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 مقدمه 

 
 فرهنگ و دانش اعتالیخدایا تو را سپاس می گوییم که به ما فرصت تحقیق ، تجربه  و نگارش این اثر را در جهت 

 سرزمین عزیزمان ایران بزرگ را عطا فرمودی

ن  و آخری  به نگارش در آمده است اینجانب  کتابی که هم اکنون در اختیار شما عزیزان قرار دارد حاصل سالها تجربه

 . در اختیار کاربران قرار گرفته    ccیا     c6که با عنوان   نسخه فتوشاپ 

که می توان ویرایش  کار روی تصاویر دارای قابلیت های بسیاری است قدرتمند که  فتوشاپ به عنوان یک نرم افزار 

 موارد ذکر شده  عکس ها ، مونتاژ تصاویر ، ایجاد عملیات  ویژه روی عکس ها ، تغییر رنگ ،ضمن عالوه  بر

ور ، تقویم ، طراحی صفحات وب ، شمی توان به صورت حرفه ای  طراحی   و اجرای پوستر ، اوراق اداری ، برو  

 طراحی قسمتی از برنامه ها  که به صورت عملی نیز با کاربردهای حرفه ای آشنا خواهیم شد

، عاری از  های دیگر  شتار نیز همچون نگارنده، اذعان  داریم که نوکتاب علی رغم کوشش فراگیر  در نگارش این 

 اشکال و عیب نبوده و همکاری و راهنمایی و انتقاد شما دوستان را در بهبود نسبی و رفع اشکالت عدیده ی 

  Armani.zahedi@gmail.comدوستان و مخاطبان عزیز  از طریق آدرس الکترونیک  ،  آن می طلبد

نقطه نظرات ، انتقادها و رهنمودهای  خود را برای حقیر ارسال داشته   و ما را در بر طف نمودن  نقایص آن در  

 ویرایش های بعدی یاری  رسانید

 

 
           

                                     

 آرمان زاهدی

 2931پاییز 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Armani.zahedi@gmail.com
mailto:Armani.zahedi@gmail.com


 مولف : مهندس آرمان زاهدی                                                                    آموزش جامع فتوشاپ           

                    Armani.zahedi@gmail.com  11از2صفحه   

 
 

 

 بخش اول 

 نرم افزارهای گرافیکی به دو دسته تقسیم می شوند .

2- Vector ) برداری (

𝐼𝑙𝑙𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟
           𝐶𝑜𝑟𝑒𝑙
𝐹𝑟𝑒𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑

9𝐷
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛
𝐹𝑙𝑎𝑠ℎ }

 
 

 
 

 

 

1- Rastorise  ) پیکسلی (
 𝑃ℎ𝑜𝑡𝑜𝑠ℎ𝑜𝑝
𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜 𝑃𝑎𝑖𝑛𝑡
𝑃𝑎𝑖𝑛𝑡

} 

Vector ) نقطه ای کار می کند ، طراحی  ) برداری ( : در این نرم افزار ها کیفیت معنای ندارد ) همیشه بهترین کیفیت را دارد ،

 کار زیاد نیست .) واقعی ( نیست ، حجم  Realرنگها ( )

Rastorise ) پیکسلی ( : در این نرم افزار ها کیفیت مفهوم پیدا می کند ، پیکسلی کار می کند ، طراحی ) رنگها (Real  ) واقعی (

 هستند ، حجم کار زیاد می باشد .

 باز می شود اما عکس آن ممکن نیست . Vectorدر نرم افزارهای  Rastoriseفایلهای نرم افزارهای 

 وندها :پس

Rastoriseنرم افزارهای

تغییر رنگ ها خیلی کم می باشد ∶ 𝑒𝑝𝑠

تعداد رنگهای استاندارد ، حجم باال ، کیفیت متوسط ∶ 𝑏𝑚𝑝

𝑃𝑠𝑏 مخصوص فایلهای با حجم باال ∶ 𝑃𝑠𝑑

رنگ ثابت نیست ، برای نمایش استفاده می شود ، حجم کم ، کیفیت پایین ∶ 𝐽𝑝𝑒𝑔

حجم باال ، کیفیت باال ، بهترین پسوند برای کارهای چاپی ،𝑆𝑎𝑣𝑒 بصورت الیه باز ∶ 𝑇𝑖𝑓𝑓

𝐽𝑃استفاده می شود ، رنگ کمتری نسبت به 𝑊𝑒𝑏یا 𝑀𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑛𝑔فقط برای ∶ 𝑃𝑛𝑔

. دارد ، و شفافرنگقابلیت و نیمه شفاف را دارد

( در𝑖𝑑 شماره 6 به پایین دچار مشکل می باشد در محیط وب)

مخصوص صفحات وب و𝑀𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑛𝑔 استفاده می شود حالت شفاف را دارد تعداد ∶ 𝐺𝑖𝑓

رنگ های کمتری نسبت به𝑃𝑛𝑔 دارد ، حجم کم ، انیمیشن کم را می باتوان این

                                                                                       .   پسوند𝑆𝑎𝑣𝑒 کرد

…جهت چاپ استفاده می شود حجم کم ، معموالٌ برای کارهای مثل کتاب و ∶ 𝑃𝑑𝑓 }
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 ما امروزه خانه های بزرگتر اما             خانواده های کوچکتر داریم؛ راحتی بیشتر اما زمان کمتر 

Today we have bigger houses and smaller families; more conveniences, but less time; 
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 Vectorنرم افزارهای 

:  Vectorنرم افزارهای  

برای تمام نرم افزار ∶ 𝑊𝑚𝑓

فایلهای اینترنتی معموالٌ با این پسوند𝑆𝑎𝑣𝑒 می شود ∶ 𝑒𝑝𝑠

𝐶𝑑𝑟
𝐹𝐻22
𝐴2 }

 
 

 
 

 

می  pasteو  copyبا  Illustratorو  Freehandید خروجی گرفته شود اما در نرم افزارهایی مثل با Corelیی مثل در نرم افزارها

 آورد . photoshopافزاری مثل توان فایلی را به نرم 

 رنگها :

Color Mode ) مود رنگی (
         (0− سه نور اصلی(122 ∶ 𝑅𝐺𝐵

( 0− چهار رنگ اصلی( 200 ∶ 𝐶𝑀𝑌𝐾
} 

RGB :[R (Red) , G(Green) , B(Black)]  ، برای وب ، سینما(monitoring ) و ... استفاده می شود 

CMYK  :] ، سیاه (B(Black، زرد ( ، Y ( Yellow ،  ، سرخ آبی ( M ( Magenta  ، آبی ( ،C ( Cyan[  برای کارهای چاپی (

 استفاده می شود (

 فتوشاپ   cs ccد نسخه ویژگی ها و قابلیت های جدید نرم افزار جدی

  .قابلیت های بهبود یافته  برای جابجایی ، بزرگ نمایی و چرخاندن تصاویر در هنگام عملیات ویرایشی 

 پالت  در اضافه کردنAdjusment   میزان روشنی و رنگ و تصویر   ی تنظیم کنندهبه عنوان الیه ها 

 ای خاص موجود در تصویرامکان تغییر ابعاد تصویر بدون تاثیر گذاری برو روی اجز 

  ارتباط بیشتر بین نرم افزارphotoshop   وlightroom   وMuse  2Adobe   و  امکانات جدیدی  در عکس ها همانند

HDR  1  و  پانوراما  و تصاویر چند الیه ای 

 .مدیریت رنگ پیشرفته تر همراه با انطباق بیش تر  با چاپگرها 

 یل جانبی حتی سایز بنرهای سایت اضافه کردن سایزهای جدید تمام وسا 

  سرعت باالتر در هنگام کار با فایل های بزرگ 

  9اضافه کردن افکتهایD     و همچنین ساخت فایلهای متحرک 

 

 

 

 

                                                           
 برنامه جدید شبیه محیط فتوشاپ جهت طراحی صفحات وب  بدون کد نویسی نرم افزار جدیدی است که هنوز در ایران جامع نشده است .  1
صاویر به صورت اغراق آمیز و گرفته شده  و مجموعه  روشهای  است که باعث می شود روشنایی در ت   High Dynamic rangeاین نام از کلمه  2

 تخیل  ایجاد می گردد.
 

