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است که برای  (Adobe)ادوبی  یکی از محصوالت شرکت

 های عامل و به تازگی سیستم Macو  Windowsهای  عامل تمسیس
ارائه شده است. ابزارهای قدرتمند در عین  iOSو  Androidموبایل 

افزار را از بعد از انتشار  آسانی فتوشاپ این نرم همچنین سادگی و
، حتی کس روزها لفظ فتوشاپ دیگر برای هیچ تا حدی که اینبه شهرت زیادی رساند. خود   7نسخه ی 

به ویرایش  یی ندارند ناشناخته نیست و گاهی اوقات به اشتباهکسانی که با مفاهیم کلی رایانه هم آشنا
ی ساخته شده برای ویرایش  که فتوشاپ یکی از هزاران برنامه در صورتیویند. گ عکس، فتوشاپ می

تشر شد و آخرین من 3331سال  افزار در ی این نرم اولین نسخه عکس است )و صد البته بهترین(.
ی  دی. این نسخه چهاردهمین نسخهمیال 2131در سال  افزار )در زمان نگارش کتاب( ی این نرم نسخه

است در نامگذاری این نسخه از  Creative Cloudکه مخفف عبارت  CCباشد و ادوبی از  فتوشاپ می
شاپ در صنعت از فتوت. اس سری نرم افزارهای خود )که فتوشاپ هم عضوی از آن هاست( استفاده کرده

شود. اما باید بدانیم که  و ... استفاده می ها آرایی کتب و مجالت، روتوش عکس چاپ، طراحی وب، صفحه
توان به بیان  شخص است و با پذیرش این نکته می ی کامالً محصور به مهارت و سلیقهتوانایی فتوشاپ 

افزار را به  قصد داریم این نرم در این کتاب وجود دارد!« هر کاری»این مهم رسید: با فتوشاپ امکان 
 ن مطالب کتاب بتوان به تعامل با رابطای که در آن پس از خواند ای متفاوت آموزش دهیم. شیوه شیوه

آرایی،  صفحهای پرهیز شده و در نگارش،  کننده و کلیشه توشاپ پرداخت. از طرح مطالب خستهکاربری ف
عیب  بیهیچ کاری  مسلماً وسواس به خرج داده شده است. لب نهایتی مطا بندی ارائه یش و اولویتویرا

 ها را به حداقل برسانیم. کنیم که آن و ایراد نیست، ولی سعی می

  https://facebook.com/asajadi84بوک نویسنده:  فیس

  http://www.parsbook.org/?s=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%8Cهای دیگر نویسنده:  کتاب

 متنآهنگای از  ارائه
 «زیباترین متن های موسیقی پارسی بر روی عکس»
 
 

 https://facebook.com/matnaahangفیس بوک:                     https://instagram.com/matnaahangاینستاگرام: 

 فتوشاپ
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 کاربری: رابطآشنایی کلی با فصل اول، 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adobe Photoshop CC  (Microsoft Windows) interface 

 باالحیطی شبیه به تصویر با م خود ی نصب شده بر روی سیستم بعد از باز کردن فتوشاپ بسته به نسخه
افزار  از امکانات روز این نرم کنید تا اوالًبه باال استفاده  CS3بهتر است که از نسخه ی  .شوید مواجه می

روی ی نصب شده بر  دلیل قدیمی بودن نسخهافزار به  انیاً مغایرتی با روند آموزش نرممند شوید و ث بهره
نصب و  XPعامل ویندوز  بر روی سیستم CCی  . الزم به ذکر است که نسخهسیستم خود نداشته باشید

ی  خود، شما ملزوم به نصب نسخه عامل بر روی پارتیشن شود و در صورت وجود این سیستم میاجرا ن
د. دقت کنید که حتماً درایور نی با این نسخه ندارهستید که البته فرق چندا CS6یعنی  قبلی فتوشاپ

رخی امکانات آخرین آپدیت خود باشد. زیرا ممکن است که ب در کارت گرافیک شما نصب و ترجیحاً
 سازها در صورت عدم سازگاری کارت گرافیک غیرفعال شوند. بعدی سنگین فتوشاپ مثل سه

 تا بیشتر با رابط کاربری فتوشاپ آشنا شویم: پردازیم گذاری شده می با هم به بررسی موارد شماره

با کلیک بر روی هر کدام از  اند. رار دارند اغلب در منو جای گرفتهفرامینی که در فتوشاپ ق :منو -3
آبشاری  وجود نداشت( منوی 3D آیتمبودند و  آیتمده  CS4ی  )که تا قبل از نسخه آیتماین یازده 

مهم همیشه یک کلید میانبر دارند. مثال با کلیدهای میانبر  فرامین د.شو مربوط به آن کلید باز می
Crtl+S کلیدهای میانبر همواره در کنار دستور خود در منوی  شود. ی فعال ذخیره می پروژه

در منوی  Keyboard Shortcutsی  با گزینه نیز اند. امکان تغییر میانبرها نوشته شده یآبشار
Edit ترین  مهم کتاب اواخردر در جدولی  شود. ن توصیه نمیوجود دارد که دستکاری آن چندا

 اند. میانبرهای فتوشاپ آورده شده

A 
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کردن، برش و... الزم اند شاپ که برای کشیدن، نوشتن، جابجا ابزارهای فتو ی ابزار: جعبه -2
ی  جعبههای فتوشاپ است.  جرهترین پن رار دارند. این پنجره یکی از مهمهمگی در این بخش ق

 بررسی شده است.اختصاصاً  2صل ابزار در ف

پایین منوی اصلی فتوشاپ قرار  با کلیک بر روی هر ابزار، تنظیمات آن ابزار در نواری نوار ابزار: -1
 گیرد. می

در نظر  گرافیکی کوچک و سودمندی هایهای فتوشاپ را عملگر توان پنل می :های فتوشاپ پنل -4
منو  Windowبخش های فتوشاپ در  پنل میلیست تما ی خاصی دارند. گرفت که هر کدام وظیفه

گردد و  بود آن پنل، بر روی صفحه ظاهر میقرار دارند که با کلیک بر روی هر کدام در صورت ن
توان به صورت گروهی )یک پنل با چند سربرگ( نیز مرتب کرد.  ها را همچنین می پنل بالعکس.

 کشانیم. مییک پنل گروهی های  ل شناور را با ماوس به سمت سربرگبرای این کار یک پن
در صورتی که از پنلی استفاده نشود و وجود آن هم الزم باشد بهترین  شده:های کوچک  پنل -5

بر  شود که با کلیک است. در این صورت تنها آیکون آن نمایش داده میگزینه کوچک کردن آن 
های  منقطه ی پنلاوس به برای کوچک کردن یک پنل آن را با م د.یاب روی آن آیکون گستردگی می

 کشیم. بسته شده می
توان هر  نوار ابزار این است که میی ابزار و  های کوچک و گسترده و حتی جعبه ی مهم در رابطه با پنل نکته

به  های ویندوز هتوان آن ها را مثل سایر پنجر جابجا کرده و تغییر مکان داد؛ میها را با ماوس  کدام از آن
ها را به  ی پایینی( آن ی اصلی فتوشاپ )به جز لبه های پنجره ها به لبه با کوبیدن آن حالت شناور در آورد و یا

 سنجاق کرد. ی اصلی پنجره

 

 

 

 

تصویر با رنگ قرمز های موردنظر در این  لبه
 اند. نشان داده شده

ی که در آن تصویر خالی و خاکستری رنگ، محیط کار ماست. محیط این فضای کار:محیط  -6
توان انجام  یا کارهای دیگری که میپردازیم و  می پروژهکنیم، به ویرایش یک  می جدیدی ایجاد

ی کارهایی  خروجی ما و نتیجه کنیم؛ ا با ابزارهای جعبه ابزار کار میدر این محیط است که م .داد
ی پنل ها  همه Tabتوان با فشردن کلید  . میشود در این فضا نشان داده می نیز ایم که انجام داده

توان با  اختیار گرفت. میبزرگتری در  یط کارمخفی کرد و محبه طور موقت ی ابزار را  جعبه و
 گرداند.نیز همه چیز را به حالت اول باز Tabفشردن مجدد 
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در وجود دارد که  ها پنل و موقعیت در فتوشاپ چند حالت برای چیدمان :(Workspace) چیدمان -7
گسترده خواهند شد. از این تر آن  های کاربردی پنل فتوشاپاز  ی ما نوع استفادههر کدام بسته به 

 Newهای  نقاشی را نام برد. از طریق گزینهتوان عکاسی، تایپوگرافی و  ها می چیدمان
Workspace  وDelete Workspace هایی کرد  وان اقدام به ایجاد و حذف چیدمانت نیر می

های فتوشاپ توسط کاربر  که یکی از چیدمانستند. در صورتی ی او ه سط کاربر و با سلیقهکه تو
توان آن را به حالت قبلی  می Reset Workspaceی  ر کرده باشد با استفاده از گزینهتغیی

 ترین است. برای افراد مبتدی مناسب Essentialsفرض یعنی  حالت پیش بازگرداند.

 

 ی فتوشاپ: ایجاد اولین پروژه

ی ی جدید از منو برای ایجاد یک پروژه
File ی  گزینهNew  را انتخاب کرده و

 را فشار Ctrl+Nیا کلیدهای میانبر 
دهید )استفاده از کلیدهای میانبر به 

ت سرعت بیشتر در فتوشاپ توصیه عل
ود. با ش ی زیر باز می شود(. پنجره می

 کنیم: هم این پنجره را بررسی می

ی خود را  ام پروژهن Nameدر بخش 
حتماً انجام ا . این کار رکنیم وارد می

 نام ها کار بی دهید تا در آینده ده
(Untitled) زیادی اتالف وقت ر کدام نیاز به باز کردن آن ونداشته باشید که برای دیدن محتویات ه 

 .)مثل من!!!( باشد

پردازیم و بعد از  اند می رار گرفتهکه درون کادر خاکستری رنگ ق Presetدر ادامه ابتدا به بررسی اجزای 
 را بیان خواهیم کرد. Presetمفهوم  آن

دلخواه وارد ( را به yعرض تصویر )محور  Height( و در بخش xطول تصویر )محور  Widthدر بخش 
و یا اگر باقی بگذارید  Default Photoshop Sizeی خاصی در ذهن ندارید بر روی  کنید و یا اگر پروژه

Preset آن را به  است ی دیگری بر روی گزینهDefault Photoshop Size  تغییر دهید. در مقابل
ی بعدی  گزینهمتر، پیکسل و...(.  متر، میلی ها ذکر شده است )مثل سانتی ی طول و عرض، واحد آن اندازه
اینچ(  به معنی نقطه در dot per inch)مخفف  dpi( است که واحد آن Resolutionپذیری ) تراکم

ه تنها در مانیتور نمایش است و برای سایر تصاویر ک 111چاپی باشد. بهترین اندازه برای کارهای  می
ی چاپ  ارد در چاپ کار است و سایز پروژهعددی استاند 111عدد  کند. نیز کفایت می 71شوند  داده می

سانتی متر  31ای که گفته شده است خواهد بود. یعنی اگر سایز پروژه را  به اندازه شده در این حالت دقیقاً
سانتی متر چاپ  31 ی باشد به همین اندازه 111فته باشیم تنها در صورتی که این عدد برابر در نظر گر

 خواهد شد.

