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Adobe Photoshop CC  است که به  یشرکت ادوب ینرم افزار ها نیاز محبوب تر یکیو  ریتصاو یحرفه ا شگریرایو کیفتوشاپ

 یبرا یبه نرم افزار جانب یازین گرینرم افزار د نیا یریادگیدهد. با  یپاسخ م کیگراف یو طراح ریتصاو شیرایشما در و یها ازیتمام ن

 ز،یسا رییبرش، تغ،  ها ها و نگارهعکس یدگرگون ایو  ی، بازساز شیرای، و بی، ترک جادیداشت. ا دینخواه ریتصاو یرو یانجام کار

سه  یطراح تال،یجید ینقاش شن،یکیو اپل تیوب سا یفوق العاده در کنار طراح یافکت ها جادیو ا یرنگ ها، روتوش حرفه ا میتنظ

  نرم افزار قدرتمند است. نیا یها تیو...  از جمله قابل یبعد

مخفف عبارت  اسی. )سشودیشناخته م یس یفتوشاپ س ادوبی اسم با که است آن نوزدهمافزار نسخه نرم نیا رسمینسخه  نیآخر

Creative Suite یکاغذ طراح یجهت چاپ رو هاعکس شیرایو برای فتوشاپ ابتدا در اگرچه.( است خالقبرنامه  یاست و به معنا 

 شیرایو و دیتول یبرا یاندهیبه طور فزا Adobe Photoshopاز  گذارد،یکاربر م اریکه در اخت ییشده بود، اما به خاطر تنوع ابزارها

کار با  ییاافزار فتوشاپ تواننرم یکیگراف دی. از دشودیاستفاده در وب( استفاده م ی)به خصوص برا تالیجید یهاها در فرمتعکس

که  .که جای بحث مفصل دارد رهیو غ دیو سف اهی، سRGB ،LIB ،CMYK یرنگ یهااند از نمونهرا دارد، که عبارت ینمونه رنگ نیچند

 در کالس درس توضیحات کاملی را اریه خواهم کرد.

شمار است که ممکن است گاهی اوقات امکانات بسیار زیاد از جمله ابزارهای بیالعاده قدرتمند و افزاری با طراحی فوقفوتوشاپ نرم 

برای شما دانشجویان حال که شرایط حضور در کالس  .نیست ایباعث سردرگمی شما شوند. با این حال، فتوشاپ فقط برای افراد حرفه

چگونه از فوتوشاپ برای خلق  شما آموزش دهم کهم در این جزوه آموزشی با راهنمای تصویری یه عزیز فراهم نیست سعی میکن

به زبان  این نرم افزاری ابزارهای اصلی های زیبا و جذاب استفاده کنید. تمام آن چیزی که الزم دارید توضیحی ابتدایی دربارهگرافیک

 .ساده است

و  نیست بیتی برای ویندوز 32این است که در این نسخه دیگر خبری از ورژن  2019در مورد فوتوشاپ  ترین نکتهمهم

د از نسخه پرتابل نرم برای انجام امور آموزشی می توانی .شده استارائه بیتی  64 برای ویندوزهای فقط و فقط این نسخه

 دارد.  CSاستفاده کنید چون سرعت بهتری نسبت به نسخه  CCسعی کنید از نسخه های  افزار استفاده کنید.

 ( توضیحات کاملتر آخر جزوه)  : است رستر و وکتورتصاویر تفاوت  و  از نکاتی که باید بدانید شناخت ییک

طراحی هایی که در فتوشاپ انجام می شود بصورت راستر 

 ایلوستریتور بصورتمثال نرم افزار )پیکسلی( می باشد و در 

ز و هنگام تغیر سایوکتور به تصاویری گفته می شود که   وکتور.

کیفیت خود را از دست نمی دهند و معموال بزرگ کردن تصویر 

خروجی گرفته می شوند. تصاویر  svg و ai ،eps با فرمت های

وکتور از کیفیت باالتری نسبت به تصاویر پیکسلی برخوردار 

 .هستند
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 Photoshop Panelsپنل فتوشاپ چیست؟ 
باز کنید یا تصویری را وارد کنید، در اطراف صفحه کاری خود پنجره های کوچکی را مشاهده  وقتی در فتوشاپ یک پرونده جدید

 30می گوییم و فتوشاپ بیش از  (Panelپنل )ما به این پنجره ها  خواهید کرد که هر یک شامل گزینه های خاص خود هستند.

  پنل دارد که هر یک کاربرد خاص خود را دارند.

 

 فعال کردن پنل های فتوشاپ مراحل زیر را دنبال کنید :برای فعال یا غیر 
 را باز کنید. Windowاز قسمت باالی صفحه، منوی  (1

 این قسمت لیست کامل پنل های فتوشاپ برای شما نمایش داده می شود. (2

 روی پنل مد نظر خود کلیک کنید. (3

 رند.پنل هایی که تیک خورده اند، فعال هستند و در صفحه کاری شما قرار دا (4

خود  پنل هایی که تیک نخورده اند را می توانید فعال کنید و به صفحه کاری (5

 اضافه کنید.

 برای غیر فعال کردن هر یک هم تنها کافیست تیک آن پنل را بردارید. (6

 

ما می توانید هر یک از پنل ها را به حاالت خاصی در فتوشاپ به شنکته : 

 نمایش در بیاورید.

 

 فحه صپنل ها را بصورت باز و شناور در هر کجای  می توانید  :پنل های شناو

 .قرار دهید

 تا  می توانید پنل ها را به یک طرف نرم افزار بچسبانید : پنل های چسبیده

 .در مکان خود ثابت بماند

 ا بصورت می توانید پنل ها را در داخل سایر پنل ها قرار دهید ت  :پنل های تب

 .نمایش داده شوند (Tab) تب

  ت اگر در حالت چسبیده، فلش کوچک باال سمت راس  :آیکون با اسمپنل های

 .پنل ها را کلیک کنید، بصورت آیکون همراه با اسم نمایش داده می شود

 ر گر در حالت آیکون با اسم عرض پنل را کمت ا:  پنل های آیکون بدون اسم

 .کنید، فقط آیکون آن نمایش داده می شود

 
 

 . پنل ها را جهت مطالعه آزاد توضیح دادمدر بخش پایانی جزوه کلیه 

 ارایه شده است . 21.03بر اساس نسخه این جزوه عکس ها و توضیحات 
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 برای شروع ما با چهار پنل کاربردی زیر آشنا می شویم :

 Layers 

 Tools 

 Options 
 History 

 

 دهد. یم شیفتوشاپ را نما یپنل، تمام ابزار ها نیا : Toolsفتوشاپ  یپنل ابزار ها

 

 
 

 فتوشاپ Optionsپنل 

  
این پنل بصورت یک نوار، باالی صفحه برای شما نمایش داده می شود و بسته به ابزاری که انتخاب کرده اید، 

روی هر ابزاری که باشید، مهم ترین تنظیمات آن ابزار را می توانید در این پنل  گزینه های آن تغییر می کند.

 انجام دهید.

باالی صفحه تنظیمات مربوط به این ابزار   optionمثال ما در نوار ابزار ، ابزار کمند رو انتخاب کردیم . که در نوار 

 نمایش داده می شود .

 

دقت داشته باشید در جزوه پیش رو و با شناخت عملکرد هر ابزار براحتی با صرف کمی وقت و تمرین بسادگی 

های هر ابزار و همچنین  Optionشاپ آشنا شوید و به مرور زمان و شناخت بصورت مقدماتی با فتومی توانید 

 سایر امکانات خاص ، تخصصی تر و حرفه ای تر با این نرم افزار کار کنید . 

 

با توجه به وسعت و قابلیت های بسیار این نرم افزار سعی کردم ، با تقسیم بندی هر ابزار ، توضیحاتی صرفا ساده 

  آنها بیان کنم .جهت درک عملکرد 

 

 :  Layersپنل الیه فتوشاپ 
ی میکی از مهم ترین پنل های فتوشاپ که بیشتر کار شما در آن انجام 

الیه  در این پنل شما می توانید در  است. Layersشود، پنل الیه ها یا 

 ید.های مختلف تصاویر خود را ویرایش کنید یا طراحی گرافیک انجام ده

رگه در این ب فرض کنید که بروی دیگری قرار دارد. هر الیه را برگه ای

قرار  های خالی می توانید شکل، تصویر، رنگ، متن و یا هر چیز دیگری را

روجی در نهایت تمام این الیه ها تصویری را تشکیل می دهند که خ .دهید

های خود نام تعیین کنید. برای الیه میتوانید  شما را ایجاد می کند.

وی رن و منظم نگاه داشتن آنها،  به خصوص زمانی که بر سازماندهی کرد

 بسیار موثر است . کنیدها کار میسیار زیاد الیهبای با تعداد پروژه
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 :  ها در فتوشاپ هیانواع الآشنای با 
 

 یها هیال Image  : یباشد و تمام یها م کسلیپ هیبر پا هینوع ال نیهاست. ا هینوع ال نیو پراستفاده تر نیپرکاربردتر 

آن  یکردن بر رو یو نقاش دیجد هیال کی جادیشود. ا یم ینوع دسته بند نیدر هم دیکن یکه شما وارد فتوشاپ م یریتصاو

 باشد. یم Image یها هیجزء ال زین

 یها هیال Type : تیفیاز ک دیمتن را بزرگتر کن کی زیشما هرچقدر سا یعنیباشد.  یها نم کسلیپ هیمتن در فتوشاپ بر پا 

 شود. یگفته م Type هیکه به آن ال میکن یم یدسته بند یجداگانه ا هیمتن را در ال بیترت نیآن کاسته نخواهد شد. به هم

 یها هیال Shape  : که شما در سند خود  یهنگام یعنیباشند.  یبردار م هیو بر پا ستندین کسلیپ هیها هم بر پا هینوع ال نیا

 رییآن را تغ زیسا دیتوان یم تیفیبدون افت ک دیباشد و هرچقدر که بخواه ینم کسلیپ یدارا دیکن یرسم م Shape کی

 به را …شده و رنگ و  Fill and Stroke دیشده وارد پنل جد جادیا هیال یبر رو کیبا دوبار کل دیتوان یم نی. همچندیده

 هستند. وشاپفت یها هیدسته ال نیسوم Shape یها هی. پس الدیده رتغیی دلخواه صورت

 یها هیال  Fill  :که شما با استفاده از ابزار  یهنگامFill شود که به  یساخته م دیجد هیال کی د،یده یخود رنگ م ریبه تصو

 است. شیرایصورت جداگانه قابل و

 یها هیال Adjustment : ریتصو کیکه شما به  یرود. هنگام یبه کار م رینور در تصاو راتییتغ یبرا شتریب هینوع ال نیا 

Adjustment راتییساخته شده و تغ دیجد هیال کی دیکن یاضافه م Adjustment نیشود. هم یاعمال م هیدر آن ال 

 .دیخود بپرداز راتییآسوده به انجام تغ یالینکند و با خ یرییشما تغ یاصل هیشود تا ال یموضوع باعث م

  : نکتهSmart Objects دهند.  یم لیتشک هیشوند و در فتوشاپ به صورت جداگانه ال یم یها دسته بند هیجزء ال زیها ن

 Smart Objectsرا به  هیال کی یکه وقت میخدمت شما عرض کن دیطور خالصه با به د؛یندار ییاگر با اسمارت آبجکت ها آشنا

شود. البته اگر  یآن کاسته نم تیفیاز ک زیسا رییبا تغ یعنی. ردیگ یبه خود م یکسلیرپیغ تیخاص هیآن ال د،یکن یم لیتبد

