـن گزینـه از   Patternگرفتید استفاده مـی کنـد   Altتوسط کلید

هایی هستند که می توان آنها را )  texture( ها تصاویر Patternاستفاده می کند
  براي تصویر استفاده نمود و می توان به 
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  . عنوان سر قلم نیز از آنها استفاده کرد

  
Brush  

به کمک این گزینه یک قلم در دست شما می باشد که به کمک آن می توانیـد در  
 Option Barصحنه خطوط را بکشید زمـاین کـه ایـن گزینـه را مـی زنیـد در      

  : پارامترهایی ظاهر می شود که با همه آنها آشنا خواهید شد 

Brush :  

  . سمت سر قلم مورد نظر را می توانید تعیین نمایید در این ق

mode :  

  . این قسمت توضیح داده می شود 
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Opacity :  

غلظت خطی را که می کشـید را تنظـیم   به کمک این فیلد عددي می توانید میزان 
  . کنید 

  
Flow :  

به کمک این پارامتر می توانید توالی دایره قرار گرفته در یک خط را زیاد و یا کم 
  . کنید

  
. یک ابزار دیگر نیز مشاهده می شود  Brushبا راست کلیک کردن بر روي گزینه

. یا مداد نام دارد براي کشیدن خطوط مـداد نـرم مـی باشـد     Pencilاین ابزار که
  . پارامترهاي آن مانند پارامترهاي گزینه قبل می باشد 

www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


  
می باشد این ابزار همان گونه که از نامش پیداسـت بـراي    Stampابزار بعد ابزار
تغییـر   Option Barدر این ابـزار نیـز در قسـمت   . ویر می باشد مهر کوبی تص

حاصل نشده و در قبل به آنها پرداخته شده است از این ابزار براي رتوش کردن و 
و کلیک کردن در صحنه نمونـه   Altنمونه برداري استفاده می شود با گرفتن کلید

   .و هر جا کلیک کنید نمونه پیاده می شود . برداشته خواهد شد 

  
 Pattern stampیک گزینه دیگر به نام Stampبا راست کلیک کردن بر روي

tool آشکار می شود اینStamp ازPattern   ها براي نمونه استفاده می شـود .
  . ها توضیح داده شد   Patternدر قبل در رابطه با
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History Brush :  

ک تصویر در صحنه را دوباره زنده نمایید به کمک این ابزار می توانید تاریخچه ی
یعنی شما به کمک یک ابزار بر روي عکس تغییراتی را اعمال نمودید ولـی نمـی   
خواهید تمام آن تغییرات را ازبین ببرد آن وقت است که از این ابزار استفاده مـی  
. کنیم به کمک این ابزار می توان یک قسمت از عملیات انجام شده را لغـو نمـود  

  نیز تغییر پیدا نکرده است  Option Barتقسم

  
Art History Brush :  

را دارید با این تفاوت که یک  History Brushبه کمک این گزینه فعالیت هاي
  . اي خاص را دارا می باشد و تصاویر هنري را خلق می نماید سر قلم ه

تغییراتی حاصل شده است که به تغییرات آن خـواهیم   Option Barدر قسمت 
  . پرداخت 

Style :  

  . در این قسمت شما می توانید نوع سر قلم را تغییر دهید و مدل آن را تغییر دهید 

Area :  

ایی که می خواهید را ویرایش کنید بـزرگ  به کمک این فیلد عددي می توانید فض
  .و کوچک کنید 
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 6آموزش فتوشاپ شماره 

آشنا شـدید در ایـن    Tool Boxدر درس قبلی با تعداد زیادي از ابزار موجود در
  . قسمت نیز با تعداد دیگر از ابزار آشنا خواهید شد 

  
Eraser :  

زمانی که این گزینه را فعال . این گزینه یک پاکن را در اختیار شما قرار می دهد و
پارامترهایی ظاهر می شود که در زیر آنها را توضـیح   Option Barمی کنید در

ی کنید رنگ پس زمینه نمایان می خواهیم داد البته زمانی که یک قسمت را پاك م
تعیـین مـی   )  Back ground(یعنی رنگی که براي پس زمینه یـا همـان   . شود 

  نمایید 

Brush   :  

  . در این قسمت سر قلم پاکن خود را انتخاب می نمایید 

mode  :  

در این منـوي کرکـره اي نـوع مـدل و مـد پـاکن را تعیـین مـی کنیـد کـه بـه            
به صورت  Blockیعنی مدادي باشد و penccelد یایعنی قلم باش Brushصورت

  . انسداد دار باشد 
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Opacity :  

  . ایید به کمک این فیلد عددي می توانید میزان غلظت پاك کردن را تعیین نم

Flow  :  

هـر چـه   . میزان توالی پاك کردن پاك کن یا اشکال قرار گرفته در کنار هم باشد 
بیشتر باشد تعداد قرار گیري سر قلم ها در کنار هم بیشتر می شـود و   Flowمیزان

  . فاصله آنها کم می شود 

Erase to History :  

وان برگرداننـده عملیـات تـا    اگر این گزینه را فعال نمایید از پاکن می توانید به عن
حاال انجام دادید استفاده نمایید یعنی با رفتن بر روي قسمت هاي پاك شده توسط 

  . پاکن آنها را برگردانید
. دو گزینه دیگر نیز ظاهر می شـوند  Eraserبا راست کلیک کردن بر روي گزینه
  . که در زیر آنها را توضیح خواهیم داد
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Back ground Eraser tool  

به کمک این ابزار می توانید تمام یک قسمت را پاك نمایید حتی رنگ پس زمینـه  
  نمایید یعنی آن را داراینمایی نمایید  Transparentو تصویر را به صورت

  
magic Eraser tool :  

