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 مقدمه

فتوشاپ نرم افزاری بسيار کار آمد و همچنين تخصصی در زمينه کار با عکس و افکت گذاری و 
تمام عکاسان از آماتور . که ميشود بر روی تصاويراعمال کردبسياری از گزينه های ديگر است 

شايد شما هم عالقه به يادگيری برخی از قسمتهای . آشنا هستند ا حرفه ای همگی با آنگرفته ت
. رصت اين کار را بدست نياورده ايدفتوشاپ که بيشتر به کارتان می آيد داشته باشيد اما تا کنون ف

به سادگی قابل يادگيری در اين کتاب سعی شده است برخی از قسمتهای مهم و ترفندهايی که 
وی تصاوير شخصی و يا عکسهايی که با دروبين شخصيتان گرفته هستند و برای اعمال آن بر ر

با خواندن و تمرين بر روی آن می توانيد عکسهايتان را زيبا کنيد و از آنها . اده شودايد آموزش د
بعنوان کارت پستال و يا پس زمينه ويندوز خود استفاده کنيد ، می توانيد آنها را چاپ کرده ، 

 داده تا ديگران هم از ديدن آنها لذتر منزلتان مورد استفاده قرار يواهمانند تابلويی بر روی د
ايی هستند که بسيار بکار تمامی نرم افزارهای که تاکنون شناخته ايد همگی دارای ترفنده . ببرند

. می آيند

در اينجا ما فقط ترفندهای فتوشاپ را آموزش داده يم ، و تالش نموده ايم متن را با تصوير تلفيق 
در انتهای . نده کندوده که هم بسيار جذاب شود و هم در امر يادگيری کمک شايانی به خواننم

که جديدترين نرم افزار توليدی  6کتاب نيز نوار ابزارهای فتوشاپ از اولين ورژن تا ورزن 
شرکت ادوبی می باشد را جهت آگاهی شما از تغييرات صورت گرفته در فتوشاپ گنجانده ايم ، 

عکسهايی را هم که بر روی آنها افکتهای زيبايی اعمال شده است آورده ايم و يقين  تعدادی از
اين مهم شما را در يادگيری هر چه بهتر اميدواريم . داريم مورد توجه شما قرار خواهد گرفت

  .خود نرم افزار فتوشاپ ياری رساندقسمتهای مختلف اين نرم افزار محبوب و همچنين 

 وقتي بيايي ،

 آمدنت مي ريزد ، دلم از

 تويي كه نمي شناسمت ،

  ولي مرا مي بيني ، مي خواني و مهر مي ورزي
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 بنام خدا

● Tool Bar: 

 .همانند نوار منوهای ساير برنامه ها عمل می کند و کارايی يکسانی دارد  Photohopنوار منو در 

ی از ابزارهايی است که کامل و وسيعاپ همانگونه که از نامش معلوم است شامل مجموعه شنوار  ابزار در فتو
 .مورد استفاده قرار می گيرد 

را )  Forground( پس زمينه و رنگ زمينه )  Background( رنگ  Tool Barهمچنين در قسمت زيرين 
 .مشاهده می کنيد 

● Option Bar: 

يک ابزار آنها را انتخاب و در اين نوار کاری تنظيمات خاصی ديده می شود که شما می توانيد در هنگام استفاده از 
 .تغيير دهيد 

 

● Color Palette: 

از آن ... شامل مجموعه ای از رنگها می شود که می توانيد در هنگام رنگ کردن ، نقاشی کردن ، رسم اشکال و 
 .وخطوط رسم شده را انتخاب کنيد  Forgroundو  Backgroundاستفاده کرده و رنگهای 

● History: 

درست همانند . در واقع مرکز کنترلی است که امکان برگشت به چندين مرحله قبل را فراهم می کند  historyپالت 
برای برگشت . هر فرمان يا ويرايشی را بصورت يک اليه ذخيره می کند  Historyپالت  Edit  Undoاستفاده از 

البته برای بهينه سازی . کليک کنيد  Historyسريع به يک مرحله تنها کافی است تا بر روی اليه مربوطه در پالت 
برای باز کردن پالت . و استفاده بهتر ويژگی های اين پالت می توانيد گزينه های مربوط به آن را تغيير دهيد 

History  گزينهWindow/History  داده می شود که  کوچک نشاندر باالی پالت يک تصوير . را انتخاب کنيد
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. هنگاميکه تغييرات را در فايل ايجاد می کنيد . ر ابتدا باز شده است اشاره دارد به وضعيت فايل در حالتی که د
 .قرار می گيرند  Historyاين فرامين به ترتيب نزولی در پالت 

● Layer: 

شما می توانيد جای اين طبقات را . د اين قسمت نشان دهنده طبقات مختلف موجود در يک فايل يا عکس می باش
پس از آشنايی . اجازه دهيد که اجزای موجود در هر طبقه روی يکديگر و يا زير هم قرار بگيرند تغيير دهيد و 

و يا يک عکس تغييراتی را ) سند ( اجمالی با محيط کار فتوشاپ که آن را مشاهده می کنيد بايد بر روی يک فايل 
يک سند يا عکس را از درون هارد  برای اين منظور بايد يک سند جديد ساخت و يا. که می خواهيد اعمال کنيد 

 .ديسک کامپيوتر بر روی محيط کار فتوشاپ باز کرد 
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 :باز کردن تصوير يا عکس در فتوشاپ

روشی که بطور معمول و عاميانه مورد استفاده قرار ميگيرد . برای اين منظور از چند روش می توان استفاده کرد 
 .کليک کنيد  openروی فايل کليک سپس بر روی گزينه بر  Menu Barبه اين صورت است که در قسمت 
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يک . کليک کنيد  Newوسپس بر روی  رفته Fileگزينه روی  Menu Barمت سبرای ساختن سند جديد در ق
 .پنجره باز می شود 
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 می توانيد ابعاد Presetدر قسمت . می توانيد نام سند ايجاد شده را ثبت کنيد  Document Nameدر قسمت 
می توانيد واحدهای ابعاد سند خود را تنظيم  Documentunitدر قسمت . سند را تنظيم نماييد ) و عرض طول(

می توانيد ميزان وضوح تصوير را تنظيم کرد که معموال برای امور چاپی حداقل  Resolutionدر قسمت . کنيد 
در . پيکسل کفايت می کند  72ميزان وضوح  web برای کارهای. پيکسل می باشد  330وضوح مورد نياز 

سياه و )  RGB( رنگ  3)  CMYK( رنگ  4. می توانيد حالت رنگ سند را مشخص کنيد  Color Modeقسمت 
می توانيد رنگ پس زمينه سند ايجادی خود را  Bakground Contentsدر قسمت ... و )  GRAY( سفيد 

 .مشخص کنيد 
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● Rectangular Marquee Tool: 

. باشدمی قسمتی از تصوير)  select( در واقع اصلی ترين ابزار برای انتخاب کردن . از ابزارهای انتخاب است 
البته بايد توجه داشته باشيد که اين ابزار بسيار ساده می باشد و برای انتخاب کردن قسمتی از عکس به صورتهای 

پيش فرض اين ابزار بر روی چهار ضلعی می باشد ولی شما .  مورد استفاده دارد) مربع ، مستطيل ، دايره ( ساده 
که در واقع اشکال  یاين ابزار از امکانات) يا کليک راست کردن ( می توانيد با نگه داشتن کليک بر روی فلش 

 .مختلف انتخاب که در آن گنجانده شده است استفاده کنيد 
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● Move: 

شما می توانيد اليه مورد نظر را . و جابجا کردن استفاده می شود )  Select( از اين ابزار برای انتخاب کردن 
 .انتخاب و يا جابجا کنيد 

 

 

 

 

 

 

با انتخاب اين گزينه ابزار جابجايی قابليت انتخاب اتوماتيک پيدا خواهد کرد يعنی  ؛ Auto Select Layerاول ، 
وس روی آن اهنگاميکه شما روی يک تصوير با چند اليه کليک می کنيد اليه ای انتخاب می شود که نشانگر م

 .باشد

رزهای اليه است که با فعال کردن آن يک چهار اين گزينه برای نشان دادن م ؛ Show Bounding Boxدوم ، 
ابعاد اليه را ضلعی دور اليه ظاهر می شود که ابعاد آن را معلوم کرده و در واقع به شما قابليت جابجايی و تغيير 

 .خواهد داد 

 

Option Bar    ت است که قابليت استفاده قسم 2اين ابزار شامل
در بخشهای بعدی در مورد اليه ها توضيح کامل ( ها از اليه 

 .را متنوع تر می کند ) خواهيم داد 
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● Lasso: 

Polygonal Lasso: 

به وسيله آن می توانيد هر شکل يا هر تصويری را انتخاب کنيد و با . می باشد )  Select( از ابزارهای انتخابی 
از نقطه ای که می خواهيد يرش . کليک کنيد  Polygonal Lassoبرای اين منظور بر روی ابزار . برش دهيد 

وس در اايی که موس خطی از نقطه شروع تا جامی بينيد که با تکان دادن م. دهيد شروع کرده و کليک کنيد انجام 
اين خط در . نقطه بعدی برش را انتخاب کنيد و بر روی آن کليک کنيد شما می توانيد . آنجا قرار دارد کشيده شده 

برای بستن . به اين ترتيب می توانيد دور تا دور شکل مورد نظر خودتان را انتخاب کنيد . آنجا هم ثابت می شود 
Select  می توانيد يک سند جديد باز کنيد و شکل . به نقطه شروع بازگشته و بر روی آن کليک کنيد تا بسته شود

به داخل آن ببريد و يا می توانيد يک کپی از آن را به داخل سند جديد  Moveمورد نظر را با استفاده از ابزار 
 .هايی نيز می باشد  همانطور که مشاهده می کنيد اين ابزار دارای زير مجموعه. ببريد 
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Lasso Tool: 

نقطه آغازين برش خود را انتخاب  Polygonal Lassoشما بايد همانند . استفاده از اين ابزار کمی سخت تر است 
وس دور تا دور جايی که می خواهيد انتخاب کنيد را برويد ، احتياجی به اسپس با استفاده از م. کنيد و کليک نماييد 

بايد بر  selectوس در جايی ديگر نداريد به جز نقطه انتهايی که مانند ابزار قبلی برای بسته شدن اکليک کردن م
همانطور که مالحظه می کنيد استفاده از اين ابزار نياز به مهارت زياد بر روی . روی نقطه شروع کليک کنيد 

 .وس دارد ام
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Magnetic Lasso: 

بينيد اوس می نقطه شروع را انتخاب کنيد سپس با کشيدن م. دو ابزار قبلی می باشد  اين ابزار بصورت ترکيبی از
اين ابزار با استفاده از تفاوت رنگ بين نقاط . لبه های کار قرار می دهد که نقاطی بصورت اتوماتيک بر روی 

شدن و اتمام کار دوباره بر همانند دو ابزار قبلی برای بسته . بصورت خودکار برش و ايجاد نقاط را انجام می دهد 
امکاناتی در اختيار شما قرار  option Barبا انتخاب کردن اين ابزار در قسمت . روی نقطه شروع کليک نماييد 

 . Frequencyو کادر  featherکادر . می گيرد که می تواند به دقيق تر شدن عمل برش شما کمک کند 

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

14 

 

Feather: 

ای کار خود را نرم تر می کنيد و از خشن بودن دور قسمت برش خورده با زياد کردن عدد داخل آن لبه ه
 .جلوگيری می کنيد 

 

Frequency: 

. با زياد کردن عدد داخل اين کادر تعداد نقاط گذاشته شده بصورت اتوماتيک زياد می شود و فاصله نقاط کم ميشود 
 . با کم کردن عدد تعداد نقاط کم شده و فاصله نقاط زيادتر می شود
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● Magic Word: 

روش کار با اين ابزار به گونه ای است که پس از . می باشد )  Select( اين ابزار نيز از ابزارهای انتخاب 
اين ابزار با استفاده از خاصيت جادويی خود قسمتهايی را . انتخاب آن بر روی محدوده مورد نظر کليک کنيد 
توانيد شما می. باشند را انتخاب می کند ليک کرده ايد يکی می که از نظر طيف رنگی با ناحيه که بر روی آن ک

اين ناحيه انتخابی را وسيع تر و با کم کردن اين  Tolerance  (option Bar( با زياد کردن عدد موجود در 
ت رنگهای مشابه بيشتری انتخاب با زياد کردن عدد درصد در حقيق. ( عدد ناحيه انتخابی را محدودتر کنيد 

 ) شود می

 

Crop: 
فقط می توان  Cropالبته بايد بدانيد که با . اين ابزار برای برش دادن قسمتی از يک تصوير کاربرد دارد 

زمانی که اين ابزار را در . تصوير را بصورت دلخواه قسمتی را با استفاده از اندازه های دستی برش دهيد 
 .ديده می شود  Optionنوار ابزار انتخاب می کنيد چندين گزينه در نوار 

Opacity – Color – Heint – Width 
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Width :ادر را در قسمت عرض تنظيم کنيد شما در اين کادر می توانيد اندازه و درصد باز شدن ک. 