 در آن بزرگتر شود. هیو اول یاز اندازه اصل بجکتبه اسمارت ا لیبعد از تبد دیبوده باشد، نبا یکسلیشما پ ییابتدا ریو تصو هیال

ا بزرگ و کوچک ر هیال دیتا هر اندازه که دوست دار دیتوان یوجود ندارد و شما م تیخاص نیو وکتورها ا یبردار ریمورد تصاو

 .دیکن

 یها هیال Video: یرا م یشتریب یتر شده است و کارها شرفتهیپ اریبس دئوهایو شیرایو تیفتوشاپ خاص دیدر ورژن جد 

 ریامکان پذ یمانند افترافکت به راحت گرید یاز فتوشاپ به نرم افزارها دئویانتقال و تیقابل نیانجام داد. همچن دئوهایتوان با و

 هستند. یجداگانه ا هیال یدر فتوشاپ دارا زین دئوهایاست. و

 اگر با ورژن  : یسه بعد یها هیالExtended در  یسه بعد یها لیکه امکان ساخت فا دیدان یم دیفوتوشاپ کار کرده باش

 رندیگ یذکر شده قرار نم یقبل یها هیاز ال چکدامیهستند و در ه یجداگانه ا یدسته بند یدارا زیها ن لیفا نیآن وجود دارد. ا
 

 

و متوجه قفل  دینباش هاهیاز ال یکردن بعض تیاد ایفتوشاپ قادر به حرکت دادن  یهاهیممکن است در مواقع کار با ال

و انتخاب  هیال یکردن رو کیبا راست کل ایو  دیکن کیدو بار کل هیال یرو دیتوانیمبرای رفع مشکل  دیشو هیبودن ال

ماد ن ای و .دیرا انتخاب کن OK ینهیگز شود،یکه باز م New Layer یدر پنجره  Layer from Background نهیگز

  .دیپنل منتقل کن نییقفل را با دراگ کردن به سطل آشغال موجود در پا
 

 

نمایش   Index کنید نشانه قفل را به همراه متنشاید برای شما اتفاق افتاده باشد که تصویری که با فتوشاپ باز می

بیتی  8نگ یک فرمت رقرار دارد. این حالت  Indexed Color است زیرا تصویر شما در حالت  Index ی شمابدهد. الیه

و حذف نماد فقل  تیمحدود نیبرطرف کردن ا یبراgif هایتر و فشرده سازی باالتر، مثل فایلاست با کیفیت پایین

 .دیرا انتخاب کن RGB Color نهیگز Image>Modeکار از منو  نیا ی. برادیده رییرا تغ ریحالت تصو دیبا
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 History  فتوشاپتاریخچه نل پ
لت آن را به حا میخواه یو حال م میانجام داده ا یدر فتوشاپ اگر کار

 شتریب میخواه ی. اگر ممیرا بزن ctrl+z دیاست کل یکاف م،یاول برگردان

. میرا بزن ctrl+alt+z یها دیکل دیبا م،یمرحله به عقب برگرد کیاز 

 ادیز میعکس انجام داده ا یکه بر رو ییحال ممکن است که تعداد کارها

ه موارد است ک نی. در امیبه عقب برگرد عیسر یلیخ میباشند و بخواه

ده عک انجام دا یکه بر رو یفتوشاپ کاربرد دارد؛ هر عمل historyپنل 

تا به  میکن کیآن کل یاست بر رو یپنل مشخص است و کاف نیدر ا میا

  .میآن حالت برگرد

 

 دسته بندی ابزار در یک نگاه : 
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 از ابزار های فتوشاپ : کلی نمایی
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ورت صرا به  یکیفوتوشاپ است که حرکت دادن عناصر طرح گراف یاز ابزار اصل (:move toolابزار ) Moveابزار  1

که  یدر صورت -یکیل طرح گرافک یبر رو ایو  به صورت جداگانه هاهیال ی، بر رو ابزاراین  .سازدیممکن م جداگانه

عناصر طرح  گریمتن و د ر،یتصاو دیخواهیکه م یابزار هنگام نی. اکندیعمل م -دیباشکرده  تیالیرا ها هاهیال یتمام

 .خواهد بود یکاربرد اریبس د،یهم قرار ده یرا رو

جا شوند را درگ جابه دیخواهیکه م ییهاکرده و سپس قسمت کیکل Move کونیآ ینوار ابزار سمت چپ بر رو در

 نی. همچندیاستفاده کن Move کرده و ار ابزار تیالیرا ها هیآن ال ه،یال کیموارد به  یانتقال دادن تمام یبرا. دیکن

 ، چرخاندن(scale) اسیمق رییتغکه شامل :   .دیکن کیراست کل تآن قسم یبر رو شتریب یهانهیبه گز یدسترس یبرا

(rotate)ییجا، جابه (move) کردن نهیو قر (flip) . نیز می باشد 

موردنظر در  یهاهیال ای هیرا در ال یکردن هر عنصر flip و scale ،rotate ،move امکان Free Transform ابزار

آن  یهانهیگز شیو نما Free Transform شروع به کار یبرا  CTRL + T انبریم یدهای. از کلدهدیقرار م ارتانیاخت

ها را وارد ها و اندازهنسبت دیتا بتوان دیرا نگه دار SHIFT دیکارها، کل نیانجام ا ان. در زمدیصفحه استفاده کن یباالدر 

 .دیکن

 

 

2 
دهد که اجزاء تصویر را جداگانه یا به صورت به شما این امکان را می(:  Marquee Tool ابزار انتخاب)  Selectابزار 

)  شدهتیالیها ینواح .کلی انتخاب کرده و آنچه که قرار است کپی، کات و یا در تصویر جایگذاری شود را تعیین کنید

   Ctrl+D دینتخاب کلخارج کردن از حالت ا ی)برا .شوندیزن مشخص مچشمک نیچخط کی یلهیبوسانتخاب شده ( 

  (را فشاردهید

 از  Free Transform  ی انتخاب یوعهکردن مجم نهیو قر ییجاچرخاندن، جابه ،یگذاراسیمق یبرامی توانید

  استفاده کنید .

 

 

3 
د انتخابی آزاد کمک میکند بتوانییکی از ابزارهای زیرمجموعه ابزار انتخاب است که به شما :  Lasso ابزار کمند یا

 (Lasso) ار کمندنیم یک محیطی رو که شکل مشخصی نداره انتخاب کنیم، نیاز به ابزاپس برای اینکه بتو .داشته باشید

ره ای رو انتخاب بر خالف ابزارهای انتخاب مستطیل و دایره که فقط قادر بودیم اشکال چهارگوش یا دای .خواهیم داشت

 مجموعه است: ریز 3 یابزار دارا نیا .کرد دیکه مالحظه خواه همونطور. کنیم

 Lasso Tool   :میکن یماون رو انتخاب تصویر دور  دنیمونه که با کش یمداد م کیمثل  قایابزار دق نیا 

 Polygonal Lasso Tool انخاب مسیر با کمک کلیک کردن ماوس : 

 Magnetic Lasso Tool انتخاب تصویر به صورت هوشمند براساس مرز رنگی : 

 : Magnetic Lasso Toolsدر حالت  اتیخصوص پنل

 صطالحا رنجه دار نشود.پله پله و ا یانتخاب هیشود که دور ناح یباعث م Anti-alias انتخاب (1

2) Width مشخص کرد. یرا به موضوع انتخاب یمیکمند ترس یکیتوان نزد یم نهیگز نیدر ا 

3) Contrast کند. یکمند را مشخص م تیحساس زانیم نهیگز نیا 

4) Frequency دینما یم میتنظ یسیگره را توسط ابزار کمند مغناط جادیفاصله ا نهیگز نیا 
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 .کنهیم آسون یلیو کار رو خ استفاده می شود ریتصو کیدر  کدستی یانتخاب رنگها یبرا  یی :جادو یابزار عصا

کلیک بر  با پشت زمینه آبی دارید ، به راحتی می توانید به کمک عصای جادویی با 3*4بطور مثال شما یک عکس 

 د.محدود آبی ، کل قسمت های پشت زمینه عکس که آبی هستند را انتخاب کنید سپس حذف یا تغییر رنگ دهی

  Optionپنل ر دموجود  یها نهیاز گز دیناتویم ییجادو یبر نحوه عملکرد ابزار عصا شتریشما جهت اعمال کنترل ب

 ها عبارتند از: نهیگز نی. ادیابزار استفاده کنمربوط به 

 .می شودابزار نسبت به رنگها استفاده  تیحساس زانیم میجهت تنظ نهیگز نیا  :Tolerance ی نهگزی (1

 شده بکار می رود.انتخاب  یااز دندانه دندانه شدن لبه ه یریجهت جلوگ این گزینه  :Anti-alias ی نهگزی (2

 .دینکاستفاده  کپارچهیمتصل و  یو قسمتها یجهت انتخاب نواحمی توانید  نهیگز نیاز ا  :Contiguousنهگزی (3

 .شودیاستفاده م یسیابزار کمند مغناط ی لهیبه وس،  هیجهت انتخاب تمام ال :Sample All Layer نهگزی (4

 

 

5 
 :   تصویربرش و قطعه قطعه کردن  یابزار ها

 دیشته باشرا دا ریاز تصو یقسمت کوچک تر کی دیکه بخواه یدهد در صورت یامکان را به شما م نیا Cropابزار  (1

 .دیابزار انجام ده نیا ی لهیبه وس دیبتوان دیو آن را برش بزن

ا شم ینرم افزار فتوشاپ برا یسه بعد طیرا در مح Crop Tool امکانات:   Perspective Crop Tool ابزار (2

 . سازدیراهم م

ت وب عکس بزرگ را در صفحا کی دیخواه یاست که م یمواقع یبرا Sliceموارد کاربرد :   Slice Toolابزار (3

آن ها به  مرورگر دیکن نییتع دیتوان یو م دیکن میمجموعه تقس ریبه چند ز Slice ی لهیبه وس دیکن یبارگذار

ت باز شدن تا سرع رود. یطراحان وب به کار م یبرا شتریابزار ب نیا کند یصورت جداگانه و قطع قطع بارگذار

 صفحات وب افزایش سریعتری داشته باشد 

به  زیرا ن رییکه امکان حذف و تغ Slice Toolابزار  یهست برا یابزار هم مکمل نیا:   Slice Select Tool ابزار (4

 . دهدیما م

 

 

6 
وان تفتوشاپ سی سی ویژگی های جدیدی به آن اضافه شد که از جمله می  2019نسخه  در :  Frame Toolابزار 

ر دادن تصویر در با استفاده از این ابزار دیگر نیاز نیست برای قرا .اشاره کرد (frame tool) به ابزار فریم فتوشاپ

ر درون آن، تصویالیه ها کردن اشکال هندسی چندین مرحله را طی کنیم و تنها با رسم فریم مورد نظر و کشیدن و ر

ا به فریم رتصویر ما به راحتی به شکلی که می خواهیم در خواهد آمد. همچنین می توانیم متن های مورد نظرمان 

اده و آسان . به سفوق العاده  .تبدیل کنیم و با قرار دادن تصاویر درون آن، ترکیب زیبایی از متن و تصویر خلق کنیم

یکنم ، حال یک تصویر را در فتوشاپ باز میکنم ، سپس نام خودم رو بر روی تصویر تایپ م : مثال زیر توجه کنید

 را انتخاب میکنم . به همین راحتی  Convert To Frameروی الیه نام کلیک راست کرده و گزینه 
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7 
توانید به به  استفاده از این ابزار میبا  .برای انتخاب رنگ مورد استفاده قرار می گیرد Eyedropper Tool ابزار

طره چکان در نوار راحتی و تنها با یک کلیک در محل مورد نظر ، رنگ آن قسمت را انتخاب نمایید. این ابزار به شکل ق

گه داشتن نظاهر می شود. با  (Foreground) ابزار موجود است. در این حالت رنگ انتخاب شده در پنجره پیش زمینه

 .ذخیره کنید (Background) ر حالت انتخاب می توانید رنگ را به عنوان پس زمینهد alt کلید

D3D Material Eyedropper  :ردیگ یفتوشاپ مورد استفاده قرار م یسه بعد طیابزار در مح نیا. 