مدارک تحصیلی باالتر اما درک عمومی پایین تر ؛ 

  یشتر اما قدرت تشخیص کمتر داریم؛آگاهی ب

we have more degrees, but less common 

sense; more knowledge, but less 

judgment; 



 مولف : مهندس آرمان زاهدی                                                                    آموزش جامع فتوشاپ           

                    Armani.zahedi@gmail.com  11از4صفحه   

 
 

 : Photoshopپنجره 

این پنجره دارای قسمتهای مجزا می باشد که از مهمترین آنها می توان 

نوار دستورات −

−نوار ابزارها

−نوار پالتها
}
 
 

 
 

 نام برد .   

 

A  در حال حاضر در این نرم افزار باز می : نشان دهنده پنجره فایلهایی است که شما بر روی آنها کار می کنید و یا پنجره هایی که

 باشد .

B  وC : توان آننوار کاربردی حاوی یک فضای کاری ، منوی پنجره ، و دیگر برنامه های کنترلی می باشد که برای برخی از کارها می 

 استفاده کرد . Window. برای فعال سازی آن می توان از منوی را نمایش یا پنهان کرد 

D نوار عنوان پنل ها : 

E . کنترل پنل نشان دهنده خصایص گزینه هایی است که شما انتخاب کرده اید : 

F : می باشند همچنین عناصر وابسته در یک کارهای هنری و .،  وویرایش عکسهاپنل ابزارها حاوی ابزارهایی است برای ساختن ..

 مجموعه قرار دارند .

G فرورفتگی آیکونهای دکمه ای : 

H  :4 . پنل انتخابی را در یک پنل عمودی طبقه بندی می کند 

 

 

 

  متخصصان بیشتر اما مشکالت نیز بیشتر؛ داروهای بیشتر اما سالمتی کمتر

We have more experts, but more problems; more medicine, but less wellness. 
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 : Newپنجره 

ه میان بر برای این کار را انتخاب کنیم . را Newگزینه  Fileبرای باز کردن یک فایل جدید جهت انجام کار گرافیکی باید از منوی 

 می باشد . Ctrl+Nزدن همزمان دکمه 

 

Resolution 21  برایmonitoring  یاbanner  ،web  ،TV  ،stand . بیلبرد و ... استفاده می شود ، 

Resolution 900  برای کارهای چاپی استفاده می شود و هرچهResolution حجم  را بیشتر کنیم در کیفیت تاثیری ندارد و تنها

 کار را باال می برد .

21 Pixels/inch  پیکس رنگی در یک اینچ مربع داریم . 21یعنی 

Resolution  در کارهای بزرگ مثلbanner  می باشد درنتیجه هر چه کار  900و در کارهای کوچک  21تا  12، بیلبرد و ... بین

 کمتر می شود . Resolutionبزرگتر شود 

هارنگ محدود اما استاندارد ∶ 𝐵𝑖𝑡𝑚𝑎𝑝

خاکستری( سیاه ، سفید) ∶ 𝐺𝑟𝑎𝑦𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒

سه نور اصلی ∶ 𝑅𝐺𝐵

سه نور باضافهاصلی رنگ سیاه ∶ 𝐶𝑀𝑌𝐾

معموالٌ در دنیای چاپ و در𝑅𝐺𝐵 استفاده نمی شود ∶ 𝐿𝑎𝑏 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟}
 
 
 

 
 
 

Color Mode 

 می باشند ( Resolutionا ضریب بیشتر باشد کیفیت بیشتر است . ) بیته Color modeهر چه بیتها در 

 قرار دهید تا تمام نرم افزارهای گرافیکی آن را پشتیبانی دهید . 8پیشنهاد می شود که همیشه بیتها را روی 

 

 
بدون مالحظه ایام را میگذرانیم، خیلی کم میخندیم، خیلی تند رانندگی میکنیم، خیلی زود عصبانی میشویم، تا دیروقت بیدار میمانیم، 

  خیلی خسته از خواب برمیخیزیم، خیلی کم مطالعه میکنیم، اغلب اوقات تلویزیون نگاه میکنیم و خیلی بندرت دعا میکنیم.
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 ) بوم ( گویند . Canvasنکته : به صفحه ای که در فتوشاپ کار می کنیم 

 

سفید ∶ 𝑊ℎ𝑖𝑡𝑒

𝑐𝑎𝑛𝑣𝑎𝑠 به رنگ𝑏𝑎𝑐𝑘𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 باشد ∶ 𝑏𝑎𝑐𝑘𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟

( هیچی) در محیط خالء ∶ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡
}
 
 

 
 

 Background Contents 

Image size : 

را انتخاب می کنیم . راه میان بر برای این کار زدن همزمان دکمه  Image sizeگزینه  Imageاز منوی  Canvasبرای بزرگ کردن 

Ctrl+Alt+I . می باشد 

Canvas size : 

را انتخاب می کنیم . راه میان بر برای این کار زدن همزمان دکمه  Canvas sizeگزینه  Imageاز منوی  Canvasبرای اضافه کردن 

Ctrl+Alt+C . می باشد 

 ابزارها

انواع ابزارها 

انتخابی

کشیداری

ترسیماتی

{حرکتی انتقالییا
 
 

 
 

 

 (: )  Moveابزار 

 می باشد . Vویرها بوسیله این ابزار انجام می شود . کلید میانبر این ابزار حرف جابجایی الیه ها یا تص

 ( : )  Marqueeابزار 

 

 

 

 

 

  ریم اما ارزشهایمان کمتر شده است. خیلی زیاد صحبت میکنیم، به اندازه کافی دوست نمیداریم و خیلی زیاد دروغ میگوییم.چندین برابر مایملک دا

We have multiplied our possessions, but reduced our values. We talk too much, love too little and lie too often.      
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 می باشد . Mبرای انتخاب محدوده ای از کار جهت تغییر و اصالح استفاده می شود . کلید میانبر این ابزار حرف 

Shift + Marquee کسان: انتخاب محدوده ای با طول و عرض ی 

می  Ctrl+Dرا انتخاب کرد . کلید میانبر این عمل  Deselectگزینه  Selectبرای از بین بردن محدوده انتخاب شده باید از منوی 

 باشد .

یک محدوده از محدوده انتخاب کمک گرفت و برای کم کردن  Shiftبرای افزودن یک محدوده به محدوده انتخاب شده باید از کلید 

 استفاده کرد . Ctrlد شده باید از کلی

 ( : )  Lassoابزار 

 

 می باشد . Lبرای انتخاب محدوده ای از کار جهت تغییر و اصالح استفاده می شود . کلید میانبر این ابزار حرف 

 استفاده کرد .Shift+می توان از  Lassoبرای استفاده از دیگر ابزار 

:   Lassoانواع ابزار 

∶ دست آزاد 𝐿𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑜𝑙

انتخاب خطی ∶ 𝑃𝑜𝑙𝑦𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐿𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑜𝑙 

بر اساس رنگ ∶  Magnetic Lasso Tool }
 
 

 
 

 

 جلسه دوم :

 ( : ) Magic Wandابزار 

 

 می باشد . Wبا توجه به تلرانس و محدوده رنگی ، محدوده ای را انتخاب می کند . کلید میانبر این ابزار حرف 

 تلرانس را هر چه افزایش دهیم دقت کم و محدوده انتخابی زیاد خواهد شد . در این ابزار گزینه

 ( : ) Quick Selectionابزار 

 

 

 

 

 ایم اما نه زندگی کردن را؛ تنها به زندگی سالهای عمر را افزوده ایم و نه زندگی را به سالهای عمرمانزندگی ساختن را یاد گرفته 

We‘ve learned how to make a living, but not a life; we’ve added years to life, not life to years. 
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 می باشد . Wکلید میانبر این ابزار حرف  می باشد با این تفاوت که مانند قلم مو عمل می کند . Magic Wandشبیه 

 

 ( : )  Cropابزار 

 

 می باشد . Cکلید میانبر این ابزار حرف از این گزینه استفاده می شود .  Canvasبرای بریدن قسمتی از 

 نکته : برای چرخش حول یک نقطه باید نقطه ثقل را تغییر داد .

 ( : )  Slice toolsابزار 

 

حجم زیاد آن صفحه بندی و شبکه بندی صفحه ای را که می بینیم و کار آن بر روی صفحات وب مشاهده می شود اما امروزه بدلیل 

 می باشد . Cاستفاده نمی شود . کلید میانبر این ابزار حرف 

 

 ( : )  Slice Selectابزار 

 

 می باشد . Cکلید میانبر این ابزار حرف  وظیفه جابجایی محدودۀ انتخابی را دارد .