)تنها نمایش در بحث بسیار است. تا همین حد که برای کارهای کامپیوتری  Color Modeدر رابطه با 
های  در بخش .ودش استفاده می CMYKی  ای چاپی از گزینهو برای کاره RGBی  مانیتورها( از گزینه
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ی سفید   زمینه پردازیم. در صورتی که قصد دارید کار نهایی شما دارای پس بعدی به تکمیل این مبحث می
قرار دهید و در غیر این صورت بر روی  Whiteرا بر روی  Background Contentsی  باشد گزینه

Background Color زمینه و  پیشباشید )رنگ داشته  زمینه د تا کار جدیدی با رنگ پیشقرار دهی
ای نداشته  زمینه تی هم که قصد دارید تصویر هیچ پسدر ادامه توضیح داده خواهد شد(. در صور زمینه پس

ی  زمینه سو تصویری با پ زمینه فاده کنید. تفاوت تصویری بدون پساست Transparentی  باشد از گزینه
 در زیر نشان داده شده است )حاشیهشکل وند با ش در بسیاری از جاها اشتباه گرفتهاست سفید که ممکن 

 است(. ی هر تصویر با رنگ قرمز مشخص گشته

 

 

 

 ی سفید زمینه تصویری با پس                   زمینه           تصویری بدون پس

تصویری با  وجود پیکسل است.« عدمِ»شود تفاوت میان پیکسل سفید و ی مهمی که باید دانسته  نکته
تصویر بدون رنگ تفاوتی با ی کاغذ سفید و یا صفحه ی وب سفیدی سفید ممکن است بر رو مینهز پس
 زمینه نداشته باشد ولی در جایی با رنگی غیر از سفید تفاوت خود را نشان خواهد داد. پس

ی تخمینی پروژه نوشته  ازهاند Image Sizeی سمت راست و پایین همین پنجره، در بخش  در گوشه
 شود. می

presetی  ر کلی تنظیمات مشخصی که در پنجره: ممکن است که اندازه، رزولوشن و به طوNew  وارد
های بعدی ذخیره  امکان که مشخصات را برای استفادهکنیم به طور مکرر الزم به استفاده باشند. این  می

وارد نموده و سپس  ریمی آن را دا ر ابتدا مشخصاتی را که قصد ذخیرهنام دارد. برای این کا Presetکنیم 
وجود  Delete Presetها نیز با کلید preset. امکان حذف کنیم کلیک می Save Presetبر روی کلید 

، مشخصات مدنظر را انتخاب کرد. این منو عالوه بر Presetتوان از منوی کشویی  دارد. بعد از این کار می
در بخش  A4دارد. مثل کاغذ  های کاربر، سایزها و مشخصات دیگری همPresetشامل بودن 

International Paper  که بعد از انتخاب این گزینه امکان انتخاب سایز در منوی کشویی پایینی(
(Sizeوجود خواهد داشت ) ؛ نه فقط در موردInternational Paper هایی که  ی گزینه بلکه در مورد همه

های  و یا رزولوشن صورت خواهد گرفت.( Sizeمجموعه از منوی کشویی عه دارند انتخاب زیرمجموزیر
(720p )HD ( 1080وp)Full HD   در بخشFilm & Video. 

 Print Screenکامپیوتر موجود باشد )برای مثال از صفحه  RAMی  در صورتی که تصویری در حافظه
رنگ  ری)که در مواقع عادی خاکست Clipboardی  وی گزینهبه طور اتوماتیک بر ر preset(، گرفته باشیم

 و غیرفعال است( رفته و مقادیر طول و عرض برابر سایز تصویر نامبرده خواهد بود.

 .دهیم لیک کرده و یا اینتر را فشار میک OKدر انتها بر روی کلید 

ناور بودن و هم قابلیت ی این پروژه هم قابلیت ش ما ساخته شد. اگر دقت کنید پنجرهی فتوشاپی  پروژه
ها  ها را با سربرگ توان تعدادی از آن ی اصلی فتوشاپ را داراست؛ حتی می شدن به پنجره سنجاق

 .تواند شناور شود ی گروه نیز می بندی کرد و حتی پنجره گروه
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ی قدیمی و یا یک عکس معمولی در فتوشاپ است. فرمت  مبحث این فصل، باز کردن یک پروژهآخرین 
... دارند که و JPG ،PNGهایی نظیر  رمتها نیز ف باشد. سایر عکس می PSDهای فتوشاپ  فایل

 ها توضیح داده خواهد شد. ی آن درباره

را انتخاب کرده و یا از کلیدهای میانبر  Openی  گزینه Fileکردن یک فایل در فتوشاپ از منوی برای باز 
Ctrl+O کلیک کردن تخاب فایل دو باری ان کنیم. راه دیگر باز کردن پنجره استفاده می (double click )

ی اصلی فتوشاپ سنجاق شده  ای به پنجره رنگ است. اگر پروژه بر روی محیط کار خالی و خاکستری
نمایید. برای  حیا کنید و سپس دو بار کلیکاست ابتدا با شناور کردن آن پنجره، فضای گفته شده را ا

Zoom in نمایی( از کلیدهای  کردن )بزرگCtrl ای ی کلید مثبت )+( و بر عالوه هبZoom out کردن 
 شود. ( استفاده می-ی کلید منفی ) عالوه به Ctrlنمایی( از کلیدهای  )کوچک

 فصل دوم، ابزارها:

 کنید. که در زیر مشاهده می ی ابزار ای است به نام جعبه های فتوشاپ، پنجره ترین پنجره یکی از مهم
زیاد این جعبه در فتوشاپ شما تنها یک  ی ابزار در این تصویر دارای دو ستون است. ولی به احتمال جعبه

روی پیکان کوچکی که در باالی جعبه ابزار قرار بر ست ا ستون دارد. برای دو ستونه کردن جدول کافی
ست مجدداً روی ا د. برای برگرداندن به حالت قبلی نیز کافی( کلیک کنید تا ستون مضاعف شودارد )
 شود. ای راحتی کار توصیه میبر پیکان کلیک کنید. حالت دو ستونه همان

 گردد. تبدیل به آن ابزار می فلش ماوسبا کلیک بر روی هر ابزار 

 
ابزارهای انتخاب: شامل ابزارهایی برای 

از  انتخاب بخشی از شکل، بریدن بخشی
 تصویر و...

 
 

ابزارهایی برای شامل ابزارهای نقاشی: 
(، مو براش )قلمشامل  کشیدننقاشی 

 کن و...کن، محو پاک
 
 

 شامل ابزارهایی ابزارهای متن و بردار:
مسیرهای  بر روی کار و یابرای درج متن 

 خطی و اشکال هندسی

 

 

روی یکی از این ابزارها هر کدام از ابزارها دارای کلید میانبری هستند. اگر ماوس را بر 
شود.  مینبرش در داخل یک پرانتز نوشته نام آن ابزار به همراه کلید میا نگه داریم

 بزارهای انتخابا

 

 قاشیـابزارهای ن

 

ای ــــــزارهـــــاب

 ردارـــــتن و ب  ـم
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است که با فشردن این حرف از می باشد و این بدین معن Gحرف  gradientبرای مثال کلید میانبر ابزار 
 گردد. کلید ابزار نامبرده فعال می صفحه

ین یعنی ابزار موردنظر دارای در سمت راست و پایین برخی از ابزارها مثلث کوچکی قرار دارد و ا
ه و ی هر ابزار بر روی آن راست کلیک کرده و یا کلیک کرد یرمجموعهباشد. برای دیدن ز زیرمجموعه می

 .کنیم بزار موردنظر خود را انتخاب می. سپس از منوی آبشاری باز شده اداریم نگه می

 ناحیه آن در تغییرات تنها خواهیم می که تصویر از بخشی کردن جدا برای فتوشاپ در :انتخاب ابزارهای
 ناچاریم تصویر، در سوژهیک  موهای رنگ تغییر برای مثالً. کنیم می استفاده دنکر انتخاب از پذیرد صورت

منتقل کردن یک  برای. کند می تغییر تصویر تمام رنگ صورت این غیر در. کنیم «انتخاب» را او موهای که
قبلی هم به کنیم. در غیر این صورت پیرامون تصویر « انتخاب»شخص به یک تصویر دیگر، باید او را 

ای از تصویر  گی برای انتخاب ناحیهجز چند استثنا( همشود. ابزارهای این بخش )به  تصویر اولیه منتقل می
ای فوق تنها در تفاوت ابزارهبه ابزار استفاده شده هیچ ارتباطی ندارد و  یی انتخاب هستند. ماهیت ناحیه
ای بخشی از  ه صورت شابلونی دایرهن ابزارها ببرای مثال یکی از ای ی انتخابی است. روش انتخاب ناحیه

سازد  انتخاب اشیاء نامنظم را فراهم میکند، دیگری مستطیل، یک ابزار دیگر امکان  تصویر را انتخاب می
 و...