Color Sampler tool  :دینجام دها یرینمونه گ ریدهد که از چند نقطه در تصو یامکان را م نیابزار به شما ا نیا 

ود را برای به عبارتی شما یک جعبه رنگ دلخواه خ .دیمشاهده کن Infoو اطالعات رنگ نقاط انتخاب شده را  پنل 

 استفاده گلچین می کنید 

  نکته: پنلinfo شود. یباز م کیبه صورت اتومات 

 دینمونه، کل کیحذف  ی: برانکته alt دیینما کیشده کل یرینقطه نمونه گ یرا نگه داشته و  رو. 

 Clear all: شوند. یشده حذف م یریهمه نقاط نمونه گ نهیگز نیبا انتخاب ا 

Ruler tool  :را از  یعاتدر نقطه اول و سپس انتخاب نقطه دوم، اطال کیکند که با کل یابزار به شما کمک م نیا

 .دییرا مشاهده نما هیجمله محل، مسافت و زاو

Note tool  :دیاستفاده کن در فتوشاپ لیفا کیبه  یمتن یها ادداشتیاضافه کردن  یابزار برا نیاز ا دیتوان یشما م 

ت چاپ آماده را جه لیکه شما فا یها هنگام ادداشتی نی. ادیدستورالعمل ها استفاده کن پیتا یبرا noteو از پنل 

 شوند. یظاهر نم د،یکن یم

Count Tool  :و  یبه راحت کار نیابزار ا نیبا ا دیرا شمارش کن یکه شکل دیدار ازین ریتصاو یاوقات در بعض یگاه

بطور  .دیکن کیمورد نظر کل یها هیدر ناح ستیفقط کاف نهیگز نیشود. در صورت فعال بودن ا یبدون خطا انجام م

 و ... بروی ناحیه مورد نظر ایجاد می گردد. 3و  2و 1خودکار با هر کلیک اعداد 
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 شیرایو ای حذف و ر،یروتوش تصاو یابزار پرکاربرد را در جعبه ابزار برا 5فتوشاپ :  Healing Brush Toolابزار 

ز فتوشاپ استفاده ها در فتوشاپ هستند. هر عکاس که ا نیابزار ها از محبوب تر نیارائه کرده است. ا ریاز تصو یقسمت

 نیاز دارد .ابزار روتوش  بهکند،  یم

1) Spot Healing Brush tool  :فتوشاب به صورت دیکن کیکل دهید بیمنطقه آس یاست بر رو یفقط کاف .

 نیقت تربا د یروتوش است ول یراه برا نیتر عیکار سر نی کند. یم نیگزیهوشمند از بافت اطراف محدوده جا

 .دیآ یابزار به حساب نم

2) Healing Brush tool  :ست از کار بهتر ا نیا یبود برا دهیچیتر و پ عیوس یلیخ دهید بیآس هیکه ناح یزمان

 نیدر ا دیگه دارنرا در منطقه سالم  alt دیصورت است که کل نیابزار به ا نیکار ا وهیش .دیابزار استفاده کن نیا

 دهید بیس. حاال منطقه آدیکن کیکل دهید بیآس هیشود سپس در ناح یانجام م یریحالت از آن منطقه نمونه گ

 شود. یم میو ترم نیگزیجا

 Spot Healing Brush toolو  Healing Brush toolابزار  تفاوتنکته : 

ه صورت توسط فتوشاپ ب Spot Healing Brush toolتفاوت که  نیمشابه هم دارند. با ا یدو ابزار عملکرد نیا

ما شتوسط  Healing Brush toolابزار  یدهد ول یانجام م یاطراف محدوده نمونه بردار هیاز ناح کیاتومات

 شود. یسالم انتخاب م هیناح

3) Patch tool  :دیده حرکت دهید بیو آن را به سمت منطقه آس دیرا دور بخش دلخواه خود رسم کن یاهیناح .

 شود. یاست و موثرتر واقع م یکاربرد اریکوچک بس یابزار جهت محدوده ها نیا

4) Content-Aware move tool  :لیکه ما ریاز تصو یو در هر قسمت دیتخاب کناطراف شکل مورد نظر را ان 

 .دیقرار ده دیهست

5) Red Eye tool  :معموال  .دیینما کیچشم  که قرمز شده است کل یاست بر رو یابزار فقط کاف نیاستفاده از ا یبرا

ی دوربین ایجاد قرمزی چشم در هنگام عکس گرفتن از فالش باالی دوربین می باشد. با خاموش کردن فالش باال

 .توانید این مشکل را در هنگام عکاسی برطرف کنیدمی 

  با انتخاب کلیدهای: یادآوری Ctrl + عمل کلید، صفحه  از و Zoom in کلیدهای انتخاب با و Ctrl  عمل ،–و Zoom out  یگیردمانجام. 
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Brush Tool  :ارد. این دجعبه ابزار قرار  ابزار قلم مو جز ابزار های ترسیمی در فتوشاپ محسوب می شود که در

ر ذهن دارید را خلق دو ویژه ای است که به شما این امکان را می دهد که هر ایده ای که  قدرتمند امکانات دارای  ابزار

در فتوشاپ  استفاده از این براش کار آسانی است فقط کافیست براش را انتخاب نمایید و روی سند موجود .نمایید

 زمینهیش پبرای انتخاب رنگ از جعبه ابزار بر روی پالت رنگ کلیک کنید و رنگ . نقاشی کنیدکلیک و به راحتی 

(foreground) و رنگ پس زمینه (background) را تعیین نمایید. 

Pencil Tool  : ار براش است.ابزار مداد همانند ابز ماتیباشد. تنظ یم یمیترس یاز ابزارها گرید یکیابزار مداد 

Color Replacement Tool  :ابزار  نی. با انتخاب اردیگ یمورد استفاده قرار م ریاز تصو یرنگ قسمت رییتغ یبرا

 Foreground یکند و با رنگ فعل یم یبراش قرار دارد نمونه بردار یریعالمت هدف گ ریز قایکه دق یفتوشاپ از رنگ

 رییرا تغ ریر تصومورد نظر د قسمتببرد رنگ  نیرا از ب ریتصو اتییبافت و جز نکهیابزار بدون ا نیشود. ا یم نیگزیجا

 دهد. یم

Mixer Brush Tool  :ردیگ یممورد استفاده قرار  سیخ یبا رنگ ها ینقاش کیعکس به  کی لیتبد یابزار برا نیا 

 کند. یم جادیشما ا یرا برا یرنگ ابر و باد بیو ترک
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 دیرا نگه دار alt دیمورد نظر کل هیباشد که در ناح یشکل م نیابزار به ا نینحوه کار ا : Clone Stamp Tool ابزار

محل دلخواه  را در ریهمان تصو قایانجام شده است و حاال دق یری. عمل نمونه گدیمورد نظر درگ کن یو در قسمت ها

 (Healingعملکردی مشابه با ابزار رتوش تصویر ) .دییمنتقل نما

pattern Stamp Tool  :  با انتخاب ابزارpattern Stamp Tool که  یاده اآم یاز پترن ها و الگو ها دیتوان یم

 .دییفرض در فتوشاپ قرار دارند استفاده نما شیبه صورت پ
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های دلخواهی از توانید مثال بعد از اعمال فیلتر محوسازی روی عکس، قسمتبا این ابزار می : History Brushابزار 

 . ا دوباره واضح کنیدرهای مورد نظر خود حالت اولیه برگردانده و قسمتآن را به 

سازی ضربات گوناگون قلم مو روی بوم و به کمک دومین ابزار از این مجموعه و با شبیه:  Art History Brushابزار 

ر مورد نظر خود را از توان تصویبا استفاده از یک موقعیت ذخیره شده در پانل تاریخچه به عنوان مرجع عملکرد، می

 .شکل یک عکس معمولی درآورد و به یک کار هنری خالقانه تبدیل کرد

 

 History Brushاستفاده از ابزار 

 و کلیک بر روی عکس سردار دلها و آرم اهلل
 تصویر اصلی اعمال فیلتر بر روی تصویر
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ا به رشما اجازه می دهند تا ناحیه ای از نقاشی به  Magic Eraser و Eraser ابزار های پاک کن به نام های

 اگر ناحیه ای به صورت.پاک کنید Background یا بدون زمینه یا به رنگ Transparency صورت

Transparency اشد پاک شود آن ناحیه همانند شیشه یا طلق بدون رنگ خواهد بود و هر چیزی که در زیر آن ب

  نشان داده خواهد شد

13 
گ دو رن ختنیآم قیاز طر دیتوانیشما م : gradient tool ابزار

 ی، نوع)پیش فرض ترکیب رنگ زمینه و قلم می باشد( با هم

ت تنوع انواع گرادیان  .دیخود ببخش ریبه تصاو یبصر یبرجستگ

 ها در فتوشاپ بسیار زیاد است 
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 و dodge ابزار از تصویر از ناحیه یک کردن تر روشن برای که باشد می burn و dodge ابزار شامل Toning بزارا

 .کرد استفاده توان می burn تصویر از ابزار از ناحیه یک کردن تر تیره برای

Dodge و Burn اگر تا دهند یم اجازه شما به ابزارها این. هستند دیجیتالی تاریکخانه ابزارهای از کلیدی ابزار دو 

 های ضعف Photoshop در بتوانید نداشتید، را شرایطش یا و بگیرید عکس باید که آنطور عکاسی موقع در نتوانستید

ف نوری، آرایشی، را بپوشانید و به آن روح تازه ای ببخشید، که اینکار را می توانید برای از بین بردن ضع خود عکس

 شرایط آب و هوایی یا هر چیز دیگری انجام دهید.

مورد استفاده  یلبرجسته کردن بخش اص یبرا ریاز تصو یمات و تار کردن بخش یبلور کردن درواقع برا : ابزار بلور (1

 .ردیگ یقرار م

  ابزارBlur Tool: رود یبه کار م ریتصو یانتخاب یمحو کردن قسمت ها یبرا 

 ابزار Sharpen Tool: کند. یم زیرا ت ریتصو یدهد و لبه ها یابزار عکس عمل محو کردن را انجام م نیا 

 ابزار Smudge Tool: دیکن جادیا ریدر تصو ییکردن رنگ ها لکه ها یبا قاط دیتوان یابزار م نیبا استفاده از ا. 
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برد کار ریدر تصو  brightness یاضافه کردن روشن یدر فتوشاپ ، برا dodge toolابزار :  Dodgeابزار  (2

 است. دیصورت مف اهیس یبردن قسمت ها نیاز ب یمثل روتوش چهره برا ییدارد. به خصوص در کارها

  ابزارDodge ریتر کردن تصوروشن یبرا 

 Burn کردن آن  تررهیت یبرا 

  ابزارSponge کاهش  ای شیافزا یبرا زینcontrast شودیاستفاده م. 
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16 
م یک انواع اشکال هندسی و طرح یک کارکتر خاص مانند ترسی دقیق برای طراحی :Pen Toolمجموعه ایزار های 

که از حی وجود دارد چهار ابزار برای طرا penاز این ابزار استفاده می کنیم. در قسمت ابزارهای  پرنده و یا قلب و...