 ( : )  Eye dropperابزار 

 

 

 

 

  تر اما دیدگاه های باریکتر ما ساختمانهای بلندتر داریم اما طبع کوتاه تر، بزرگراه های پهن

We have taller buildings, but shorter tempers; wider freeways, but narrower viewpoints.                              
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دیده می  Foregroundدر  Eye dropperهای دیگر . رنگ انتخابی توسط انتخاب رنگ مورد نظر از صفحه و استفاده توسط ابزار

 می باشد . Iکلید میانبر این ابزار حرف  شود .

 ( : )  Color Sampleابزار 

 

 

 .می باشد Iکلید میانبر این ابزار حرف  ثبت می کند . Infoاین ابزار دیداری می باشد یعنی محدوده های رنگی مورد نظر را در قسمت 

 ( : )  Ruler Toolابزار 

 

 می باشد . Iطول ، عرض یا خطوط مورب را اندازه گیری می کند . کلید میانبر این ابزار حرف 

 می باشد . Ctrl +Rآن حرفرا انتخاب می کنیم . کلید میانبر  Rulerگزینه  Viewاز منوی  Rulerبرای فعال سازی 

 استفاده کرد . +Altچپ ماوسمی توان از دکمه   Rulerدرجه  30برای چرخش 

 استفاده کرد .  :+ Ctrlبرای حذف لحظه ای خطوط خط کش از روی کار می توان از دکمه 

 ( : )  Note Toolابزار 

 

 می باشد . Iحرف آن قرار دادن نوتهایی جهت یادآوری انجام کارهای بخصوصی بر روی فایل موردنظر . کلید میانبر 

 

 

 

 بیشتر خرج میکنیم اما کمتر داریم، بیشتر میخریم اما کمتر لذت میبریم.

We spend more, but have less; we buy more, but enjoy it less. 
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 ( : )  Count Toolابزار 

 

 می باشد . Iحرف  آن اولویت بندی کارهایی که قرار است انجام شود را مشخص می کند . کلید میانبر 

 ( : )  Spot Healing Brushابزار 

 

در منطقه دیگر ( با این تفاوت که دیگر منطقه ای را  Pasteاز منطقه ای و  Copyمی باشد )  Healing Brushعملکرد آن شبیه 

 می باشد . Jحرف ی کنیم بلکه از محدوده اطراف آن منطقه استفاده می کند . کلید میانبر آن انتخاب نم

 ( : )  Healing Brushابزار 

 

Copy  از منطقه ای وPaste  در منطقه دیگر . کلید میانبر آن دکمهJ . می باشد 

 فاده می شود .است Alt + Healing Brushبرای انتخاب محدوده مورد نظر برای کپی از دکمه 

 نکته : هر چه عکس با کیفیت تر باشد تغییرات آن کمتر خواهد بود .

 ( : )  Patch Toolابزار 

 

 

 

 

 

  ما تا ماه رفته و برگشته ایم اما قادر نیستیم برای مالقات همسایه جدیدمان از یک سوی خیابان به آن سو برویم.

We've been all the way to the moon and back, but have trouble crossing the street to meet the new 

neighbor.          
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شده را به منطقه ای که می خواهیم مشابه آن را بسازیم برده و رها می کنیم .  Selectاول منطقه ای را انتخاب می کنیم بعد منطقه 

 . می باشد Jآن حرف کلید میانبر 

 + Ctrl + Altکافی است که دکمه  Undoرا یکبار بزنید و برای چندین بار  Ctrl + Zکافی است که دکمه  Undoبرای یکبار نکته : 

Z . را بزنید 

 ( : )  Red Eyeابزار 

 

 می باشد . Jحرفرنگ قرمزی چشم را می گیرد . کلید میانبر آن 

 ( : )  Brushابزار 

 

آن صفر باشد کناره های خط را  Hardnessاستفاده می کند . هنگامی که  Foregroundدهد و از رنگ  کار کشیدن را انجام می

Fade  می کند . کلید میانبر آن حرفB . می باشد 

 استفاده می شود . ]و  [برای بزرگ یا کوچک کردن قلم ها از 

 استفاده می شود . >و  <برای تغییر نوک قلم ها از 

 ( : )  Pencil Toolابزار 

 

 می باشد . Bکلید میانبر آن حرف  هم اتفاقی نمی افتد . Hardnessعمل می کند با این تفاوت که حتی با تغییر  Brushمانند 

 را انتخاب می کنیم . Alt + Deleteرنگ زمینه باشد دکمه  Foregroundبرای این که رنگ 

 را انتخاب می کنیم . Ctrl+ Deleteرنگ زمینه باشد دکمه  Backgroundبرای این که رنگ 

 

 

 

 

 فتح کرده ایم اما نه فضا درون را، ما اتم را شکافته ایم اما نه تعصب خود رافضا بیرون را 

We've conquered outer space, but not inner space. We've split the atom, but not our prejudice; 
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 ( : )  Clone Stampابزار 

 

 می باشد . Sمی کند . کلید میانبر آن حرف  Pasteکنیم بدون توجه به زمینه در جای دیگر  Copyهر چه را که 

 استفاده می شود . Alt + Clone Stampبرای انتخاب محدوده مورد نظر برای کپی از دکمه 

 ( : )  Pattern Stampابزار 

 

اعمال می کند و به تصویر زیر توجه ای ندارد. کلید میانبر آن  Backgroundرا بر روی  Photoshopیکسری از اشکال آماده در 

 می باشد . Sحرف 

 ( : )  History Brushابزار 

 

 ی باشد .م Yهر تغییری را که بر روی عکس اضافه شده توسط این قلم پاک می شود .کلید میانبر آن حرف 

 ( : )  Art History Brushابزار 

 

 می باشد . Yافکت هنری به کار اضافه می کند . کلید میانبر آن حرف 

 ( : )  Eraser Toolابزار 

 

می  Eمی باشد . کلید میانبر آن حرف  Backgroundهمان رنگ  Eraserپاک کردن یک تصویر وظیفه این ابزار است . رنگ 

را به ما می  Backgroundپاک کنیم رنگ  Eraserرا با  Backgroundرا پاک می کند . اگر الیه  Imageفقط  Eraser.باشد

 را پاک می کند . Backgroundه به غیر از دهد اما هر الی

 

 

 

 بیشتر مینویسیم اما کمتر یاد میگیریم، بیشتر برنامه میریزیم اما کمتر به انجام میرسانیم.

we write more, but learn less; plan more, but accomplish less. 
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 ( : )  Background Eraserابزار 

 

را نیز پاک می کند و به حالت  Backgroundمی باشد . Eپاک کردن یک تصویر وظیفه این ابزار است . کلید میانبر آن حرف 

Transparent . می رسیم 

 ( : )  Magic Eraserابزار 

 

 E. کلید میانبر آن حرف عمل می کند (  MagicWandیک تصویر با توجه به تلرانس رنگ ) دقیقاٌ مشابه پاک کردن محدوده ای از 

 می باشد .

 استفاده می شود . Ctrl + Shift + Uنکته : برای سیاه و سفید کردن عکسها از دکمه 

Saveانواع

حالت عادی 𝑆𝑎𝑣𝑒 کردن ∶  𝑆𝑎𝑣𝑒

یک نسخه از فایل را ایجاد ، فایل جدید باز و قبلی بسته می شود ∶  𝑆𝑎𝑣𝑒 𝑎𝑠

در حالت𝑆𝑎𝑣𝑒 اگر گزینه 𝑆𝑎𝑣𝑒 𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑝𝑦 را عالمت بزنیم  ∶ 𝑆𝑎𝑣𝑒 𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑝𝑦

فایل جدید بسته و فایل قبلی می ماند }
 
 

 
 

 

 باید توجه شود . Color Modeو  Size  ،Resolutionنکته : در طراحی ها به 

 جلسه سوم :

 ( : )  Gradient Toolابزار 

 

 می باشد . Gاز یک رنگ شروع و به رنگ دیگر خاتمه می باید . کلید میانبر آن حرف  

 Foregroundو  Backgroundبرای تغییر رنگ  Xفشردن حرف 

 را تغییر داد . Gradientمی توان رنگهای  Foregroundو  Backgroundبا تغییر رنگ 

 

 

 

  عجله کردن را آموخته ایم و نه صبر کردن، درآمدهای باالتری داریم اما اصول اخالقی پایین تر

We've learned to rush, but not to wait; we have higher incomes, but lower morals.     



 مولف : مهندس آرمان زاهدی                                                                    آموزش جامع فتوشاپ           

                    Armani.zahedi@gmail.com  11از14صفحه   

 
 

 )( : Paint Bucketابزار 

 

 می باشد . Gبر حسب تلرانس رنگ آمیزی می کند . کلید میانبر آن حرف 

 ( : )  Blur Toolابزار 

 

 محو کردن یا مات کردن . کلید میان بر ندارد .