Height : شما در اين کادر می توانيد اندازه و درصد بازشدن کادر را در قسمت طول تنظيم کنيد. 

Color : می توانيد رنگ سايه دور محدوده انتخاب شده را انتخاب کنيد در اين کادر. 

Opacity : در اين کادر شما می توانيد ميزان وضوح رنگ اطراف محدوده انتخاب شده خود را انتخاب کنيد. 
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Healing Brush Tool: 

از نقطه نمونه تعيين شده توسط شما برای نقاشی و روتوش استفاده می کند ، با اين )  Heal Brush( اين ابزار 
و نقطه ) نقطه تغيير ( تذکر که نقطه تععين شده را ثابت و مطلق به حساب نمی آورد بلکه دو داده تعيين شده 

اين ابزار يک وظيفه .  شروع کار را با يکديگر ترکيب می کند و اطالعات را محو و نتيجه نرمی ايجاد می کند
همچنين برای محو کردن لکه ها و چروکهای . عمده در حذف نقاط و پاک کدن مواضع عکسهای اسکن شده دارد 

 .صورت بسيار عالی عمل می کند 
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 :تعيين پارامترها

گزينه  sourceدر قسمت . اندازه قلم و حالت آن را تعيين کنيد  heal Bruhمربوط به  Optionsدر نوار 
Sample  ياPattern  وس نقاط منبع جابجا شوند گزينه ادرصورتی که مايليد با جابجايی م. را انتخاب کنيدAlign 

را  User All Layersدر صورتيکه تغييرات خود را به فايلی چند اليه اعمال می کنيد ، گزينه . را انتخاب نماييد 
را پايين نگه داشته و برای  Altکليد . مرکب نيز امکان پذير شود  فعال کنيد تا نمونه برداری از تصاوير مختلط و

اگر قصد حذف يک موضع در تصوير يا مرمت قسمتی از آن را . انتخاب نقطه نمونه ، در تصوير کليک کنيد 
 .د داريد ، محدوده ای را بعنوان نمونه انتخاب کنيد که به محدوده ای که قصد مرمت آن را داريد شباهت داشته باش
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 :انجام اصالحات

. وس را بر روی محيطی که قصد بازسازی آن را داريد برده و برای اصالح در آن قسمت کليک کنيد انمايشگر م
 .فتوشاپ داده نمونه را جايگزين محل کليک شده کرده و با آن مخلوط می کند و آن را اصالح می نمايد 

 :نکته
برای مثال ، در صورتی که قصد پاک کردن . توجه داشته باشيد که از حالتهای ترکيبی در زمان نياز استفاده کنيد  

استفاده کنيد و از همان رنگ و مقادير زمينه  Lightenلکه های تيره در يک زمينه يکپارچه را داريد ، از حالت 
 .ر در زمينه تصحيح می کند اين گزينه ها نقاط تيره را بدون تغيی. استفاده کنيد 
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Patch Tool: 

برای اين کار از نقطه ای شروع کرده و . با استفاده از اين ابزار می توانيد قسمتی از محيط کار را انتخاب کنيد 
در اينجا . وس در نقاط مورد نظر کليک کنيد تا به نقطه شروع بازگرديد و باز کليک کنيد اسپس با م. کليک کنيد 

وس خود را بر روی شکل گرفته و آن را به جايی که می خواهيد رنگ آن ام. شکل بسته خواهيد داشت شما يک 
می بينيد که رنگ آن نقطه بصورت کامل با رنگ جايی که انتخاب کرده ايد ). کنيد  Drag( کپی شود بکشيد 

 .می شود ) مخلوط ( ترکيب 
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Red Eye Tool: 

برنامه فتوشاپ با . در فتوشاپ های ورژن های باالتر زير مجموعه های بيشتری برای اين ابزار وجود دارد 
همانطور که . عکس هايتان می دهد  Editگذاشتن ابزارهای تخصصی تر به شما امکانات بيشتری برای روتوش و 

به . ی چشم در عکاسی بکار می رود مشخص است از آن برای گرفتن قرمز)  Red Eye Tool( از نام اين ابزار 
بصورت قرمز در آمده باشد را باز کرده و با اين ابزار ناحيه قرمزی اين صورت که عکاسی را که در آن چشمها 

تا کل ناحيه قرمزی چشم ) کنيد  Drag( وس را از يک طرف کليک کرده و بکشيد ام. ( چشم را انتخاب کنيد 
 .ی چشمها بطور خودکار از بين می رود می بينيد که قرمز). انتخاب شود 
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Brush Tool: 

با کمک اين ابزار ، يک قلم در اختيار شما قرار می گيرد که با استفاده از آن شما می توانيد خطوطی را در صفحه 
 .امکانات و تنظيماتی در اختيار شما قرار می گيرد  Option Barبا انتخاب اين ابزار نيز در قسمت . بکشيد 
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 :نحوه نقاشی يک تصوير

در حاليکه ابزار  .اصطالح نقاشی در فتوشاپ شامل انتخاب يک قلم و اعمال يک افکت در تصوير می باشد 
Brush  انتخاب شده است ، از منویMode  در نوارOption  گزينهNormal  وظيفه نوار . را انتخاب کنيد
با کم کردن مقدار ماتی افکت شفافيت در . کنترل غلظت و فشردگی ضربات قلم انتخابی است  opacityلغزنده 

تنظيم  100%برای آنکه ضربات شديد و غير شفافی داشته باشيد اين مقدار را بر روی . تصوير بيشتر می شود 
ترکيبی از اين دو نوار لغزنده سبب ايجاد تناسب . ان نرمی قلم تنظيم می شود نيز ميز Flowدر نوار لغزنده . کنيد 

 .در شفافيت و ضربات نرمی قلم می شود 
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 :انتخاب قلم

نوار . فعال شود  Brushesکليک کنيد تا پالت  Optionنوار  Brushدر فلش جهت دار کوچک بعد از آيکون 
بجا کنيد و سپس يکی از حاالت موجود در ليست را انتخاب را برای تنظيم قلم جا Master Diameterلغزنده 
 .نماييد 
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 :ترسيم ، نقاشی و رنگ آميزی

با اينکه عموما از فتوشاپ بعنوان برنامه نقاشی ياد می شود ، اما ابزار نقاشی در آن به ندرت مورد استفاده قرار 
در ( معموال کاربران تصاوير را تغيير اندازه می دهند ، رنگها را اصالح می کنند يا يک فيلتر . می گيرند 

اما افراد کمی هستند که در ترسيم يا نقاشی از . کنند به تصوير اعمال می ) قسمتهای بعدی توضيح داده می شود 
کم ، بکارگيری ابزار طراحی و نقاشی نتايج قابل قبولی خواهد حتی با داشتن مهارت . اين برنامه استفاده می کنند 

روتوش عکسها ، لکه گيری تصاوير و پاک کردن محيطی از يک عکس همگی جزو تکنيکهای طراحی و . داشت 
در حد ممکن بايد با قلم های بزرگ که . د که در کارهای عملی اين بخش مورد بررسی قرار می گيرند نقاشی هستن

پس از ايجاد افکتها ، اندازه قلم را کاهش . تنظيمات نرمی برای آنها در نظر گرفته شده است ، کار را شروع کرد 
 .فشار را افزايش دهيد  Opacityداده و با افزايش نوار لغزنده 
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Clone Stamp Tool: 

به اين صورت که در کارهای رتوش و . باشد می  photoshopاين ابزار از کاربردی ترين امکانات موجود در 
. استفاده از اين ابزار بسيار ساده است ولی به کمی تمرين نياز دارد . اصالح کردن تصوير از آن استفاده می شود 

بر روی صفحه کليد از هر قسمتی از تصوير که می خواهيد يک نمونه  Altشما می توانيد با نگه داشتن کليد 
اين ابزار محيطی از يک تصوير را عينا بازسازی م کند و قادر به استفاده از آن بافت در محيطهای . برداريد 

ده از اين شيوه برای محيطهايی با يک بافت يا رنگ و يا برای تکرار يک قسمت در تصوير استفا. ديگر هستيد 
منبع و مرجعی در تصوير داريد و سپس آن مقدار به البته برای شروع کار با اين ابزار نياز به تعيين . می شود 

سپس در هر کجا از تصوير که می خواهيد نمونه را پياده کنيد ، کافی . قسمتهای ديگر تصوير اعمال می شود 
ت دادن آن دقيقا تمامی نقاط اطراف نقطه مبدا به وس و حرکاهمچنين با نگه داشتن کليک م. است يک کليک کنيد 

 .قسمت مقصد منتقل می شود 
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 :تعيين شفافيت يا ماتی

اگر می خواهيد بخشی . ، ميزان شفافيت و يا ماتی افکت را تعيين کنيد  Optionمنوی  Opacityدر نوار لغزنده 
را  Opacityر از تصوير تکرار کنيد ميزان در محيط ديگ از تصوير را انتخاب کرده و آن را بطور دقيق و عيناً 

را برای  50قرار دهيد و در صورتی که می خواهيد محيط تکرار شده شفاف تر از محيط اصلی باشد مقدار  100
 .آن تعيين کنيد 

 

 

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

30 

Aligned: 

اندازه . ( را انتخاب کنيد  Alignedوس نقطه منبع نيز جابجا شود ، گزينه ادر صورتی که مايليد هنگام جابجايی م
 )محيط به اندازه قلم انتخابی شما بستگی دارد 

 

Pattern stamp: 

استفاده از اين . را مشاهده می کنيد  Pattern Stampشما ابزار  clone stampبا باز کردن فلش موجود در 
طرح و بافت از پيش تعريف يک . ( ها برای نمونه استفاده می شود Patternابزار به اين صورت است که از 

 )شده را در تصوير نقاشی می کنيد 

شما تغيير می کند و با کليک کردن بر روی هر ناحيه  ا را تغيير دهيد که در حقيقت مبدأهPatternشما می توانيد 
 .از تصوير که مايل هستيد آن را کپی کنيد 
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History Brush: 

در حقيقت . به شما امکان می دهد تا بخشی از وضعيت قبلی تصوير را نقاشی کنيد  History Brushابزار 
)History Brush ( پالت . به شما امکان دسترسی به وضعيتهای قبلی يک فايل را می دهدHistory  تنها تعداد

هنگاميکه وضعيتها را به . را نگه می دارد General Preferencesمحدودی از وضعيتهای تعيين شده در کادر 
در قسمت . ( تبديل کنيد  Snapshotپالت اضافه می کنيد ، می توانيد يک وضعيت را برای حفظ آن مرحله به يک 

 )می توانيد آن را مشاهده کنيد  Historyپايين پنجره پالت 

دقت داشته باشيد که . ابزار انتخاب کنيد را از جعبه  History Brushدر حاليکه فايل تصوير باز است ، ابزار 
بنابراين . ذخيره می شوند و در هنگام بسته شدن فايل پاک می شوند  Historyتمام وضعيتهای فايل که در قسمت 

 .بر روی فايلی کار کنيد که از زمان باز شدنش ، روی آن تغييراتی انجام داده باشيد 

 
  

 

،  قسمت  Option Barدر 
توانيد می  opacityنوار 

ميزان شفافيت يا ميزان 
. ضربات قلم را تعيين کنيد 

 Historyبرای باز کردن پالت 
و  Window/Historyگزينه 
 . را انتخاب کنيد F9يا کليد 
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 :Historyنحوه عملکرد ابزار 

وس را روی قسمتهايی از اابتدا يک قلم مناسب انتخاب کرده سپس دکمه موس را پايين نگه داشته و نمايشگر م
 .تصوير که می خواهيد تغييرات انجام شده در آن لغو شود ، بکشيد 

 :نکته

History Brush  يکی از فرامين اصالح رنگ . يک ابزار برای تصحيح رنگ در داخل يک تصوير است
وضعيت قبلی را انتخاب نماييد ، تا  Historyفتوشاپ را انتخاب کرده و به تصوير اعمال کنيد وسپس از پالت 

ی از فرامين هستيد ، در ستون چپ يک Historyدر حاليکه هنوز در پالت . افکت به وضعيت قبلی خود باز گردد 
را انتخاب کرده و سپس  History Brush. تعيين شود  History Brushاصالح رنگ کليک کنيد تا آيکون منبع 