 ا را فراهم می کند ه به سلیقه شمروی معنی لغوی انها می توان به عملکرد آنها پی برد و هر کدام نقش ابزار کمکی بست

 Pen Tool  

 Freeform Pen Tool  

 Curvature Pen tool 

 Add Anchor Point Tool 

 Delete Anchor Point Tool 

 Convert Point Tool  

 جودو …و  CorelDraw , Illustrator , InDesign , Flash ین ابزار در اکثره برنامه های گرافیکی دیگر مانندا

 .است فتوشاپ مشابه دقیقا آن کارکرد و داشته

 

17 
ی کنیم. ماستفاده  Typeهرگاه بخواهیم به یک عکس در فتوشاپ متنی را اضافه کنیم از ابزار : Type Toolابزار 

 ال کنید.را فع Typeاز صفحه کلید می توانید  Tاست. همچنین با فشردن کلید  Tآیکون ابزار تایپ به صورت حرف 

 Horizontal Type Tool یمتن به صورت افق شیرایو و جادیابزار ا. 

 Vertical Type Tool یمتن به صورت عمود شیرایو و جادیابزار ا. 

 Horizontal Type Mask Tool یبه عنوان ماسک برا کرنگیاز  دیتوان یشما م نهیگز نیا ی لهیبهوس 

را  یرنگ خود رامونینوشته شما در پ یعنیباشد  یفرض قرمز م شیکه به صورت پ دیینوشته خوداستفاده نما

 باشد . یباشد و قسمت نوشته شده فاقد رنگ م یدارا م

 Vertical Type Mask Tool متون وارد شیرایو یاست . برا یاست فقط جهت آن عمود یمانند ابزار قبل 

پس متن را س دیه شکل درآتا مکان نما ب دیکن یمتن مورد نظر کل ک یشده ابزار متن را انتخاب کرده و رو

 .دیکن شیرایو
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 این ابزار ، ابزار بسیار جالی در فتوشاپ می باشد 

 Path Selection Tool ایرو انتخاب  دیدیکه توسط پن کش ییخط ها دیتونیابزار م نیبا استفاده از ا 

خطوطی را  دایره ای کشیده اید به کمک این ابزار می توانید Penیعنی مثال فرض کنید شما با  دیحرکت بد

 که با آن دایره را ترسیم کردید انتخاب و شمل را تغییر دهید . 

 Direct Selection Tool دیپن بپرداز یخط ها شیرایبه و دیتونیابزار م نیبا استفاده از ا  

ا انتخاب و بر روی مانند دایره و مستطیل و ... را بر روی بوم آورده سپس این ابزار ر Shapeبرای مثال می توانید یک 

Shape . مورد نظر کلیک کنید تا با دسترسی بر خطوط ترسیم نسبت به تغییر یا جابجایی اقدام کنید  
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 وعی است :به منظور رسیم اشکل هندسی مورد استفاده قرار می گیرد که شامل ابزار های متن : shapeابزار 

 Rectangle Tool  :می شوداستفاده  لیرسم مستط یابزار برا نیا از. 

 Rounded Rectangle Tool  :می شودگرد استفاده  یبا گوشه ها لیرسم مستط یابزار برا نیا. 

 Ellipse Tool  :می باشد رهیدا ای یضیرسم ب یابزار هم برا نیا. 

 Polygon Tool  :در فتوشاپ. یرسم چند ضلع ابزار 

 Line Tool  :می شودخط استفاده  کیرسم  یبرا داستیپ نامشکه از  نطوراهم. 

 Custom Shape Tool  :ابزار ،  نیاshape که  اردمی گذما  اریرو در اخت)اشکل مختلفی(  یمختلف یها

 .میشکل ها استفاده کن نیاز ا میهدیکه انجام م یبسته به نوع کار میناتویم

 

20 
باشد  یبه شکل ریصوت نیاندازه ا نیو ا دیزوم کرده باش ریاز تصو یزبان ساده ، اگر شما بر قسمت به : hand toolابزار 

امکان را  نیدارد ا اریکه در اخت ییجابه جا تیبا قابل  hand، ابزار  دینیخود را بب ریتصو ریقسمت سا دیکه شما نتوان

تا به  دینک تیمختلف هدا یرا به سمت ها ریبا عمل درگ کردن توسط موس تصو دیسازد تا بتوان یشما فراهم م یبرا

 . دیرا هم مشاهده کن گریوضوح قسمت د

 می توانید با دوران بوم خود ، به تصویر از زوایای مختلف نگاه کنید  : Rotate View Toolابزار 

 

 و کوچیک نمایی تصاویر کاربرد دارداین ابزار جهت بزرگنمایی  : Zoomابزار   21

 قابل دسترس هستند کاربرد زیادی در طول طراحی دارند : Editاین دو دستور که از منوی 

 دستور: Stroke   یجاد ابه شما این امکان را می دهد که یک حاشیه رنگی در اطراف یک انتخاب یا الیه

 مثال ترسیم کادر اطراف یک تصویر  .کنید

 دستور :Fill  را با  یانتخاب هیناح دیتوان یم نهیگز نیدر حالت انتخاب باشد با انتخاب ا یا هیکه ناح یهنگام

در حالت  یمتکه قس ی. در صورتدیکن نیگزیاطراف جا یرا با محتوا یانتخاب هیناح ایو  دیرنگ و الگو پر کن

 (Shift+F5) شود. یشما پر م یبا حالت انتخاب هیانتخاب نباشد کل ال

 

 

 :  مطالبی را جهت دانش عمومی ارایه کردم که معموال مورد سوال هستنددر این قسمت از جزوه 

 یفرمت هاآشنایی با مهمترین شناخت و تفاوت تصاویر بیتی و برداری ، آشنای با مد های رنگ در فتوشاپ ، 

 و یک سری از نکات ضروری برای چاپ و ... حل مشکل تایپ فارسی در فتوشاپ ی ،ساز رهیذخ
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 )نقش بیتی( پیکسلیتصاویر 

به  میرو داشت رینوع از تصاو نیتجربه کار با ا یهمه ما به نوع

 نیدورب ایو  تالیجید نیکه به کمک دورب یعنوان مثال زمان

و  یکسلیاز نوع پ ریتصو نیا دیکنیرو ثبت م یریتصو لیموبا

وابسته  یتینقش ب ریتصاو تیفیشود . ک یم رهیذخ یتینقش ب

اد که هر چه قدر تعد یعنم نیمقدار رزولوشن آنها است به ابه 

 تیفیک جهیباشه در نت شتریها در واحد طول و عرض ب کسلیپ

 ریاوتص یتینقش ب ری. تصاو رهیهم به همون اندازه باال م ریتصاو

اما  دهندیم شیرو نما اتیتمام جزئ یقیهستند که به صورت حق

 یکسلیپ ری. به تصاوستندین نیچن نیوکتور ا ریدر مقابل تصاو

 شود  یهم گفته م  ( Raster ) ایو  یشطرنج ریاصطالحا تصاو

 ( یوکتور ) بردار تصاویر

ه هستند ک یریوکتور تصاو ریبه اصطالح تصاو ای یبردار ریتصاو

 یو بردار ها در قالب اشکال هندس یاضیمحاسبات ر قیاز طر

. با  شوندیها ساخته م یو چند ضلع ینقاط ، خطوط ، منحن

 کسلیو عدم وجود پ ریتصاو نیتوجه به نحوه مراحل ساخت ا

 رییغهستند و با ت داربرخور ییباال اریبس تیفیاز ک ریتصاو نیا

 دهیدر آنها د یتیفیافت ک چیه ریتصاو نیا ییو بزرگنما زیسا

 وابسته یکسلیپ ریبرعکس تصاو یبردار ریتصاو تیفیشود .ک ینم

 تیفیدر ک یرییتغ یزیو در هر سا ستیبه مقدار رزولوشن ن

 دیآ یوکتور بوجود نم ریتصاو

  یها نهیهستن و اقلب در زم یکاربرد اریبس یبردار ریتصاو

 یاو نشانه ، کارکتر ه کونیآرم و لوگو ، آ یوب ، طراح یطراح

 و زریبرش ل یمثل : دستگاه ها یصنعت ی، مدل ها شنیمیان

CNC  می شود استفاده …، ساخت مهر و 

 ( ویژگی تصاویر برداری ) وکتور ( ویژگی تصاویر پیکسلی ) نقش بیتی

 از واحد های کوچکی به نام پیکسل ساخته میشوند

تصاویر نقش بیتی به صورت حقیقی هستند و تمام جزئیات را 

 ثبت میکنند

بسیار امکان ویرایش تصاویر پیکسلی در مقابل تصاویر وکتور 

 ساده تر میباشد

 کیفیت این تصاویر وابسته به مقدار رزولوشن تصاویر میباشد

اهد با تغییر سایز تصاویر پیکسلی افت کیفیت در آنها بوجود خو

 آمد

 تصاویر دوربین های دیجیتال به صورت نقش بیتی میباشد

 Free Hands , paint , Adobe  نرم افزار های معروف

Photoshop و… 

  GIF , RAW , PNG , JPEG  های رایج تصاویر پیکسلیفرمت 

 ساخته شده با معادالت و بردار های ریاضی

 عدم وابستگی به رزولوشن تصاویر

 عدم افت کیفیت در بزرگنمایی و تغییر سایز

 قابل تغییر در هر اندازه ای

 فاقد پس زمینه

 استفاده در طراحی های صنعتی

 غیر واقعی بودن تصاویر وکتور

 ار بودن ویرایش و تولید تصاویر وکتوردشو

 …و Ai , EPS , PDF , CDR : فرمت های رایج

 illustrator , Corel Draw نرم افزار ها

  
 

 

 های فرمت از  هست که بیشتر در زمینه طراحی وب از این فرمت استفاده میشه ، SVG رایج ترین فرمت تصاویر وکتور : 1نکته 

 تصاویر اونا با میشه که هایی افزار نرم ترین معروف.  ردک اشاره …و  Ai , EPS , PDF , SWF های فرمت به میشه دیگه کاربردی

 می باشد Corel Draw و Adobe illustrator رایش کرد نرم افزار هایوی یا و تولید وکتور

  

می ی مثال زمانی که . برا دارداین که از کدوم دسته از تصاویر و با چه فرمتی استفاده کنید بستگی به کار و هدف شما  : 2نکته 

هره بگیرید و زمانی بتصاویر برداری  بهتر است ازو یا به عنوان آیکن استفاده کنید  بیاوریدبه صورت مهر در  رایک طرح  خواهید

 از تصاویر نقش بیتی استفاده کنید ستیبای دهیدان عکس پس زمینه قرار به عنو راکه قصد دارید تصویری 
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 :   color modeدر فتوشاپ  یرنگ یانواع مدها یمعرف 

با توجه  رایز باشدیمخصوص م یخروج یمناسب برا یدر فتوشاپ، انتخاب مد رنگ یطراح یکارها برا نیاز مهمتر کیگراف یطراح در

 نیا .دیاین شیآن پ یدر خروج ییشود تا خطا تیرعا یهر مد رنگ یاستانداردها دیمتفاوت، با یهایدر خروج یرنگ یهابه تفاوت مد

 است: ریز یشامل بخش ها یرنگ یمدها
 

 BITMAP  :لکیچاپ س یبرا شتریمد ب نیکه از ا باشدیم یبدون خاکستر دیمد فقط به صورت دو رنگ ساه و سف نیا 

 .شودیاستفاده م

 GRAYSCALE  :و  اهیس یعالوه بر رنگها رایو خالص است، ز یکامال واقع دیو سف اهیس ریتصو کی شینما یمد برا نیا

 .باشدیم زین یرنگ خاکستر تهیتنال 254شامل  د،یسف

 INDEX  :یفضاها یبرا شتریو ب ستیآن، مناسب چاپ ن نییپا تیفیک لیاست که به دل یچاپ یو مدها نیاز کم حجم تر 

 رنگ است. 256از  شیمد شامل ب نی. اباشدیوب مورد استفاده م

 یک تصویر با مد رنگی Index Color نمی توان در این گونه تصاویر از فیلترها  نمی تواند دارای چند الیه باشد، حتی

 نیز استفاده کرد

 RGB   :جنس رنگها در باشدیاستاندارد م ونیزیو تلو توریدر مان شینما یکه برا ستیرنگ یمدها نیمد از پرکاربرد تر نیا .