به کمک این گزینه می توانید یک قسمت که از نظر طیف رنگی در یک محدود از 
ایــن گزینــه ماننــد  Option Barالبتــه. نظــر درصــد باشــند را پــاك نماییــد 

  . می باشد که توضیح داده شده است  magic wandگزینه
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Gradient tool  

شد به کمک این ابزار می این ابزار از مهم ترین ابزارهاي موجود در نرم افزار می با
توانید یک تخته رنگ رنگ که کتشکل از طیف ها مختلف رنگی است داشته باشید 

در واقع این ابزار به خاطر . که به صورت نرم و آرام در یکدیگر آمیخته شده است 
در آمیخته کردن رنگ ها به صورت نرم و در طیف هاي گوناگون محبوبیـت پیـدا   

پارامترهایی ظـاهر   Option Barدن این گزینه در قسمتبا فعال کر. کرده است 
  . که در زیر مفصل به آنها خواهیم پرداخت . می شوند 
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Oradinet Editor :  

هاي مختلف   ور که از نامش پیداست براي ویرایش رنگها و مدلاین گزینه همانط
مدل ها و رنگ هایی از قبل به صورت پیش فـرض   Presentمی باشد در قسمت

پـر  )  Noise( در این قسمت می توانید دونوع:  Gradinet type. وجود دارد 
  از اختالل و شلوغ یا 

 )Solid  (به صورت یک پارچه و نرم باشد .  

Smoothness :  

در این قسمت می توانید میزان نرمی رنگ خود را تعین نمایید در زیر همین گزینه 
قسمتی وجود دارد براي انتخاب رنگ ها و همچنین اضافه نمودن کلیدهاي ریگی 

  . بر روي جریان طیف رنگی 
با کلیک کردن بر روي طیف رنگی یک کلید دیگر ایجاد می شود کـه بـا دو بـار    

باز می شود و مـی   color Pickerهم بر روي آن کلید پنجرهکلیک کردن پشت 
  . توانید رنگ مورد نظر خود را انتخاب نمایید 

چند گزینه فعـال   Stopsزمانی بر روي یک کلید رنگی کلیک می کنید در قسمت
می گردد که کلیدهاي باالي براي دو گزینه اول و کلیدهاي پایینی براي دو گزینـه  

  . دوم می باشند 
به پنج گزینه براي تعیین کردن مدل و نوع رنگ  Gradient Editorاز گزینه بعد

  . که در زیر آنها را توضیح خواهم داد . دهی می رسیم 
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Liner Gradient :  

کمک این گزینه می توانید به صورت خطی رنـگ خـود را در صـحنه پخـش      به
  . نمایید 

  
Radial Gradient :  

ره وارد داشته باشید یعنی رنـگ  به کمک این فرمان می توانید یک طیف رنگی دای
  . اول از مرکز و رنگ دوم رو به خارج می رود 

  
Angle Gradient :  

  . را خواهید داشت  به کمک این گزینه یک طیف رنگی گوشه دار و تیز
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Reflected Gradient  

به کمک این گزینه می توانید طیف رنگی را داشته باشید که فرم بازتـاب نـور یـا    
یعنی یک رنگ در وسط رنگ دیگر در دو طـرف رنـگ   . رفلکت را دارا می باشد

  . اول می باشد

  
Diamond Gradient  

  . اشید به کمک این گزینه می توانید طیف رنگی به شکل الماس داشته ب
می باشد که در  modeو Opacityمنوي کرکره اي Option Barگزینه بعد در

  . رابطه با دروس قبل توضیحات سطحی داده شده است 
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می باشد این ابزار یک سطل رنـگ   Paint Bucketار ابزار گزینهابزار بعد در نو

باشد که در دروس قبل توضیح داده شد یا بـه   Patternمی باشد که به صورت 
از نظر طیف  "باشد که به صورت یک تکه مناطق تقریبا Fore groundصورت

  . رنگی یکی باشند را رنگ می کند 

Tolerance :  

  . گ شدن طیف هاي رنگی را تنظیم می کنید در این قسمت میزان درصد رن

  
می باشد به کمک این ابزار می توانید یـک   Blurابزار بعدي در جعبه ابزار گزینه

می توانیـد قـدرت محـو     Strengthمک فیلد عدديبه ک. قسمت را محو نمایید 
  . کردن را زیاد یا کم نمایید 

با راست کلیک کردن بر روي همین گزینه دو گزینه دیگر نیز ظاهر می شوند کـه  
  . آنها آشنا خواهیم شد در زیر با 
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Sharpen tool  :  

نماییـد و از آن   sharpبه کمک این ابزار می توانید یک قسـمت محـو را تیـز و   
 Blurمثل گزینه Option Barاین گزینه نیز. در بیاورید )  Blur(حالت محو یا 

  . می باشد 

  
Smudge  

به وسیله این ابزار مـی تـوان یـک قسـمت از تصـویر را گرفتـه و آن را کشـید        
  . نیز در این گزینه تغییر نکرده است  Option Barپارامترهاي موجود در
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می باشد به کمک این گزینه می توان یک  Dodgeابزار بعدي در جعبه ابزار گزینه

قسمت از تصویر را روشن نمود یعنی با رفتن بر روي قسمت مورد نظر و کلیـک  
با راست کلیـک کـردن بـر    . می شود کردن آن قسمت از نظر روشنایی روشن تر 

  . که به ترتیب زیر می باشد . روي این ابزار چند ابزار دیگر نیز ظاهر می شود

  
Burn tool  

تیز می سازد یعنی داراي کنتراست می کنـد   Dodgeبه خالف این ابزار تصویر را
  . میزان شدت عملکرد ابزار را تعیین می نمایید  Exposureبه کمک پارامتر 
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Sponge  
) 2شی را از رنگ فاقد کنیم )  1ک این ابزار می توان دو حالت ایجاد نمود به کم

 modeاین دو حالت را می توان از منوي کرکـره اي . شی را از رنگ اشباع کنیم 
جریان و تعداد قرار گیري سر قلـم   Flowتعیین نموده و همچنین به کمک پارامتر