 ( : )  Sharpen Toolابزار 

 

 شارپ کردن یا تفکیک رنگها . کلید میان بر ندارد .

 ( : )  Smudge Toolابزار 

 

 ابزار کشیداری می باشد . کلید میان بر ندارد .

 

 یا محدوده انتخابی ایجاد می کند . Canvasرا بر روی  Foregroundرنگ  Finger Paintingبا انتخاب گزینه 

 

 

 

 

 

 

ی میسازیم تا اطالعات بیشتری نگهداری کنیم، تا رونوشت های بیشتری تولید کنیم، اما ارتباطات کامپیوترهای بیشتر

  کمتری داریم. ما کمیت بیشتر اما کیفیت کمتری داریم.

We build more computers to hold more information, to produce more copies, but have less 

communication. We are long on quantity, but short on quality. 
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 ( : )  Dodge Toolابزار 

 

 

 می باشد . Oبا این ابزار می توان تصاویر را روشن تر کرد . کلید میانبر آن حرف 

 ( : )  Burn Toolابزار 

 

 می باشد . Oبا این ابزار می توان تصاویر را به حالت سوزانده شده نمایش داد . کلید میانبر آن حرف 

 ( : )  Sponge Toolابزار 

 

 می باشد . Oوان رنگها را به خاکستری تبدیل کرد . کلید میانبر آن حرف با این ابزار می ت

 ( : )  PenToolابزار 

 

 Pکلید میانبر آن حرف را به خود اختصاص می دهد .  Foregroundرنگ . می باشد و تولید الیه می نماید  Vectorنیمه این ابزار 

 می باشد .

 

Shape Layer  (  هم خط ، هم رنگ و : ). هم الیه دارد 

Paths  ( . فقط خط دارد : ) 

Fix Pixels  ( . فقط رنگ دارد و خط و الیه ندارد : ) 
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 ( : )  Freeform Pen Toolابزار 

 

 می باشد . Pاد می کند . کلید میان بر آن حرف ایج Penبصورت دست آزاد 

 ( : )  Add Anchor Point Toolابزار 

 

 ندارد .ایجاد می کند . به این ابزار نقطه یا لنگر نیز می گویند . کلید میانبر  Pen( نقاط جدید بر روی  Anchorاین ابزار ) 

 ( : )  Delete Anchor Point Toolابزار 

 

 کلید میان بر ندارد .ها .  Anchor Pointپاک کردن 

 ( : )  Convert Point Toolابزار 

 

 میان بر ندارد . ها . کلید Anchorایجاد بازوها در 

اکنون زمان غذاهای آماده اما دیر هضم است، مردان بلند 

قامت اما شخصیت های پست، سودهای کالن اما روابط 

 سطحی

These are the times of fast foods and slow 

digestion; tall men and short character; steep 

profits and shallow relationships. 
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 ( : )  Path Selectionابزار 

 

 می باشد . Aاستفاده می شود . کلید میان بر آن حرف  Penو  Pathبرای جابجایی 

 ( : )  Direct Selectionابزار 

 

 می باشد . Aها را می توان تغییر داد . کلید میان بر آن حرف  Anchorبازوی هر یک از 

 می شود که بازوها تنها یا با هم حرکت کنند . سبب Altنگه داشتن کلید 

 استفاده می شود . Ctrl + Tabبرای دیدن چند عکس پشت سر هم اما در پنجره های جدا از کلید 

 ( : )  Rectangle Toolابزار 

 

Shape  ها مانندPen  (Path  هستند و ابزار نیمه )Vector . محسوب می شوند و بصورت خطی عمل می کند 

 

 می چسباند . Backgroundرا به  Shapeرا فعال کنیم  اگر 

 

 . بیشتر Shapeباالتر انحنای اطراف  Radiusهر چه 

 چاپ نمی شود و فقط دیداری هستند . Pathنقاط 

 

Custom Shape  یکسری :Shape . های آماده را شامل می باشد 

 یر زیر فعال نمایید .را در تصو Allکافی است که گزینه  Shapeبرای اضافه کرده 

فرصت بیشتر اما تفریح کمتر، تنوع غذای بیشتر اما تغذیه ناسالم تر؛ 

درآمد بیشتر اما طالق بیشتر؛ منازل رویایی اما خانواده های از هم 

 پاشیده

More leisure and less fun; more kinds of food, but less 

nutrition; two incomes, but more divorce; fancier 

houses, but broken homes. 
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a   سایز دیدن اشکال آماده می باشد برای 

B   جهت ذخیره یک شکل یا بارگزاری اشکال دیگر 

C   اشکال آماده قابل استفاده اگر شما گزینهall .را انتخاب کنید همه اشکال را خواهیم دید 

 :9Dهای ابزار

 

 .می باشد  9Dاین ابزارها مخصوص فایلهای 

 ( : )  Hand Toolابزار 

 

 می باشد . Spaceو دکمه  Hبه عهده این ابزار می باشد . کلید میان بر آن حرف  Canvasتکان دادن 

 

 

بدین دلیل است که پیشنهاد میکنم از امروز شما هیچ چیز را برای موقعیتهای خاص نگذارید، زیرا هر روز زندگی یک موقعیت خاص 

 است.

That’s why I propose, that as of today, you do not keep anything for a special occasion, because every day 

that you live is a special occasion. 
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 ( : )  Rotate View Toolابزار 

 

 می باشد . Rبه عهده این ابزار می باشد . کلید میان بر آن حرف  Canvasتکان دادن 

 ( : )  Zoom Toolابزار 

 می باشد . Zا کوچک کردن تصویر بکار می رود . کلید میان بر آن حرف برای بزرگ ی

 را نیز انجام می دهد . Zoomنیز کار  Altفشردن کلیدهای غلطک ماوس + 

 برای کوچک کردن . - + Ctrlبرای بزرگ کردن و  + + Ctrlفشردن کلیدهای 

 برای نمایش تمام صفحه Ctrl + 0فشردن کلید 

Layers : 

وجود دارد . همیشه پایین ترین الیه اولین الیه ، باالترین الیه همیشه آخرین الیه می  Backgroundا معموالٌ یک ه Canvasدر 

 باشد .

این سه ابزار همیشه ایجاد الیه می کند 
𝑃𝑎𝑡ℎ
𝑇𝑦𝑝𝑒
𝑆ℎ𝑎𝑝𝑒

} 

F2  کلید میانبر فعال ساختن پنل :Layer 

 

 

 

 

 

 در جستجو دانش باشید، بیشتر بخوانید، در ایوان بنشینید و منظره را تحسین کنید بدون آنکه توجهی به نیازهایتان داشته باشید.

Search for knowledge, read more, sit on your front porch and admire the view without paying attention to 

your needs. 
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 روشهای کپی کردن یک الیه :

انجام می شود . باید توجه داشت که در این روش Duplicate Layerالیه کپی می شود یعنی عمل  Ctrl + Jا فشردن کلیدهای ب.  2

 رنگ الیه کپی نمی شود .

 الیه فعال کپی می شود . در ضمن کلیه خصوصیات الیه نیز کپی می شود . Alt + Move + Dragبا فشردن کلیدهای . 1

را انتخاب می کنیم .  Duplicate Layerروی الیه مورد نظر قرار گرفته و کلیک راست می کنیم سپس گزینه . در پنل الیه ها بر 9

 در ضمن کلیه خصوصیات الیه نیز کپی می شود .

4 .Drag  کردن الیه بر رویCreate New Layer در پنل الیه ها 

 برای تغییر نام یک الیه :

را انتخاب کرده و نام و حتی رنگ الیه  Layer propertiesراست کرده و گزینه  بر روی  الیه مورد نظر قرار گرفته کلیک .2

 را تغییر می دهیم .

 کردن بر روی نام الیه در پنل الیه ها Double Clickبا  .1

 ایجاد الیه :

 Ctrl + Shift + Nبا فشردن دکمه های  .2

 در پنل الیه ها Create New Layerفشردن دکمه  .1

 پاک کردن الیه ها :

 Delete Layer (Recycle Bin )خاب یک الیه و فشردن انت .2

1. Drag  کردن الیه مورد نظر بر رویDelete Layer  (Recycle Bin ) 

 Deleteکلیک راست بر روی الیه و فشردن گزینه  .9

 از صفحه کلید Deleteقرار گرفتن بر روی الیه مورد نظر و فشردن دکمه  .4

 نکته :

 را فشرد . Ctrl + Shift + Zاید دکمه های شده ب  Undoکردن یک عمل  Redoبرای 

) برای همه  Reset Allکردن تنظیمات ابزارها کافی است بر روی ابزار در نوار دستورات کلیک راست کرده و گزینه  Resetبرای 

 ) برای یک ابزار ( را انتخاب کرد . Reset Toolابزارها ( و یا 

 

 را انتخاب کنید . Essentialsگزینه  Work Spaceتم آی Windowکردن پالتها از منوی  Resetبرای 
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 برای کوچک یا بزرگ کردن یا چرخش چند الیه از روشهای زیر استفاده می شود .