 .به درستی در داخل محيطی که می خواهيد نقاشی کنيد 

 :نکته

گونه در اين . س از اعمال برخی تغييرات ديگر قادر به بازيابی تصوير اوليه نمی باشد History Brushابزار 
اين تغييرات عبارتند  تعدادی از. شما را متوجه می سازد  Errorمواقع پس از کليک کردن روی تصوير برنامه با 

دوران دادن عکس ،  Image Size، تغيير ابعاد عکس از طريق گزينه  Resolution؛ تغيير شفافيت عکس از
 ...و ) کردن Rotateيعنی عکس اصلی را (

Eraser Tool: 

با راست کليک کردن بر روی اين ابزار مشاهده می کنيد که . از ابزار  پاک کن بسيار ساده می باشد استفاده 
 .دارای چند حالت مختلف پاک کن می باشد 

بعنوان رنگ پس زمينه انتخاب کرده ايد عمل می کند و از آن  Tool Barاين ابزار با استفاده از رنگی که در 
 .قسمتی از عکس که مايل هستيد استفاده می کند ) ردن پاک ک( رنگ برای از بين بردن 
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Background Eraser Tool: 

با استفاده از اين ابزار و کشيدن آن بر روی نقاط دلخواه عالوه بر از بين بردن رنگها ، رنگ پس زمينه نيز از 
 .بين می رود 

 

  

 
Magic Erase Tool: اين ابزار همانند ابزارMagic Word  شما . می باشد با کمی تفاوت

 .با استفاده از اين ابزار بخشهايی که دارای رنگ يکسان باشند را می توانيد پاک کنيد 
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 :پاک کردن تصوير

دير پيکسل ها را در تصوير حذف پاک کردن يک محيط درست در نقطه مقابل نقاشی يک تصوير است که مقا
، پاک  Brush  ،Block  ،pencilابزار پاک کننده برای انتخاب وجود دارد ؛  3در واقع  optionدر نوار . کند می

به شما امکان می دهد تا پيکسل های مورد نظرتان را با يک قلم از پيش تعيين شده حذف کنيد ، پاک  Brushکننده 
که در  Pencilکن  يک افکت هندسی است که برای پاک کردن لبه های سخت مناسب تر است و پاک Blockکن 

 .هر کليک امکان حذف يک پيکسل را به شما می دهد 
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را )  Brushو يا  Block  ،Pencil( ، نوع پاک کن مورد نظرتان  Optionموجود در نوار  Modeاز منوی 
را می توانيد به ميزان دلخواهتان  Opacity، نوار لغزنده  Blockدر تمام انواع پاک کن ها بجز . انتخاب کنيد 
در صورتی که . مقدار کم سبب ايجاد شفافيت و يک مقدار زياد ، تصوير را بيشتر پاک می کند يک . جابجا کنيد 

بخواهيد بدون پاک کردن ، تنها تصوير نرم تر و ماليم تر شود ؛ مقدار کمی را در اين نوار لغزنده تعيين کنيد و 
 Optionمی توانيد در نوار  Blockدر تمام انواع پاک کن ها بجز . مت مورد نظر بکشيد چندين بار بر روی قس

يکی از اندازه های از پيش تعيين شده را انتخاب کرده يا نوار لغزنده . اندازه قلم مورد نظرتان را انتخاب کنيد 
Master Diameter  را جابجا کنيد تا اندازه قلم تعيين شود. 
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Erase to History: 

فعال باشد می توانيد از طريق وضعيتهای ذخيره شده  Optionsنوار  Erase to Historyدر صورتی که گزينه 
 . به مراحل پاک شده قبلی بازگرديد  Historyدر پانل 

 

 

 

Gradient Tool: 

شما می توانيد با اين ابزار يک شيب رنگ بسيار زيبا . اين ابزار از کاربردی ترين ابزارهای اين برنامه می باشد 
با انتخاب اين ابزار در بخش . برای استفاده بايد اين ابزار را انتخاب کرده و بر روی تصوير بکشيد . ايجاد کنيد 

option Bar  بخش گزينه مشاهده می شوند . 
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Gradient Editor: 

با . کنيد ولی به جای آن قسمتی وجود دارد که حالت شيب رنگ را نشان می دهد  شما اين گزينه را مشاهده نمی
وجود دارد  Presetدر قسمت بااليی اين پنجره گزينه . باز می شود  Gradient Editorکليک بر روی آن پنجره 

برای افزايش آنها می توانيد ) . پيش فرض ها ( که حالتهايی را که خود برنامه برای شما تدارک ديده وجود دارد 
به حالت موجود  Appendبر روی فلش کوچک کنار پنجره کليک کنيد و حالتهای ديگر موجود را به وسيله دکمه 

برای اين منظور کادر . سايه روشنها را نيز دستی تغيير دهيد  همچنين شما می توانيد رنگها و حالت. اضافه کنيد 
بزرگی در پايين اين پنجره تعبيه شده است که با کليک گردن بر روی هر کدام از فلشهای آن می توانيد رنگ آن 

 .قرار می گيرد را تغيير دهيد قسمت و جايی را که آن رنگ در شيب سايه روشن 
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Solid : که همان حالت نرمال و عادی اين ابزار می باشد. 

Noise : که حالت به هم ريخته و نامنظم رنگها و متخلخل شده آنها است. 

مربعهای کوچک ديگری وجود دارند که با کمی دقت  Option Barدر 
متوجه می شويد که مربوط به چگونگی کشيده شدن شيب رنگ بر روی 

 .تصوير است 

 

 وجود دارد که دارای دو حالت است Gradient Typerقسمتی به نام 
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Blur Tool: 

 Editبرای محو کردن و کم اثر کردن تک تک پيکسلها استفاده می شود که در کارهای  Blur Toolاز ابزار 
شما می توانيد پيکسلهای بيرون زده را محوتر کنيد و . عکس و کار بر روی عکسهای قديمی کاربرد بيشتری دارد 

اين ابزار نيز دارای چند زير . يا لبه هايی را که حالت خشکی در تصويرتان دارند را از بين برده و محو کنيد 
 . مجموعه می باشد 
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Sharpen Tool: 

با استفاده از اين ابزار 
ميتوانيد پيکسل های رنگی 
را بيرون زده نشان دهيد ، 

به عبارت ديگر پيکسلها 
شارپ تر از حد معمول به 

 نظر می آيند 

Smudge Tool: 

با کشيدن اين ابزار بر 
روی تصوير خود 

ميتوانيد نقاط را از جای 
خود کشيده با هم مخلوط 

کرده و عالوه بر آن 
 محوتر کنيد 
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Horizontal Type Tool: 

Text: 

شما می بينيد که هنگام وارد کردن يک متن در فتوشاپ ، اليه . از اين ابزار برای نوشتن متن استفاده می شود 
از مکان ويرايش متون اين کار سبب می شود تا همواره بتوانيد . جديدی ايجاد م شود و متن در آن قرار می گيرد 

در  Option Barبا انتخاب اين ابزار منوهايی در . ر کنيد بهره ببريد مگر آنکه خودتان اقدام به تبديل متن به تصوی
 . دسترس شما قرا می گيرند 

 

Dodge Tool: 

از اين ابزار برای 
ترکردن تصوير  نروش

 استفاده می شود 
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 :نکته

 .برنامه فتوشاپ به تمامی فوتنهای موجود در سيستم دسترسی دارد 

 

 

 

 

 

 

 

  

Font: 

با استفاده از اين 
گزينه می توانيد 

قلم و فونت نوشته 
 خود را تغيير دهيد 
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Font Style: 

حالت قلم را 
 مشخص می کند 

Font Size: 

اندازه و سايز نوشته شما را 
در قسمت . مشخص می کند 

بعدی ميتوانيد نوشته خود را 
بصورت چپ چين ، راست چين 

يعنی . يا وسط چين تنظيم کنيد 
از سمت چپ ، راست و يا وسط 

 . خطوط با هم طراز شوند
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Text Color: 

 .توانيد رنگ نوشته خود را مشخص کنيد در اين قسمت می 

 

 

 
Creat Warped Text: 

حالتهايی را . را انتخاب کنيد  Style. بر روی شما باز می شود  Warp Textبا کليک بر روی اين قسمت پنجره 
س آن را فقط دقت داشته باشيد ابتدا بايد متن را بنويسيد ، سپ. که می توانيد به نوشته خود بدهيد مشاهده می شود 

 .انتخاب کنيد 
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Toggle The Character And Paragraph Palettes: 

 

 

  

 :تعيين ميزان تيزی لبه های متن

شفافيت تصوير ، نوع پس زمينه ای که متن در آن . نوع لبه های مورد نظرتان را انتخاب کنيد  Optionدر نوار 
برای کارهای وب بهتر است از چشمانتان . قرار دارد و اهداف کلی ديگر شما تعيين کننده اين تنظيمات هستند 

فعال باشد  Strongيا  Crispنه برای کارهای چاپی سعی کنيد تا گزی. کمک بگيريد و تصوير مناسبی ايجاد کنيد 
کليک کنيد  Optionsروی دکمه موجود در گوشه راست باالی نوار . مگر آنکه بخواهيد يک افکت نرم ايجاد کنيد 

 .مربوط به متن در تصوير ايجاد گردد تا ويرايش های اعمال شده به متن تأييد شود و اليه 

 

با کليک کردن اين گزينه 
پنجره ای باز می شود که با 

استفاده از آن تنظيمات مربوط 
به لغات و کلمات و پاراگرافها 

 را می توانيد تغيير دهيد
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 :تايپ کردن متن

متن را انتخاب کرده و از نوار . شروع به تايپ متن مورد نظرتان کنيد . ست در حاليکه پنجره تصوير فعال ا
Option  وس متن ، شکل آن اهنگام جابجايی نمايشگر م. و پالت ها برای اعمال هر تغيير به متن استفاده نماييد

و آن را ويرايش در می آيد و اين بدان معنی است که با يک کليک می توانيد متن را انتخاب کرده  Iبصورت حرف 
 .کنيد 

 

 

 :ويرايش متن

هنگام تايپ کردن ، اليه 
   Layersجديدی در پالت 

ايجاد می شود و با آيکون 
T  نيز قابل شناسايی است .

 Window/Layersگزينه 
را  Typeوسپس ابزار 

انتخاب کنيد و متن را 
برای اعمال تغييرات مورد 

 .نظر انتخاب نماييد 

 

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 47 

Pen Tool: 

وس و اپس از انتخاب اين ابزار توسط م. اين ابزار می توانيد برای کشيدن خطوط منحنی دقيق استفاده کنيد از 
در وسط و دو سر اين خط مربعهای کوچکی وجود دارد که با . کشيدن يک خط صاف بر روی تصوير ايجاد کنيد 

 . نيد کليک کردن بر روی آنها و کشيدن آن می توانيد يک منحنی تو پر ايجاد ک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تغيير 
اين منحنی 
ها ميتوانيد 

با کليک 
کردن بر 
روی اين 

مربع ها و 
يا اضافه و 

حذف 
کردن 

مربع به 
اين منحنی 

به شکل 
دلخواه 

خود دست 
 .يابيد 
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Rectangle Tool  )Shape :( 

خوانده می شوند به شما اين امکان را می دهند تا بتوانيد  Shapeاين ابزار و زير مجموعه هايش که بيشتر با نام 
 .اشکال مختلف را در تصوير ترسيم کنيد 

 

 

همانطور که 
مشاهده 

کنيد زير می
مجموعه 

هايی شامل 
چهار ضلعی 
، چند ضلعی 
، دايره ، خط 

و مهمترين 
 Customآن 

Shape 
Tool 

 .باشند می
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Custom Shape Tool: 

بر روی فلش کوچک  Option Barدر نوار . برويد  Custom Shapeبه قسمت . را انتخاب کنيد  shapeابزار 
بر روی قسمت . يک پنجره باز می شود . برويد  load Shapeبه قسمت . يک منو باز می شود . کليک کنيد 

Load  مشاهده می کنيد که به پنجره شيپ ها . کليک کنيد )Shape  (وده شده است مدلهای مختلف شيپ افز .
 .ميتوانيد با انتخاب شيپ مورد نظر آن را بر روی تصوير خود بکشيد 

 

 :نکته

در تصوير يک اليه جديد ايجاد می شود ، شما می توانيد در پنجره )  Shape( به دليل آنکه با کشيدن شيپ 
Layers  با کليک کردن بر روی آن رنگ شيپها را از پالت باز شده رنگ تغيير دهيد و يا آنها را انتخاب يا جابجا

 . کنيد 

● Quick Mask Mode: 