تمام رنگها  دیبا یبه رنگ مشک دنیرس یاست و برا( B) یو آب( Gسبز )( R)و شامل سه رنگ قرمز  باشدیمد نور م نیا

 شوند. دهیتاب (255)مقدار شدت نیشتریتمام رنگها با ب دیبا دیبه سف دنیرس ی، و برا(0)مقدار  خاموش

 CMYK  :یمد خروج نیا هیبر پا یو صنعت یاعم از خانگ یچاپ یو تمام دستگاه ها باشدیم یمد، مد استاندارد کار چاپ نیا 

است که  (K)یمشک ( Yزرد )( M) یارغوان ایماجنتا ( C) یا روزهیف ای انیشامل سا یمد از پهار رنگ جوهر نی. ادهندیم

 .شودیم ادهخود کاغذ استف ی نهیاز زم د،یرنگ سف یبرا

 LAB  :کندیآن بوده و مستقل از دستگاه عمل م دنیاست که چشم انسان قادر به د یرنگ طهیح نیترکامل زین یمد رنگ نیا. 

 Duotone mode  : یعنیتا چهار  کیاز  یگوناگون رنگ یدامنه ها جادیمد که در واقع  با ااین monotone, duotone 

(two-color), tritone (three-color), and quadtone (four-color)  یکمک م یسفارش یرنگ ها جادیبه ا 

 گرید انیباشد . به ب یتک رنگ ، دو رنگ ، سه رنگ و چهار رنگ قابل استفاده م ریتصاو جادیا یامور چاپ برا در کند .

 نیبه ا لیرنگ ها و تبد شیرایمد ، و و نیچهارگانه ا یها تیدر وضع ریدهد تا با خلق تصاو یاجازه را م نیفتوشاپ به شما ا

که  Monotones.  دیرنگ ، سه رنگ و چهار رنگ مورد استفاده قرار ده وتک رنگ ، د یچاپ ها یها آن ها را برا تیوضع

 یاز جوهرها یگوناگون باتیترک زیها ن تیوضع ری. ساباشد  یم اهیبوده که فاقد جوهر س یدر واقع همان رنگ خاکستر

 باشد . یم یرنگ

   

 (2۵۵*2۵۵*2۵۵رنگ  ونیلیم 16) (100*100*100*100)صد میلیون رنگ  

 2۵۵تا  0هر واحد رنگ مقدار  100تا  0هر واحد رنگ مقدار 
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 در فتوشاپ یو کاربرد جیرا یساز رهیذخ یفرمت ها
فرمت  نیاز کاربرد ا یمختلف هستند. عدم آگاه یگوناگون جهت کاربردها یساز رهیذخ یفرمت ها یافزارها دارانرم نیاز ا هرکدام

موجود در  یفرمت ها نیرکاربردترپ انیبه بجزوه  نیما در ا بیترت نیداشته باشد. بد یاریبس ریتاث یینها لیفا تیفیدر ک تواندیها م

 .میپردازیافزار فتوشاپ منرم

 
 

 در فتوشاپ یساز رهیذخ یها فرمت
 

 

 هالیفا یسند تمام یساز رهیست. هنگام دخافزار فتوشاپ انرم فرضشیفرمت استاندارد و پ : PSD فرمت

 شود،یم رهیفرمت ذخ نیسند با ا کیکه  ی. زمانشوندیم رهیذخ PSDفرمت به صورت  رییدر صورت عدم تغ

 هیسند به صورت ال هبدان معناست ک نیا ردیگیقرار م ستمیآن در س لیافزار فتوشاپ در کنار فانرم کونیآ

  از کرد.افزار فتوشاپ بمجددا آن را در نرم توانیم یباز بوده و به راحت

 کسلیپ 30.000×30.000تا ابعاد  ییهاپروژه یو امکان طراح باشدیفرمت باال م نیدر ا لیفا تیفیو ک حجم

 یساز رهیبا حجم و ابعاد ذخ یبه فرمت ازیموارد طراحان ن یفراهم شده است. البته ممکن است در برخ

افزار قرار داده را در نرم PSBاز فرمت به نام  یگرینوع د یعلت شرکت ادوب نیداشته باشند به هم یباالتر

 .بردیم نیرا از ب تیمحدود نیاست که ا

 

ف کردن بوده و جهت برطر PSDبه فرمت  هیشب اریفرمت بس نیشد ا انیکه ب گونههمان : PSB فرمت

فرمت  نیدر ا یساز رهیار داده شده است. حجم ذخافزار فتوشاپ قردر نرم PSDفرمت  یهاتیمحدود

 300.000×300.000به  کسلیپ 30.000از  یطراح لیابعاد فا نیفراتر باشد. همچن تیبا گایگ 2از  تواندیم

گرفتن  یه هنگام خروجبدارند  ییبه ابعاد باال ازیکه ن یچاپ یهادر پروژه نیبنابرا است. افتهی شیافرا کسلیپ

افزار فتوشاپ باشد( به صورت خودکار نرم کسلیپ 30.000×30.000از  شیکه ابعاد ب ی)درصورت لیاز فا

 استفاده گردد. PSDاز فرمت  ستیبایفرمت ها حذف کرده و م ستیرا از ل PSD نهیگز

 

جهت  زین Paintساده همچون  یاست که در نرم افزاها یفرمت نیترجیفرمت را نیا : JPG,JPEG فرمت

. شودیم رهیخذ یکمتر تیفیشده با ک یطراح لیفرمت، فا نی. در اردیگیمورد استفاده قرار م ریتصاو رهیذخ

فرمت  نیابا  شده رهیذخ ریتصاو یی. بازگشاباشدیکم م زین لیحجم فا تیفیکاهش ک نیبه دنبال ا نیبنابرا

 .ردیگیانجام م ریمشاهده تصو یهاتوسط برنامه

ده، در ش رهیذخ لیاست که با هر بار باز کردن فا نیوجود دارد ا JPG,JPEGکه در مورد فرمت  یانکته

کاهش خواهد  ریتصو تیفیاز ک یرصددمجدد،  رهیدر آن به هنگام ذخ راتییافزار فتوشاپ و اعمال تغنرم

 .باشدینم یچاپ یعنوان مناسب کارها جیفرمت به ه نیا بیترت نیبد. افتی
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 : فتوشاپ جیرا یها فرمت
  

 

 

 Transparentشفاف ) یبا نواح ریتصاو یساز رهیو ذخ نگیتوریفرمت جهت مان نیا از:  PNG فرمت

 یختلفم یکرهایلوگو و است یساز رهیذخ یفرمت برا نیا نی. همچنشودیصفحات وب استفاده م یبرا (

نوع فرمت  نیا یکه دارا ییهالیفا ییبازگشا کاربرد دارد. زین شوندیم یافزار فتوشاپ طراحکه در نرم

 یندوزهایودر  ریمشاهده تصو یهااز برنامه توانیاست و م یمعمول ریتصاو ییهستند همانند بازگشا

 مختلف استفاده کرد.

 

حالت  یدارا PNGبوده و همانند فرمت  نگیتوریفرمت مخصوص صفحات وب و مان نیا : GIF فرمت

شوند.  رهیبه هر دو صورت متحرک و ثابت ذخ توانندیهستند م GIFکه به صورت  ییهالیشفاف است. فا

 الزم استفاده کرد. فرمت نیاز ا توانیم زیساده ن یهاشنیمیان یساز رهیدر ذخ ر،یعالوه بر تصاو نیبنابرا

 نیبنابرارنگ( است.  256ها )از رنگ یکم فیط یبانیفرمت کم بوده و قادر به پشت نیبه ذکر است حجم ا

 .باشدیهستند مناسب نم یترگسترده یرنگ فیط یکه دارا ییهاطرح یبرا

 

 

ه قرار مورد استفاد ،یچاپ یکارها یفرمت به عنوان فرمت شناخته شده برا نیا : TIF,TIFF فرمت

 یفرمت ها گریدآن نسبت به  تیمز .باشدیمورد نظر باال م لیو حجم فا تیفیفرمت ک نی. در اردیگیم

 رهیمعنا که پس از ذخ نیاست. بد یخروج لیباز بودن فا هیال کیو گراف یطراح یافزارهاموجود در نرم

 یدسترس لیفا یهاهیال یافزار به تماممجدد آن در نرم ییبا بازگشا توانیفرمت م نیسند مورد نظر با ا

 JPEGهمان فرمت  یعنیعکس  یبه صورت فرمت عاد شیهمانند نما یآن در حالت عاد شیداشت. نما

 .باشدیم ریمشاهده تصو یهاو با استفاده از برنامه

 

 

رسال جهت ا لیفا یساز رهیذخ یفرمت ها نیاز بهتر یکیبه عنوان  توانیرا م PDF فرمت : PDF فرمت

ها در  هیکه ال ییکرده و از آنجا ییشاافزار فتوشاپ بازگدر نرم توانیفرمت را م نیبه چاپخانه دانست. ا

 یساز رهیم ذخداشت. حج یدسترس هاهیال یبه تمام توانیم شوندیم رهیباز ذخ هیفرمت به صورت ال نیا

 .دهدیرا ارائه م ییباال تیفیفرمت کم بوده و ک نیدر ا

تحت  یردمعنا که استاندا نیآن است. بد یساز رهیذخ یاستانداردها رییفرمت وجود دارد امکان تغ نیکه در ا یانکته

فرمت مطلوب  PDFX. فرمت ردیگیرار مافزار مورد استفاده قمختلف از نرم یهاورژن یوجود دارد که برا PDFXعنوان 

 تیفیپ با کنگذاشته و امکان چا یریآن تاث تیفیدر ک یطراح لیفا یها است، چراکه ضمن کاهش حجم باالچاپخانه

 .کندیباال را فراهم م
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 دانستن نکات زیر خالی از لطف نیست :

 

   پس از چاپ متفاوت است؟ یبا رنگ ها توریمان یرو ریتصاو یچرا رنگ ها

واند از درجه ت یغلظت رنگ ها م ستمیس نیکند. در ا ی( استفاده می)قرمز،سبز،آب از سه رنگ RGB یاز مدل رنگ توریمان

 یه نظر مب م،یکن سهیمقابا  CMYKاما اگر با (. 255*255*255رنگ  ونیلیم 16کند )حدوداً  رییتغ 255تا درجه  1

 نیاما در عمل چن (100*100*100*100)صد میلیون رنگ   است. یشتریتعداد رنگ ب یدارا CMYKرسد که مدل رنگ 

 .اردوجود ند CMYKشود در مدل  یم دهید توریوجود دارد و در مان RGBکه در مدل  ییاز رنگ ها یاریو بس ستین

 یا نمشم نتریپر نیاست. بنابرا CMYKرنگ مدل  ونیلیم 100از رنگها در  یاریبودن بس یتکرارامر  نیا علتپس 