شود یک عکس باز کرده و بر روی آن عمل  رهایی که در ادامه توضیح داده میبرای امتحان هر یک از ابزا
را انتخاب کرده و در داخل و  (مو قلمبراش )قسمت ابزارهای نقاشی را انجام دهید. از  انتخاب قسمتی

ی انتخابی اقدام به نقاشی کنید. متوجه عمل نکردن این ابزار )و هر ابزار دیگری( در خارج از  خارج ناحیه
 ی انتخابی خواهید شد. ناحیه

این ابزارها در گروه  پردازیم. دقت کنید که بیشتر به بررسی اغلب ابزارهای موجود در این بخش می
ست مجموعه دارند راروی ابزارهایی که زیر ها باید بر هستند و برای مشاهده و انتخاب آنزیرمجموعه 

ن طور که قبالً هم گفته شد در سمت چپ و پایین چنی ه داشت(. همانکلیک کرد )و یا کلیک کرد و نگ
 .مجموعه وجود داردی وجود زیر ابزارهایی مثلث کوچکی به نشانه

 انتخاب بخشی از تصویر به صورت مستطیل

 انتخاب بخشی از تصویر به صورت بیضی
 انتخاب تنها یک ردیف پیکسل )افقی(

 یکسل )عمودی(انتخاب تنها یک ردیف پ

 
ض توان نسبت طول و عر بخشی به صورت مستطیل یا بیضی می با نگه داشتن کلید شیفت هنگام انتخاب

 .(یعنی مربع و دایره کشید) شکل را به صورت برابر حفظ کرد

 انتخاب یک بخش به صورت کشیدن حاشیه با ماوس

 انتخاب یک بخش به صورت چندضلعی

 انتخاب یک بخش با خاصیت آهنربایی
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نقطه انتخاب کردن شکل را طرز کار با ابزار انتخاب چندضلعی به صورتی است که با کلیک بر روی یک 
شود  ی اولیه به این نقطه کشیده می ای دیگر خطی از نقطه اوس به نقطهبعد از جابجا کردن م کنیم. آغاز می

ی کلیک شده در جای خود فیکس می شود  ه با یک بار دیگر کلیک کردن نقطه)یک ضلع چندضلعی( ک
توان اضالع بیشتری به شکل اضافه کرد. این ابزار کارآمدترین  گیرد( و می شکل می )یک رأس چندضلعی

ی اول وصل  ی فیکس شده به نقطه فتوشاپ است. با دو بار کلیک کردن آخرین نقطهار انتخاب در ابز
ی اول و  )برای وصل شدن نقطه ی انتخابی است گردد که همان ناحیه ای تشکیل می بستهشود و شکل  می

ذف برای ح .ست کلید ماوس را رها کنید(ا آخر در ابزار فاقد خاصیت چندضلعی و آهنربایی )ابزار اول( کافی
 فشرده شود. Backspaceست یک بار کلید ا کافینیز ی فیکس شده در هر مرحله  آخرین نقطه

زمینه کامالً مشهود  مرز بین شکل موردنظر و پس رود که زمانی به کار می نیز طیسیابزار انتخاب مغنا
د مشخص رت هوشمنی انتخابی را به صو ها مرز ناحیه ابزار از طریق اختالف رنگ پیکسلباشد. این 

 کند. می

 ابزار انتخاب سریع

 چوب جادویی
 

. این ابزار از اختالف مو مشخص کرد انتخابی را با قلم ی توان ناحیه با استفاده از ابزار انتخاب سریع می
ابزار )نوار پایین  ها در نوار موی موردنظر را از لیست براش توان قلم میکند.  ها استفاده می رنگ پیکسل
 نقاشی بیشتر توضیح خواهیم داد.ها در قسمت ابزارهای  شاپ( انتخاب کرد. در مورد براشتومنوی اصلی ف

زمینه بسیار مشخص  های پس شخص و واضح که تفاوت آن با پیکسلبرای انتخاب یک شکل بسیار م
های  یک نقطه پیکسلتوان از چوب جادویی استفاده کرد. تنها با یک کلیک چوب جادویی بر روی  است می

ابزار و  توان در نوار . میزان حساسیت چوب جادویی را مید آمدنبه حالت انتخاب در خواه بهمشا
Tolerance  کمتری انتخاب خواهند شد و  های چه عدد تولرانس کمتر باشد پیکسلانتخاب کرد. هر

 تر خواهد بود. تر و دقیق ی انتخابی کوچک ناحیه

 :(هیچ اهمیتی ندارد انتخاب ناحیه های فوق نوع ابزار در حالت)ی انتخابی  ی ناحیه چند نکته درباره

 با ماوس آن را آن را توان  ی انتخابی می برای جابجا کردن ناحیهdrag ده و یا از کلیدهای نمو
توان در هنگام استفاده از  تر جابجا شدن تصویر می برای سریع ی کیبورد استفاده نمود. چهارجهته

تنها در ا نگه داشت. همچنین در صورتی که راستای جابجایی ر Shiftکلیدهای چهارجهته کلید 
محور مختصات تغییر و یا قدرمطلق هر دو به یک  yو  xیک جهت باشد یعنی تنها یکی از مقادیر 

حرکات ممکن برای انداره تغییر کند و راستای جابجایی بر قطرهای مربعی فرضی باشد )مثل 
 را نگه داشته و نسبت به جابجایی اقدام نمود. Shiftتوان کلید  !!( میمهره ی وزیر شطرنج

 تصویر و یا فضای ای از  ی انتخاب نشده ای از حالت انتخاب بر روی ناحیه برای خارج نمودن ناحیه
را انتخاب  Deselectو یا بر روی آن راست کلیک نموده و  یک بار کلیک رنگ خالی خاکستری

 کنیم. می
 ه یکی از ابزارهای انتخاب فعال است کلیدهای برای انتخاب کل تصویر در حالی کCtrl+A  را

 دهیم. فشار می
 ای پس از انتخاب آن کلید  برای حذف کردن ناحیهDelete دهیم. در این باره در  را فشار می

 ها توضیحات بیشتری خواهیم داد. قسمت الیه
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 ی انتخاب شده کلید  هایی از ناحیه برای کاستن قسمتAlt ی موردنظر را  هرا فشرده و ناحی
 کنیم. انتخاب می

 ی انتخاب شده کلید  هایی به ناحیه برای افزودن قسمتShift  را فشرده و ناحیه ی موردنظر را
 انتخاب می کنیم.

 کلید  ی مدنظر فعلی دو ی انتخاب شده از قبل و ناحیه گیری بین ناحیه برای اشتراکAlt  وShift  را
 کنیم. گیری دو ناحیه می تراکهمزمان فشرده و اقدام به اش به طور

 ی انتخاب شده )معکوس کردن نواحی انتخاب شده و انتخاب  ی مکمل ناحیه برای انتخاب ناحیه
ی  ر روی آن راست کلیک کرده و گزینهنشده( در حالی که یکی از ابزارهای انتخاب فعال است ب

Select Inverse کنیم. را انتخاب می 
 ی انتخابی بر روی ناحیه راست کلیک کرده و  ههای ناحی برای محو کردن حاشیهFeather  را

 تر باشد میزان محو شدگی بیشتر است. کنیم. هر چه این عدد بزرگ انتخاب می
 

 

 

 

Feather=0               feather=10               feather=20 

 

این جابجایی  شود.   یاستفاده م (Move Tool) ی انتخابی از ابزار جابجایی برای جابجایی ناحیه
)در صورتی که هیچ بخشی  تواند در خود تصویر و یا انتقال آن ناحیه از تصویر به پروژه ی دیگری باشد می

ای از  کرده و ناحیه. دو عکس متفاوت باز از تصویر انتخاب نشده باشد کل تصویر )الیه( منتقل خواهد شد(
ابزار جابجایی آن را به تصویر دیگر منتقل نمایید. با ها انتخاب کنید. سپس با استفاده از  یکی از آن

و چرخش ناحیه اقدام نمایید.  وجود آمده نسبت به تغییر اندازه های به و گیره Ctrl+Tاستفاده از کلیدهای 
را نگه داشته و با گیره های موجود اقدام به این کار  Ctrlاگر قصد پرسپکتیود کردن کار را دارید کلید 

ی پیکسلی  ی متنی امکان ندارد و باید آن را به الیه م به ذکر است که پرسپکتیود کردن در الیهنمایید. الز
نوار ابزار این ابزار تیک  در صورتی که در .ها توضیح داده خواهد شد تبدیل نمود که این کار در فصل الیه

هوشمند انتخاب  داریم به صورت ای که قصد جابجایی آن را زده شود الیه Auto-Selectی  گزینه
را انجام دهیم تنها موجب  drag and dropشود و در غیر این صورت در هر جای پروژه که عمل  می

 شود. ی فعال می جابجایی الیه

یا  کردن و dragی بسیار مهم: در صورتی که یکی از ابزارهای انتخاب فعال باشند و جابجایی )با  نکته
شود. اما در  ی انتخاب شده جابجا می رد( صورت پذیرد تنها ناحیهی کیبو استفاده از کلیدهای چهارجهته

د جابجا خواه ی محتویات داخل آن عالوه هبی انتخابی  فعال باشد ناحیه Move Toolصورتی که ابزار 
 شد.

 ای به پایان رسیدند و سایر ابزارهای این بخش استثنا هستند. ابزارهای انتخاب ناحیه
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 رابزار برش بخشی از تصوی

 ابزار برش بخشی از تصویر به صورت پرسپکتیو

 

 
 

می توان از ابزار برش استفاده کرد. در صورت نیاز به پرسپکتیو نیز  حذف بخش ناخواسته ی تصویربرای 
 . پس از کلیک کردن بر روی یکی از این دوبرش پرسپکتیو استفاده نمودتوان از ابزار استفاده از ابزار  می

یم. همچنین می توان از فشار انتخاب کرده و کلید اینتر را می ی موردنظر را ز ماوس ناحیهابزار با استفاده ا
توان از کلیدی با  داد. برای انصراف نیز می ی تیک واقع در نوار تنظیمات ابزار این کار را انجام طریق دکمه

 عالمت ممنوع که در کنار همان تیک قرار دارد استفاده کرد. 

توان نسبت به تغییر  ی ظاهر شده در اطراف آن می موردنظر با کمک هشت گیره پس از انتخاب بخش
ی مرکزی  نقطه اقدام نمود. و چرخش تصویر ی بخش و ایجاد نقاط گریز )در ابزار برش پرسپکتیو( اندازه

توان محور چرخش را حول آن نقطه قرار  ا جابجایی آن و چرخاندن تصویر میناحیه مرکز ثقل است که ب
 تعیین کرد. ابزارتوان در نوار  می هم نسبت طول به عرض را .داد

ای را انتخاب و سپس با انتخاب ابزار  ن با ابزار انتخاب مستطیلی ناحیهتوا ی جالب اینجاست که می نکته
 به بریدن تصویر اقدام نمود. برش و فشردن اینتر )و یا کلید تیک(

جای  ی موردنظر را به است که گیره شود. کافی اده میگسترده کردن بوم نیز استف از ابزار برش برای
 کشیدن به داخل پروژه و کوچک کردن آن، رو به بیرون بکشیم.