  . ها در کنار هم نیز تعیین می شود
  .کثر ابزارها آشنا شدید در جلسات بعدي با بقیه ابزار آشنا خواهید شد تا اینجا با ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 7آموزش فتوشاپ قسمت 

در درس قبلی با تعدادي از ابزار آشنا شدید در این قسمت بـا دیگـر ابـزار آشـنا     
  . خواهید شد 

  
Type tool  

به کمک این ابزار می توان در محیط نرم افزار بر روي تصویر یا صحنه هایی ایجاد 
را فعال می  Typeبراي شروع کار نوشتن ابتدا ابزار. می کنید کلماتی را بنویسید 

کنید می بینید که خط چشمک نمایان نمایید و در هر نقطه از تصویر انتخابی کلیک 
می شود که معنی آن این است که شما می توانید در آن نقطه شروع نوشتن نمایید 

 .  
. پارامترهاي ظاهر مـی شـود    Option Barزمانی که این ابزار فعال می شود در

می باشد بـه کمـک ایـن گزینـه مـی توانیـد        Fontاولین گزینه منوي کرکره اي 
  . تعیین نمایید  خود را Fontنوع
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باشد  Boldکه ما انتخاب کردیم به صورت Fontمنوي بعدي تعیین می نماید که
  . ن اریب می باشد باشد که منظورمان هما Italicیعنی تو پر و محکم یا به صورت

می باشد که تعیین کننده اندازه نوشته ها می باشد  Font sizeقسمت بعدي گزینه
وجود دارد البته اگر اندازه دلخواه شما در این اعداد یافـت   72 –6که از شماره . 

  . نشد می توانید خودعدد دلخواه را در جعبه باال بنویسید 

  
به این . در منوي کرکره اي بعدي شما میزان و نوع نوشته خود را تعیین می نمایید 

صورت که حاالت مختلف در این قسمت براي نرمی نوشته وجـود دارد کـه هـر    
بعد از این منو سه . یک هدف را دنبال می کنند کدام با اندکی تفاوت در مجموعه

چپ چین و وسط چـین کـردن حـروف در    , گزینه وجود دارد براي راست چین 
راسـت چـین قـرار    , وسط چین , چپ چین , تصاویر است که به ترتیب از چپ 

  . دارد 

Color text :  

  . به کمک این قسمت می توانید رنگ نوشته خود را تغییر دهید 

  
Warp text  

که اشکال و حاالت مختلف . به کمک این پنجره می توان به نوشته فرم هایی داد 
 Styleره ايبراي انتخاب حاالت مختلف به منوي کرک. فرم ها را در خواهیم دید

  . مراجعه نمایید 
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Arc  

به کمک این گزینه می توانید قوس و کمان را به نوشته خود بدهید زمانی که این 
ترهاي زیر فعال می گردد این پارامترهـا در تمـام   گزینه را انتخاب می نمایید پارام

  . حاالت مختلف یکی می باشد در زیر آنها را توضیح خواهم داد 

Horizontal وVertical   

به کمک این دو کلید رادیویی می توانید تعیین نمایید که قوس بـه کـدام جهـت    
  . باشد به جهت افق یا عمود 

  
Bend  

  . این پارامتر میزان خمیدگی و خم شدن نوشته را تعیین می نماید 
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Horizontal Distortion   
راستاي محور افق شی را الغر و یا چاق کنیـد و  (( به کمک این گزینه می توانید 

  . فرم پرسپکتیو به آن بدهید 

  
Vertical Distortion  

  . عمود شی را الغر و یا چاق نماییدبه کمک این گزینه می توانید در راستاي محور 
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ت دیگر را مشاهده کنید البته در جلوي هر می توانید حاال Styleبا باز کردن منوي
یک از حاالت یک شکل که نماینده و نشان دهنده نوع فعالیت آن فرمان است قرار 

  . دارد و می توانید شما یک پیش نمایش از آن حالت را ببینید 

  
می باشد که به  Caracterو  Praaghraphگزینه Option Barگزینه آخر در

کمک این دو پانل می توانید میزان فاصله بین حروف میزان فاصـله بـین کلمـات    
رنگ پاراگراف گرفتن چپ چـین راسـت    Fontنوع زبان میزان نرمی Fontاندازه

و به طور کلی تمام فعالیت هایی که تا حال براي  …هچین وسط چین کردن و غیر
  . نوشتن در محیط نرم افزار آموختید در اینجا گردآوري شده است 

آن را می   Commitزمانی که تمام تغییرات و تنظیمات را اعمال کردید به کمک
  . تنظیمات را رد نمایید  Discardتوانید ثابت نمایید و به کمک

چند ابزار دیگر نمایان می شود کـه بـه    Typeر روي ابزاربا راست کلیک کردن ب
  . شرح زیر است 
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Vertical Type  

ید که پارامترهاي آن بـه  به وسیله این گزینه شما می توانید به صورت عمود بنویس
  . می باشد  Horizontal  Type همان صورت

  
Horizontal Type mask   

ان ماسک براي نوشته خـود  به وسیله این گزینه شما می توانید از یک رنگ به عنو
استفاده نمایید که به صورت پیش فرض قرمز می باشد یعنی نوشته شما در پیرامون 

  . خود رنگی را دارا می باشد و قسمت نوشته شده فاقد رنگ می باشد 

Vertical Type mask   :  

این ابزار نیز مانند ابزار باال عمل می کند با این تفاوت که در مسیر عمـودي مـی   
  نویسد 