 Ctrl+ انتخاب الیه ها + Ctrl + T. فشردن دکمه 2

 Editاز منوی  Free Transportو انتخاب گزینه  Ctrl. فشردن دکمه انتخاب الیه ها + 1

را نگه داشت و برای تغییر منطقی یک الیه از نقطه ثقل باید  Shiftباید کلید  Free Transportر منطقی یک الیه در برای تغیی

 را نگه داشت . Alt + Shiftکلیدهای 

 انجام می شود . Cancelکردن عمل  Free Transportدر حین انجام  Escفشردن دکمه 

انتخاب تمام الیه ها 
𝐶𝑡𝑟𝑙 + 𝐴𝑙𝑡 + 𝐴

𝐶𝑡𝑟𝑙 +  {کلیک کردن بر روی الیه

 از پنل الیه ها را انتخاب کرد .( ) Link Layersشدن چند الیه باید الیه ها را انتخاب و کلید  Groupبرای زنجبر شدن یا 

 جلسه چهارم :

 استفاده می شود . Dاز کلید میان بر  Foregroundو  Backgroundکردن رنگ های  defaultبرای 

 استفاده می شود . Ctrl + Sدن از کلید کر Saveبرای 

 استفاده می شود . Ctrl + Shift + Sکردن از کلید  Save Asبرای 

 استفاده می شود . Ctrl +Shift + Alt + Sکردن از کلید  Save For Webبرای 

 استفاده کرد . Fمیتوان از کلید میان بر  Canvasبرای تغییر نمایش 

 Ctrl + Shift + Tabو برای نمایش فایل قبلی  Ctrl + Tabمی توان از کلید میان بر  Photoshopبرای نمایش فایل بعدی در 

 استفاده کرد .

 Alt + F4از کلید میان بر  Photoshopو برای بستن پنجره  Ctrl + F4از کلید میان بر  Photoshopبرای بستن فایلها در 

 استفاده می شود .
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 استفاده کرد . Ctrl + Hویر می توان از کلید میان بر های روی تصSelectبرای مخفی کردن 

 استفاده می شود . [ + Ctrlبرای این که الیه ای یک پله باال برود از کلید میان بر 

 استفاده می شود . [ + Shift + Ctrlبرای این که الیه ای به باالترین الیه برود از کلید میان بر 

 استفاده می شود . ] + Ctrlرود از کلید میان بر برای این که الیه ای یک پله پایین ب

 استفاده می شود . ] + Shift + Ctrlبرای این که الیه ای به پایین ترین الیه برود از کلید میان بر 

 استفاده می شود . [ + Altبرای انتخاب الیه باالتر از کلید میان بر 

 ستفاده می شود .ا ] + Altبرای انتخاب الیه پایین تر از کلید میان بر 

 پالت رنگها :

 را انتخاب کنید . Swatchesگزینه  Windowبرای نمایش پالت رنگها می توان از منوی 

 

 استفاده کرد . Swatchesبرای انتخاب رنگها می توان از پالت 

 می باشد . Windowsتا  ANAP Colorsاضافه کرد از گزینه  Swatchesپالتهایی که می توان به 

 استفاده می شود . Reset Swatchesکردن پالتها از گزینه  Resetبرای 

که رنگ اول را استفاده کرد . بدین صورت  Reset Managerبرای پاک کردن گروهی از رنگها که به پالت اضافه شده می توان از 

انتخاب می کنیم اینک می  را Deleteانتخاب کرده و سپس آخرین رنگی که می خواهیم پاک شود را انتخاب می کنیم حال دکمه 

 بینیم رنگهایی که در این محدوده انتخاب کرده بودیم پاک شده است .
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که برای باز کردن پالتی  Load Swatchesبرای ذخیره کردن پالتی که درست کرده ایم و از گزینه  Save Swatchesاز گزینه 

 درست کرده ایم .

( : Goldرنگ طالیی ) 

𝐶 = 0
M = 12
Y = 200
K = 12

( :  Silverرنگ نقره ای )                              {

𝐶 = 0
M = 0
Y = 0
K = 90

} 

 : Typeابزار 

 

 

Smooth . برای چاپ بکار می رود : 

 تنظیم می کنیم . Naskhرا روی گزینه  Justificationبرای تایپ فارسی همیشه 

 

 راه های تائید کردن یک متن :

 از منوی زیر  فشردن کلید  .2

 
 

1. Ctrl + Enter 
 Keyboard) کلید ماشین حساب روی  Re Enterکلید  .9

 سیاه و سفید :رنگی کردن عکسهای 

 می باشد . Ctrl + Uرا انتخاب می کنیم . کلید میان بر آن کلید  Hue/Saturationگزینه  Adjustmentsآیتم  Imageنوی از م
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Hue رنگ : 

Saturation شدت رنگ : 

Lightness  و روشنی: تاریکی 

 

 

 

 

 

 

 می باشد . Ctrl + Bرا انتخاب می کنیم . کلید میان بر آن کلید  Color Balanceگزینه  Adjustmentsآیتم  Imageاز منوی 

 زمان بیشتری را با خانواده و دوستانتان بگذرانید، غذای مورد عالقه تان را بخورید و جاهایی را که دوست دارید ببینید. 

Spend more time with your family and friends, eat your favorite foods, and visit the places you love. 



 مولف : مهندس آرمان زاهدی                                                                    آموزش جامع فتوشاپ           

                    Armani.zahedi@gmail.com  11از25صفحه   

 
 

 

 

Shadows سایه : 

Mid tones معمولی :  

Highlights پر رنگ : 

 

 

 

 : جلسه پنجم

 : Colorپالت 

 استفاده کرد . Colorبرای ساختن رنگهای دلخواه می توان از پالت 

 یره ای ازلحظه های لذتبخش استزندگی فقط حفظ بقاء نیست، بلکه زنج 

Life is a chain of moment of enjoyment, not only about survival. 
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در کنار پالت رنگها ایجاد شود که با کلیک بر روی آن می توان به رنگی که در چاپ  عالمت با انتخاب رنگها ممکن است 

 مشاهده می شود رسید .

 انجام می دهند . CMYKو چاپخانه ها چاپ  RGBباید به این نکته توجه داشت که عکاسی ها چاپ 

 ) براق ( مخصوص چاپ عکس می باشند . Silver) مسی رنگ ( و  Metal  ،Goldمله کاغذ کاغذهای از ج

 HTMLرنگها در فرمت 

بصورت حرف و عدد مانند 

22df28  نمایش داده می

 شوند .

 

 

 

 

 

را  Image Rotationگزینه  Imageمی توان از منوی  ( Portraitیا  Landscapeبرای جابجایی صفحه بصورت عمودی یا افقی )

 برگزید . 

 Enable Open GL Drawingرا انتخاب و گزینه  Performanceگزینه  Editمی توان از منوی  Canvasکردن  Rotateبرای 

 را فعال نمود.
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دسته بندی الیه ها :  
−هاالیهکردنرنگ

_ 𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝هاالیهکردن
} 

منتقل می  Groupپس الیه های مورد نظر را انتخاب و به درون را انتخاب کرده س Groupکردن الیه ها اول گزینه  Groupبرای 

 کنیم .
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 ها : Groupخصوصیات 

می شوند همه یک رنگ ، همه فعال یا غیر فعال ، همه با هم کوچک یا بزرگ ، همه با هم جابجا می شوند . اگر  Groupالیه هایی که 

 ز پاک می شوند .نی Groupرا پاک کنیم تمام الیه های درون آن  Groupیک 

Merge :) ادغام ( 

 کردن الیه ها بکار می رود . Mergeروشهای زیر برای 

2. Merge Dawn  در . : دو الیه را با هم ادغام می کندPhotoshop CS1  به باال الیه پایین تر بایدPhoto  باشد . کلید

 می باشد . Ctrl + Eمیان بر آن دکمه 

1. Merge Layer  ادغام می کند . ابتدا : چند الیه را با همCtrl  را نگه داشته و تمامی الیه هایی را که می خواهیم ادغام

 فشار می دهیم . Ctrl + Eکنیم را انتخاب کرده سپس از کلید میان بر 

9. Merge Visible  برای ادغام کردن همه الیه هایی که چشم روشن دارند بکار می رود . کلید میان بر آن دکمه :Shift + 

Ctrl + E . می باشد 

4. Flatten Image  همه الیه را :Merge  حتی ( می کندBackground . این عمل کلید میان بر ندارد . ) 

 قفل کردن الیه ها :

 محدود کردن کار بر روی یک الیه را قفل کردن یک الیه می نامند . روشهای زیر برای قفل کردن الیه بکار می رود .