 چکان قطره

 

 

 کش خط

 یادداشت ابزار

 شمارش ابزار

 
زمینه انتخاب  کلیک بر روی آن به عنوان رنگ پس ای از تصویر را با توان رنگ ناحیه چکان می با ابزار قطره

کلیک بر روی یک نقطه رنگ پس از  رسان باشد. در استفاده از سایر ابزارها کمک تواند ن رنگ میکرد. ای
داشته باشیم رنگ به عنوان رنگ را نگه  Altاگر کلید  شود. زمینه ذخیره می به عنوان رنگ پیشآن نقطه 

استخر رنگ  ی پنجره گردد. اگر بر روی مربع رنگی موجود در جعبه ابزار کلیک کنیم زمینه ذخیره می پس
(Color Picker.گشوده و انتخاب رنگ با دقت بیشتری انجام خواهد پذیرفت ) م در پایان معرفی تما

 پردازیم. ابزارها به بررسی استخر رنگ می
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ی دو نقطه در تصویر را به دست آورد. برای این کار پس از  توان فاصله کش می استفاده از ابزار خط با
. فاصله، )کشیدن از مبدا تا مقصد( کنیم می dragی دیگر  اوس از یکی از نقطه ها به نقطهم انتخاب ابزار با

 زاویه و سایر مشخصات آن دو نقطه در نوار تنظیمات ابزار نوشته خواهد شد.

شود. این ابزار تنها برای راحتی کار گرافیست  فتوشاپ از این ابزار استفاده می گذاری در برای یادداشت
ی مدنظر پروژه کلیک  ستفاده از این ابزار بر روی نقطهکار نهایی تاثیری نخواهد داشت. برای ا بوده و در

 کنیم. می

گذاری استفاده  و برای شمارهای در کار نهایی نخواهد داشت  ارش نیز همانند ابزار قبلی نتیجهابزار شم
 شود. می

 .شود ل روتوش و... استفاده میمثاز این ابزارها برای طراحی و تغییراتی  :نقاشی ابزارهای

 موضعیابزار روتوش 

 روتوش ابزار

 وصله ابزار

 ی اولیه جابجا کردن شی و حذف آن از ناحیهابزار 

 ابزار برطرف ساختن قرمزی چشم

 
های ناخواسته  کوچک مثل خال، چین و چروک، نوشتهتوان جزئیات  استفاده از ابزار روتوش موضعی میبا 

 ی موردنظر کلیک کنید. کار کافیست که با ماوس روی ناحیهبرای این  و... را روتوش نمود.

م تر است و هوشمند عمل کردن برنامه کارایی الز تر و حساس نیازمند روتوش وسیعی  در حالتی که ناحیه
را فشرده و  Altکنیم. طرز کار ابزار به این شکل است که کلید  را ندارد از ابزار روتوش عادی استفاده می

موی این ابزار شروع به پاک کردن بخش  سپس با قلم  کنیم. انتخاب می با کلیک کردن ای را طهنق
ند جایگزین شده و تصویر ا دهانتخاب ش Altای که با  های ناحیه  نماییم. پیکسل ی تصویر می ناخواسته
 گردد. ترمیم می

رمیم آن اقدام کرد. این ناحیه به ت ای را انتخاب نمود و نسبت توان ناحیه با استفاده از ابزار وصله می
 Lasso Toolتواند توسط یکی از ابزارهای انتخاب صورت بگیرد و یا توسط خود ابزار که شبیه به  می

ی ایجاد  توان ناحیه کند. بعد از انتخاب می ( عمل میماوس با حاشیه کشیدن صورت به بخش یک انتخاب)
 اریم ترمیم از روی آن صورت گیرد رها کنیم.که قصد داز تصویر  کرده و بر روی بخشی dragشده را 

با استفاده از ابزار جابجا کردن شی و حذف آن از ناحیه ی اولیه می توان بخشی از تصویر را انتخاب کرده 
و آن را به ناحیه ی دیگری از تصویر منتقل کنیم. ضمن آن که جای خالی به وجود آمده به صورت هوشمند 

 می شود. روتوش
 مو( براش )قلمزار اب

 مدادابزار 

 کنندهقلم رنگ ابزار 
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ی  است که در هنگام کار با آن الیه ی براش باید دانسته شود این ای که درباره ترین نکته اولین و مهم
اهمیت است باید برای  شود و در صورتی که ادغام نشدن آن با الیه ی قبلی حائز جدیدی ایجاد نمی

ولی به دلیل اهمیت باالی  هشد ها توضیح داده در بخش الیه نمود. در این بارهی جدید اقدام  ساختن الیه
 آن در این جا هم اشاره شد.

)محو  میزان شفافیت Opacityدر قسمت یک این که  کنیم. ر ابزار براش دو چیز را بررسی میدر نوا
ات بیشتری از ست و جزئیتر باشد شفافیت کمتر ا عدد بزرگ به درصد نوشته شده است. هر چه این بودن(

شود که در ادامه  ی فوق باز می پنجره شود و دیگر آن که با کلیک بر روی  پشت آن دیده می
 توضیح داده خواهد شد:

توان انحراف براش را  با چرخاندن کمان سمت چپ پنجره می
نوشته شده جعبه متنی تعیین کرد. بزرگی قلم مو به پیکسل در 

توان آن را تغییر داد  می size است که با لغزاندن نوار
. بود( 2511های قبلی  است که در نسخه 5111)ماکزیمم آن 

توان آن را به سایز  لیک بر روی فلش کنار جعبه متن میبا ک
هایی که خاصیت  ش بازگرداند )البته در مورد براشاصلی خود
ها  ای به کیفیت آن رند یعنی بزرگ شدن آن ها لطمهبرداری دا

ی  ندارد(. با استفاده از چرخ دنده نین فلشی وجودزند چ نمی
دام به ذخیره توان اق ود در سمت راست و باالی پنجره میموج

تر لود  البته راه آساننمود.  های خارجی و یا بارگذاری براش
 ها روی فایل آن کلیک بر ها در فتوشاپ دو بار کردن براش

های اضافه  اشی فتوشاپ باز شده و بر است. با این کار برنامه
ت و به آسانی در اینترنت یافت اس abrها  شاهده خواهند بود. فرمت این فایلشده در لیست قابل م

 spacingدنده( و اضافه کردن میزان  ی کاغذ )در زیر چرخ کلیک بر روی آیکون شبیه به ورقه با شوند. می
ا استفاده از رنگ براش ب .وجود آوردچین به  راش فاصله ایجاد نمود و حالتی خطهای ب توان بین لکه می

این پنجره همچنین با راست کلیک بر روی پروژه توسط ابزار براش نیز قابل  .شود استخر رنگ تعیین می
 توان آن را تغییر داد. زمینه است که می رنگ پیش رنگ براش باز شدن )در نقطه ی کلیک شده( است.

 تر است. توان گفت همان ابزار براش با مقیاسی کوچک ابزار مداد شباهت زیادی به براش دارد و می

توان بخشی از تصویر را به رنگ  ( میColor Replacement Toolکننده ) با استفاده از قلم رنگ
شود و  ده از این ابزار تنها رنگ عوض میدلخواه در آورد. تفاوت این ابزار با براش این است که با استفا

 این ابزار نیز با استفاده از استخر رنگ قابل تغییر است. رنگ کند. تصویر تغییری نمی

 
 

 

 

                                          Brush          Color Replacement 
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تغییری نکرده و تنها  رنگ بودن پیکسلپررنگ و  کمکننده  شود با ابزار قلم رنگ طور که مشاهده می همان
 کند. میرنگ آن تغییر 

 کن پاک ابزار

 زمینه ی پس کنندهحذف ابزار 

 کن جادویی پاکابزار 

 
ها  آن را از نوار ابزار و لیست براشی  توان شکل و اندازه میرود!! و  به کار میبرای پاک کردن کن  پاکابزار 

بزارهای ترمیمی نیز قابل کن و حتی ا ر ابزارهایی مثل پاکها عالوه بر کشیدن د انتخاب کرد. براش
 اند! استفاده

کلیک بر روی . با Deleteی فشردن کلید  ست از ابزار چوب جادویی به عالوهکن جادویی عبارت ا پاک
 شود. حذف میای از تصویر با این ابزار بخش ناخواسته به صورت هوشمند  ناحیه

 ابزار تدارج رنگ )گرادیانت(

 ابزار سطل رنگ

 

 
شدن دو یا چند رنگ در  محوتدارج رنگ به معنی 

تواند  رنگ میدیگر به صورت تدریجی است. تدارج هم
 ای باشد. حلقوی و یا دایرهبه صورت یک خط صاف، 

 

  پردازیم: به بررسی نوار ابزار گرادیانت می

 

توان چند  فلش طیف رنگی در سمت چپ نوار می با کلیک بر روی
ی فتوشاپ را مشاهده و استفاده نمود.  های آماده نمونه از گرادیانت

انت به صورت عمودی، آیکون بعدی مربوط به رسم گرادی پنج
ها را  قی و مربعی هستند. هر کدام از آنای، اف حلقوی، دایره

ها را امتحان  با رسم خط بر روی محیط پروژه آن انتخاب نموده و
)محو  نیز می توان میزان شفافیت Opacityکنید. در قسمت 

 گرادیانت را مشخص نمود. بودن(
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( باز Gradient Editor) ی گرادیانت ادیتور یف رنگی )نه فلش کنار آن(، پنجرهبا کلیک بر روی خود ط
 دهد. مکان ساخت گرادیانت دلخواه را میشود که به ما ا می

مینه ز زمینه و پس های پیش رنگفرض  طور پیش بههای اولین گرادیانت )ردیف اول سمت چپ(  رنگ
رنگی که در کنار  نگی و سپس کلیک بر روی مستطیل همهای پایینی نوار ر ههستند. با کلیک بر روی گیر

 شود. برای انتخاب رنگ موردنظر باز می آید، استخر رنگ )در پایین همان نوار( پدید می Colorعبارت 

نند سطل توان کل بخش موردنظر را با یک کلیک رنگ کرد. این سطل هما با استفاده از سطل رنگ می
 آید. )از نظر من( به شمار نمی ای ند و ابزاری چندان حرفهک ویندوز کار میرنگ نقاشی 

 ابزار مات کردن

 ابزار تیزکن

 دار کردن ابزار لکه

 
توان برای دقت بیشتر  توان به مات کردن بخشی از تصویر پرداخت. می با استفاده از ابزار مات کردن می