اين ابزار برای انتخاب يک ناحيه توسط ابزارهای . می باشد )  select( اين ابزار هم از ابزارهای انتخابی 
Brush  وEraser  با کليک کردن بر روی اين ابزار و سپس انتخاب ابزار . است Brush  بر روی نواحی که

اگر بر روی ناحيه ای . خواهيد انتخاب شود می کشيد که به صورت يک پوشش رنگ آميزی شده در می آيد می
ط بر روی تمام نواحی پس از انجام کار و کشيدن خ. آن را پاک کنيد  Eraserاشتباه خط کشيده باشيد می توانيد با 

به صورت خط چين )  Select( کليک می کنيد و ناحيه انتخاب شده  Edit In Standard Modeمورد نياز ابزار 
الزم نيست نگران باقی ماندن خطوط باشيد ، زيرا می توانيد با انتخاب رنگی که با  .به شما نمايش داد ه می شود 

 .آن رنگ آميزی کرده ايد محيط غير رنگ آميزی شده را انتخاب کنيد 
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 :نکته

نيز  Polygonal Lasso Tool  ، Rectangular Marquee Tool  ،Magic Wandtool... با ابزارهای 
 .نماييد )  Select( ر خود را انتخاب ميتوانيد بخشهای مورد نظ

Quick Mask Option: 
 Quick Maskرا که در جعبه ابزار قرار دارد دوبار کليک کرده تا کادر محاوره ای  Quick Maskدکمه 

Option  برای تعيين اينکه آيا پوشش ، زمينه را نشان دهد يا قسمت انتخابی را ، يکی از گزينه های . باز شود
Masked Areas  ياSelected Areas  رنگ پيش فرض پوشش قرمز است ؛ اما می توانيد . را انتخاب نماييد

را  Okپس از آنکه به نتيجه دلخواه رسيديد ، دکمه . نمونه رنگ را کليک کرده و رنگ ديگری را انتخاب کنيد 
 .کليک کنيد 
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می توانيد از قلمهای کوچکتر يا بزرگتر استفاده کنيد  .از ابزار رنگ آميزی برای تنظيم کردن پوشش استفاده کنيد 
 Type Maskمی توانيد از ابزار . فعال است  Quick Maskهمچنين در حاليکه حالت . يا تصوير را بزرگ کنيد 

 .اد انتخابهای متنی استفاده کنيد برای ايج
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 منوها

 :Fileمنوی 
برای انجام کارهای اوليه 
ای همچون باز کردن ، 

بستن و ذخيره کردن فايلها 
Fileاز منوی  استفاده می  

همچنين امکان . شود 
Import و يا   Export 

کردن فايلها در اين قسمت 
انجام اعمال . وجود دارد 

اتوماتيک ، تنظيمات برنامه 
، تنظيمات رنگهای کلی 

برنامه از جمله ديگر 
قابليتهای موجود در اين منو 

همچنين فرمان . می باشد 
Exit که سبب بسته شدن  
Photoshopبرنامه  می  

ر پايين اين منو قرار شود د
.گرفته است   

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 53 

 
 

 

 
 

 

 

 

 :Editو  Imageمنوهای  ●

برای تعيين تغييرات عمومی استاندارد بر روی يک فايل باز  Imageو  Editاز منوی 
بعالوه دستور  Pasteو  Cutدستورات کنترل کننده ای همچون . استفاده می شود 

Transform  ،File  ،Storke  وDefine Pattern  در منویEdit  در . قرار دارند
نيز گزينه هايی وجود دارد که با استفاده از آنها ميتوانيد رنگ و اندازه  Imageمنوی 

همچنين گزينه های . يک تصوير را تغيير داده و به شکل مورد نظر تبديل کنيد 
مربوط به تعيين حالت رنگ فايل ، اندازه کادر تصوير و تنظيمات عمومی رنگ يک 

 .شد نيز در اين منو قرار دارند امکان پذير ميبا Adjustmentsفايل که از طريق 
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در منوی 
Layer  تمامی

گزينه های 
مربوط به اليه 
بندی تصاوير 

. وجود دارد 
ايجاد و حذف 

اليه ها ، ادغام 
چند اليه در 
هم ، اعمال 

افکتها به اليه 
يا گروهی 

کردن چند اليه 
البته اکثر اين . 

گزينه ها از 
طريق پالت 

Layers  نيز
قابل دسترسی 

 .هستند 
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می توانيد 
برای کنترل 
گزينه های 

انتخابگر 
برنامه از 

منوی 
Select 

استفاده کنيد 
از جمله . 

دسترسی به 
فرامين 

Inverse  ،
Feather  ،
Modify  ،

Save 
Selection 

 Loadو 
Selection  
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 :Filterمنوی  ●

در فتوشاپ  Filterمنوی 
در بردارنده فيلترهای 

مختلفی است که در چند 
گروه اصلی جداگانه و 

زير گروههايی طبقه بندی 
همچنين . شده اند 

فيلترهايی که توسط ساير 
شرکتهای گرافيکی ارائه 

بل نصب و می شوند نيز قا
استفاده در اين قسمت 

باشد و ميتوانيد با قرار می
دادن فيلترهای مورد نظر 

 Ins – Plugه در پوش
موجود در محل نصب 
ن فتوشاپ و از طريق ای

منو به آنها دسترسی پيدا 
 .کنيد 
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منوهای  ●
View: 

برای کنترل 
وضعيت پيش 

نمايش و 
بزرگ نمايی 

و کوچک 
نمايی فايلهای 

گرافيکی و 
نيز فعال 

کردن خط 
کش و 
خطوط 

راهنمای 
تصوير از 

 Viewمنوی 
استفاده 

 .شود می
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 :windowمنوهای  ●

نيز  Windowمنوی 
امکان باز و بسته کردن 

پالتهای موجود در 
فتوشاپ را فراهم کرده 

بعالوه ليست تمام . است 
فايلهای باز در فتوشاپ از 

طريق اين منو قابل 
 .مشاهده و دسترسی است 

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 59 

 

 

 

 

   

 

 

 

 :Helpمنوی  ●

از طريق منوی 
Help  در برنامه

Photoshop 
امکان دسترسی 

به موضوعی 
توضيحات 

بخشهايی که با آنها 
دچار مشکل هستيد 

 . وجود دارد
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 ):مد رنگی ( تغيير حالت های رنگ  ●

يعنی تصوير خود را به صورت . تصوير خود را تغيير دهيد ) مدهای رنگ ( شما می توانيد حاالت رنگ 
RGB  و ياCMYK  ياGrayscale  برای اينکار الزم است به . در آوريد ... و يا

Image/Mode/RGB,CMYK,Gray  شما با اين کار می توانيد تصاوير خود را به منظور چاپ و يا . برويد
البته بايد توجه داشته باشيد که چاپ رنگی توسط اکثر . آرشيو کردن همانگونه که می پسنديد تغيير دهيد 

 . امکان پذير است  CMYKقط با فرمت فدستگاههای چاپی 

 

 )حالتهای رنگ ( مد رنگی 
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 :تبديل تصاوير رنگی به سياه وسفيد ●

. در صورتی که می خواهيد تصويری را بصورت سياه و سفيد چاپ کنيد ، تبديل آن به سياه وسفيد مناسب است 
به عبارت ديگر برای سياه وسفيد کردن تصوير می توانيد . تبديل يک تصوير به سياه و سفيد آسان به نظر ميرسد 

را  Image/Adjust/Desaturateو يا برای حذف رنگهای يک تصوير می توانيد  Image/Mode/Grayاز 
 .انتخاب کنيد 

  
 

Lab Color:    

 Lab Colorحالت . را انتخاب کنيد  Image/Mode/Lab Colorگزينه  Lab Colorبرای تبديل تصوير به حالت 
 :برای اينکار. نسبت به ديگر مدلهای رنگ بهترين ناحيه جلوه رنگ را در خود دارد 

Channel: 

آيکون چشم را برای غير قابل . انتخاب کنيد  Channelsرا برای باز کردن پالت  Window/Channelsگزينه 
 Labدر حالت رنگ بندی . را فعال نگه داريد  Lightnessکليک کنيد و تنها کانال  bو  aمشاهده شدن کانالهای 

Color  کانالLightness  تمامی اطالعات شدت نور تصوير را حفظ کرده و از اطالعات رنگی ديگر جدا می کند
ساير گزينه های سايه روشن نيز اطالعات . و کنترل بيشتری برای شيوه توزيع سايه روشن توير به شما می دهد 

 .رنگ بندی را بصورت داده های سايه روشن نشان می دهد 
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 :نکته

در اين . حفظ کنيد  RGBشما می توانيد فايل را در حالت . وجود دارد  Labيل به رنگ روش ديگری در تبديل فا
. از هر کانال رنگ را مشاهده کنيد کليک کنيد تا يک اجرای سايه روشن channels، هر کانالی را در پات نمونه 

 .بر مبنای رنگ تصوير محدوده وسيعی از متغيرهای سايه روشن رامشاهده خواهيد کرد 
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اما . در برنامه فتوشاپ راههای فراوانی برای تنظيم رنگ و نور عکس و نقاط روشن و تيره تر عکس وجود دارد 
 .می باشد ) تصحيح تراز عکس (  Levelساده ترين و کاربردی ترين راه 

• Level: 

 Levelsبرويد و يا اگر می خواهيد تنظيم  Image/Adjustments/Levelsبرای اين کار می توانيد از منوی 
 Layer/New Adjustmentقرار بگيرد ميتوانيد از منوی  Leyersبرای شما بصورت اليه ای جداگانه در پالت 

Layer/Level  اين تنظيم را با باز شدنLevels  تنظيماتی مشاهده می کنيد. 

 

 اصالح کننده های رنگ
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 :Levelsدر منوی  Channelتنظيم 

 RGBاگر تصوير شما . اين منو متفاوت می باشد )  RGB  ،CMYK( اين تنظيم با توجه به مد رنگی عکس شما 
 K ،  Yچهار تا رنگ  CMYKرا مشاهده می کنيد و به تبع آن تصوير  B ،  G  ،Rباشد ، در اين تنظيم سه تا رنگ 

 ،M  ،C  را به شما می دهد اين تنظيم امکان کنترل دقيق و جداگانه هر رنگ انتخابی. 
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 ):هيستوگرام کشويی ( منوی کشويی 

مثلث سمت راست نقاط روشن تر عکس و . در اين تنظيم ، توناليته روشنايی يعنی از سياه تا سفيد وجود دارد 
شما می توانيد . مثلث وسط نقاط ميانه رنگی را تنظيم می کند . مثلث سمت چپ نقاط تيره عکس را تنظيم می کند 

باال می توانيد هر رنگ  Channelبا استفاده از . د نقاط روشن را روشن تر و يا نقاط تيره را تيره تر و پرتر کنی
مهمترين مزيت اين . را بطور اختصاصی پرتر يا رقيق تر و روشن تر کرده و يا تمامی رنگها را تصحيح کنيد 

همانگونه که از نام آن مشخص است تنظيم . وجود دارد  Autoدر اين منو کليد . کار دقت بسيار باالی آن است 
 .در اکثر مواقع نتيجه مطلوبی می دهد . شد خودکار می با

● Curves: 

يک تصوير می توانيد از  Contrastبرای افزايش . است  Contrastيکی ديگر از راههای تصحيح نور عکس 
در . استفاده کنيد که می توان جزئيات تصوير را با دقت بيشتری در آن نمايان کرد  Curvesکادر محاوره ای 

صورتی که تصوير تيره و تار به نظر برسد ، استفاده از منحنی ها ميتواند وضعيت آنها را بطور شگفت آوری 
 .دهد محيط سايه روشن تصوير به شما می کاملی بر روی هر رنگ و هر استفاده از منحنی ها کنترل. بهبود بخشد 

 

 

 

 

 

گزينه 
Image/adjustments/Cu

rvers  را انتخاب کنيد تا
 Curversکادر محاوره ای 

باز شود يا ميتوانيد از ترکيب 
استفاده  Ctrl+Mکليدهای 

 . کنيد 
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 :سايه های تيره

در . کليک کنيد تا يک نقطه در آن محل وارد شود  Curversدر بخش چپ پايين خط مورب کادر محاوره ای 
 .صورت نياز و برای تيره شدن سايه های تصوير ، آن نقطه را به پايين بکشيد 

 :نورانیقسمتهای 

. يرد د تا يک نقطه در محيط روشن قرار گکليک کنی Curversدر بخش راست باالی خط مورب کادر محاوره ای 
نتيجه .  ، به آرامی نقطه را به باال بکشيد  Contrastبرای روشن تر شدن نقاط نورانی تصوير و افزايش ميزان 

 .به وضوح و بهبود جزئيات دقت کنيد . نهايی تنظيمات منحنی ها را با تصوير اوليه مقايسه کنيد 
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 :نکته