2. Lock All  ( )آن الیه انجام پذیر نیست و فقط می توان اسم الیه را تغییر داد . : هیچ عملی روی 

 
1. Lock Position  ( : ) . فقط نمی توان این الیه را جابجا کرد 
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9. Lock Image Pixels  ( : ) . اجازه نمی دهد که بر روی عکس از ابزارهای کشیداری استفاده کرد 

 
4. Lock Transparent  ( : ) ه بر روی اجازه نمی دهد کTransparent . چیزی کشیده شود 

 

Smart Object :  هنگامی که عکس راSmart Object ویا بزرگ کنیم کیفیت آن تغییر نمی کند کنیم هر چقدر عکس را کوچک 

 به همان حالت اولیه باقی می ماند .

 جام نمی پذیرد .بر روی آنها انBrush  ،Gradient  ،Eraserشده باشند عمل Smart Objectعکسهای که 

 Convert to Smartباید بر روی الیه عکس کلیک راست کرده و گزینه  Rasterizeکردن یک عکس  Smart Objectبرای 

Object . را انتخاب کرد 

را انتخاب  Rasterize Layerباید بر روی الیه عکس کلیک راست کرده و گزینه  Smart Objectبرای خارج کردن عکسها از حالت 

 . کنیم

 نکاتی در رابطه با طراحی یک مجله یا پوستر و ... :

 ترکیب بندی در طراحی ها بسیار حائز اهمیت می باشد . .2

 در طراحی ها باید اولویت بندی داشته باشیم . .1

 در طراحی ها باید خطوط برش را فراموش نکنیم . .9

 ره در زمینه روشن دیده می شوند .باید توجه داشت که رنگهای روشن در زمینه های تیره بزرگتر از رنگهای تی .4

 مکان های که به صورت استاندارد نقاط حساس به ترتیب اولویت محسوب می شوند : 

 پایین سمت چپ ) مکان حساس ( .2

 پایین سمت راست  .1

 باال سمت راست .9
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 باال سمت چپ .4

 در طراحی های چیزی در مرکز قرار نمی دهیم زیرا مرکز هیچ انرژی ندارد .

استفاده می ارم در مجله ها از قسمت باال سمت راست یا چپ و گاهی در سمت چپ قسمت وسط نیمه باالی مجله  برای قرار دادن

 شود .

سانتی متر و  1سانتی متر و از داخل کادر  1سانتی متر و از پایین  1.2در طراحی مجله بصورت استاندارد باید هر کادر از طرفین و باال 

 ته باشیم .سانتی متر فاصله داش 2.2گاهی 

 

  از جام کریستال خود استفاده کنید، بهترین عطرتان را برای روز مبادا نگه ندارید و هر لحظه که دوست دارید از آن استفاده کنید.  

Use your crystal goblets. Do not save your best perfume, and use it every time you feel you want it.  

یکی از این ”را از فرهنگ لغت خود خارج کنید. بیایید نامه ای را که قصد داشتیم “ روزی”و “ یکی از این روزها”عباراتی مانند            

  بنویسیم همین امروز بنویسیم.“ روزها

Remove from your vocabulary phrases like “one of these days” and “someday”. Let’s write that letter we 
thought of writing “one of these days”. 

 هر روز، هر ساعت و هر دقیقه خاص است و شما نمیدانید که شاید آن میتواند آخرین لحظه باشد.

Every day, every hour, and every minute is special. And you don’t know if it will be your last. 

If you’re too busy to take the time to send this message to someone you love, and you tell yourself you will 
send it “one of these days “. Just think…”One of these days “, you may not be here to send it! 

Arman zahedi                                        
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 جلسه ششم :

 Magicرا انتخاب کنید . بطور مثال برای فعال کرد  Shiftکلید میان بر + ، برای انتخاب ابزار بعدی در یک قسمت کافی است که 

wand  یاQuick Selection  کافی است که کلیدShift + W . را بزنیم 

تغییر نکند بر روی الیه مورد نظر راست کلیک کرده و گزینه  Fillه بطوری کاگر بخواهیم به الیه خصوصیاتی را اختصاص دهیم 

Blending option (Layer Style)  . را انتخاب می کنیم 

 فقط مربوط به یک الیه می باشد . blending optionباید توجه داشت که 

باید بر روی  Blending optionموجود در  Blend modeباشد و نوشته فقط بصورت سیاه و سفید  Textزمانی که الیه 

Multiply . قرار بگیرد 

 

Mode  :𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟 𝑀𝑜𝑑𝑒انواع 
Blend Mode

} 

Opacity  می باشد بشرطی که ابزار  3تا  2: شفافیت را کم و زیاد می کند .کلید میان بر آن اعدادmove د .فعال باش 

 ( را نمایش می دهد . %200)  0( و  %30)  3( ، ... ،  %20)  2( ،  %40)  4( ،  %90)  9( ،  %10)  1( ،  %20)  2عدد 

Fill  به معنی سطح وStroke . به معنی خط می باشد 

Fill opacity رنگ سطح الیه : 
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 Fillهم سایه و هم سطح الیه تغییر می کند اما با تغییر  Opacityبه کار سایه بدهیم با کم و زیاد کردن Blending modeاگر با 

opacity . سطح تغییر می کند و سایه آن تغییر نمی کند 

 

 آن رنگ حذف می شود .ها Channelsبا حذف هر کدام از 

 

Drop Shadow 

 

 سبب می شود که منبع نور در تمام الیه های که این گزینه در آنها فعال است یکسان شود . Use Global Lightانتخاب گزینه 

Distance فاصله سایه با الیه : 

Spread شدت سایه : 

Size اندازه سایه : 
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 به الیه ها داد . Noiseمی توان  Qualityدر قسمت 

 تنظمیات را به حالت اول بر می گرداند . Reset Defaultمی کند و گزینه  Saveتغییرات را  Make Defaultگزینه 

 تشعشعات نوری به الیه می دهد . Outer Glowدر 

 ار می دهد .حجم به ک Bevel and Embossدر 

 داد . Blending optionنمی توان  Backgroundبه الیه 

Texture  که به الیه یا هر چیزی که قصد داریم به آن : عکس ، فرم یا تصویری استTexture  داده می شود .اعمال کنیم 

Stain  :به الیه می دهد . نور 

Color Overlay . رنگ به الیه می دهد : 

 استفاده کنیم . Gradient overlayگزینه  Blending optionبدهیم کافی است از  Gradientها  Shapeبرای اینکه به 

 هستند اما با کوچک و بزرگ شده سایز آنها تغییر می کند . Vectorخصوصیات الیه ها تا زمانی که الیه هستند 

 جلسه هفتم :

 نکته :

 را بزنید . Ctrl + wکافی است دکمه  Photoshopبرای بستن یک صفحه در 

 را بزنید . Ctrl + Qکافی است دکمه  Photoshopبرای بستن پنجره 

Mask : 

 برای ماسک کردن دو تصویر از دو روش می توان استفاده کرد .