 ها مات نشوند. انتخاب کرد تا سایر بخش ردنظر رای مو ، ناحیهابتدا با یک ابزار انتخاب

ات کردن(. این ابزار تا برای نمایش جزئیات ناحیه ای مات شده است )برعکس ابزار م ابزار تیزکن
 رسان باشد. تواند یاری حدودی می

دار خواهد بود؛ مثل  ت. با این تفاوت که مات شدگی جهتدار کردن شبیه ابزار مات کردن اس ابزار لکه
 کند. ابزار نیز این گفته را تصدیق می نگشت بر روی تابلوی رنگ و روغن خیس. آیکونکشیدن ا

رها و مسیرهای برداری استفاده از این ابزارها برای نوشتن متن و یا کشیدن بردا :متن و بردار ابزارهای
ر فتوشاپ اکتفا ای از متن د شویم و به بررسی نسبتاً طوالنی این کتاب وارد مبحث بردارها نمی شود. در می
 تر آن در فصل کار با متن بیان خواهد شد. شی از آن در ادامه و بخش مفصلکنیم که بخ می

 ابزار تایپ افقی )عادی(

 ابزار تایپ عمودی

 ابزار به انتخاب در آوردن ناحیه به شکل متن )افقی(

 ابزار به انتخاب در آوردن ناحیه به شکل متن )عمودی(

 
  تا ابزار آخری فهمیدین به منم خبر بدین!!!!!!!!!هدف فتوشاپ رو از دو

ی متن و  کنیم. نوع فونت و اندازه پ افقی را انتخاب کرده و کلیک میبرای تایپ در یک نقطه ابزار تای
ی سطور و  وار ابزار قابل کنترل است. فاصلهچین( از طریق ن چین یا چپ چین، وسط چینش آن )راست

روف به هم و سایر موارد از طریق پنل کاراکتر قابل تنظیم است که در بخش کاراکترها از هم، چسبیدگی ح
 کار با متن توضیح داده خواهد شد.
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ست که پس از انتخاب ابزار تایپ به جای کلیک کردن مستطیل ا برای نوشتن متن در یک باکس کافی
س از رسیدن به آخر و پ )!( رود ی متن تا الیناهی نمی با این کار ادامه موردنظر )باکس( را با ماوس بکشیم.

 شود. باکس شکسته می

مواقع نیاز استفاده در فتوشاپ همواره دو رنگ در حافظه ذخیره و در  :(Color Pickerاستخر رنگ )
ی  زمینه استفاده البته پیش( که backgroundزمینه ) ( و پسforegroundزمینه ) شوند. پیش می

 رنگ است.زمینه سفید زمینه مشکی و پس در حالت پیش فرض پیش بیشتری دارد.
شود و با  زمینه عوض می زمینه و پس های پیش با کلیک بر روی فلش دوجهته جای رنگ

فرض  ها به حالت پیش وچک )در سمت پایین و چپ عکس( رنگکلیک بر روی دو مربع ک
 گردند. زمینه سفید( باز می زمینه مشکی و پس )پیش

ی استخر رنگ برای انتخاب رنگ  زمینه، پنجره زمینه و یا پس های پیش مربعبا کلیک بر روی هر کدام از 
 شود. آن باز می

عمودی کمان به صورت نواری  رنگین
 شروعکه  در این پنجره گنجانده شده

کار است. پس از انتخاب رنگ 
توان در  نظر از نوار عمودی میمورد

به جزئیات بیشتری مربع بزرگ 
این مربع پرداخت. در ضلع سمت چپ 

طیف سفید تا سیاه، در ضلع باالی این 
یف سفید تا رنگ انتخابی در مربع ط
 راستکمان، در ضلع سمت  رنگین

طیف رنگ انتخابی تا سیاه و در ضلع 
لق داریم. رنگ پایینی رنگ سیاه مط

ی مختصات  نهایی از این صفحه
 انتخاب خواهد شد.

زمینه( قابل مشاهده  زمینه یا پس رنگ قبلی )پیش currentرنگ انتخاب شده و در بخش  newدر بخش 
 currentتوان بر روی باکس  ی مختصات می به انتخاب شدن رنگ قبلی در صفحه است. در صورت تمایل

یک بار کلیک کرد. در صورتی که امکان چاپ رنگ توسط پرینترهای رنگی نباشد، اخطار به صورت یک 
کند که با کلیک بر روی  ترین رنگ قابل چاپ را توصیه می یککوچک نمایش داده شده و نزد عالمت اخطار

 گردد. آن جایگزین رنگ فعلی می

چکان  ین پنجره فلش ماوس به ابزار قطرهی جالب استخر رنگ این است که در هنگام باز بودن ا نکته
 تبدیل خواهد شد که امکان انتخاب رنگ از هر کجای صفحه را فراهم می کند.

گیری از پنل  توان با بهره ی مکرر و مداوم دارند می ای خاص چند رنگ استفاده پروژهدر صورتی که در 
swatches  ا ب ها استفاده کرد. فوق را ذخیره و با یک کلیک از آنکه حکم پالت نقاش را دارد چند رنگ

 شود. زمینه به لیست اضافه می های کوچک رنگی، رنگ پیش یک کلیک ماوس به آخر لیست مربع

 بخش( قرار دارد در #و کد هگزادسیمال که در کنار کاراکتر نامبرساین ) CMYKو  RGBره ی دربا
 .ه استشد توضیح داده «های فتوشاپ لیتسایر قاب»
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 ها: فصل سوم، مفهوم الیه

به دلیل کاربرد  کهاست. امکانی  افزار این نرمترین امکان  مهمها در فتوشاپ  الیه بودن پروژه الیه
البته این امکان ( را به دنبال داشت. Gimpافزارهای گرافیکی از جمله گیمپ ) لید سایر نرمتق نظیرش بی

که امروزه اصالً نامی از این استفاده شد  Macromedia xResافزار گرافیکی  اولین بار در نرمبرای 
ها این امکان را  منتشر شده. وجود الیه 3337دار آن در سال و آخرین ورژن پای افزار باقی نمانده است نرم
 پرداخت. ها تصویر بدون آسیب زدن به سایر بخشدهد که بتوان به ویرایش بخشی از  می

 

 (شود. پدیای انگلیسی توصیه می در ویکی Layers (digital image editing)ی  خواندن مقاله)
ن جابجایی، تغییر و ی متفاوت قرار دارند. بنابراین امکا ه، عکس منظره و پرنده در دو الیهدر این پروژ

 پذیر است. امکان ی دیگر الیهو بدون تداخل در  صورت جداگانهویرایش هر کدام به 

گیرد. در صورت نبود این پنل از منوی  صورت می Layersها در فتوشاپ از طریق پنل  مدیریت الیه
 پنل فوق را فراخوانی کنید. Windowی  فتوشاپ و گزینه

وان ت شاپ را میهای فتو نکته: تمامی پنل
ی  از طریق منوی فتوشاپ و گزینه

Window های باز را  فراخوانی کرد و پنل
مجددشان از منوی آبشاری با انتخاب 

های فراخوانی شده در کنار نام  بست. پنل
 خود در منوی آبشاری یک تیک دارند.

ی  لیست، روی همهباالترین الیه در 
ست لی شود. دومین الیه در ها دیده می الیه

 ...های باقیمانده و به همین صورت ی اول و روی الیه زیر الیه

برای جابجا  دهد. ن موضوع را به خوبی نشان میای باالتصویر 
اال و پایین  لیست و در ها را به ب توان آن ها در لیست می کردن الیه

 نمود. dragهای دیگر  بین الیه
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شود. با  ی جدید تشکیل می آیکون پایین پنل( یک الیهی کاغذ )یکی از هفت  با کلیک بر روی آیکون ورقه
ی  باید دقت نمود که در هنگام اعمال تغییرات الیهآید.  در می هر الیه، آن الیه به حالت فعال کلیک بر روی

 کلیک بر روی نام هر الیه امکان تغییر آن وجود دارد. با دو بار درست را انتخاب کرده باشیم.

توان با انتخاب الیه و  شود. این کار را می آیکون سطل آشغال آن الیه حذف می به کردن یک الیه dragبا 
 نیز انجام داد. deleteفشردن کلید 

ی جدید در کنار نام  کرد. نام الیه dragی کاغذ  توان آن را به آیکون ورقه برای کپی کردن یک الیه می
 ند.گرد بیشتر از یک عدد شوند شماره گذاری میها  که کپی را نیز دارد. در صورتی copyقبلی خود عبارت 

الیه با هم بدون ادغام برای اعمال تغییراتی به صورت هماهنگ )برای مثال کوچک و بزرگ کردن چند 
بندی نمود. با کلیک بر روی آیکون فولدر یک گروه تشکیل  های موردنظر را گروه توان الیه ها( می آن
ی گروه ساخت. با  ها را زیرمجموعه کرد و آن dragظر بر روی آن های موردن الیه توان شود که می می

 شوند. مجموعه ها مخفی میکلیک بر روی فلش کنار گروه زیر

گروه  . الیه یاگردد لیک بر روی آن الیه نامرئی میدر کنار هر الیه و یا گروه یک چشم وجود دارد که با ک
 گردد. دوباره الیه به حالت مرئی بازمیلیک شود. با ک ی کار دیده نمی نامرئی در هنگام ذخیره

توان  ای قفل شود، یعنی امکان ویرایش و جابجایی و تغییر ناخواسته را نداشته باشد می اگر بخواهیم الیه
ها، آیکون قفل را انتخاب  ی لیست الیهکنیم و از نوار باال برای این کار الیه را انتخاب میآن را قفل کرد. 