چه تغييری در منحنی ايجاد می کنيد به مقادير  و برای درک دقيق اينکه دقيقاً  Curversدر کادر محاوره ای 
Input  ،Output  مقدار . توجه کنيدInput  دن رباال ب  138انتخاب مقدار . به مقادير پيکسل اصلی اشاره دارد
به عالوه تمام مقادير . افزايش پيدا می کنند  237به  138به اين معنی است که تمام پيکسلهای با مقدار  237آن تا 

ه تصوير طبيعی به نظر برسد ، سعی برای اينکه افکت اعمال شده ب. اطراف مقدار ورودی روشن تر می شوند 
 .کنيد شيب زياد به منحنی وارد نکنيد 

 :ايجاد کپی تکراری از يک فايل ●

پالت . در اين قسمت يک تمرين کوچک برای آموزش ، يادآوری و کار بيشتر بر روی پالتها انجام می دهيم 
History  بعد از ايجاد يک فايل تکراری ، ميتوانيد اين . همچنين امکان ايجاد يک فايل  تصويری تکرار می دهد

 Newبدين منظور گزينه . فايل را ويرايش کنيد و عکس اصلی و حالتهای قبلی آن را به حال خود رها کنيد 
Document  را از منوی پالتHistory  ک پنجره جديد کپی می کند که فتوشاپ تصوير را در ی. انتخاب کنيد

 . ميتوانيد آن را تغيير دهيد ، يا تغيير نام داده و ذخيره کنيد 

 

 :نکته

نيز ميتوانيد فايل را به مراحل قبلی تغييراتش برگردانيد و  History Brushهمانطور که بررسی شد با استفاده از 
 .آنرا تصحيح کنيد 
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همانطور که در قسمتهای گذشته گفته شد استفاده از فتوشاپ بسيار خالقانه است همچنين رابطه مستقيم با ميزان 
تمرين و تسلط شما بر روی ابزارها و توانايی شما در انتخاب روش مناسب تر برای ايجاد تغييرات دلخواه روی 

اين . باشيد به طبع آن تسلط بيشتری پيدا ميکنيد به عبارت ديگر هر چه تمرين بيشتری داشته . تصاوير را دارد 
به همين خاطر برای آشنايی بيشتر و . تسلط در کنار خالقيت ، از شما يک کاربر حرفه ای خواهد ساخت 

کاربردی تر کردن ابزار اين برنامه راههای مختلف و نحوه استفاده از چند ابزار در ايجاد يک تغيير را با هم 
 .مرور می کنيم 

 :وه پاک کردن پس زمينهنح ●

. Background Eraserو  Magic Eraserهمانطور که بخاطر داريد برای حذف پس زمينه دو روش وجود دارد 
. در اين قسمت نحوه استفاده از هر دو ابزار نشان داده می شود و تفاوت بين آن دو نيز بررسی ميشود 

Backgrund Eraser توجه داشته . ير پيکسل و بطور انتخابی پاک می کند در واقع يک محيط را بر مبنای مقاد
وده و از پاک کردن ساير مقادير اجتناب بباشيد که مقدار پيکسل اوليه ای که در آن کليک می کنيد مبنای کار اين 

اين مقدار اوليه بعنوان يک نقطه نمونه است زيرا مقدار پيکسل استفاده شده بعنوان يک نمونه ، تعيين . می کند 
برای تعيين اينکه قلم پاک کننده دقيقا از مقدار تعيين شده . ننده نحوه فعل و انفعاالت پاک کردن تصوير می باشد ک

 .استفاده کنيد  Toleranceاستفاده کند يا از محدوده ای از مقادير رنگها ، از نوار لغزنده 

 کاربردی کردن ابزارهای فتوشاپ
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 :Background Eraserانتخاب 

 .را از جعبه ابزار انتخاب کنيد  Background Eraerدر حاليکه تصوير مورد نظرتان در فتوشاپ باز است 

 

 :محافظت از رنگهای پيش زمينه

بدين منظور . امکان محافظت و نگهداری رنگهای مشخصی از تصوير و جلوگيری از حذف شدن آنها وجود دارد 
ابزار قطره چکان را انتخاب کرده ، سپس رنگی که قصد محافظت از آن را داريد ، انتخاب نماييد و سپس در نوار 

Option   گزينهProtect Forground color  را فعال کنيد. 
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 :ب نوع پاک کنانتخا

اين گزينه . را انتخاب کنيد  Find Edgesگزينه  Optionنوار  Limitsاز منوی 
. مشخص را حفظ می کند  در حاليکه پيکسلهای مجاور را پاک می کند لبه های

 Findدر اين موارد به خوبی  Discontiguousو  Contiguousگزينه های 
Edges  کار ميکند . 

 

 :تعيين گزينه نمونه

 Swatchيا  Continuous  ،Onceرا کليک کرده و سپس  Samplingفلش جهت دار بعد از منوی کشويی 
Background  گزينه . را انتخاب کنيدOnce  تنها پيکسلهايی را انتخاب می کند که هنگام اولين کليک پاک کن در

. شود مقدار پيکسل اوليه پاک می د تنها تصوير خوانده می شوند و اگر به کشيدن پاک کن روی تصوير ادامه دهی
امکان پاک کردن محيطهای زمينه مجاور بطور مداوم نمونه ها را انتخاب می کند و به شما  Continuousگزينه 

نيز تنها رنگ فعال در نمونه رنگ پس زمينه جعبه  Background Swatchگزينه . رنگهای مختلف را می دهد 
گزينه می توانيد رنگ پس زمينه را انتخاب کرده و فقط مقادير متناسب با آن  از طريق اين. ابزار را پاک می کند 

 .را کليک کنيد 
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 :پاک کردن پس زمينه

نمايشگر ماوس را داخل پنجره تصوير جابجا کرده و در حاليکه در تصوير کليک می کنيد آن را بر روی پس 
در اين قسمت به جای . پاک شدن دقيق زمينه به گزينه انتخابی شما در مرحله قبلی بستگی دارد . زمينه بکشيد 

 Magic. پاک کردن استفاده کنيد برای  Magic Eraserاز ابزار  Background Eraserاستفاده از ابزار 
Eraser  محيطهای يکسان زمينه را با يک کليک حذف می کند ، درست به همان صورتی که از ابزارMagic 
Wand  هنگام کليک در تصوير ، ابزار . برای انتخاب يک محيط استفاده می شودMagic Eraser  مقادير

در مراحل بعدی از نوار . مامی اين پيکسلها را پاک می کند پيکسلهای کليک شده را محاسبه کرده و به راحتی ت
برای تعيين چگونگی انتخاب يک محدوده برای پاک کردن استفاده  Optionموجود در نوار  Toleranceلغزنده 

. شود ر پيکسلی مشابه با نقطه اوليه میسبب حذف تمام محيطهای دارای مقادی Toleranceافزايش مقدار . می کنيم 
برای حذف بيشتر . را کاهش دهيد  Toleranceکاهش محدوده رنگهای مشابه با رنگ نقطه اوليه ، مقدار  برای

 . مقادير پيکسلی کوچک نيز اين مقدار را کاهش دهيد

 

 :Magic Eraserپاک کردن با 

. تا منوی کشويی نمايان شود ) کليک راست کنيد ( ب روی ابزار پاک کن کليک کرده و آن را پايين نگه داريد 
 .را انتخاب کنيد  Magic Eraserسپس گزينه 
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 :Aliased-Antiانتخاب گزينه 

برای اينکه ابزار پاک . را برای ايجاد يک لبه پاک شده نرم انتخاب کنيد  Aliased-Antiگزينه  Optionدر نوار 
. را انتخاب کنيد  Use All Layersاعمال شود ، گزينه )  Visible( کن بطور همزمان روی تمام اليه های نمايان 

وند و اگر ، فقط پيکسلهايی که در منطقه و مجاور هم هستند پاک می ش Contiguousدر صورت انتخاب گزينه 
 . اين گزينه غير فعال باشد ، پيکسلهای مشابه در کل تصوير و در نواحی جدا از هم پاک ميشوند 

 

 :پاک کردن تصوير

اگر نتيجه برای شما مطلوب . تصوير کليک کنيد  Edit/Undoبرای پاک کردن يک محدوده از پيکسلها در پنجره 
برای حذف محيط مورد . را تغيير دهيد و دوباره سعی کنيم  Toleranceنبود گزينه را انتخاب کرده و تنظيمات 

 .نظر به کليک کردن ادامه دهيد 
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 :محافظت از رنگهای پس زمينه

از جعبه ابزار قطره چکان را انتخاب کرده و رنگ نمونه را در  Background Eraserهنگام استفاده از ابزار 
 Protect Forgroundسپس گزينه . گ فعال پيش زمينه انتخاب کنيد تصوير انتخاب کنيد و آن را بعنوان رن

Color  را در نوارOptions  مربوط بهBackground Eraser  در اين هنگام که از . انتخاب کنيد
Background Eraser  در تصوير استفاده می کنيد ، پيکسلهايی که با پيش زمينه نوار ابزار يکسان هستند ، پاک

 .را برای ايجاد لبه های دقيق تنظيم کنيد  Toleranceمچنين به خاطر داشته باشيد که نوار لغزنده ه. نمی شوند 
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 :بريدن دور يک تصوير

در اين قسمت برای . بريدن اطراف يک تصوير به معنی جداسازی بخشی از يک تصوير از پس زمينه آن است 
با استفاده از اين . استفاده کرده ايم  Extractآنکه بتوانيم به آسانی اطراف يک تصوير را برش بزنيم از فرمان 

سپس ميتوان لبه ها را قبل از کسب نتيجه .  فرمان لبه های شئ مورد نظر تعريف شده و از پس زمينه جدا می شود
 .را انتخاب کنيد  Filter/Extract، گزينه  Extractبرای باز شدن کادر محاوره ای . نهايی نرم و يک دست کرد 

 :Edge Highlighterابزار 
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در محيط . را از جعبه ابزار کوچک سمت چپ آن انتخاب نماييد  Edge Highlighter، ابزار  Extractدر کادر 
Tool Options  نوار لغزنده ،Brush Size  انتخاب . را به اطراف بکشيد تا اندازه قلم بطور مناسب تعيين شود

. اده کنيد برای ايجاد لبه های نرم تر ، از مقادير باالتر استف. اندازه های کمتر باعث ايجاد لبه های تيزتر می شود 
 Extractionحاال در قسمت . رنگهای مورد نظرتان را انتخاب نماييد  Highlightو  Fillسپس از منوهای کشويی 

دقت . مقدار صفر را وارد کنيد و بر روی لبه بين شئ مورد نظر و پس زمينه تصوير بکشيد  Smoothو در فيلد 
نگران ساير قسمتهای تصوير که با لبه تعريف . ده شود کنيد که خط هم بر روی شئ و هم بر روی پس زمينه کشی

را انتخاب کرده و سپس در محدوده رسم شده کليک کنيد  Paint Bucketسپس ابزار . شده رنگ می شوند نباشد 
را کليک کنيد  Previewبرای دسترسی به يک پيش نمايش از قسمت بريده شده دکمه . تا رنگ آن محيط را پر کند 

برای جابجايی بين دو محيط نمايش تصوير اصلی و پيش نمايش تصوير بريده شده  Showشويی از ليست ک. 
 .استفاده نماييد 

 :روشهای ديگر

را انجام می دهند ، اما  Extractکاری مشابه فرمان  Magic Eraserو  Background Eraserهر چند ابزار 
حتی شما می . دود و نور آتش بسيار مناسب است برای محيطهای سخت همانند دقت در جزئيات  Extractفرمان 

ها دور قسمت مورد نياز خود را انتخاب کرده و آن را از بقيه Lassoهمانند  Selectتوانيد با استفاده از ابزارهای 
 )بريدن دور عکس . ( عکس جدا کنيد 

 

 

 

 

 

 :رنگها ●

شما . توضيح داديم ، مدهای رنگ در تصاوير فتوشاپ بسيار زياد هستند همانطور که قبال و بطور خالصه برايتان 
و ) چهار رنگ الزم برای کارهای چاپی (  CMYKو يا عکسهای ) رنگهای طبيعی (  RGBميتوانيد از عکسهای 

در اين بخش کمی بيشتر در مورد رنگهای . مدهای ديگر رنگی استفاده کنيد ... و ) سياه وسفيد (  Grayscaleيا 
 . موجود در اين برنامه توضيح می دهيم 

 استفاده از رنگها
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 :Colorپالت 

سپس هر يک از . را انتخاب کنيد  F6يا کليد ميانبر  Window Colorگزينه  Colorبرای باز کردن پالت 
رنگی که توسط شما ايجاد می شود در . را جابجا کنيد تا رنگ مورد نظرتان شکل يابد  R  ،G  ،Bنوارهای لغزنده 