ا مدل رنگ ب یکاغذ چاپ کند. در اکثر مواقع اگر عکس یرو دیکن یمشاهده م توریرا که در مان ییتواند همه رنگ ها

RGB  را به مدل رنگCMYK یاشود. رنگ ه یعکس کاسته م ییبایو ز تیافکه از شف میشو یمتوجه م م،یکن لیتبد 

 نیابه همان اندازه  ستیکه صفحه کاغذ قادر ن یبطور برخوردار هستند، ییباال یاز قدرت درخشندگ RGBمدل 

باز هم  دیکرده باش یطراح CMYKرا در مدل رنگ  لیفا کی یکه اگر حت دیرا نشان دهد. توجه داشته باش یدرخشندگ

است و  RGB یبنابر م توریمان ستمیمتفاوت خواهد بود؛ چون اساساً س دینیب یم توریکار شما با آنچه در مان یرنگ چاپ

  را ندارند. RGB یچاپ افست هم توان چاپ رنگ ها ستمیرا ندارد. همانطور که س CMYK قیدق شیتوان نما
 

 

که انتخاب  دیاشداشته ب بنابراین دقتبه چاپخانه است. ارسال طرح  یبرا یمد رنگ نیبهتر CMYK میهمانطور که قبال اشاره کرد

گر طرح را به . چرا که اردیانجام گ دیسند جد جادیبه هنگام ا یعنی یطراح یمرحله یدر همان ابتدا ستیبایم یمد رنگ نیا

 RGB ید رنگمچاپ همانند  ینداشته و برا یریتاث چیدر عمل ه د،یکن لیتبد CMYKآن را به  انیو در پا دیکن هیته RGBصورت 

 .شودیم دهید
 

 

طیف  4که است. حال با توجه به این 100تا  0شود درصد مورد استفاده استفاده می CMYK نگامی که از مد رنگیه

دن رنگ به بیشتر نباشد. زیرا در چاپ مشکالتی همچون پشت ز 260از  رنگی وجود دارد بهتر است مجموع این اعداد

کند مجموع این آید. به ویژه اگر جنس کاغذ تحریر باشد از آنجایی که میزان رنگ بیشتری را به خود جذب میوجود می

م قرارگیری کاغذها شود. در این حالت به هنگاتر میرود و عمل خشک شدن رنگ طوالنیدرصد باال می 30اعداد تاحدود 

  .باشد 260گردد. بنابراین نباید مجموع درصدهای رنگی باالتر از بر روی هم موضوع پشت زدن ایجاد می

. مجموع این اعداد عمل میکنیم  K=100 و Y=30 ،M=40 ،C=60 به صورتداشتن رنگ مشکی در طراحی برای  مثال

 .کندفراهم میکمتر بوده و رنگ مشکی مناسبی را در چاپ  260از 
 

 

ها ، نمونه رنگها ر این کتابداست که های مرجع طیف رنگ استفاده از کتابیکی از راهکار های انتخاب رنگ مناسب 

ای که در کنار آن ی رنگ چاپ شدهپیدا کرده و نمونهرا در کتاب مرجع رنگ  می تواند ، طراح به همراه کد قرار دارد

بیند تطابق دهد. در این حالت، درصد خطای ناشی از رنگ طراحی شده ی نمایش خود میصفحهچه در قرار دارد را با آن

 .یایداهش میکافزارها به هنگام چاپ تا میزان زیادی در نرم
 

 

 ینگهار( و دیسف ریغ یمقوا ایکاغذ  ی)چاپ شده بر رو دی، سف ی، نقره ا ییطال رینظ ییرنگها CMYKدر مدل رنگ

 نستیآن ا یعنم دینیرا بب ییرنگها نیافست چن یکار چاپ شده با تکنولوژ کیو براق وجود ندارد . پس اگر در  یلیاکل

 کار چاپ شده اند. یبر رو CMYKبعد از چاپ  یپنجم و اضاف یکه آنها به عنوان رنگها
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 یکیگراف هایی فایلن یخروجاینکه اما ارسال شود  CMYK یبا مود رنگ دیچاپخانه با یبرا یارسال یها لیفااینکه توجه  با

 یرمت خروجفخواهد بود.  رگذاریتاث اریطرح بس یینها تیفیک زانیدر م ،گرفته شود و با چه رزولوشنی یبا چه فرمت

 ) که قبال در مورد خصوصیات هر پسوند توضیح دادیم ( باشدیآن م یسازرهیهمان نوع ذخ لیفا کی

 

  و  تیزیوتراکت بروشور، کاتالوگ، پاکت نامه، کارت  ،یهمچون ست ادار یمحصوالت چاپ یبرارزولوشن مناسب

 .باشدیسطح م نیچاپ در ا یبرا دییاستاندارد مورد تا کیعدد به عنوان  نیاست. ا  DPI 300 غیره 

  فرمتTIFF است که نسبت به فرمت  ییهااز فرمت یکیJPEG  وJPG ا دارد اما ر یباالتر تیفیبا ک رهیذخ تیقابل

مناسب  Photoshopرستر مانند  یافزارهانرم یو برا کندیم جادیساختار را ا رییوکتور مشکل تغ یافزارهادر نرم

 است.

 یفرمت خروج نیترآلدهیا یو به عبارت نیاستانداردتر، PDF/X ت از فرم یفرمت نوع نیاست. اPDF  بوده که

استفاده  تیفرمت قابل نیا گرید یایاز مزا یکی. کندیچاپ آماده م یمطلوب برا تیفیطرح را با حفظ ک یخروج

. شودیباز مکه  یاپنجرهدر ، Save ینهیگز یبر رو کیپس از کل و رستر است. یهر دو ساختار بردار یبرا

 د.را انتخاب کر PDF/Xمربوط به  یهانهیاز گز یکی Standard یمنو ریو ز Generalدر بخش  ستیبایم

 قصد استفاده فقط از فرمت  ایو  ستیمطرح ن تانیبرا تیفیحداکثر ک اگرJPEG بیاز آس یریجلوگ یبرا دیرا دار 

با هر  رایز دیاست قرار ده 12مقدار که  ممیماکز یرا بر رو Resolution نهیگز ره،یبه طرح، به هنگام ذخ دنیرس

 .شودیطرح کاسته م تیفیک زانیاز م JPEG مجدد فرمت یسازرهیو ذخ راتییبار تغ

 

 حل مشکل تایپ فارسی در فتوشاپ : 
 گریکدیو به  شوندی. حروف به صورت جدا ار هم و جداگانه نوشته مدیکن پیرا تا یجمله فارس کیافزار فتوشاپ که در نرم یدر صورت

 .دیاستفاده کن ریز های مشکل از راه حل نیحل ا ی. براچسبندینم

  حل اول :راه 

باز  Preferencesرا انتخاب کرده تا پنجره  Generalباز شده  یو در منو دیرا انتخواب کن Preferences نهیگز Edit یاز منو (1

 (دیرا باز کن Preferencesپنجره  Ctrl+Kبا  دیتوانیم نیشود. )همچن

 را انتخاب کرده... Type نهیگز Preferences از سمت چپِ پنجره (2

 .دیکن کیکل Ok یرا فعال و بر رو Middle Eastern and South Asian نهیگز Choose Text Engine Optionsدر قسمت  (3

 .دیبسته و دوباره باز کن کباریافزار را نرم (4

  : دومراه حل 

 کمی تفاوت دارد :  2020در فتوشاپ  یسینو یاما فارس

 .دیرا انتخاب کن Typeو  دیشو Preferences ی نهیوارد گز Edit یاز منو (1

 .دیکن کیرا کل OK ی نهیو گز دیرا انتخاب کن World-Ready Layout ی نهیگز Choose Text Engine Optionsقسمت  از (2

 .دیو مجددا باز کن دیرا ببند فتوشاپ (3

است تا  یقسم کاف نی. در ادیرا باز کن Language Option یرمنویو ز دیشو Typeنرم افزار وارد قسمت  یباال ینوار منو از (4

 .دیرا انتخاب کن Middle Eastern Features ی نهیگز
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 سوم کیخطوط قانون  جادیا
ها استفاده نکنند. با ساخت خطوط که از آن دهندیم حیاکثر مردم ترج یهستند، ول دیمف اریبس یخطوط مشبک در طراح نکهیا با

  داد. ریینظر را تغ نیا توانیم رد،یگیماکرو در دسترس قرار م کیتوسط  یسوم که به راحت کیقانون 

 

 :دیگویاست که م یو عکاس یدر طراح یقانون   Rule of Thirdsسوم  کی قانون

خطوط  نیتقاطع ا نیکه ب ییهابخش م،یکن میتقس یقسمت مساو 9به  یخط افق 2و  یخط عمود 2را با  ریتصو اگر»

 «جلب توجه را خواهند داشت. زانیم نیشتریب رند،یگیقرار م

 

وارد  Ctrl + K یبیترک دیکلیا استفاده از  Preferences ینهیگز یرو کلیک Edit یمنو قیخطوط، از طر نیدرست کردن ا یبرا

  .دییرا انتخاب نما «Guides, Grid & Slices» ینهیگز ،یکنار یو سپس از منوتنظیمات فتوشاپ شوید 

. دیقرار ده 3را برابر با  «Subdivisions»، و مقدار «Percent»و  100 یرا بر رو «Gridline Every»مقدار  «Grid»بخش  در

 یسوم را رو کیخطوط قانون  «Ctrl+  ~ یبیترک دیبا استفاده از کل دیتوانی. حال در هر زمان مدیکن کیکل «OK» یسپس بر رو

 .دینیخود بب ریتصو
 

   
 

 یاداوری
  فتوشاپ ماتیتنظ نحوه دسترسی به : 

 Ctrl + K یبیترک دیکلیا استفاده از  Preferences ینهیگز یرو کلیک Edit یمنو قیاز طر
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 مطالعه آزاد
 

 (Photoshop Panels) ست؟یپنل فتوشاپ چ
را مشاهده  یکوچک یخود پنجره ها یدر اطراف صفحه کار د،یرا وارد کن یریتصو ای دیباز کن دیپرونده جد کیدر فتوشاپ  یوقت

 30از  شیو فتوشاپ ب مییگو یم (Panel) پنجره ها پنل نیما به ا .خاص خود هستند یها نهیشامل گز کیکرد که هر  دیخواه

 .کاربرد خاص خود را دارند کیپنل دارد که هر 

فعال  یبراهمانطور که قبال اشاره کردیم  .دهم یم حیرا به شما توض کیو کاربرد هر  میپرداز یپنل ها م نیتمام ا یبه بررس جایا در

 : دیرا دنبال کن ریفتوشاپ مراحل ز یفعال کردن پنل ها ریغ ای

 .دیرا باز کن Window یصفحه، منو یاز قسمت باال (1

 .شود یداده م شیشما نما یفتوشاپ برا یکامل پنل ها ستیقسمت ل نیا (2

 .دیکن کیپنل مد نظر خود کل یرو (3

 دیفعال کن دیتوان ینخورده اند را م کیکه ت ییپنل ها .شما قرار دارند یخورده اند، فعال هستند و در صفحه کار کیکه ت ییها پنل

 .دیبردارآن پنل را  کیت ستیهم تنها کاف کیفعال کردن هر  ریغ یبرا .دیخود اضافه کن یو به صفحه کار

 پنل ها در فتوشاپ شینما یها حالت
 دادم . حیکه قبال توض .دیاوریدر ب شیبه نما در فتوشاپ یاز پنل ها را به حاالت خاص کیهر  دیتوان یم شما

 دیصفحه قرار ده یپنل ها را بصورت باز و شناور در هر کجا دیتوان یم :شناور  یپنل ها. 