ها  نیز با سایر آیکون« پیکسلی الیه تنها ویرایش»و « تنها جابجایی الیه»ل کردن کنیم. امکان قف می
شود. برای  الیه یک قفل کوچک نمایش داده می پذیر است. پس از قفل کردن یک الیه در کنار آنامکان
 کرد. dragتوان آن را با ماوس بر روی سطل آشغال  قفل می حذف

ی کار را از حالت خأل و  وجود دارد که زمینه Backgroundای تحت عنوان  فرض الیه به طور پیش
که  PNGزمینه ندارد )برای مثال فرمت  در صورتی که کار شما نیازی به پس. سازد رنگی خارج می بی

توان این الیه را حذف  شده است( میبیان « های فتوشاپ سایر قابلیت»توضیحات تکمیلی آن در بخش 
 کرد که چگونگی این کار گفته شد. بازقفل آن را  یه باید اولحذف کردن این النمود. برای 

 دهیم. را فشار می Ctrl+Eی باالیی را انتخاب کرده و سپس کلیدهای  یهبرای ادغام دو الیه ابتدا ال

کنیم. فشردن این دو کلید  استفاده می Ctrl+Jی جدید از کلیدهای  ی انتخابی به یک الیه برای کپی ناحیه
کردن  dragشود. کاری که با  است منجر به کپی شدن کل الیه می که ناحیه ای انتخاب نشدهدر هنگامی 

 پذیر است.ی کاغذ نیز امکان به آیکون ورقه الیه

ی موردنظر را با یکی  برای حذف بخشی از یک الیه ابتدا ناحیه
را  Deleteاز ابزارهای انتخاب، انتخاب کرده و سپس کلید 

ی  ی نامبرده، الیه که الیهفشاریم. در صورتی  می
Background و در عوض  دگرد ف نمیای حذ باشد، ناحیه

شود. بعد از این  ی انتخابی با یک رنگ جایگزین پر می ناحیه
شود که در منوی  ای رنگ جایگزین پرسیده می کار در پنجره

زمینه، سفید،  زمینه، پس توان رنگ پیش می Useآبشاری 
 ها را انتخاب نمود. گخاکستری، سیاه و سایر رن
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ها را  را فشرده و الیه Ctrlپذیر است. برای این کار کلید  انتخاب چند الیه به صورت همزمان نیز امکان
را گرفته و  Shiftتوان کلید  ها پشت سر هم هستند می کنیم و یا در صورتی که الیه تک انتخاب می تک

 اولین و آخرین الیه را انتخاب نمود.

را نگه داشته و بر روی  Ctrlی مورد نظر اشباع است کلید  ای که از الیه اب در آوردن ناحیهبرای به انتخ
ی انتخابی  کنیم. از این ناحیه مت چپ نام الیه در لیست( کلیک میمستطیلی در سکادر تصویر الیه )

 ها نیز استفاده کرد و محدود به همان الیه نیست. توان در سایر الیه می

 ها: ک الیهفصل چهارم، سب

 هایی افکت( به Layer Stylesها ) یهسبک ال
ی  که منجر به ایجاد صفاتی در الیه شود گفته می

دار شدن  شوند. صفاتی نظیر سایه موردنظر می
 رنگ شدن الیه و... الیه، برجستگی الیه، تک

 سلیقگی تمام در تعدادی از این صفات با کج
 تصویر نشان داده شده اند.

 

کنیم )دقت شود که بر روی  ها دو بار کلیک می الیه بر روی آن الیه در پنل الیهسبک در یک برای ایجاد 
 Layer Styleی  الیه خواهد شد(. با این کار پنجره renameنام الیه دابل کلیک نشود چرا که منجر به 

 شود. باز می

های متعددی است که در  این پنجره شامل سربرگ
 اند. ر ردیف شدهن به صورت لیست واسمت چپ آ

های  به چگونگی تاثیر پیکسل Blend Modeلیست 
ها را به  پردازد که بررسی آن های زیرین می الیه بر الیه

یم. تنها موردی که توضیح داده کن شما واگذار می
که حالتی شبیه به ابزار قلم  است Colorشود  می

های آن  ا رنگدهد. یعنی تنه کننده به کل الیه می رنگ
شود. از این تکنیک برای  های زیرین منتقل می یهبه ال

به خصوص سایه چشم و رژ گونه استفاده آرایش چهره 
 شود. می

 

م و با براش اقدام به ی جدید ایجاد کردی در تصویر اول یک الیه
 .ها نمودیم کشیدن سایه

تنظیم  Colorالیه را بر روی  Blend Modeدر تصویر دوم 
 کردیم.
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الیه است.  )محو بودن( ی میزان شفافیت کننده تعیین Opacityی  نوار لغزنده Layer Styleی  در پنجره
ر د Opacityوجود دارد که تفاوت آن با  Fill Opacityدر زیر این نوار لغزنده، نوار دیگری تحت عنوان 

ی اولی  ندهوار لغزای سایه بدهیم با ن ها است. برای مثال اگر به الیه اعمال نشدن شفافیت بر روی افکت
شود و افکتها پابرجا خواهند  ی دومی تنها خود الیه کمرنگ می شود ولی با نوار لغزنده می کل الیه محو

 کنیم. ها را به شما واگذار می ها اکتفا کرده و بررسی کامل آن گای از کاربرد سایر سربر به خالصه ماند.
 است. پذیر کانها نیز ام ها از طریق پنل الیه شفاف کردن الیه

  از سربرگBavol & Emboss شود )برجستگی( به الیه استفاده میبرای بعد دادن. 
  از سربرگStroke شود. ی حاشیه دادن به الیه استفاده میبرا 
 های  از سربرگInner Glow  وOuter Glow به  داخلی و خارجی برای اضافه کردن درخشش

 شود. الیه استفاده می
  از سربرگColor Overlay رنگ کردن الیه استفاده و از سربرگ  ی تکبراGradient 

Ovelay شود. استفاده از  الیه از یک گرادیانت استفاده می برای پر کردنBlend Mode 
 جالبی خواهد شد.بسیار های  ز این سربرگ ها منجر به خلق افکتموجود در هر کدام ا

  از سربرگDrop Shadow  شود. میبرای دادن سایه به الیه استفاده 
نمایشی از  زده شده باشد پیش previewی  در صورتی که تیک گزینه Layer Styleی  در پنجره

های داده شده را  ن گزینه مربعی وجود دارد که افکتشود. در زیر ای ییرات بر روی پروژه نشان داده میتغ
 دهد. ای بر روی خود نشان می به صورت لحظه

ها فهرست  در زیر نام آن الیه در پنل الیه به صورت جداگانه های اعمال شده بر روی یک الیه افکت
هر چشم خصوصیت موردنظر  با کلیک بر روی شوند که در برابر هر کدام نیز یک چشم قرار دارد. می

توان  گردد. همچنین می آن افکت حذف می شود. در صورت کشیدن افکت بر روی سطل آشغال پنهان می
 و تیک سربرگ مربوطه را برداشت. هکرد را باز Layer Styleی  پنجره

ها راست  ی موردنظر در پنل الیه ی دیگر بر روی الیه یک الیه به الیه Layer Styleبرای کپی کردن 
ی دیگر عمل راست کلیک را  کنیم. سپس بر روی الیه را انتخاب می Copy Layer Styleکلیک کرده و 

 کنیم. میرا انتخاب  Paste Layer Styleو  انجام داده

 :کار با متن، پنجمفصل 
ک فتوشاپ در ویرایش متنی کاملترین در نوع خود است. امکان دادن انحنا به متن، نوشتن بر روی ی

ها از هم و سایر موارد در نوار ابزار متن و پنل کاراکتر ی خطوط و کاراکتر مسیر، تنظیم بزرگی متن و فاصله
در رابطه با متن در فتوشاپ دو پنل وجود دارد. پنل کاراکتر ل در ک اند. که مختص متن است گنجانده شده

(Character( و پنل پاراگراف )Paragraph پنل کاراکتر برای .)متن تنها و پنل پاراگراف  خصوصیات
 برای خصوصیات پاراگراف استفاده می شود.

 :بود خواهد زیر صورت به رابزا نوارکنیم.  ب کرده و عبارتی را تایپ میبرای شروع، ابزار متن را انتخا

  7        6      5           4                                            1                                              2               3 
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 متن شدن نوشته افقی یا عمودی تعیین -3

 فونت نوع تعیین -2

 فونت ی اندازه تعیین -1

 (چین چپ یا چین وسط چین، راست) فونت چینش تعیین -4

 (شود می باز رنگ استخر آن روی بر کلیک با) متن رنگ تعیین -5

 متن وتاب پیچ -6
 باز کردن پنل کاراکتر -7

دقت شود که برای اعمال تغییرات )چه در نوار ابزار متن و چه در پنل کاراکتر( باید متن به صورت انتخاب 
روی متن با ابزار متن آن را به حالت ویرایش و سپس با در آمده باشد. برای این کار با یک بار کلیک بر 

 آوریم. کل آن را به حالت انتخاب در می Ctrl+Aفشردن کلیدهای 

ای که قابلیت ویرایش پیکسلی ندارد و تنها با  شوند. الیه ی جدید تشکیل می ها در یک الیه نکته: متن
معمولی از ی  این الیه با الیه د خواهد داشت.)توسط ابزار متن( امکان ویرایش متنی وجو کلیک بر روی آن

 ها نیز تفاوت دارد: نظر ظاهرش در پنل الیه

 

 

 

 

 ی متنی الیه

 دار( وتاب ی متنی )پیچ الیه

 ی پیکسلی الیه

 

 

 

را انتخاب  Rasterize Typeی پیکسلی بر روی آن راست کلیک کرده و  ی متنی به الیه برای تبدیل الیه
گردد. این الیه  ای معمولی می ن رفته و تبدیل به الیهقابلیت ویرایش متنی الیه از بی کنیم. با این کار می

ی وکتور در  شود. درباره تغییر اندازه دچار افت کیفیت می دهد و با کتور مانند خود را نیز از دست میحالت و
 بیشتر توضیح داده خواهد شد.« های فتوشاپ سایر قابلیت»بخش 
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بعد از به انتخاب در آوردن  :متنتاب دادن به و پیچ
تاب متن و وردنظر با استفاده از دکمه ی پیچمتن م

(Warp Textمی ) ی  توان اقدام به باز کردن پنجره
Warp Text های  وتاب دادن به متن با استایل و پیج

 مختلف نظیر قوس، پرچم و... نمود.