متوانيد مدلها و گزينه های رنگ  Colorهمچنين از طريق منوی پالت . مربع سمت چپ پالت نشان داده می شود 
اختيار داريد  همچنين در صورتی که ترکيباتی از رنگی خاص را به صورت عددی در. ديگری را انتخاب کنيد 

 .، آن رنگ خاص را بوجود آوريد  colorميتوانيد با تغيير اعداد موجود در جدول سمت راست پالت 

 

 ): Swatches( استفاده از نمونه رنگها 

اين پالت شامل مجموعه ای . را انتخاب نماييد  Wimndow/Swatchesگزينه  Swatchesبرای باز کردن پالت 
روی رنگ مورد نظر کليک کنيد تا انتخاب شود اين کار سبب انتخاب . از نمونه رنگهای از پيش تعيين شده است 

همچنين برای آنکه رنگ پيش زمينه موجود را . رنگ مزبور در قسمت رنگ پيش زمينه جعبه ابزار نيز می شود 
نگهای از پيش آماده شده اين پالت اضافه کنيد ، ميتوانيد مکان نما را به محيط خالی از پالت به مجموعه نمونه ر

جابجا کرده تا اينکه مکان نما به شکل سطل رنگ تبديل شود ، سپس کليک تا رنگ مزبور به عنوان يکی از نمونه 
 .ذخيره و نگهداری شود  Swatchesرنگهای پالت 
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Styles: 

ميتوانيد به وسيله ابزار تايپ .  را انتخاب نماييد Window/Stylesگزينه  Stylesبرای باز کردن پالت 
)Horizontal Type ( استفاده از پيش فرضهای رنگی موجود در قسمت يک متن را تايپ کنيد و سپس باStyles 

يک فلش کوچک وجود دارد  Stylesهمچنين می بينيد در کنار منوی . متن خود را بصورتهای مختلف رنگی کنيد 
 .را انجام دهيد ) کردن ، اضافه کردن  Saveاندازه ، ( که با استفاده از آن می توانيد تنظيمات مختلف پالت 
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 :نکته

البته می توانيد با کليک . را کليک کنيد  Switch Colorبرای جابجايی بين رنگ پس زمينه و پيش زمينه دکمه 
از  Xکردن آيکون که در کنار مربعهای مربوط به رنگ پيش زمينه و پس زمينه قرار دارد و يا فشردن دکمه 

 .صفحه کليد نيز بين نوع رنگ پس زمينه و پيش زمينه جابجا شويد 

 :نکته

ربع سياه رنگ که در باالی مربع سفيد رنگ م( موجود در جعبه ابزار را کليک کنيد  Default Colorدکمه 
تا رنگ پس زمينه و پيش زمينه به سياه و سفيد پيش فرض ) موجود در سمت چپ نمونه پس زمينه قرار دارد 

يش زمينه و پس زمينه وجود نيز امکان تعيين رنگ سياه و سفيد برای قسمت پ Dالبته با فشردن کليد . تبديل شوند 
 .دارد 
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 :رنگانتخاب يک  ●

 Colorبرای انتخاب يک رنگ پيش زمينه در نمونه رنگ پيش زمينه موجود در نوار ابزار کليک کنيد تا پنجره 
Picker  همچنين می توانيد برای انتخاب يک رنگ پس زمينه در نمونه رنگ پس زمينه جعبه ابزار . فعال شود

ابزار قطره چکان می توانيد آن را در تصوير بر با استفاده از . فعال شود  Color Pickerکليک کنيد تا پنجره 
در اين حالت رنگ انتخابی شما . روی رنگ مورد نظر جابجا کرده و کليک کنيد تا رنگ مربوطه انتخاب شود 

 .بعنوان رنگ کادر پيش زمينه تعيين می شود 
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از آنها برای تغيير ظاهر اليه ها و عکس يا تصاوير . فيلترها از کاربردهای بصری بسياری برخوردار هستند 
به عبارت ديگر کارکرد آنها بسيار شبيه به اضافه کردن جلوه های ويژه و افکتهای تصويری و . استفاده می شود 

هميشه به ياد داشته . عکسها و تصاوير خود استفاده کنيد در فيلمها می باشند ، که می توانيد از آنها بر روی نوری 
رها نيز از اين قاعده جدا باشيد برای انجام هر کاری در فتوشاپ راههای زيادی وجود دارد که استفاده از فيلت

بر فيلترها يکی از کاربردی ترين ابزارهای فتوشاپ هستند که موارد استفاده از آنها بسيار به خالقيت کار. نيستند
در اين قسمت سعی بر اين داريم که کاربردی ترين فيلترها را به شما آموزش دهيم ، به ياد داشته . بستگی دارد 

 . را نيز خودتان امتحان کنيدبقيه گزينه ها . باشيد يادگيری و مهارت بيشتر فقط با تمرين و ممارست ميسر می شود 

 

 

 فيلترها در فتوشاپ
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● Filter Gallery: 

Filter Gallery  اين گالری امکان ترکيب . امکان را می دهد که ترکيبی از چند فيلتر را مرور کنيد به شما اين
همچنين پيش نمايش . کاملی بر روی تنظيمات و متغيرهای آنها به شما می دهد تمامی فيلترها را به همراه کنترل 

 .آن که نتايج اعمال فيلترها را بالفاصله به شما نشان می دهد 

 

 

 

 

 

 

 

 Filter/Filter Galleryگزينه 
اين رابط . را انتخاب کنيد 

. شامل چهار محيط اصلی است 
پنجره پيش نمايش ، پالت 

Filters  بخش ،Filter 
Controls  و پالتEffect 

Layer 
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 :انتخاب يک فيلتر

در فلش جهت دار بعد از عکس کوچک کليک کنيد تا دسته بندی جداگانه وضعيت اعمال فيلترها  Filtersدر پالت 
نمايان می شود و  Effect Layerهنگاميکه اين کار را انجام داديد ، نام فياتر در پالت . در تصوير مشاهده شود 
 .نمايان می شوند  Filter Controlsکنترلهای آن در قسمت 
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 :لهای فيلترتغيير کنتر

کنترلهای فيلتر . بسته به اندازه تصوير ، ممکن است برای اعمال فيلتر به تصوير پيش نمايش ، مدتی طول بکشد 
 .را تغيير دهيد تا اينکه به نتيجه دلخواه دست پيدا کنيد 

 

 

 

 :بزرگ نمايی پيش نمايش

بطور اتوماتيک پيش نمايش تصوير به اندازه ای بزرگ می شود تا محيط پنجره پيش نمايش  Filter Galleryدر 
برای انجام اينکار بر . برای تصوير است  100%بهترين شيوه ، انتخاب مقدار بزرگ نمايی . را کامال بپوشاند 
 100%ار اين دکمه ها مقدار گوشه چپ پايين پنجره پيش نمايش کليک کنيد تا در کن)  ( -يا ( + ) روی دکمه های 
در پايين اين پنجره مقدار مورد نظرتان را % همچنين می توانيد از منوی کشويی بعد از عالمت . را مشاهده کنيد 

 .انتخاب کنيد 
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 :اضافه کردن افکتها به اليه ديگر

فتوشاپ تنها اجازه اعمال يک فيلتر را برای هر افکت اليه ميدهد ، بطوريکه شما بايد يک اليه افکت جديد قبل از 
را که در  New Effect Layerبرای انجام اين کار ، آيکون . آنکه بتوانيد فيلتر ديگری را اضافه کنيد ، ايجاد کنيد 

 .قرار دارد کليک کنيد  Effect Layerپايين پالت 
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● Liquify: 

Liquify  در واقع يک فيلتر بسيار سرگرم کننده ای است که به شما امکان می دهد پيکسل های يک تصوير را
همانند حالتی حسی که ايجاد می شود . تحت فشار قرار داده ، آنها را لک لک کنيد يا حالت سيال در آنها ايجاد کنيد 

االبته اندازه قلم و فشار وارده را می توانيد در هنگام کار کردن . است که از ابزار نقاشی انگشت استفاده می کنيد 
همچنين می توانيد برای . انتخاب کنيد  Liquifyرا برای فعال شدن پنجره  Filter/Liquifyگزينه . تغيير دهيد 

 . از اين فيلتر استفاده کنيد ... و کشيدن ابروها و لبها و  تغيير چهره ، بزرگ و کوچک کردن بينی
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 :حفاظت از تصوير

را از نوار ابزار موجود در سمت چپ پنجره انتخاب کرده ، اندازه قلم و ميزان فشار وارده را در  Freezeابزار 
انتخاب کنيد و يک پوشش بر روی محيط هايی که می خواهيد در مقابل اعمال تغييرات  Tool Optionsقسمت 

 .محافظت شوند ايجاد کنيد تا از اعمال تغيير در محيطی که انتخاب کرده ايد ممانعت شود 

 :اعمال افکت

اندازه قلم و ميزان فشار را تعيين کرده و سپس  Tool Optionsاز بخش . يک قلم را از نوار ابزار انتخاب کنيد 
 .با يک حرکت دايره ای قلم را در تصوير بکشيد و شدت مورد نظرتان را ايجاد کنيد . آن را در تصوير بکشيد 

 

 

 :نکته

را که در  Revertاگر تحريف ايجاد شده در تصوير مناسب نبوده و مايليد تا به وضعيت اوليه آن بگرديد ، دکمه 
 .قرار دارد برای حذف کامل پوشش ايجاد شده کليک کنيد  Freezer Areaمت قس
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 :نکته

 View Option، تغييرات مورد نظرتان را در قسمت  Liuifyبرای کنترل نحوه ارائه افکتها و پوشش ها در پنجره 
می توان نمايش تصوير ، شبکه اساسی که تحريف واقعی را کنترل می کند ، رنگ و قابليت مشاهده . اعمال کنيد  

همچنين با . حتی می توانيد آن را ذخيره کرده و آن را به ديگر تصاوير نيز اعمال کنيد . و پوشش را کنترل کنيد 
کلی طرح ، اليه شود ، می توانيد جهت مشاهده وضعيت  تنها به يک اليه اعمال می Liquifyتوجه به اينکه فرمان 

 .های ديگر را نيز فعال و قابل مشاهده کنيد 

 :نکته

 ... )کوچک کننده ها ، بزرگ کننده ها و .( بقيه افکتهای اين فيلتر را امتحان کنيد ، نتايج جالبی خواهيد ديد 

 

 

 

 

 

 :Fibersفيلتر ●

مفاهيم يک اليه  Fibersفيلتر 
يا يک قسمت انتخابی را به 
بافت رشته ای سياه وسفيد 

تبديل می کند که همانند بافت 
در اولين نگاه . پارچه ای است 

رسد به نظر میاين فيلتر محدود 
زيرا هيچ نيازی برای رشته ای 

کردن تصويری سياه وسفيد 
اما . بافت عکس وجود ندارد 

از ترکيب بافت پارچه ای با 
يه ها و حالتهای ترکيب نمايی ال

روی  راز يک طرح نقاشی ب
 .پارچه را ايجاد کنيد 
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بصورت  Fibersفيلتر 
. عمودی اعمال می شود 

از اليه زمينه کپی بگيريد 
بر  Layersدر پالت . 