 تا در مکان خود ثابت بماند دیطرف نرم افزار بچسبان کیپنل ها را به  دیتوان یم : دهیچسب یپنل ها. 

 تا بصورت تب دیپنل ها قرار ده ریپنل ها را در داخل سا دیتوان یم :تب  یپنل ها (Tab) شوندداده  شینما. 

 همراه  کونیآبصورت  د،یکن کیفلش کوچک باال سمت راست پنل ها را کل ده،یاگر در حالت چسب :با اسم  کونیآ یپنل ها

 .شود یداده م شیبا اسم نما

 شود یداده م شیآن نما کونیفقط آ د،یعرض پنل را کمتر کن "با اسم کونیآ"اگر در حالت  :بدون اسم  کونیآ یپنل ها. 
 

 3Dفتوشاپ  یسه بعد پنل
در  د،یکن یرا انتخاب م Layers در پنل یمعمول هیال کی یوقت .است یسه بعد هیال کی ماتیانجام تنظ یفتوشاپ برا 3D پنل 

 .دینیرا بب (Create New 3D Object) یآبجکت سه بعد کیساخت  ماتیتنظ دیتوان یم 3Dپنل 

 .کنند یم لیتبد یسه بعد هیال کیشما را به  یمعمول هیکه ال یماتیتنظ

 .دهد ینشان مرا به شما  هیآن ال یسه بعد ماتیتنظ  3Dپنل  د،یباشانتخاب کرده  Layers را در یسه بعد هیال کیهم  یوقت

تکسچر آبجکت و... و  یرنگبند ه،یسا زانیم ،یسه بعد طیمح ماتینور، تنظ هیو زاو تیموقع ن،یدورب هیو زاو تیمانند موقع یماتیتنظ

 .دیپنل مشاهده کن نیدر ا دیتوان یرا م یکه همگ
 

 (Actions) اکشن فتوشاپ پنل
 زیخود ن یو برا دیفرض نرم افزار فتوشاپ را مشاهده کن شیپ یتمام اکشن ها دیتوان یفتوشاپ شما م (Actions) پنل اکشن در 

 د،یکن یکه شما مشخص م یبیاز کار ها است که بصورت قدم به قدم بر اساس ترت یمراحل اکشن .دیبساز دیاکشن جد

تا دفعات بعد تنها با زدن  دیکن رهیمختلف را در آن ذخ یکار ها دیتوان یم دیاکشن جد کیساخت  با .شوند یانجام م

 .که البته فتوشاپ دارای اکشن های آماده بسیاری برای انجام امور مختلف دارد .دیآن کار ها را انجام دهدکمه تمام  کی
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 فتوشاپ Adjustments پنل
را به  یرنگ بند میقدرتمند که امکان تنظ ییها هیاست. ال ریتصاو یاصالح رنگ بند یاز مجموعه ابزار ها یکاربرد یپنل، پنل نیا 

 .دیده رییرا تغ ریرنگ تصاو یو به راحت دیکن جادیخود ا ریتصاو یرا برا یریهر نوع افکت تصو دیتوان یپنل م نیا با .دهند یشما م

 Brightness/Contrast ،Levels ،Curves ،Exposure ،Vibrance ،Saturation/Hue ،Color یبخش ها یپنل دارا نیا

Balance ،Black & White ،Photo Filter ،Channel Mixer ،Color Lookup ،Threshold ،Invert ،Posterize ،

Selective Color و Gradient Map است. 
 

 (Brush Settings) براش فتوشاپ ماتیتنظ پنل

 یشما م یرو شیرا پ یمختلف ماتیپنل تنظ نیا .دیکن یساز یپنل شخص نیدر ا دیتوان یم د،یرا که انتخاب کرده ا یبراش هر 

 یهر بار که از براش ای .کند رییتغ گرید یزیبه سا یزیکه براش شما هنگام استفاده از سا دیکن میتنظ دیتوان یمثال م بطور .گذارد

 یاست و نم ادیز اریبخش بس نیدر ا یساز یشخص موارد .شود دهیمتفاوت کش یو چرخش زیبا سا یبطور تصادف د،یکن یاستفاده م

 یم زین دیآن را ندان یها نهیاگر کاربرد گز یبراش است که حت شینما شیبخش پ یپنل دارا نیا اما توان تمام مثال ها را نام برد

 .دیمتوجه کاربرد آن شو کیهر  رییبا تغ دیتوان

 (Brushes) براش فتوشاپ پنل
 ینام ابزار قلم فتوشاپ است که حالت ها براش .دیفتوشاپ را مشاهده کن یبراش ها دیتوان یفتوشاپ شما م Brushes پنل در 

کردن،  رهیوارد کردن براش، ذخ ،یپوشه/گروه بند ،یینام، جابجا رییپنل امکان حذف، تغ نیا در .پنل وجود دارد نیمختلف آن در ا

 .وجود دارد زین دیو ساخت براش جداندازه براش  میتنظ

 (Channels) رنگ فتوشاپ یکانال ها پنل
که کانال  یریپنل، تصو نیدر ا هیال نیباالتر .دهند یم لیشما را تشک ریاست که تصو ییاز اطالعات رنگ ها یپنل Channels پنل 

هر مد  یرو .که تمام کانال ها فعال هستند یشما، وقت یینها ریواقع تصو در .دهد یدهند را نشان م یم لیرنگ شما تشک یها

کانال  RGB عنوان مثال مد به .دیکنپنل مشاهده  نیدر ا دیتوان یآن مد را م یرنگ یکانال ها د،یکه باش (Image Mode) یریتصو

 هیچشم ال یبرو کیکل با .دیفعال کن ریغ ایرا فعال  کیهر  دیتوان یدهد که م یم شیشما نما یرا برا Blue و Red ،Green یها

 .دیفعال کن ریتمام کانال ها را فعال/غ دیتوان یم زیاول ن

 (Character) کاراکتر فتوشاپ پنل
ضخامت  زانینوع فونت، م دیتوان یپنل شما م نیا در .دیسینو یم Type است که با ابزار ییمتن ها ماتیانجام تنظ یپنل برا نیا 

 ،یسیحروف انگل یکوچک ای یبزرگ رخط،یکشش متن، رنگ متن، ز زانیفونت، اندازه متن، فاصله خط ها، فاصله حروف از هم، م

 .دیبودن و ... را مشخص کن کیتالیا

 (Character Styles) کاراکتر فتوشاپ یها لیاستا پنل
 کیبا  یصورت بعدا به راحت نیا به .دیکن رهیرا ذخ Character شده خود در پنل یساز یشخص ماتیتنظ دیتوان یپنل م نیا در 

  .دیخود اعمال کن یمتن ها ریسا یرا برو ماتیبود آن تنظ دیقادر خواه کیکل

 (Clone Sources) کلون سورس فتوشاپ پنل
ابزار مشخص  نیا یبرا یمنبع کپ 5 دیتوان یپنل م نیدر ا شما .باشد یم Clone (Stamp) ابزار یبرا Clone Sources پنل 

 . ... و تیچرخش، شفاف ت،یمثل عرض، ارتفاع، موقع یماتیتنظ .دیانجام ده زیرا ن کیهر  ماتیو تنظ دیکن

 .دیکن یاست که خود مشخص م ریاز تصو یکردن بخش یکپ یبرا Clone Stamp یابزار
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 (Color) رنگ فتوشاپ پنل
و در  دیرا انتخاب کن هنگام کار رنگ ها عیسر یلیخ .دیخود داشته باش یتمام رنگ ها را در کنار صفحه کار دیتوان یپنل م نیا با 

 .پنل وجود دارد  نیدر ا زین Background Color و Foreground Color انتخاب رنگ امکان. دیخود استفاده کن یپروژه ها

 فتوشاپ Glyphs پنل
 نیا د،ینوشتن انتخاب کرده ا یکه برا یبه فونت و زبان بسته .دیاستفاده کن دیتوان یخاص م ینوشتن کاراکتر ها یپنل برا نیا از 

 .دیسیپنل بنو نیپوند و... را با ا ورو،یدالر،  عالمت دیتوان یمثال م بطور .دهد یم شیرا نما یمختلف یپنل کاراکتر ها و شکل ها

 فتوشاپ Gradiant پنل
تنوع بسیاری از گرادیانت های پیش فرض دسترسی پیدا کنید و همچنین در نوار  می توانید به 21با فعال کردن این پنل در نسخه 

Option .به سایر تنظیمات و حتی ساخت گرادیانت دلخواه دسترسی داشته باشید 

 (Histogram) فتوشاپ ستوگرامیه پنل
 کیتار ایاز اندازه روشن  شیشما ب ریتصو دیکن یحس م اگر .دیخود را بسنج ریتصو یکیو تار ییروشنا زانیم دیتوان یپنل م نیا با 

پنل به  نیچقدر که نمودار شما در ا هر .دیکن جادیا ریدر آن تصو یراتییتغکه چه  دیریبگ میپنل بهتر تصم نیبا ا دیتوان یاست، م

 .است کیشما تار ریتصوشما روشن است و هر چقدر که به سمت چپ باشد،  ریسمت راست باشد، تصو

 (History) فتوشاپ خچهیتار پنل
 دیصورت شما هرگاه خواست نیا به .شود یم رهیذخ (History) خچهیدر پنل تار دیده یکه در پرونده فتوشاپ انجام م ییکار ها تمام 

 Ctrl و Ctrl + Z یرا که با دکمه ها Redo و Undo واقع همان در .دیخود را به عقب برگرد یپنل مراحل کار نیدر ا دیتوان یم

+ Alt + Z برد یجلو م ایشما را به عقب  یمراحل کارپنل  نیدر ا د،یده یانجام م. 

که  دیمشخص کن History States در بخش Performance نهیو گز Preferences یمنو ری، زEdit یاز منو دیتوان یم شما

 .شود رهیپنل ذخ نیشما در ا یچه تعداد مرحله برا

 (Info) فتوشاپ نفویاطالعات / ا پنل
پنل مشاهده  نیخود را در ا یحجم پرونده کار ای زیمثل سا یاطالعات دیتوان یم شما .خالصه اطالعات است شینما یپنل برا نیا 

 ت،یموقع ز،یاز سا یپنل اطالعات نیا د،یده یکه انجام م ییماوس و کار ها تیموقع د،یکن یکه انتخاب م ییبه ابزار ها بسته .دیکن

اطالعات  دیتوان یم Panel Options نهیپنل و انتخاب گز نیخط در گوشه ا کونیزدن آ با .گذارد یشما م اریرنگ و... را در اخت

 .دیده رییرا تغ یشینما

 (Layer Comps) فتوشاپ یها هیال سهیمقا پنل

 یم شما .دیکن سهیمقا گریکدیکرده و با  رهیرا ذخ Layers خود در پنل یها هیال راتییتغ دیتوان یپنل شما م نیاستفاده از ا با 

نوع  3 دیتوان یمثال م بطور .دیکن رهیذخ Layer Comps ها را در هیال یو افکت ها تیبودن، موقع رفعالیفعال/غ راتییتغ دیتوان

کدام  دینیتا بب دیکن سهیمقا گریکدیحالت را با  3و هر  دیکن رهیپنل ذخ نیخود را در ا یصفحه کار یمختلف برو یها هیال نشیچ

 .بهتر است نشیچ

 (Layers) فتوشاپ هیال پنل
 یپنل شما م نیا در .است Layers ایها  هیشود، پنل ال یکار شما در آن انجام م شتریفتوشاپ که ب یپنل ها نیاز مهم تر یکی 