  
مراجعه  Edit in standard modeبراي تغییر رنگ ماسک مورد نظر به قسمت

 Quikeمی کنیم با دو بار کلیک کردن بر روي این قسمت یـک پنجـره بـا نـام    
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mask  باز می شود که تعیین کننده میزان غلظت رنگ نوع رنگ و نیز مدل ماسـک
  . است دو نوع مدل در اینجا وجود دارد 

1(maked Areas  :  

  . به کمک این گزینه از ماسکی استفاده می شود که داراي رنگ پیرامون باشد 

2 (Selected Areas   :  

  انتخابی ایجاد می شود به کمک این گزینه دور نوشته ما یک کادر 
تا اینجا آموختید که چگونه در محیط نرم افزار فتوشاپ بنویسید و جلوهایی نیز به  

  نوشته هاي خود 

  
ند که براي عوض کردن فونت خود در نرم افـزار بـه   بدهید فقط یک مطلب می ما

  صورت سریع چه 
 Fontبعد از نوشتن و تایید کردن نوشته خود بـر روي منـوي کرکـره   . باید کرد 

یک بار کلیک کنیـد و سـپس دکمـه میـانی مـوس خـود را        Box  nameداخل
  . بچرخانید خواهید دید که نوشته هاي شما به سرعت عوض می شوند 
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می رسد که بـراي کشـیدن    Penدر جعبه ابزار نوبت به گزینه Typeبعد از گزینه
خطوط آزاد و منحنی در تصویر است این گزینه بسیار بـراي کشـیدن تصـاویر و    

  . ن یک نقطه بسیار کارامد می باشد رنگ کرد

  
شـما در هـر جـاي    . ماوس شکلش تغییر می کند   Ponterبا انتخاب این گزینه

البته براي به نتیجه رسید بـیش از  . شود  تصویر که کلیک کنید یک نقطه ایجاد می
دو نقطه در صحنه الزم می باشد با پیوند این نقاط یک سطح ایجاد می شـود کـه   
داراي رنگ انتخابی است براي کشید خطوط منحنی بایـد کمـی در صـحنه درگ    
نمود یعنی بعد از کلیک دکمه ماوس را رها سازید و ماوس را حرکـت دهیـد در   

ه نمایان می شود که براي ویرایش زاویه منحنی هایی می باشد که این زمان دو دست
در آینده تکمیل خواهد شد زمانی که بر این گزینه در جعبه ابزار کلیک می کنیـد  

  . ظاهر می شوند که کم کم با آن آشنا خواهیم شد  Option Barپارامترهایی در

Snape layers :  

بسـازید کـه داراي رنـگ در محـدوده     به وسیله این گزینه یک تصویر می توانید 
براي آن انتخاب نمایید یا یک رنگ یـا   Styleمی توانید یک "مثال. انتخابی باشد 

  . Patternیک

Path  :  

  . به کمک این گزینه می توانید یک مسیر تعیین نمایید 

Pentool  وFreeForm  
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اي اهرم براي به کمک این دو گزینه می توانید از فرم هاي آزاد یا منحنی هاي دار
فعالیت خود استفاده نمایید و همچنین در سـمت راسـت ایـن دو گزینـه اشـکال      

  . مختلف را می توانید انتخاب نمایید 

Custom Snape :  

به کمک این گزینه می توانید از اشکال از پیش فرض نرم افـزار اسـتفاده نماییـد    
مـی توانیـد شـکل     Snapeزمانی که این گزینه فعال باشد با رفتن بر روي منوي 

  . مورد نظر خود را تعیین نمایید 
در جعبه ابزار راست کلیک می کنید چند ابزار دیگر ظاهر  Penوقتی بر روي ابزار

  : می شود که در زیر آنها را توضیح خواهم داد 

FreeFrom Pentool :  

  . به کمک این ابزار می توان به صورت آزاد یک سطح را ایجاد نمود 

Add Anchor Point :  

به کمک این ابزار می توان یک نقطه به یک منحنی یا خط اضافه نمود نقاط بـراي  
  . ویرایش شکل سطح ایجاد شده می باشند 

Delete Anchor Point :  

  . می توان نقاط بر روي خطوط یا منحنی ها را حذف نمود   به کمک این گزینه
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Convert Point tool :   

ان نقاط را تبدیل نمود به این صورت که یک نقطـه را بـه   به کمک این ابزارمی تو
تیز نماییم یا براي یک نقطه دسته هایی را بگـذاریم تـا یـک      ) Sharp( صورت

  . منحنی را داشته باشیم 

در این قسمت با دو ابزار خیلی خیلی مهم آشنا شدید ایـن دو ابـزار از ابزارهـاي    
ري می باشـند در قسـمت بعـدي    گرافیک کامپیوت "کلید در گرافیک و مخصوصا

   .معقوله جعبه ابزار را به پایان خواهیم برد 
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 8آموزش فتوشاپ شماره 

در درس قبل با دو ابزار مهم آشنا شدید در این قسمت با باقی مانده ابـزار جعبـه   
  . ابزار آشنا خواهید شد 

  
Notes tool  

آن تصویري که کار می   به کمک این ابزار شما می توانید اطالعاتی را در رابطه با
  . کنید و یا الیه هایی که کار می کنید در آن بنوسید 

  
را انتخاب نمائید و در صحنه کلیک کنید  Moveبراي بستن یک یک دفترچه ابزار

براي باز کردن دفترچه بر روي آیکون دفترچه مورد نظـر راسـت کلیـک کنیـد و     
رروي دفترچه مورد نظـر راسـت   را بزنید براي از بین بردن دفترچه ب Openگزینه

  . را بزنید  Deleteکلیک کنید و فرمان 
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Eye dropper tool  