 

 

 

کار با متن در این برنامه است. در صورت نبود  ترین بخش فتوشاپ در کاربردیکاراکتر پنل  :کاراکترپنل 
 فراخوانی کنید. Windowاین پنل آن را از منوی 

ی جالب در این پنل امکان تغییر متغییر با حرکت ماوس است. برای این کار آیکون موردنظر را با  نکته
به سمت چپ  dragر افزایش و با یبه سمت راست متغی dargکنیم. با  می dragماوس به چپ و راست 

 یابد. متغییر کاهش می

 کنیم که تغییرات تنها بر روی بخشی از متن که انتخاب شده باشد اعمال خواهد شد. دوباره تاکید می

 ی فونت اندازه -3
 ی سطور از هم فاصله -2
 فاصله ی کاراکترها )حروف( از هم -1

)وا رفته( و  Looseاگر فاصله ها عددی مثبت باشد اصطالحاً به آن 
گویند  هم فرو رفته( می )در Tightی منفی باشد به آن اگر عدد

 تری سراغ داشتین خوشحال میشم بشنوم!( )معادالی فارسی قشنگ

 طول متن -4
 عرض متن -5
 رنگ متن -6
 (Boldپر رنگ کردن ) -7
 (Italicکج کردن ) -8
 ی حروف انگلیسی بزرگ کردن همه -3
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 !(گرامری نه) سایز نظر از جمله حرف اولین کردن بزرگ -31

 (کردن درج باالتر کمی) کردن توانی -33

 (کردن درج پایینتر کمی) کردن اندیس -32

 (Underline) کردن دار زیرخط -31

 زدن خط -34
ان بر امکان اعمال تغییرات فراو :متن فارسی

الخط خاص این  روی متن فارسی به دلیل رسم
زبان وجود دارد. اولین قدم برای زیباسازی متن 

ی  ( الیهRasterizeفارسی پیکسلی کردن )
ط به متن است تا امکان ویرایش پیکسلی مربو
های  هم شود. بعد از آن به انتخاب بخشفرا

ها با استفاده از ابزار  مختلف متن و جابجایی آن
Move Tool شود پرداخته می. 

 نوشتن نستعلیق نیازمند اصوالً
در این زمینه  ی تخصصی برنامه

افزارهای  است که از بین نرم
( را Kelkخوشنویسی کلک )

م که به دلیل کن یشنهاد میپ
و  افزار رایت شدید این نرم کپی

از سایر  کمیاب بودن آن
 شود. توضیحات خودداری می

 

 

 

 

 

 

نمونه ای از خوشنویسی با 
 افزار کلک نرم
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 :های فتوشاپ سایر قابلیت
مسیر مشخص پرداختیم. اما  های مهم و کلیدی در فتوشاپ در یک تا اینجای کتاب به معرفی بحث

ند. در شو قالل دارند و در مسیر گنجیده نمیهایی در فتوشاپ وجود دارند که در عین مهم بودن، است بلیتقا
 را داریم. های مذکور این بخش قصد بررسی قابلیت

ی پروژه از  برای ذخیره های تصویر: کردن پروژه و آشنایی با فرمتذخیره 
های  سته به نیاز یکی از گزینهب Fileو یا از منوی  کرده استفاده Ctrl+Sکلیدهای 

Save  و یاSave As فرض به  کنیم. فایل ذخیره شده به طور پیش را انتخاب می
است فرمت  PhotoShop Documentاست. این فرمت که مخفف  PSDفرمت 

یه بودن، قابل ال پروژه به طور کامل، با حفظ الیه فتوشاپ است که در آن های اصلی فایل
و  اما این فرمت تنها در فتوشاپ قابلیت باز شدن دارد های متنی و... همراه است. ویرایش بودن الیه

وجود دارد که قابلیت نمایش  ACDseeافزارهای نمایش تصویری نظیر  مناسب انتشار نیست )البته نرم
 این فرمت را دارا هستند(. بنابراین بایستی پروژه را به صورت عکس ذخیره کنیم.

 

 

 

 

 

 Saveی  گزینهپس از انتخاب 
شود که امکان  ی فوق باز می پنجره

تغییر فرمت فایل نهایی در قسمت 
Save as type .در  میسر است

 As aی  دار کردن گزینه صورت تیک
copy  در قسمتSave Options 

فایل اصلی حفظ شده و فایل جدید به 
 شود. عنوان یک کپی ذخیره می

 

 ر ادامه توضیح داده خواهند شد.ه دهستند ک PNGو  JPGدو فرمت مطرح عکس 

JPG  یاJPEGهای تصویری است که مخفف عبارت  ترین و مشهورترین فرمت فایل : مناسبJoint 
Photographic Experts Group این فرمت با تکنیک و هدف آن تنها نمایش است است .

خالی وجود ندارد و دهد. در این نوع تصاویر امکان وجود پیکسل  ازی حجم فایل را کاهش میس فشرده
ی  ی کار در فتوشاپ پنجره انتخاب این فرمت در هنگام ذخیره تصویر به صورت مستطیل است. در هنگام
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ای امکان تغییر  ود که با استفاده از نوار لغزندهش دیگری باز می
کیفیت تصویر را دارد. هر چه کیفیت تصویر بیشتر باشد، بالتبع 

  حجم آن نیز بیشتر خواهد بود.

PNGبرای صفحات وب استفاده  : از این فرمت تصویر بیشتر
 Portable Network Graphicsشود که مخفف عبارت  می

ها به همراه دارد. به  ها را بدون اتالف آن سازی داده است و فشرده
و  کیفیت وجود نداشته همین دلیل در این فرمت امکان کاهش

 د. همچنین امکانقرار دار خود در حالت ماکزیممهمواره کیفیت 
 .وجود پیکسل خالی در این فرمت وجود دارد

TIF  یاTIFF این فرمت که مخفف عبارت :Tagged Image File Format  است به دلیل امکان
 است.داردر صنعت چاپ را بیشترین کاربرد  CMYKی پروژه و نمایش صحیح مد  الیه ی الیه ذخیره

در  اسکن کردن عکس به صورت مستقیم
 ی گزینه Fileبرای این کار از منوی  اپ:فتوش

Import  و سپسWIA support  را انتخاب
ی باز شده بر روی کلید  کنیم. در پنجره می

Start  نام درایور موردنظر را کلیک کرده و
تواند اسکنر،  کنیم. این درایور می انتخاب می

 دوربین موبایل، وبکم و... باشد.

 خود رمزیت چاپ د چاپ کار در فتوشاپ:
فتوشاپ امکان تعیین موقعیت عکس بر روی 

 Fileکاغذ است. برای این کار از منوی 
را انتخاب کرده و یا کلیدهای  Printی  گزینه

Ctrl+P جایی کل کاغذ وجود دارد که امکان جابی باز شده مستطیلی به ش . در پنجرهدهیم را فشار می
 کردن میسر است. dragمکان عکس روی آن با 

پذیرد. برای  ویرایش اشتباهی صورت می گاهی اوقات در فتوشاپ :(Undo) ویرایش دانیازگرب
دن آخرین ویرایش برگردانده شود که با یک بار فشر استفاده می Ctrl+Zبازگرداندن ویرایش از کلیدهای 

یرایش شود. برای بازگردانی بیش از یک و میو با دوباره فشردن این دو کلید ویرایش مجددا اعمال  شده
ویرایش آخر  21 فرض به طور پیششود.  استفاده می Ctrl+Alt+Zاز کلیدهای 

ت اولیه )اعمال مجدد تمام شود. برای بازگرداندن به حال در فتوشاپ ثبت می
 را بفشاریم. Ctrl+Zکلیدهای  ها( نیز کافیست مجدداً ویرایش

ر فتوشاپ شامل امکانات تغییمنوی ایمیج در  :(Image) منوی ایمیج
های اصلی تصویر، اصالح نور و رنگ تصویر، تغییر اندازه، چرخش تصویر،  ویژگی

  .استبرعکس شدن تصویر و... 

ی منوی ایمیج امکان تعیین مد تصویر وجود  در اولین گزینه :(Mode) مد تصویر
 پردازیم. که به بررسی انواع مد می دارد
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نیز طیف رنگی  Indexed Colorت و در مد تنها دو رنگ سفید و سیاه خواهیم داش Bitmapدر مد 
 رنگ خاکستری 254تنها امکان استفاده از رنگ های سیاه،  Grayscaleرنگ است. در مد  256شامل 

 و سفید وجود دارد. (رنگ و پررنگ طیف کم)

وجود دارد )مقدار دقیق این عدد برابر  )نور( امکان استفاده از حدود شانزده میلیون رنگ RGBدر مد 
 است(    

RGB های  ای از نام رنگ سرواژهRed ،Green  وBlue .است که سه رنگ اصلی )نور( هستند 

به نمایش رنگ با استفاده از نور  RGBد م
ها بر روی مانیتور؛  پردازد. یعنی نمایش آن می

که به نمایش رنگ با  CMYKد برخالف م
 پردازد. )جوهر پرینتر( می استفاده از چاپ

نسبی از ترکیب  )نور( انزده میلیون رنگی ش همه
شوند و ترکیب این سه  این سه رنگ تشکیل می

نور با حداکثر شدتشان برابر نور سفید است. بر 
ها  ی آن ف رنگ بر روی کاغذ که ترکیب همهخال

 با حداکثر شدتشان رنگ مشکی است.

 صورت پذیرفته است! ها در منشور وتون و پاشیده شدن رنگی نی اثبات این قضیه با گردونه

کدام از نورهای قرمز، سبز و آبی وجود نداشته باشند رنگ سیاه  در این مد اگر هیچ
در صورت نبود هیچ رنگی رنگ  CMYKاما در مد  خواهیم داشت )تاریکی مطلق(.

 سفید خواهیم داشت )کاغذ سفیدرنگ(.

( شدت مختلف داشته    ) 256هر یک از سه نور قرمز، سبز و آبی می توانند 
باشند. هر چه شدت بیشتر باشد ترکیب آن رنگ تأثیر بیشتری بر روی رنگ اصلی 

 خواهد گذاشت.