Quick Mask  ابزار انتخابی است و کمک می کند بوسیله تمام ابزار های کشیداری محدوده ای را انتخاب کنیم . کلید میان بر آن :

 می باشد . Qحرف 

 

ه ــرا انتخاب کنیم . کلید میان بر این عمل دکم Invertگزینه  Selectبرای معکوس کردن محدوده انتخابی کافی است از منوی 

Ctrl + Shift + I . می باشد 
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Feather  . برای نرم کردن محدوده انتخابی بکار می رود 

 Shiftکلید میان بر این عمل کلید  استفاده می شود . Featherآیتم  Modifyگزینه  Selectاز منوی Featherفعال کردن برای 

+ F6  در (Photoshop CS4 , CS2  و )Ctrl + Alt + D  (Photoshop CS4 ) به پایین 

از استفاده کنیم ولی زمانی که  Shift + F6را اعمال کنیم بایداز  Featherزمانی که محدوده ای را انتخاب کرده ایم و می خواهیم 

Feather  ابزارها استفاده می کنیم قبل ازSelect  کردن بایدFeather . را تعیین کرد 

Layer Mask : حذف کردن قسمتی از عکس 

 

 قبلی اضافه می شود . Gradientبه کار اعمال کنیم به  Gradientه ( هر چ Blend mode)  Multiplyگزینه با انتخاب 

 در پنل الیه ها کلیک می کنیم . ی بر رو Layer Maskبرای فعال ساختن 

 را انتخاب می کنیم . Delete Layer Maskشده کلیک راست کرده و گزینه  Mask: بر روی الیه  Layer Maskبرای پاک کردن 

 پنجره های رنگی غیرفعال هستند و رنگها فقط به حالت سفید و سیاه و خاکستری می باشند . Maskدر دنیای 

 را انتخاب کرد . apply maskشده کلیک راست کرده و گزینه  Maskبه خورد کار برود کافی بر روی الیه  Maskبرای اینکه عمل 

 

  
شودمیتبدیل
→       
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 نکته :

را انتخاب کرده سپس بر روی  Generalآیتم  Performancesگزینه  Editمی توان از منوی  Photoshopبرای تنظیمات در 

 می باشد . Ctrl + Kکلید میان بر این عمل  کرد . استفاده Performanceگزینه 

 

 را تعیین کرد . Photoshopمورد استفاده توسط  Ramمی توان میزان  Memory Usageدر قسمت 

بیشتر باشد  History Statesرا تغییر داد . که هر چه  Cacheکردن و یا  Undoمی توان تعداد  History & Cacheدر قسمت 

را نیز می توان  Cacheاستفاده کرد . در ضمن  History Statesبرای  20شود . به طور نرمال بهتر است از عدد  فایل سنگین تر می

 قرار داد . 8بر روی عدد 

می توان یکی از درایو های را که حجم باالیی دارد را به عنوان اولویت اول قرار داد تا فایلهای سیستمی بر  Scratch Disksدر قسمت 

 ز شوند .روی آن با

 نکته : 

روی صفحه  Windowsدکمه و افزایش سرعت  Tempدر صورتی که سرعت برنامه شما کاهش یافت بهتر است برای پاک کردن 

را تایپ  %Temp%آن جمله  Text barفعال شود سپس در قسمت  Runتا پنجره را فشار دهید  Rکلید را گرفته و همزمان کلید 

کرده و سپس  Selectباز شود اینک تمام فایلهای که درون این پوشه است را  Tempرا فشار دهید تا پنجره  Interکرده و کلید 

Delete  . کنید 
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 جلسه هشتم :

 صورت نمی گیرد . Merge down(  Vectorباشد ) یعنی  Penو یا  Textیا  Shapeنکته : اگر الیه پایین تر 

 الیه باالیی به هر دو الیه منتقل می شود . Shadowکنیم  Mergeه را داشته باشد و الی Shadowاگر دو الیه  

 الیه ها به حالت نرمال قرار می گیرد .Mode colorکنیم  Mergeباشد و الیه ها را  Blending optionاگر دو الیه 

 . هم نام کردن الیه ها 9دن الیه ها . هم رنگ کر1کردن الیه ها  Group. 2برای دسته بندی الیه ها می توان از سه طریق اقدام کرد : 

 را انتخاب می کنیم . PNG-14آن را استفاده کرده و پسوند  Save for webباید از گزینه  Webکردن فایلی برای  Saveبرای 

 استفاده می کنیم . Spongeبرای خاکستری کردن یک قسمت از تصویر حنماٌ از 

 قرار دهیم . BMPرا باید به حالت  Color Modeتاش کردن فایل ها برای سیستم های مکن Saveبرای 

:  Strokeانواع 
𝑂𝑢𝑡  𝑆𝑖𝑑𝑒
In Side
Center

انواع رنگ :                      {
𝐹𝑖𝑙𝑙

Texture
Gradient

} 

استفاده کرد .  نیز Gradientمی توان از Layer Maskاستفاده کرد اما در  Brushو  Eraserاز فقط می توان  Quick Maskدر 

 روشن باشد . Backgroundتیره و رنگ  Foregroundبر روی عکس رنگ  Gradientباید برای انجام 

 به تصویر بدهیم که چند رنگ باشد باید یکی در میان روشن و تیره باشد . Gradientبرای اینکه یک 

 شده است . Selectمی توان متوجه شد که کدام منطقه  Mouseاز شکل 

 را می توانیم انتخاب کنیم . Featherراست کرده و گزینه  Clickکنیم سپس روی آن  Selectنطقه ای را اگر م

 .Hue/Saturationهیچ کدام از پنلهای رنگی فعال نمی باشند مثل  Maskدر 

Animation 
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معمولی را  Animationثانیه یک فریم در  20گویند .  Animationحرکت دادن عکسها در یک زمان معین ) معموالٌ یک ثانیه ( را 

 ایجاد می کند .

 را انتخاب می کنیم . Animationگزینه  Windowsاز منوی  Animationبرای ساخت 

 

 

Tween  ( : ) 

 

 با این گزینه می توان فریم های را بین دو فرم مورد نظر اضافه کرد .

 

یک راست کرده و زمان را مشخص کرد و برای تعیین نمایش هر فریم کافی است که بر روی آن فریم کل

 یا تمام فریمها را انتخاب کرده و سپس کلیک راست نموده و زمان مورد نظر را انتخاب کرد .

 استفاده کرد . Foreverبرای تنظیم تکرار نمایش کافی است ازگزینه 

 نیز استفاده کرد . Backgroundمی توان به عنوان  Gifاز تصاویر 

 جلسه نهم :

Brightness  شدت نور را کم و زیاد می کند اماLightness. نور را کم و زیاد می کند 
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RMB  ( یعنی کلیک راست ماوسright mouse button ) 

LMB  ( یعنی کلیک چپ ماوسlift mouse button ) 

 می کنیم .چپ روی الیه کلیک در پنل الیه ها را نگه داشته و   Ctrlبرای انتخاب دور الیه کلید 

 می کنیم .چپ را نگه داشته و بر روی ماسک کلیک  Ctrlی انتخاب منطقه ماسک نشده کلید برا

 کاراکتر را می توان بعنوان اسم یک فایل قرار داد . 126

 ) ژاپن ( را تشکیل می دهد . NTSCفریم در ثانیه پسوند  13.2

 ) آمریکا ( را تشکیل می دهد . NTSCفریم در ثانیه پسوند  90

 را تشکیل می دهد . PALر ثانیه پسوند فریم د 16

 صفحه را به قسمتهای مساوی تقسیم می کند . " + Ctrlفشردن دکمه 

 Layerرا انتخاب کرده و سپس گزینه  Newگزینه  Layerقرار گیرد باید از منوی  Backgroundبرای اینکه یک تصویر بعنوان 

from Background . را انتخاب کرد 

 آن را نرمال نمایش می دهد . Blend Modeا قفل می کنیم زمانی که یک الیه ر

 جلسه دهم :

 فعال می شود . F2با کلید  Brushپنل 

 

 انتخاب شده باشد ، فعال می شود . Brushابزار فقط زمانی که Brushپنل 
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را رها کنیم دوباره  Altی فعال می شود و وقت Eyedropperرا نگه داریم ابزار  Altانتخاب شده باشد و  Brushزمانی که ابزار 

Brush . فعال می شود 

 نزدیک یا از هم دور شوند .سبب می شود نقاط تشکیل دهنده یک براش به هم  Brushدر تصویر زیر از منوی  Spacingگزینه 

 انجام می دهد . Artدر براش ها عملی شبیه  Color Dynamicsگزینه 
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 Shape Dynamics  ،Scattering  ،Texture  ،Dual Brush  ،Color Dynamics  ،Othersگزینه های از Brushدر پنل 

Dynamics  و از گزینه های تغییر و یا اضافه کردن برایNoise  ،Wet Edges  ،Airbrush  ،Smoothing  ،Protect 

Texture د .نفقط برای اضافه کردن بکار می رو 

 

 رنگ کردن نقاشی ها :

 واهیم رنگ کنیم باید بصورت سیاه و سفید باشد .در صورتی که عکسی را می خ

 را انتخاب می کنیم . Brightness/Contrastآیتم  Adjustmentsگزینه  Imageبرای تنظیم روشنی و کنتراس تصویر از منوی 

 سپس یک الیهقرار داده و سپس آن را قفل می کنیم  Multiplyتصویر باید آن تصویر را به حالت برای رنگ کردن یک 

Transparent  ایجاد کرده و منطقه مورد نظر را با ابزارQuick Mask انتخاب می کنیم البته باید توجه داشت کهHardness  را

 را نرمال قرار دهیم . Blend Modeرا صد و  Opacityصفر قرار داده و 

 قرار داده و آنها را پاک کرد . Eraser 200را در ابزار  Hardnessکرده و  Deselectبرای پر کردن قسمتهای اضافه باید تصویر را 

 استفاده می شود . Spongeو  Brushبرای تیره کردن معموال از ابزار 

 برای رنگ کردن می توان از رنگهای مکمل استفاده کرد .