ونه هایی را بگیرید به کمک این ابزار می توانید از رنگ هاي موجود در تصویر نم
با راست کلیک کردن بـر روي  . و به طور کل براي نمونه گیري رنگ ها می باشد 

این ابزار چند ابزار دیگر نمایان می شود که در زیر دربازه آنها صـحبت خـواهیم   
  . کرد 

  
Color sample tool  

به کمک این کزینه می توانید چنـدین نمونـه درصـفحه داشـته باشـد و چنـدین       
مفصـل آشـنا    "بعدا Infoدر اختیار شما قرار داده می شود البته با پانل Infoپانل

  . خواهید شد 

  

www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


measure tool  
البتـه  . به کمک این ابزار می توانید اندازه و فاصله بین دو نقطه را تعیـین نماییـد   

نشان داده می شود که در آینده خوب با آنها آشنا خواهید  Infoفاصله ها در پانل
  . شد 

  
می باشد به کمک اینگزینه می توانید زمـاین   Panابزار بعدي در جعبه ابزار گزینه

که بر تصویر بزرگنامیی می کنید یا اندازه تصویر بزرگتر از صـفحه مـی باشـد در    
بـر روي کـی بـرد      عرض عکس پیمـایش نماییـد کـه کلیـد میـانبر آن     طول و 

  . می باشد  Spaceمعادل

  
Zoom  

د بزرگنمـایی بـه دو   به کمک این ابزار می توان بر روي تصـویر بزرگنـامیی نمـو   
یکی به صورت کلیک کردن که با هر بار کلیـک کـردن   . صورت انجام می شود 

تصویر بزرگ می شود و دیگر به این صورت است که با درگ کـردن در صـحنه   
یک کادر ایجاد می شود و نرم افزار فقط همان کادر ایجاد شده را بزرگ می کنـد  
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ا توضیح دادیم حاال که بزرگ کردیم چه اما تا اینجا فقط روش هاي بزرگ نمایی ر
را از کـی   Altکردن تصویر کلید  براي کوچک. کنیم که عکس را کوچک کینم 

برد بگیرید و بر روي تصویر کلیک کنید تصویر کوچک می شود و زمانی کـه بـر   
دکمه هایی ظاهر می شوند که هر  Option Barروي این ابزار کلیک می کنید در

  . هم دادکدام را توضیح خوا

  
می باشند که بـراي نزدیـک شـدن و دور     Zoom outو  Zoom inاولین گزینه

  . شدن می باشند 

Actual pixels  :  

  . اندازه واقعی تصویر را داشته باشید به کمک این دکمه می توانید 

Fitoh Screen :  

  . به کمک این گزینه می توانید تصویر را از نظر اندازه اندازه صفحه نمایید 

Print size :  

  . تصویر را در اختیار شما قرار می دهد  Printاین گزینه اندازه

  
تا اینجا تمام ابزارهاي موجود در جعبه ابزار را آموختید و فقط چند گزینـه بـاقی   

است  Color Boxاولین گزینه. مانده است که آنها نقش مهمی را بازي می کنند 
, ت که کـدام رنـگ   در این قسمت شما رنگ خود را تعیین می کنید به این صور

  . رنگ کاري شما باشد و کدام رنگ براي پس زمینه باشد
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و رنگ زیري رنگ پس زمینه است براي تغییر هـر  . رنگ رویی رنگ کاري است 
از رنگ ها کافی است کـه روي هـر کـدام از رنـگ هـا کلیـک کنیـد تـا         کدام 
  . باز شود ورنگ مورد نظر خود را انتخاب نمایید  Color Piokerپنجره

در کنار این دو رنگ یک فلش دو سر وجود دارد که می توانید رنگ کاري را بـا  
 Color Boxو همچنین در پایین سمت چپ کادر. رنگ پس زمینه عوض نمایید 

دو مربع کوچک مشکی و سفید وجود دارد که دو رنگ پیش فرض سیاه و مشکی 
  . را دارا می باشند 

  
کنید که نوع ماسک  می باشد در این قسمت تعیین می maskقسمت بعدي قسمت

  . البته در این رابطه در قسمت مربوط صحبت کردیم . شما به چه صورت باشد 

  
ل هـاي موجـود را   قسمت بعدي براي نوع نمایش صفحه می باشد که در زیر مـد 

  : توضیح خواهیم داد
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Standard Screen  

  . به کمک این گزینه تصویر به صورت استاندارد نمایش داده می شود 

  
Full Screen mode with menu Bar  

  . صفحه می رود و فضا بزرگتر می شود  Titeleبه کمک این گزینه قسمت

  
Full screan mode  

  . از بین رفته و فضا بزرگتر می شود menu Barو Titleبه کمک این کزینه
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می باشد به کمک ایـن   Jump to image Readyآخرین دکمه در این قسمت
  . را باز نمایید  Image Readyگزینه شما می توانید نرم افزار 

  
را کوچک کینم تـا فضـا بیشـتري در     Tool Boxبعض اوغات نیاز هست که ما

 Toolاختیار داشته باشید اگر بر روي فضا مشکی باالیی دو بار کلیـک کنیـد تـا   

Box  بسته شود به این صورت بسته و باز می شود و فضا بیشتر می شود .  
توانید از تمام این ابزارها تا اینجا به طور کامل با جعبه ابزار آشنا شدید و حاال می 

  .کار کنید و تصاویر بدیع و جالبی را خلق نمایید 
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 9آموزش فتوشاپ قسمت 

در دروس قبل کار با جعبه ابزار را آموختید در این قسمت مـی خـواهیم شـما را    
  . پانل آشنا کنیم

قرار دارد کـه   پانل ها پنجره هاي هستند که در آنها اطالعات و همچنین فرمانهاي
  . مدام ما به آنها نیاز داریم