 برای مثال:

 

 

 

 

 تعداد حاالت 256رنگ اصلی است و  سهمربوط به  1که توان هستند      میلیون رنگ حاصل عدد  36
 باشد. ممکن برای شدت هر رنگ می

برای درک بهتر این موضوع کافی است اتاقی بدون هیچ نوری را در نظر بگیریم. در این اتاق سه نورافکن 
 نند.شدت مختلف تابش ک 256توانند با  بز و آبی موجود است و هر کدام میبا نورهای قرمز، س

 رنگ نهایی شدت نور آبی شدت نور سبز شدت نور قرمز
 قرمز صفر صفر 256
 بنفش 256 صفر 256
 سفید 256 256 256
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یا  hexadecimalمیلیون رنگ کدی اختصاصی دارند که به کد هگزادسیمال ) 36هر یک از  RGBد در م
معروف است. کد هگزادسیمال کدی شش رقمی به صورت زیر «( 36بر مبنای »به معنی  hexبه اختصار 

 .( قرار دارد#است که در استخر رنگ فتوشاپ در کنار عالمت نامبرساین )

#RRGGBB 
قم اول مربوط به میزان شدت رنگ قرمز، دو رقم دوم مربوط به میزان شدت رنگ سبز و دو رقم سوم دو ر

عدد دو رقمی در مبنای  هستند و یک 36مربوط به میزان شدت رنگ آبی است. منتهی اعداد فوق بر مبنای 
 عدد مختلف باشد. 256تواند بیانگر  شانزده می

 ابرند با:به ترتیب ارزش بر 36ارقام در مبنای 

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – A – B – C – D – E – F 

 ا توضیحات باال قابل تفسیر هستند:کد هگزادسیمال چند رنگ آورده شده است که ب

 ffffff# سفید  000000# سیاه

 ff0000# قرمز  808080# خاکستری پررنگ

 ff00ff# بنفش  404040# رنگ خاکستری کم

 

 لزوماً با هم برابرند. Bو  R ،Gر طیف رنگی سیاه و سفید مقادیر نکته: د

استفاده از استخر رنگ  مورد است. چرا که با ه کندوکاو کردن کد هگزادسیمال بیقبول دارم ک البته
ها و با یک کلیک کد رنگ موردنظر را به دست آورد. از کد  تر از این حرف توان خیلی آسان فتوشاپ می

 شود. تر در مباحث طراحی وب استفاده میشهگزادسیمال بی

بوده و  RGBمحدودتر از  CMYKشود. طیف رنگی  ها استفاده می برای چاپ پروژه CMYKاز متد 
)مشکی(  blacK)زرد( و Yellow )ارغوانی(،  Magentaای(،  )فیروزه Cyanمخفف نام چهار رنگ 

 شود. ی هستند بر حسب درصد بیان میرنگ شدت این چهار رنگ که همان چهار کارتریج پرینتر .است

توان به تنظیم نور، رنگ،  می Adjustmentsهای  وی ایمیج: با استفاده از زیرشاخههای من سایر گزینه
توان سایز تصویر را  می Image Sizeی  اقدام کرد. با استفاده از گزینه کنتراست، روشنایی و... تصویر

س توان اقدام به چرخاندن و معکو نیز می Image Rotationای ه ر داد. با استفاده از زیر مجموعهتغیی
 .کردن عمودی و افقی تصویر نمود

اند بر  ریزی شده های مشخصی را که از قبل برنامه این پنل امکان انجام ویرایش (:Actionsها ) اکشن
ین امکان تعداد توان با استفاده از ا به ترتیب لیست خود داراست. برای مثال میروی یک و یا چند عکس 

 زیادی عکس را با هم تغییر اندازه داد و یا سیاه و سفید کرد و...

پیکسلی و گرافیک برداری تقسیم گرافیک کامپیوتری به دو بخش گرافیک  (:Vector)بُردار  یا وکتور
ها ذخیره شده است با  تک پیکسل اطالعات تک ها در آن که یپیکسلتصاویر بردار بر خالف  شود. می
سایز دچار افت کیفیت و گردد و بنابراین حجم کمی دارد و با افزایش  تفاده از روابط ریاضی ترسیم میاس

 شود. شطرنجی شدن نمی
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است و با این که  EPSهای وکتور  فرمت اصلی فایل
امکان باز کردن افزاری پیکسلی است  فتوشاپ نرم

ها  رد. اما پس از باز کردن این فایلها را دا این فایل
پرسد و پس از آن  ی دلخواه را می ای اندازه ر پنجرهد

 کند. م تصویری پیکسلی با آن اندازه میاقدام به رس

کش فتوشاپ یکی دیگر از  خط کش فتوشاپ: خط
توشاپ است. با استفاده از ترین امکانات ف کاربردی
اقدام نمود  کش می توان به رسم خطوطی این خط

ر چاپ و طراح هستند و د که برای راهنمایی
آن را کش ذخیره شود و  های خط با خط JPGشوند )البته اگر عکسی با فرمت  سازی نشان داده نمی ذخیره

 شوند(. ها دیده می خط با فتوشاپ باز کنیم

ها( yی سمت چپ )محور  ها( و حاشیهxی باالیی )محور  فتوشاپ در حاشیه های کش برای نمایش خط
برای رسم  کنیم. را انتخاب می Rulersی  گزینه View اده و یا از منویم فشار درا با ه Ctrl+Rکلیدهای 

رسم خطی عمودی همین کار را با کنیم و برای  می dragکش باالیی به مکان موردنظر  خطی افقی از خط
شود و  استفاده می Move Toolها از ابزار  شک برای جابجایی خط دهیم. کش سمت چپ انجام می خط

با راست  .کنیم dragکش مولد خود  که آن را با همین ابزار بر روی خطکش کافیست  برای حذف یک خط
 ها را تغییر داد. توان واحد آن ها می کش کلیک بر روی خط

توان  کش عالوه بر نظم کار می از مزایای خط
ن صورت خاصیت آهنربایی آن را نام برد. به ای

 ی آن با ماوسای در نزدیک که برای مثال اگر الیه
کند  جابجا شود به چسبیده شدن به خط میل می

و یا اگر از ابزار چندضلعی انتخاب استفاده شود 
اضالع تمایل به چسباندن کامل و یا نقطه ای از 

 به خط دارند.را خود 

 هاهای کمک رسان می توان به گرید یگر خطاز د
(Grid.اشاره کرد ) 

 مشبکبا این تفاوت که سرتاسر تصویر را با تور کنند.  کش عمل می گریدها دقیقا شبیه به خطوط خط
 های ریاضی کاربرد دارند. ریدها در طراحی جداول و سایر طرحپوشانند. گ مانند خود می

اب را انتخ Gridsی  و از لیست باز شده گزینه Showی  گزینه Viewها از منوی برای ظاهر کردن گرید
 کنیم. می

 

 

 

 

www.YasDL.com



 

31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وشاپ:میانبرهای مهم فت

 عملکرد کلید میانبر
Ctrl+S ذخیره شدن پروژه 
Ctrl+Z لغو آخرین ویرایش 
Ctrl+T )ظاهر شدن گیره های تغییر اندازه )الیه 
Ctrl+J کپی شدن ناحیه ی انتخابی )و یا کل الیه( در یک الیه جدید 
Ctrl+E ادغام الیه ی انتخابی و الیه ی زیرین 
Ctrl+R کش ظاهر شدن/پنهان شدن خط 

Ctrl+Alt+I تغییر اندازه ی تصویر 
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 ها: پروژه

پردازیم. سعی شده است که  ی بسیار ساده می پروژه 1در آخرین بخش کتاب به بررسی روند طراحی 
 های فوق لحاظ شود. های قبلی کتاب در طراحی پروژه بخشمباحث گفته شده در 

 

 ی اول: پروژه
 
 

 

 

 

کنیم )راه های  رده و با براش تمامی آن را پر میی جدیدی ایجاد ک دا الیهق ابتی فو برای طراحی پروژه
را حذف کرده و  Backgroundی  توان قفل الیه برای پر کردن کامل الیه هست(. همچنین میدیگری نیز 

 زمینه استفاده کرد. از آن به عنوان پس

آبی کرده و گرادیانتی با دو رنگ  را انتخاب Gradient Overlayی  الیه، گزینه Layer Styleدر 
 کنیم. رنگ و آبی پررنگ ایجاد می کم

ای رسم کرده و سپس با  کنیم. با ابزار انتخاب دایره ی جدیدی ایجاد می برای کشیدن هالل ماه الیه
ی  کنیم. ناحیه ی کوچکتری از داخل آن حذف می ی انتخابی( دایره ی ناحیه )کاهنده altفشردن کلید 

به آن  Bavel & embossبا استفاده از سربرگ  Layer Styleرا با براش پر کرده و در  باقیمانده
 دهیم. برجستگی می

 

 ی دوم: پروژه

 

 

 

یست از آن جایی که در این پروژه متن به کار رفته است و یک گراف
های فارسی آشنایی کوچکی داشته  فونتنام حتی معمولی )!( باید با 

 ایم. را معرفی کرده حچند فونت مطر ادامهباشد در 
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 فونت زر – فونت یکان – فونت تیتر –فونت میترا  – فونت کودک – فونت هما

 سری فونت های انتظار ظهور

 سری فونت های انتظار ظهور

 سری فونت های انتظار ظهور

 سری فونت های انتظار ظهور

 اریان نستعلیقفونت 
 کنند. می ی بیشتری استفاده« انتظار ظهور»و  «ران نستعلیقای»های  های فارسی از فونت در اکثر تایپوگرافی

ها در  کسی ع کنیم. برای راحتی کار اندازه ی موردنیاز ایجاد می ای جدید با اندازه برای شروع ابتدا پروژه
 آورده شده است. فوقهای اجتماعی مختلف در جدول  شبکه
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گرادیانتی شبیه پرچم ایران  Gradient Overlayی عکس در سربرگ  الیه Layer Styleدر بخش 
 دهیم. قرار می Colorآن را بر روی  Blend Modeطراحی کرده و 

با استفاده از سربرگ  Layer Styleمتن موردنظر را با فونت انتظار ظهور تایپ کرده و در بخش 
Stroke کنیم. ر اضافه میدهیم. در آخر اسم خواننده را با فونت زَ به آن حاشیه می 

 

 ی سوم: ژهپرو

 

. متن موردنظر در کنیم می Rasterizeی آن را  نویسم و سپس الیه ابتدا متنی را با فونتی کوچک می
( آن را تا ردن)مات ک Blurاست. با استفاده از ابزار « دانید چه چیزی را دانلود کنید؟؟ نمی»عکس عبارت 

 کنیم. مات میکه قابل خواندن بماند ی حد

. با است« پیشنهادی ما افزارهای ها و نرم بازیدانلود » کنیم که در این عکس رت دیگری را تایپ میعبا
ی خاصی  و به جهت زیبایی بدون هیچ قاعده هایی از متن را انتخاب کرده تکه استفاده از پنل کاراکتر تکه

 کنیم. کوچک و بزرگ می

را  دهیم. فونت توخالی انتظار ظهور ی متنی اصلی قرار می یهمتنی یک کپی گرفته و در زیر الی  از الیه
)البته اگر از فونتی استفاده  کشیم از دو طرف کمی می Ctrl+Tانتخاب کرده و آن را با فشردن کلیدهای 

. طراحی کرد(را ای  توان چنین الیه باشد با توضیحات کتاب باز هم می توخالی نداشته )!( کنیم که همزاد
در قسمت رفته و  Layer Styleپذیر است. سپس به بخش  ی فونت نیز امکان ش اندازهاین کار با افزای

Opacity دهیم. شفافیت آن را کاهش می 
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