روی اليه کپی شده از 
پس زمينه کليک کرده و 

سپس برای باز شدن 
 Fibersکادر محاوره ای 

گزينه 
Filter/Render/Fibers 

را  Ok. را انتخاب کنيد 
کليک کنيد تا افکت به 
اليه انتخاب شده اعمال 

ترکيبی اليه  حالت. شود 
کپی شده را بصورت 

Muliply  تنظيم کنيد و
را  Opacityتنظيمات 

تغيير دهيد تا اينکه اليه 
ها با يکديگر ترکيب 

 .شوند 

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 89 

 :نکته

مشخصه  Strengthبر روی ميزان نرمی بافت تصوير کنترل دارد ، نوار لغزنده  Varianceهر چند نوار لغزنده 
در . مقدار باال در اين قسمت خطوط صاف و مشخصی ايجاد می کند . های بافت اصلی فيلتر را تعيين می کند 

 . حاليکه مقدار کم اين نوار حس نرمی بيشتری را در طرح ايجاد می کند 

 :Redial Blurفيلتر  ●

Redial Blur  در واقع حالت محو شدن شعاعی تصوير است و افکتی است که تصوير را در جهت نقطه مرکزی يا
در واقع همانند تکنيکهای عکاسی ايجاد يک لنز . در جهت چرخش آن در اطراف نقطه مرکزی محو می کند 

تأکيد در يک اين شيوه روش مناسبی برای . بزرگ کننده است که افکت تونلی به سمت موضوع ايجاد می کند 
برای باز شدن کادر محاوره . موضوع خاص يا محيط تصوير و برای کنترل شيوه ترکيب آن با کل تصوير است 

برای تعيين شدت افکت نوار لغزنده . را انتخاب کنيد  Filter/Blur Redial/Blurگزينه  Redial Blurای 
Amount  شود تغيير دهيد  به تصوير اعمالرا برای کنترل ميزان محوی که مايليد. 
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 :تعيين نوع و شيوه محو شدن

را برای تعيين اينکه آيا محو شدگی تصوير در اطراف نقطه مرکزی بچرخد يا بطور مستقيم  Zoomيا  Spinگزينه 
 . به داخل تصوير زوم شود ، انتخاب کنيد 

 :تعيين تنظيمات کيفيت

توجه . انتخاب کنيد  Qualityرا برای کنترل ميزان کيفيت در قسمت  Bestيا  Draft  ،Goodيکی از گزينه های 
ل موثر نيست و تنها نسبت به حالتهای با کيفيت کمتر، داشته باشيد که انتخاب کيفيت باالتر در اندازه و حجم فای
را کليک  Ok، دکمه  Redial Blurبرای اعمال فيلتر . زمان زيادتری برای اعمال شدن به تصوير احتياج دارد 

 .کنيد 

 :نکته

هستيد ، در قسمت پيش نمايش شبکه ای کليک کرده و در حاليکه  Redial Blurدر حاليکه در کادر محاوره ای 
سعی کنيد تا نقطه . دکمه ماوس را پايين نگه داشته ايد برای جابجايی نقطه مرکزی ماوس را به اطراف بکشيد 

 .ار دهيد مرکزی شبکه را بر روی کانون اصلی تصوير قر

 :نکته

 Redial Blurاغلب مقدار زيادی از تصوير را محو می کند ، بالفاصله پس ا اعمال فيلتر  Blurاز آنجا که افکت 
را برای بگرداندن مقداری از تصوير انتخاب کنيد و ميزان کدری را کاهش دهيد  Edit Fade Redial Blurگزينه 

 .ا از حالت ترکيبی استفاده کنيد ی

 

 ):پرتو نور(  Lens Flareفيلتر  ●

به تصوير باعث ايجاد يک يا چند نقطه نورانی روی تصوير می شود ، درست مثل  Lens Flareافزودن يک 
را برای باز کردن کادر  Filter/Render/Lens Flareگزينه . حالتی که عدسی يک دوربين رو به خورشيد باشد 

 Flare Centerايی مرکز پرتو يک پرتو نور کوچک در قسمت برای جابج. انتخاب کنيد  Lens Flareمحاوره ای 
برای تغيير موقعيت آن ، روی محل مورد نظر تصوير ، در کادر . نمايان می شود  Lens Flareکادر محاوره ای 

برای تعيين ميزان روشنايی از نوار لغزنده . پيش نمايش کليک کنيد تا نقطه نورانی به آنجا منتقل شود 
Brightness  و برای کنترل شدت نوراستفاده کنيد و تغييرات ايجاد شده در تصوير را در قسمت پيش نمايش
 .مشاهده کنيد 
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 :انتخاب نوع لنز

هر . پايين کادر محاوره ای را برای تعيين نوع لنز در افکت انتخاب کنيد ) گزينه  4معموال ( يکی از چند گزينه 
را برای  Okدکمه . کدام از اين گزينه ها در واقع تقليدی از افکت ايجاد شده در لنزهای مختلف را انجام می دهند 

 .تصوير کليک کنيد  و اعمال فيلتر به Lens Flareبستن کادر محاوره ای 

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 92 

 

 :نکته

Lens Flare  يکی از فيلترهای کاملی است که در ساخت فايلهای انيميشنGif  نيز می توانيد از آنها استفاده کنيد .
 .با افزايش روشنايی نور در انيميشن می توانيد يک افکت انفجاری از نور را ايجاد کنيد 

● Unsharp Mask: 

. واضح کردن تصاوير با فتوشاپ يکی از قابليت های مفيدی است که بطور معمول مورد استفاده قرار می گيرد 
وضوح . در صورتی که تصويرتان ، نامشخص و مبهم است ، می توانيد جزئيات را واضح و مشخص تر کنيد 

اسکنرها و با کيفيت باال تهيه شده  جزئيات تقريبا در تمامی تصاوير قابل اعمال است ، بجز عکسهايی که از طريق
 Unsharp Maskبهترين روش ايجاد وضوح در يک تصوير همانطور که قبال گفته شد استفاده از فيلتر . است 
در صورتی که پس از استفاده از اين فيلترها با هاله ای غير طبيعی در اطراف تصوير مواجه شديد گزينه . است 

Edit Undo  را انتخاب کنيد. 
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 . نمايان ميشود  Unsharp Maskکادر محاوره ای . را انتخاب کنيد  Filter/Sharpen/Unsharp Maskگزينه 

در کنار تصوير در حالت  –و + را فعال کنيد و مقدار بزرگنمايی تصوير را با کليک دکمه های  Previewگزينه 
در حاليکه نوار . را کنترل می کند  ، درجه و ميزان وضوح تصوير Amountنوار لغزنده . قرار دهيد  %100

نوار لغزنده . نگاه کنيد تا به وضوح مورد نظرتان دسترسی پيدا کنيد  Previewلغزنده را جابجا می کنيد به پنجره 
Radius  يک . کنترل می کند که آيا افکت تنها به يک پيکسل اعمال شود يا به گروه و مجموعه ای از پيکسل ها

مانع از اعمال  Thresholdتنظيمات . د در اين نوار لغزنده جزئيات تصوير را کاهش می دهد محدوده و مقدار زيا
برای آنکه افکت به تمام تصوير اعمال شود اين مقدار را صفر . افکت به بخشی از ناحيه جلوه رنگ می شود 

ازدسترسی به تصوير مناسب ، پس . برای تغيير جلوه رنگ از تيره به روشن اين مقدار را زياد کنيد . تعيين کنيد 
Ok  را کليک کنيد تا افکت به تصوير اعمال شود. 
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 :تعيين مقدار افکت

جابجا کردن نوار . نمايان می شود  Fadeکادر محاوره ای . را انتخاب کنيد  Edit Fade Unsharp Maskگزينه 
در صورتی که مايليد افکت . به سمت چپ ، افکت وضوح تصوير را به تدريج کاهش می دهد  Opacityلغزنده 

را بصورت  Modeتنظيمات قسمت . را کليک کنيد  Okرا نرم تر کنيد ، اين نوار لغزنده را تنظيم کرده و سپس 
Normal  دکمه  اعمال شده در تصوير باقی بماند ،در صورتی که مايليد افکت اوليه . قرا دهيدCancel  را انتخاب

 .کرده تا کادر محاوره ای بدون تغيير بسته شود 

 :Blurفيلتر  ●

متوجه می شويد که استفاده از اين فيلتر برای وضوح تصوير يک حرف جالب و خنده  Blurبا تست کردن فيلتر 
ايجاد وضوح و شفافيت دار است اما در واقع انجام چنين کاری امکان پذير است ، به عبارت ديگر می توان برای 

پس ما بصورت عمد محيط های پس زمينه . در يک بخش از تصوير ، محيط های ديگر آن را محو و کدر کرد 
تصوير را با استفاده از فيلتر . يک تصوير را مات می کنيم تا موضوع اصلی تصوير به وضوح مشخص شود 

Unsharp Mask  با استفاده از ابزارهای انتخابگر فتوشاپ ، محيطی از تصوير که می خواهيد فيلتر . واضح کنيد
Blur  ابزار . در آنجا اعمال شود را انتخاب کنيدFeather  لبه های قسمت انتخابی در يک تصوير را باريک و

بدين منظور گزينه . شود  محو می کند و در نتيجه پس از اعمال تغييرات ، آن بخش با تصوير يکنواخت می
Select Feathr  را انتخاب کنيد و در کادر محاوره ایFeather Selection  مقدار پيکسل مورد نظرتان را

پس از تعيين مقدار و برای اعمال افکت . اين مقدار بستگی به وضوح تصوير و اهميت موضوع دارد . تعيين کنيد 
 .را کليک کنيد  Okگزينه 
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 :Gaussian Blurفيلتر 

نوار .  فعال شود  Gaussian Blurرا انتخاب کنيد تا کادر محاوره ای  Filter/Blur/Gaussian Blurگزينه 
 .را کليک نماييد  Okسپس . را جابجا کنيد تا به تصوير دلخواهتان دست يابيد  Radiusلغزنده 

 

 

 :Blurروتوش تصاوير با 

را از جعبه ابزار انتخاب کرده و برای  Blur، ابزار )  Ctrl+D( بعد از غير انتخابی کردن قسمت انتخاب شده با 
 .تکميل محو شدگی در محيط های کوچکتر نقاشی کنيد 

 :نکته

بهتر کار می کند که نامحسوس  Blurرا بيش از حد به کار نبريد ، وقتی افکت  Blurبايد توجه داشته باشيد افکت 
 .تر و ماليم تر باشد 
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)  Save( وقتی که کليه کارها و تغييرات مورد نظر خود را بر روی تصوير ايجاد کرديد ، نوبت به ذخيره کردن 
ذخيره سازی کاربردهای مختلف ) قالب بندی ( برای اين منظور بايد توجه داشته باشيد فرمتهای . فايلتان می رسد 

به دليل اشغال ( بيشتر برای آرشيو کردن و ذخيره سازی روی هارد ديسک  JPEGمثال از فرمت . خاصی دارند 
منظور خروجی گرفتن برای چاپ و دستگاه های  به TIFFو از فرمت ) کرن فضای کمتر و از دست ندادن کيفيت 

) قالب بندی ( در نگاه اول ، تغيير فرمت يا . چاپی و استفاده کردن تصوير در ديگر برنامه ها استفاده می شود 
مخصوصا اگر با کلمات مختلفی که در کادرهای مربوط . يک فايل می تواند پيچيده و گيج کننده به نظر برسد 

هم پيچيده و سخت واقعيت آن است که بر خالف نگاه اوليه ، اين کار آن چنان . ايی نداشته باشيد وجود دارد ، آشن
نوع قالب بندی مختلف را به يکديگر تبديل می کند و می توانيد هر کدام را که مايليد  20فتوشاپ تقريبا . نيست 

 .انتخاب کنيد 

 :File Save Asگزينه 

فرمت ديگری را  Save Asی فايل ، می توانيد از طريق کادر محاوره ای صرف نظر از نوع فرمت و قالب بند
 .را انتخاب نماييد  File/Save Asبرای باز کردن اين کادر گزينه . برای فايل انتخاب کنيد 

 

 

 ) Save( ذخيره يک فايل 
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 :نام فايل و فرمت فايل

از . پاک کرده و يک نام فايل جديد برای آن وارد کنيد  Nameدر صورت تمايل ، نام فايل جاری را در فيلد 
 .نيز نوع قالب بندی مورد نظرتان را انتخاب کنيد  Formatطريق منوی کشويی 
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 :محل ذخيره فايل

در صورت تمايل ، از منوی کشويی باالی کادر محاوره ای استفاده کرده و به پوشه جديد مورد نظرتان که مايل به 
، با  Save Asکادر محاوره ای  Saveد صورت نياز می توانيد در قسمت . ذخيره فايل در آن جا هستيد برويد 

انتخاب اين گزينه به شما اطمينان می دهد که . د يک کپی تکراری از فايل را ايجاد کنی As a Copyانتخاب گزينه 
 .د و کپی ديگری از آن ايجاد می شود فايل اصلی تان رونويسی نخواهد ش
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 :JPEGفرمت 

 JPEG، کادر محاوره ای  Okذخيره کنيد ، با کليک کردن بر روی  JPEGهنگاميکه می خواهيد فايل را در فرمت 
Options  در قسمت . فعال می شودImage Options  وFormat Options  تنظيمات مورد نظرتان را تعيين

 .را کليک نماييد  Okکرده و سپس 

 :TIFFفرمت 

،  Save Asدر کارد محاوره ای  Okذخيره می کنيد با کليک کردن بر روی  TIFFهنگاميکه نوع فايل را بصورت 
در اين قسمت تعيين می کنيد . نمايان می شود  TIFF Optionsکارد مربوط تنظيمات اين نوع قالب بندی با عنوان 

را نيز فعال  LZW Compressionبعالوه می توانيد کادر مقابله ای . که خروجی شما بايد با سيستم سازگار باشد 
در اين قسمت شما ميتوانيد . انجام اين کار بدون  تغيير در کيفيت تصوير ، حجم فايل را کوچکتر می کند . کنيد 