  . می باشد NAVIGATORاولین پانل که شما با آن آشنا خواهید شد پانل

  
وجود دارنـد کـه بـا     WINDOWنل ها در منويالبته خاطرنشان کنم که تمام پا

  . کلیک کردن برروي نام هرکدام از آنها می توان آن ها را نمایش داد
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NAVIGATOR  
صحنه می باشد بـه کمـک ایـن پنجـره شـما       این پنجره یک پنجره هدایت گر در

موقعیت کادر دید خود را دارید و می توانید برروي تصویر بزرگنمـایی نمـوده و   
در داخل این پنجره چندین گزینه . کادر بزرگنمایی نسبت به تصویر مشاهده نمایید

  . وجود دارد که در زیر با آنها آشنا خواهید شد
PROXY PREVIEW AREA  :پنجره می توانید پیشنمایش از  به کمک این

تصویر خود را داشته باشید و موقعیت کادر بزرگنمایی را به رنگ قرمـز مشـاهده   
بزرگتر شود کادر قرمز کوچکتر می شـود و  % 100کنید زمانی که اندازه تصویر از 

بارفتن اشاره گر . نشان می دهد که درحال حاضر چه کادري را مشاهده می کنیم 
شده را حرکت دهید و موقعیت آن  ZOOMادر می توانید منطقهک  ماوس برروي
  . را تغییر دهید

ZOOM  :  

به کمک این فیلد عددي که درروبروي خود یک دستگیره بـراي بزرگنمـایی دارد   
به این صورت که با دادن عدد مناسب بر . می توان برروي تصویر بزرگنمایی کرد 

بزرگ نمایید یا بلعکس کوچک کنید  واحد درصد می توانید تصویر خود را دلخواه
به کمک دستگیره موجود در روبروي فیلد عددي می توانید بدون وارد کردن عدد 

  . تصویر خود را بزرگ نمایید
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INFO  

به کمک این پانل می توانید اطالعاتی از موقعیت فعلی ماوس برروي تصویر داشته 
  . باشید از جمله اطالعاتی که در این پنجره داده میشود

  . آبی -سبز -قرمز RGBمیزان طیف رنگی نقطه از نظر مدل رنگی   -1
در رابطه با مدل هـاي   CMYKمیزان طیف رنگی یک نقطه از نظر مدل رنگی -2
  . گی در دروس اول صحبت کردیمرن
  . X- Yموقعیت ماوس در تصویر براساس دو محور  -3
  : اندازه کادر انتخابی در صحنه  -4

البته در کنار هر یک از این گزینه یک تصویر کوچک وجود دارد که براساس نوع 
برروي هر یک از این تصاویر بروید تا بـراي  . فعالیت این گزینه متفاوت می باشد

براساس نوع فعالیت آن قسمت واحدهاي اندازه گیـري و مـدل هـاي رنـگ     شما 
  . مختلف را در اختیار قرار می دهد

می   COLORپانل بعدي مربوط به ویرایش رنگ ها می باشد این پانل را با نام 
و همچنـین  . را در اختیار داریم  RGBدر این پانل سه مولفه رنگ هاي. شناسیم 

ومی توانیم رنگ مورد . ورت وب در اختیار ما قرار دهیدگسترده تمام رنگها به ص
  . نظر خود را پیدا کنیم و استفاده نمایید

می توانیم مدل رنگـی را تغییـر دهـیم و همچنـین      OPTIONبا رفتن به قسمت
  . تنظیمات این پانل را ذخیره نماییم 
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SWATCHES  

به کمک این پانل می توانیم از پالت رنگ که به صورت پیش فرض رنگ هاي را 
دارا می باشد رنگ انتخاب کنیم و همچنین رنگهایی را که مد نظر ما است را به آن 

   .تا دوباره ازآنها استفاده کنیم. اضافه نماییم 

  
STYLES  

مـورد نظـر خـود را انتخـاب کنـیم در       STYLESبه کمک این پانل می تـوانیم 
 STYLEها در دروس قبل توضیح داده شده است البتـه چنـدین  STYLEمورد

می  OPTIORگر نیز در نرم افزار ذخیره شده وجود دارد که با رفتن به قسمتدی
  . آنها را بازیابی نمایید LOADتوانید بازدن گزینه

  
HISTORY  

ریخچه از مهم ترین پانل هاي موجود است به کمک این پانـل مـی توانیـد    پانل تا
تاریخچه فعالیت هاي را که تا به حال انجام دادید را مشاهده نمایید و هر کدام را 

در واقع . که خواستید واز هرجاي که می خواهید عملیات انجام شده را لغو نمایید
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نل استفاده می کنید با این تفاوت از این پا UNDOشما به جاي استفاده از فرمان 
  . که شما فعالیت هایی را که تا به حال انجام داده اید را می توانید مشاهده نمایید

  
ACTIONS  

  : آشنا کنم ACTIONSخواهم شما را با پنجرهدر این قسمت می 
ACTION ها از یک سري اعمال تشکیل شده اند با استفاده ازACTION   هـا

شما می توانید مجموعه اي از کارها را یک بار انجام داده و براي دفعات زیاد آنها 
ایـن  . در این پنجره یک سري اعمال از پیش انجام شده وجود دارند. را تکرارکنید

بـراي درك بهتـر ایـن    . قرار دارند ACTION DEAULTال در زیرشاخهاعم
  . موضوع ابتدا یک تصویر جدید ایجاد می کنیم 

  . براي درك بهتر این قسمت یک تمرین انجام می دهیم
  . یک صحنه جدید ایجاد نمایید  -1
  . کلیک کنید ACTIONروي یکی از  -2
بـراي اجـرا   . ا اجـرا کـرد  ها می بایسـت آنهـا ر   ACTIONبراي استفاده از -3