 یکه برو دیفرض کن یرا برگه ا هیال هر .دیانجام ده کیگراف یطراح ای دیکن شیرایخود را و ریمختلف تصاو یها هیدر ال دیتوان

 نیتمام ا تینها در. دیرا قرار ده یگرید زیهر چ ایرنگ، متن و  ر،یشکل، تصو دیتوان یم یخال یبرگه ها نیا در .قرار دارد یگرید

 .کند یم جادیشما را ا یدهند که خروج یم لیرا تشک یریها تصو هیال
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 (Learn) لرن فتوشاپ پنل
مباحث   .دهد یماز نرم افزار فتوشاپ را بصورت قدم به قدم به شما آموزش  یمختلف یاست که بخش ها یپنل آموزش کیپنل  نیا 

 .کنند یم تیهدا (Adobe) یادوب تیآموزش ها شما را به سا نیاز ا یشده اند و برخ یپنل دسته بند نیمختلف در ا

 (Libraries) کتابخانه فتوشاپ پنل
استاک، طرح  یادوب تیوب سا ایخود  وتریاز کامپ دیتوان یم شما .است یکیگراف یها لیفا یساز رهیذخ یبرا یفتوشاپ پنل کتابخانه 

 رهیکه ذخ یلیهر فا دیتوان یراحت م یلیخ .دیبه آن ها داشته باش یتر عیسر یدسترستا  دیکن رهیپنل ذخ نیمختلف را در ا یها

نرم افزار  یو نسخه اصل یادوب یبه داشتن حساب کاربر ازیپنل ن نیاز ا استفاده .دیخود وارد کن یپنل به پروژه ها نیرا از ا دیکرد

 .فتوشاپ دارد

 (Measurement Log) فتوشاپ یریاندازه گ پنل
پرونده  ای ریمختلف تصو یقسمت ها دیتوان یشما م (Count) و شمارنده (Ruler) ، خط کش(Selection) انتخاب یابزار ها با 

پنل بسته به  نیا .دیکن سهیمقا گریکدیو با  رهیها را ذخ یریاندازه گ نیا دیتوان یشما م پنلاین  در .دیکن یریخود را اندازه گ یکار

 ت،یمانند عرض، ارتفاع، موقع یاطالعات .کند یم رهیشما ذخ یرا برا یاطالعات مختلف د،یاستفاده کرده ا یریاندازه گ یکه برا یابزار

 . ...ساخت و خیتار ،یریواحد اندازه گ

 فتوشاپ Navigator پنل
و  ییبزرگنما زانیم دیتوان یم شما .دهد یشما را نشان م یاز پرونده کار یکل ینما کیصفحه است و  یبرو تیهدا یپنل برا نیا 

 .دیده رییو تغ دیصفحه مشاهده کن نیپرونده را در ا یخود برو تیموقع

 (Notes) فتوشاپ ادداشتی پنل
 Notes ها در پنل ادداشتی نیا .دیقرار ده ادداشتیخود  یپرونده کار یهر کجا، Note Tool با ابزار دیتوان یدر فتوشاپ م شما 

 .دیکن شیرایو دیاهر کدام را که انتخاب کرده  دیتوان یم زیپنل ن نیشوند و از هم یداده م شینما

 (Paragraph) پاراگراف فتوشاپ پنل

تراز  حالت ای نیوسط چ ن،یچپ چ ن،یچ راستمانند  .دیدر پنل پاراگراف فتوشاپ انجام ده دیتوان یخود را م یمتن ها یبند قالب 

و راست به چپ/چپ به  (Margin) نیهمان مارج ایفاصله  ماتیو در کنار آن تنظ دیپنل مشخص کن نیا در.  (Justifyاز طرفین )

  .دیانجام ده زیبودن را نراست 

 Middle نهیگز Language Options یمنو ری، زType یشما وجود ندارد، از منو یبرا LTR و RTL کونیدو آ اگرنکته : 

Eastern Features دیرا بزن. 

 (Paragraph Styles) پاراگراف فتوشاپ یها لیاستا پنل
 یبه راحت نکاریا با .دیکن رهیرا ذخ دیداده اانجام  Paragraph پنل قیخود از طر یمتن ها یکه برا یماتیتنظ دیتوان یپنل م نیا در 

 .دیاعمال کن عتریسر یلیرا خ ماتیخود همان تنظ یمتن ها ریسا یبرا دیتوان یبعدا م

 (Paths) فتوشاپ ریمس پنل
 یرو ای (Fill) داخل .کند یشده است که محدوده آن شکل را مشخص م لیتشک ریمس کیشکل در نرم افزار فتوشاپ از  هر

(Stroke) خود را در پنل یها ریمس دیتوان یم شما .وجود داشته باشد یتواند رنگ یم ریمس نیا Paths و آن ها را  دیمشاهده کن

مانند  یگرید یاز نرم افزار ها یحت ای .دیپنل انجام ده نیدر ا دیتوان یها را م ریکردن مس شیرایو ایحذف و  ساخت، .دیکن تیریمد

 .دیآن ها بپرداز شیرایو در فتوشاپ به و دیوارد کن ریمس توریلوستریا
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 فتوشاپ Patterns پنل
می توانید به تعدادی از پترن )الگو( پیش فرض جهت اعمال بر روی تصاویر دسترسی داشته  21با فعال کردن این پنل در نسخه 

 باشید.

 (Properties) فتوشاپ یها نهیگز پنل
خاص  هیال کی یبرو یوقت .دهد یمختلف را به شما نشان م یها و ابزار ها هیال ،یصفحه کار یها نهیو گز ماتیپنل تمام تنظ نیا 

را در آن  دیده یکه انجام م یمرتبط با کار ماتیتنظ دیتوان یکند و م یم رییشما تغ یپنل برا نیا یها نهیگز د،یباش یابزار ای

 ماتیپنل تنظ نیا د،یسینو یخود م یصفحه کار یرا برو یمتن Type با ابزار یمثال وقت بطور .دیده رییو تغ دیمشاهده کن

Character و Paragraph یها هیاز ال یکی یاگر برو ای .دهد یم شیشما نما یرا برا Adjustment ماتیپنل تنظ نیا د،یباش 

 .دهد یم شیرا نما هیرنگ آن ال

 فتوشاپ Shape پنل
 پیش فرض جهت استفاده دسترسی داشته باشید.  Shapeمی توانید به تعدادی از  21با فعال کردن این پنل در نسخه 

 (Styles) فتوشاپ لیاستا پنل
 خود را Layer Styles ماتیتنظ دیتوان یم شما .است (Layer Styles) هیال یها لیاستا یو نگهدار یساز رهیذخ یپنل برا نیا 

 .پنل وجود دارد نیها در ا لیساخت و حذف استا ش،یرایو امکان .دیاز آن ها استفاده کن یتا به راحت دیکن رهیپنل ذخ نیدر ا

 (Swatches) رنگ فتوشاپ پنل
 یلیکند تا خ یپنل به شما کمک م نیا .دیکن رهیخود ذخ یرا برا دیکن یبا آن ها کار م شتریکه ب ییرنگ ها دیتوان یپنل م نیا در 

رنگ ها در  ینام و مرتب ساز رییحذف، تغ د،یاضافه کردن رنگ جد امکان .دیرا انتخاب کن دیکه با آن ها کار دار ییرنگ ها عیسر

 .پنل وجود دارد نیا

 (Timeline) فتوشاپ نیال میتا پنل
 ویدیو یها میفر دیتوان یپنل م نیا در .شود یاستفاده م نیال میمتحرک از پنل تا ریساخت تصاو ایدر فتوشاپ  ویدیو شیرایو یبرا 

 Frame و Video Timeline شیدو حالت نما یپنل دارا نیا .دیده رییرا تغ کیو هر  دیمتحرک خود را مشاهده کن ریتصو ای

Animation  حالت در .است Video Timeline آن ها  دیتوان یو م دیکن یرا مشاهده م هیهر ال شیاز محدوده نما ییشما نوار ها

 میتمام فر Frame Animation حالت در .وجود دارد (Keyframe) میفر یحالت امکان ساخت ک نیدر ا نیهمچن .دیده رییتغرا 

 .دیکن نییآن تع یبرا یزمان خاص ایداده  رییرا تغ کیهر  دیتوان یشود و شما م یداده م شیها بصورت جدا نما

 فتوشاپ Tool Presets پنل
 رهیابزار ها را ذخ نیمختلف ا ماتیدهد تا تنظ یبه شما اجازه م Tool Presets پنل .دارند یمختلف ماتیفتوشاپ تنظ یابزار ها اکثر

 .دیباشداشته  یدسترس د،یانجام داده ا شیکه از پ یماتیبه تنظ عیسر یلیخ دیتوان یم یصورت در استفاده بعد نیا به .دیکن

 فتوشاپ Options پنل
 رییآن تغ یها نهیگز د،یکه انتخاب کرده ا یشود و بسته به ابزار یداده م شیشما نما یصفحه برا ینوار، باال کیپنل بصورت  نیا

 .دیپنل انجام ده نیدر ا دیتوان یآن ابزار را م ماتیتنظ نیمهم تر د،یکه باش یهر ابزار یرو .کند یم

 (Tools) فتوشاپ یابزار ها پنل
 شیو نما بیترت دیتوان یسه نقطه )...( م کونیپنل با انتخاب آ نیا یانتها نیا در .دهد یم شیفتوشاپ را نما یپنل، تمام ابزار ها نیا 

 .دیکن شیرایابزار ها را و نیا
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هاى این هنرستانهاى فنى و صنعتى، این دانشگاه

ها،  اىحرفه-فنى، این  کاربردى-علمى

اى، باید توسعه پیدا حرفه -هاى فنىآموزشکده

 ما به علم احتیاج داریم، کند. 

 ى کارآمد هم احتیاج داریم.اما به پنجه

این آموزشها در کشورهای در حال توسعه نه تنها 

عهده دار تربیت نیروی کار مورد نیاز بخشهای 

این کشورها می باشند، بلکه  مختلف اقتصاد

ازطریق بستر سازی خود اشتغالی، به حل مشکل 

 بیکاری نیز کمک می نمایند.

 

فردای ما فاقد جوانان فداکار و غیرتمند  اگر

ها را هم داشته شد، این جامعه اگر باالترین ثروت

باشد با هر هجومی و هر تحرکی و هر طمعی از 

بین خواهد رفت، این وظیفه ملی ماست، این 

که این روح را، این فرهنگ  وظیفه انسانی ماست

 .را در جامعه خودمان ترویج کنیم
 

 س نبود از راه دانش بی نیازک     ات جهان بود از سر آدم فراز 

 انش را هب رهگوهن زبانراه د    مردمان بخرد. اندر رهزمان 

 سنگ اندر همی اگنبدنتش ات هب    گرد کردند و گرامی دادنتش 

 زهمه بد ربتن تو جوشن است و     دانش اندر دل چراغ روشن است 

 رودکی

 «.نداردانتهایی و ابتدا یادگیری فعالیتی است که هیچ »
 

ها ممکن است به عنوان بخشی از یادگیری توسط انسان

د تحصیالت، توسعه فردی، تدریس، یا آموزش اتفاق بیفت

 باشد.تواند هدف محور و یا بر اساس انگیزه و می
 

ی ابا تکیه بر علم و اخالق و تعیین هدف ، با انگیزه 

 قوی به  ایده های خود جامه عمل بپوشانید و در راه

 توسعه کشور از هیچ تالشی دریغ نکنید.

 سید هادی حمزوی عابدی

15/01/1399 
 