ولی  کردهفايل را کمتر فشرده  RLEانتخاب . يکی را انتخاب کنيد  ZIPو  RLEن يکی از حالتهای فشرده سازی بی
فايل بيشتر فشرده شده اما سرعت ذخيره و  ZIPدر زمان ذخيره و بارگذاری فايل زياد می شود و با انتخاب نوع 

 .بارگذاری فايل بيشتر می شود 
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 :ذخيره اليه ها

يک فايل می توانيد هر اليه يا توضيحات ضميمه شده به فايل تصويری را بطور جداگانه ذخيره هنگام ذخيره 
انتخاب  Save Asاز کادر محاوره ای  Save Optinsرادر قسمت  Layersبرای ذخيره اليه ها ، گزينه . ييدنما

. را در اين قسمت انتخاب نماييد  Annotationsبرای حفظ هر ضميمه صوتی يا متنی نيز کادر مقابله ای . کنيد 
در صورتی که فايل شما بدون هيچ اليه يا ملحقاتی باشد يا اگر فايل انتخاب شده از اليه ها پشتيبانی نميکند ، اين 

 .گزينه ها غير فعال و خاکستری رنگ خواهد بود 

 

 :نکته

استفاده کنيد ميتوانيد ) همانند محيط وب ( داريد که قصد داريد از آن تنها به عنوان مشاهده ) عکسی ( اگر تصوير 
خواهيد ورد استفاده قرار می گيرند که میبرای اسناد و مواردی م PDFفرمت . ذخيره کنيد  JPEGفايل را با فرمت 

نيز برای مواردی استفاده می شود که  TIFFفرمت . طرح بندی آنها را حفظ کرده و نسخه چاپی از آنها ايجاد کنيد 
،  IIIustratorير در فايل شما وجود دارد و قصد استفاده از فايل نتيجه در برنامه هايی همچون برش های مس
Page Maker  ياIn Design  و يا کارهای چاپی را داريد. 

 :نکته

به عبارت ديگر . تحليل ميرود  JPEGدر صورت ذخيره متناوب فايل در قالب  JPEGکيفيت تصوير يک فايل 
به . فشرده سازی آنها يکبار صورت نمی گيرد و هر زمان که فايل را ذخيره می کنيد اين عمل صورت می گيرد 
 .همين دليل تنها در انتهای کار و پس از دست يافتن به نتيجه نهايی بايد فايل را در اين قالب بندی ذخيره کنيد 
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 6نرم افزار تا ورژن  نوار ابزارفتوشاپ از اولين
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 ) Short Keys( ترفندها و ميانبرها 

 

 Marquee Tool : کليد ميانبرM . 
 Move Tool : کليد ميانبرV . 
 Lasso Tool : کليد ميانبرL . 
 Magic Tool : کليد ميانبرW . 
 Crop Tool : کليد ميانبرC . 
 Slice Tool : کليد ميانبرK . 
 Healing Tool : کليد ميانبرJ . 
 Brush Tool : کليد ميانبرB . 
 Stamp Tool : کليد ميانبرS . 
 History Brush Tool : کليد ميانبرY . 
 Eraser Tool : کليد ميانبرE . 
 Gradiant Tool : کليد ميانبرG . 
 Blur Tool : کليد ميانبرR . 
 Dodg Tool : کليد ميانبرO . 
 Path Selecion Tool : کليد ميانبرA . 
 Type Tool : کليد ميانبرT . 
 Pen Tool : کليد ميانبرP . 
 Rectangle Tool : کليد ميانبرU . 
 Note Tool : کليد ميانبرN . 
 Eyedropper Tool : کليد ميانبرI . 
 Hand Tool : کليد ميانبرH . 
 Zoom Tool :انبر کليد میZ . 
 Quick Mask : کليد ميانبرQ . 
 از کليد : ليست قلمهاF5  استفاده شود. 
  پالتColor : از کليدF6  استفاده شود. 
  پالتLayers : از کليدF7  استاده شود. 

  پالتNavigator : از کليدF8  استفاده شود. 
  پالتHistory : از کليدF9  استفاده شود. 
  ساخت فايلNew : از ترکيب کليدهای

Ctrl+N  استفاده شود. 
 از کليد : پنهان و آشکار ساختن ابزار و پالتها

Tab  استفاده شود. 
 Cut،Past،Copy:  از کليدهای ميانبر و ترکيبی

Ctrl+C  )Copy  ( ،Ctrl+X  )Cut  ( ،Ctrl+V 
 )Past  ( استفاده کنيد. 
 از کليدهای ترکيبی : زوم کردنCtrl+Space 

کنيد و يا بر روی استفاده کرده و با ماوس کليک 
 .ناحيه خاصی ماوس را درگ کنيد 

 Select All : از کليدهای ترکيبیCtrl+A  استفاده
 .کنيد 

 از کليدهای ترکيبی : پرينت کردن+P  استفاده
 .کنيد 

 Invert : از کليدهای ترکيبیCtrl+I  استفاده کنيد. 
 Save : از کليدهای ترکيبیCtrl+S ستفاده کنيد ا. 
 Save As : از کليدهای ترکيبیCtrl+Shift+S 

 .استفاده کنيد 
  بستن عکس )Close  :( از کليدهایCtrl+W  و

 .استفاده کنيد  Ctrl+Qدر برخی ورژنها 
  تنظيمLevels : از کليدهای ترکيبیCtrl+l  استفاده

 .کنيد 
  تنظيم :Curvers از کليدهای ترکيبیCtrl+M 

 .استفاده کنيد 
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 ابتدا کليدهای : بزرگ نمايی با ماوسAlt+Ctrl  را
ماوس را باال و ) غلطک ( گرفته و اسکرول 

 .پايين کنيد 
 ا انتخاب متن مورد نظر ر :تغيير اندازه فونت

 و يا ++CtrL+Shift   نموده با ترکيب کليدهای
Ctrl=قابل افزايش يا کاهش خواهد  اندازه فونت

 .بود 
 کليد : جابجايی به چپ و راستCtrl  را نگه داشته

 .را حرکت دهيد ) غلطک ( و اسکرول ماوس 
 قسمتی را انتخاب کرده بدون : تغيير ناحيه انتخابی

رها کردن کليک ماوس و با نگه داشتن کليد 
Spacebar  مکان ناحيه انتخابی را تغيير دهيد .

 Selectناحيه ای را  Marquee Toolبا ابزار ( 
را نگه  Spaceکرده بدون رها کردن ، کليد 

 )داشته ناحيه را جابجا کنيد 
  جابجايی رنگForeground  وBackground :

 . Xکليد ميانبر 
  ريختن رنگForground از ترکيب  :در اليه

 .استفاده کنيد  Alt+Back Spaceکليدهای 
 می توانيد با زدن : انتخاب زير مجموعه هر ابزار

حرف ميانبر ، آن ابزار را انتخاب کرده و با نگه 
و تکرار آن حرف ، زير  Shiftداشتن کليد 

 .مجموعه های آن ابزار را انتخاب کنيد 
 از ترکيب کليدهای  :تغيير نرمی و سختی قلم

Shift  تر يا نرم تر  قلم خود را سخت] يا [ و
 .کنيد 

 ابتدا : تغيير نشانگر ماوس در ابزارهای انتخابی
را )  Lassoمانند ( يکی از ابزارهای انتخابی 
را  Caps Lockانتخاب کرده ، سپس کليد 

خواهيد ديد نشانگر بصورت . روشن کنيد 
Precise  ) در می آيد ) بصورت دقيق. 

  تغيير مقادير عددیInput Box : بر روی
و ) قرار بگيريد ( کادرهای عددی کليک کرده 

را بچرخانيد تا ) غلطک ( سپس اسکرول ماوس 
 .اعداد کم و زياد شوند 

 متن : تغيير حالت حروف متن به حروف بزرگ
مورد نظر را انتخاب و از ترکيب کليدهای 

Ctrl+Shift+K  استفاده کنيد. 
 از ترکيب کليدهای : محو کردن رنگ

Shift+Alt+Right Click  استفاده کنيد. 
  در هنگام رسم خط با زدن : دقيق رسم خطنشانگر

نشانگر دقيق را مشاهده خواهيد  Capslockکليد 
 .کرد 

  تغييرOpacity می توانيد با کليدهای عددی : اليه
اليه انتخابی را تغيير  Opacityکيبورد ميزان 

 .دهيد 
 بر روی فلش سمت چپ  : مخفی کردن پالت

 .کليک کنيد تا مخفی شود  وگوشه هر پالت
 در هنگام رسم خط کليد : رسم خط صافShift  را

 .نگه داريد 
 را بر روی اليه مورد / کليد : قفل کردن اليه ها

 .شود  Lockنظر بزنيد تا 
 اگر بر روی چشم : خاموش و روشن کردن اليه

موجود در کنار هر اليه در کادر اليه ها کليک 
جدد بر روی آن ، کنيد خاموش شده و با کليک م

 .اليه روشن می شود 
 با نگه داشتن کليد : مخفی کردن ساير اليه هاAlt 

در ( بر روی اليه ای که می خواهيد روشن باشد 
، بقيه اليه ها ) پالت اليه ها و قسمت چشم 

 .خاموش می شود 
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 روی کادرهای عددی کليک : تغيير مقادير عددی
جهت ( و سپس مکان نما ) قرار بگيريد ( کرده 
با فشار . باال و پايين اعداد را تغيير دهيد ) دار 
ال و پايين اعداد و زدن کليدهای با Shiftکليد 

 .تغيير می کند  10بصورت مضربی از 
 برای هر ابزار کليد : انتخاب هر ابزار

مخصوصی وجود دارد و با نگه داشتن کليد 
مربوط به آن ابزار و يا کليک راست کردن روی 

ابزار يک حرف انگليسی مشاهده می کنيد که 
 .هر ابزار می باشد )  Short Key( کليد ميانبر 

 برای خاموش : مخفی کردن اليه های يک رديف
کردن  کردن يک رديف از اليه ها به جای کليک

تکی بر روی چشم کنار اليه ها می توانيد با نگه 
داشتن کليک ماوس و حرکت بر روی چشم از باال 

 .به پايين آنها را خاموش کنيد 
 برای کم : اضافه کردن يا کم کردن ناحيه انتخابی

و برای اضافه  Altکردن قسمتی از ناحيه ، کليد 
را در هنگام استفاده از  Shiftکردن کليد 

، نگه داشته و با ابزار ، ناحيه  های انتخابیابزار
 .دلخواه را انتخاب نماييد 

 اليه مورد نظر را انتخاب و : زير رو بردن اليه
 .استفاده کنيد ] يا [ و  Ctrlاز کليدهای ترکيبی 

 می توانيد ] يا [ با زدن کليدهای : تغيير اندازه قلم
 .اندازه های قلم را کوچک و بزرگ کنيد 

 با استفاده : به زيرترين و روترين اليه بردن اليه
و انتخاب ] يا [ و  Shift+Ctrlاز کليدهای ترکيبی 

 .اليه مورد نظر فرمان خود را اعمال کنيد 
 اليه ای را در پالت اليه ها انتخاب : حرکت اليه

و کشيدن ماوس  Ctrlکرده و با نگه داشتن کليد 
 .اليه مورد نظر را حرکت دهيد 

 Flat  از ): ادغام کردن اليه ها ( ها کدن اليه
 .استفاده کنيد  Ctrl+Shift+Eکليدهای ترکيبی 

 با نگه داشتن کليد : تغيير فاصله بين خطوط متن
Alt  باال و ) جهت دار ( و کليدهای مکان نمای

پايين و انتخاب متن مورد نظر ، می توانيد فاصله 
 .بين خطوط را تغيير دهيد 

 Deselect  از ): از انتخاب خارج کردن ( کردن
 .استفاده کنيد  Ctrl+Dکليدهای ترکيبی 

  انتخاب آخرين ناحيه انتخابی )Select  :( از
 .استفاده کنيد  Ctrl+Shift+Dکليدهای ترکيبی 

 در هنگام استفاده از ابزار قلم : انتخاب قلم مناسب
Brush  می توانيد بر روی تصوير کليک راست ،

 .ت قلمها باز شود کرده تا ليس
 از کليدهای ترکيبی : اليه جديد

Ctrl+Alt+Shift+N  استفاده نموده تا يک اليه
 .جديد ايجاد شود 

 از کليدهای ترکيبی : کپی از اليهJ+  استفاده کنيد. 
 برای اعمال تغيير سايز ، : تغيير شکل اليه

بر روی اليه ، از ... چرخاندن ، کج کردن و 
 .استفاده کنيد  Ctrl+Tکليدهای ترکيبی 

 

 

 

 

 

 پايان
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