ACTION مورد نظر روي دکمه اجرا کلیک کنید .  
  . کلیک کنید CONTINUEبراي ادامه کارروي دکمه  -4
هاي پیش  ACTIONهمان طور که مشاهده می کنید یک تصویر با استفاده از -5

هاي خـاص خـود را    ACTIONساخته فتوشاپ ساخته شده اما شما می توانید
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کار ابتدا روي دکمه مشخص شده در تصـویر کلیـک کنیـد تـا      براي این. بسازید
  . هاي پیش ساخته فتوشاپ بسته شود ACTIONفهرست مربوطه به 

کلیک کنید  NEW FOLDERبه قسمت زیرپانل مراجعه کنید و برروي آیکون
و سـپس در  . هاي ساخته شـما ایجـاد شـود   ACTIONتا یک پوشه مخصوص 

ــام مــورد نظــر خودتــان ر NAMEقســمت  ــدن ــه . ا وارد نمایی حــاال نوبــت ب
  . مورد نظرمان رسیده  ACTIONساخت

  . در قسمت پایین پانل کلیک کنید NEW LAYAR  برروي دکمه -2
در جعبـه لیسـت   . را وارد می کنیم ACTIONدرجعبه متن مشخص شده نام -3

مربوط به کدام زیر شاخه می  ACTIONباید مشخص گردد تا این ) SET(اول 
  . باشد

  . وي کرکره اي اول مشخص می شود که کلید میانبر ما چه باشدمن -4
در پایان روند کار بـه ایـن صـورت اسـت کـه پـس از کلیـک روي دکمـه          -5

RECORD  فتوشاپ از تمام کارهایی که شما انجام می دهید به صورت متوالی
  . کلیک کنید STOPتا زمانی که روي دکمه. الگو برداري می کند 

فعـال مـی    RECORDپایین پانل مشاهده می کنید که گزینهبا توجه به قسمت 
  . باشد و به رنگ قرمز تبدیل شده است

تا اینجا با چند پانل مهم و کاربردي آشنا شدید در درس بعـد بـا مهمتـرین پانـل     
  .فتوشاپ آشنا خواهید شد

 LAYERپانل
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که از مهمترین قسمت هـاي   layerدر ادامه مباحث قبلی می خواهم شما را پانل
موجود در نرم افزار می باشد آشنا کنم این پانل همانطور کـه از نـامش پیداسـت    

  . مخصوص فعالیت با الیه ها می باشد
می توانید تصاویر بدیع را خلق نماییـد الیـه هـا در    در فتوشاپ به وسیله الیه ها 

ساخت یک اثر هنري سهم بسیار زیادي را در بر دارد این پنجـره شـامل چنـدین    
  : قسمت است که در زیر با آنها آشنا خواهید شد

MODE:  

در رابطه با مد در دروس قبل مطالبی را گفتیم ولی به طورکامل به آن نپرداختیم در 
به طور کلی به . ه طور کامل با این منوي کرکره اي آشنا خواهم کرداینجا شما را ب

کمک این قسمت می توانید خصوصیاتی خاص را براي الیه هاي خـود از جملـه   
  ........ درخشندگی تیرگی حذف قسمت هاي تیره یا روشن و غیره

البته این خاصیت همیشه به صورت پیش فرض برروي گزینه نرمـان تنظـیم شـده    
  . است

  
  

DISSOLVE:  

به وسیله این گزینه قسمت هاي محو شده به صورت زبر در می آیـد و جلـوه ي   
  . کندویژه براي این نرم افزار است تا کیفیت تصاویر و الیه ها تغییر 

www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


  
Darken:  

  . به کمک این گزینه تصویرتاریک و تیره می شود

  
MULTIPLY:  

  . به کمک این گزینه واحد باالیی یک واحد ضرب می شود

  
  
  
  

www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


COLOR burn :  

رنگ ها به صورتی در می آیند که حسن سـوخته شـدن آنهـا     به کمک این گزینه
  . القاء می شود

  
  

LIGHTIN :  

بـاقی   به کمک این گزینه قسمت هاي تیره حذف می گردد و قسمت هاي روشـن 
  . می ماند

  
  

COLOR PODGI :  

به کمک این گزینه تصویر از وجود رنگ اصلی خود خالی شده و از رنگ تصویر 
  . زیري اشباح می گردد
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LINERE PODGE :  

این گزینه عملیات باال را انجام می دهد با این تفاوت که یک کانال آلفا از تصویر 
  . را فاکتور می گیرد

  
OVERLAY :  

به وسیله این گزینه تصویر از رنگ زیري مشتق مـی شـود و سـایه روشـن آن در     
  . طیف خاص رنگ ریزي قراردارد و کامل با رنگ الیه زیر می شود

دارند البته چند گزینه دیگـر نیـز در ایـن    این چند گزینه بود که در این منو وجود 
 MODEکه در دروس بعد توضیح خواهم داد چون با معقوله. قسمت وجود دارد 

  . در آینه برخورد خواهیم کرد
می باشد به کمـک ایـن فیلـد     OPACITYگزینه  LAYERگزینه بعد در پانل

توانیـد الیـه   عددي می توانید میزان غلظت الیه انتخابی را تعیین نمایید یعنی مـی  
  . خود را طوري تنظیم نمایید که داراي پشت نمایی باشد
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  LOCKگروه

در این قسمت می توانید تعیین نمایید که کدام قسـمت را قفـل نماییـد و اجـازه     
ندهید که برروي قسمت انتخابی در چند حالت موجود تغییراتی حاصل نشود چند 

  : را توضیح خواهم داد LOCKحالت قسمت

LOCK TRAHSPARENT PIXELS :  

  . به کمک این گزینه می توانید شفاف الیه را قفل نمایید
عملیاتی که انجام می دهید به قسمت شفاف صحنه تأثیر نگذاریـد پـس بـه ایـن     
صورت شما در قسمت شفاف الیه خود تغییراتی را انجام دهیـد در ایـن قسـمت    

  . تأثیري ندارد

LOCK IMAGE PIXEL :  

توانید این قابلیت را فعال نمایید که به کمک ابزارهاي تاثیر به کمک این گزینه می 
گذار در جعبه ابزار می توانید برروي تصویر تـأثیري بگذاریـد یعنـی بـه کمـک      

نمی توان برروي تصویر ...... و غیره  ERASERیا STAMPیا BRUSHابزار
  . تأثیر گذاشت

LOCK POSITION :  

جدید را قفل نمود به این صورت که  به کمک این گزینه می توان حرکت در الیه
تصویر را حرکت داد و درموقعیـت خـود    MOVEدیگر نمی توان به کمک ابزار

  . الیه قفل می شود

LOCK ALL :  
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به کمک قسمت تمام خاصیت هاي الیه خاموش و دیگر نمی توان کاري به روي 
  . الیه قفل شده انجام داد

 LOCKین حالت ها البتـه بـه غیـر از   البته خاطرنشان کنم که می توان از تمام ا

ALL به صورت همزمان استفاده نمود .  
قسمت بعدي که با آن روبرو می شود قسمتی است که نشان دهنده الیه ها است و 
نوع نمایش آنها در این قسمت شما الیه ها را می بینید و مشخصات آنها از جمله 

  . یدیک پیش نمایش و تعداد نوع آنها را در این قسمت دار
در قسمت الیه ها شما می توانید یک الیه را فعال یا حتی حذف نمایید و همچنین 

که زمانی که آنها را حرکت می دهید بـا یکـدیگر   . آنها را به یکدیگر قفل نمایید 
  . حرکت کنند

به صـورت   BACK GROUND LEYERالبته اکثر اوغات الیه اول یا همان
  . ها به دست شما قفل خواهند شد پیش فرض قفل می باشد ولی باقی الیه

اگر اینکه بر روي الیه راست کلیک کنید یک منوي میانبر ظاهر می شـود کـه بـه    
  : فرمان هاي داخل این منو خواهیم پرداخت
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LAYER PROPERTIES :  

به کمک این گزینه می توانید چند قابلیت را در دسـترس داشـته باشـید بـه ایـن      
  : صورت که بازدن این گزینه پنجره اي باز می شود که داراي دو قسمت 

1-NAME :  

  . به کمک این فیلد می توانید نام الیه خود را تغییر دهید

2-COLOR :  

رکره اي می توانید رنگ الیه را براي بهتر مشخص شدن الیه به کمک این منوي ک
  . در بین بقیه الیه ها تعیین نمایید

  
BLENDING OPTIONS :  

دسترسی پیدا کنید به  LAYER STYLEه پنجرهبه کمک این گزینه می توانید ب
کمک این پنجره می توانید به الیه خود جلوه هاي ویژه اي را بدهید البته بـا ایـن   

  . پنجره در درس بعد به صورت کامل و جامع صحبت خواهیم کرد

DUPLICATE LEYER :  

  . به وسیله این فرمان می توانید یک کپی از الیه انتخابی ایجاد نمایید
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DELETE LEYER :  

بعد ازاجراي این فرمـان  . به وسیله این فرمان می توان الیه انتخابی را حذف نمود
یک کادر پرسش نمایان می شود که از شما پرسش می کند که آیا شـما مطمـئن   

ایـن   NO-YESهستید که این الیه را می خواهید حذف نماییـد شـما بـاجواب   
  . پرسش را جواب می دهید

ین پانل مراجعه می کنیم و فرمان ها و گزینه هاي زیررا بررسـی  حاال به قسمت پای
  : می کنیم از راست اولین گزینه را توضیح خواهم داد

DELETE LAYER :  

  . این فرمان الیه انتخابی را حذف می کند

CREATE ANEWKAYER :  

البته ایـن الیـه کـامال    . به وسیله این فرمان می توانید یک الیه جدید خلق نمایید
  . فاف و همچنین خالی می باشدش

CREATE NEW FILL OR ADJASMENT KAYER :  

به کمک این گزینه شما به یک سوي فرمان ها درخصوص نوع رنگ تصویر و مدل 
هاي مختلف رنگ ها را دردسترس دارید البته در این رابطه در قسمت خاص خود 

ر شما یک کلیـک  در واقع نرم افزار در اختیا. در دروس بعد صحبت خواهیم کرد
میانبر قرارداده است که شما به سهولت بـه ایـن ابزارهـا و پـارامتر هـاي مهـم و       

  . کاربردي دست پیدا کنید

CREATE ANEW SET :  

www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


به کم این گزینه می توانید یک پوشه براي الیه هاي خود ایجاد نمایید و الیه هاي 
   .خود را دسته بندي کنید و در پوشه هاي خاص خود قراردهید

ADD VECTOR MASK :  

به کمک این گزینه می توانید یک الیه ماسک ایجاد نمایید بـه ایـن صـورت کـه     
  . تصویر را الیه قرار دهید و براي سهولت ماسک آن یک قسمت را بکشید

ADD A LAYER STYLE :  

به کمک این گزینه می توانید یک جلوه ویژه براي الیه خود ایجاد نمایید در قبـل  
  . ین قسمت را توضیح خواهم دادگفتیم که ا

آشنا شدید در درس بعد با جلوه هاي ویژه  LAYERتا اینجا به طور کامل با پانل
  .اي که می توانید به الیه ها دهید آشنا خواهید شد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Good luck 
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  دیکن شارژ را خود زهیانگ  روز هر لیکارن تلگرام کانال در   
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