م یا زیاد را نیز ک Exposureقرار دهیم در ضمن می توان  Shadowsرا روی  Rangeاستفاده می شود باید  dodgeزمانی که از 

 کرد .

Highlight . ها زمانی که منطقه روشن باشد بهتر جواب می دهد 

 برای انتخاب یک محدوده می توان از منوی زیر عمل کرد .

Border . به صورت نوار منطقه ای را انتخاب می کند 

Smooth . نرم کردن محدوده انتخابی به عهده این آیتم می باشد 

Expand افزایش می دهد . محدوده انتخابی را 

Contract . محدوده انتخابی را کاهش می دهد 

Feather . لبه های محدوده انتخابی را گرد می کند 

مناطق  Featherدر این است که  Smoothو  Featherفرق 

فقط  Smoothشده را نیز شامل می شود اما  Selectخارج منطقه 

 . در محدوده انتخابی می توانیم عملی را انجام دهیم

 

کعب بن زهیر شاعر عرب می گوید : ارزش انسان به قلب و 
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 جلسه یازدهم :

 : Pathپنل 

 را انتخاب کرد . Pathگزینه  Windowها باید از منوی  Pathلبرای فعال ساختن پن

 

 

 : Pathروش اول برای رنگ آمیزی یک 

 را انتخاب Make Selectionبر روی آن کلیک راست کرده و گزینه د می توانی درا به حالت انتخاب درآوری Pathبرای اینکه یک 

به  Pathدید که  دحال خواهیدهید را فشار  OKآن را برابر صفر قرار داده و دکمه  Featherنموده تا پنجره زیر فعال شود سپس 

 اینک می توان آن را رنگ آمیزی کرد . حالت منطقه انتخاب شده در آمده است .

 هر كس كار نيكو كند او را ده برابر آن ياداش خواهد بود و اكر كار زشت كند بهمان اندازه مجازات مي شود. 

 061سوره انعام آيه

 

هنكامي كه كار شيطان تمام شود )در جهان آخرت( ميگويد: خداوند به شما 

ي دادم و تخلف كردم. من بر شما سلطه وعده اي راست داد و من نيز وعده ا

اي نداشتم، جزء اينكه دعوتتان كردم و يذيرفتيد، بنابراين مرا سرزنش 

نكنيد ، خود را مالمت كنيد. نه من فريادرس شما هستم و نه شما فريادرس 

من. از اينكه شما مرا از ييش شريك خدا دانستيد بيزارم و براي ستمكاران 

 عذاب سختي است.

 22براهيم آيه سوره ا
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کرده و  Selectمنطقه مورد نظر را با یکی از ابزارهای انتخابی در آوریم کافی است  Pathبرای اینکه یک آرم یا لوگویی را به حالت 

را فشار Okرا انتخاب نموده تا پنجره زیر فعال شود سپس دکمه  Make work pathسپس بر روی آن کلیک راست نموده و گزینه 

 را رنگ آمیزی کرد . Pathاین  Strokeیا  Fillایجاد شود . حال می توان بوسیله  Pathداده تا 

  

 

  

 جدید ایجاد کرد . Pathیک الیه جدید برای  Create new pathها می توان از گزینه  Pathدر پنل 

 6سوره هود آيه  هيح جنبنده اي در زمين نباشد مگر اينكه روزيش با خدا باشد. 

 



 مولف : مهندس آرمان زاهدی                                                                    آموزش جامع فتوشاپ           

                    Armani.zahedi@gmail.com  11از43صفحه   

 
 

 

 : Pathروش دوم برای رنگ آمیزی یک 

 .Stroke Subpathیا  Fill Subpathسپس کلیک راست بر روی آن و انتخاب گزینه Path selectionتوسط ابزار  Pathانتخاب 

سبب می شود که خط از نازک شروع شده و بتدریج ضخیمتر شود  Pathمربوط به  Strokeدر پنجره  Simulate Pressureگزینه 

 و دوباره به نازک منتهی شود .

 

 

  
 هیچ گاه آنها را نخواهند یافت

 چیز دیگر قرار دادم ولی مردم در جای دیگری به دنبال آن می گردند. ششچیز را در  شش کرد یا موسی خداوند به موسی وحی

 به دنبال آن هستند. دنیاقرار دادم ولی مردم در  بهشت را در راحتیمن     .2

 به دنبال آن هستند.سیری قرار دادم ولی مردم در  کم خوریرا در  علمو  معرفت ،فهم    .1

 به دنبال آن هستند. سالطینو رفت و آمد با  مراودهقرار دادم، مردم در  شب زنده داریرا در  عزت    .9

 به دنبال آن می گردند. تکبر قرار دادم ولی مردم با تواضعرادر  حرمتو  بزرگی    .4

 به دنبال آن هستند. سر و صدای بسیارقرار دادم، مردم با  لقمه حاللرا در  اجابت دعا    .2

 به دنبال آن هستند  ریخت و پاش هاقرار دادم، مردم در  قناعترا در  بی نیازی    .6

 .و هیچ گاه آنها را نخواهند یافت

 .و هیچ گاه آنها را نخواهند یافت
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 جلسه دوازدهم :

 افزودن براش به پنل براش ها :

را انتخاب  Define brush presetگزینه  Editبرای ساخت براش کافی است که محدوده مورد نظر را انتخاب کرده سپس از منوی 

 کنیم و نامی برای براش جدید انتخاب کرده و آن را تائید نمایم بدین صورت براش مورد نظر به پنل براشها اضافه می شود .
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 ها : Shapeبه پنل  Shapeافزودن 

 داشته باشیم . Padباید حنماٌ یک  Shapeبرای ساختن یک 

جدید انتخاب کرده  Shapeرا انتخاب کنیم و نامی برای   Define Custom Shapeگزینه  Editی کشیده و از منو Padابتدا یک 

 ها اضافه می شود . Shapeمورد نظر به پنل  Shapeو آن را تائید نمایم بدین صورت 

 

 

 

 ها : Patternبه پنل  Patternافزودن 
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را انتخاب  Define Patternگزینه  Editرده سپس از منوی کافی است که محدوده مورد نظر را انتخاب ک Patternبرای ساخت 

ها اضافه می  Patternمورد نظر به پنل  Patternجدید انتخاب کرده و آن را تائید نمایم بدین صورت  Patternکنیم و نامی برای 

 شود .
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قسمت  Imageبرای سیاه و سفید کردن عکس ها می توان از منوی 

Adjustments  گزینهBlack & White  را انتخاب کرد . کلید

 می باشد . Alt+Shift+Ctrl+Bمیان بر این عمل 

 

 

 

 

 

 

برای ایجاد یک تصویر بصورت پرسپکتیو باید از منوی 

Edit قسمتTransform  گزینهPerspective  را

 انتخاب کرد . 
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ای را رنک کنیم یا تغییر رنگ دهیم پس کافی است که آن  منطقهزمانی که با یک عکس کار می کنید ممکن است که الزم باشد که 

را انتخاب کرده تا یک الیه جدید از منطقه  Save Selectionکرد و بر روی آن کلیک راست کرده و گزینه  Selectمنطقه را 

Select  شده در پنلChannels . ها ایجاد شود 

 

را انتخاب کنید . کلید میان  Invertگزینه  Adjustmentآیتم  Image برای تبدیل یک عکس به حالت نگاتیو کافی است از منوی

 می باشد . Ctrl + Iبر این عمل 

 فعال می شود . Windowبه بعد رنگی می باشد . این پنل از منوی  Photoshop CS4پنل هیستوگرام در 

 

را انتخاب کنید یا از  Curvesگزینه  Adjustmentآیتم  Imageبرای فعال کردن نمودار منحنی رنگ تصاویر می توان از منوی 

 استفاده نمود . Ctrl + Mکلید میان بر 

ها  Channelsبرای تنظیم  Blending Optionزمانی که می خواهیم عکسی را به صورت دو رنگ برای چاپ بفرستیم باید از 

 استفاده کنیم .

 کلیک چپ بر روی الیه مورد نظر همان الیه انتخاب می شود . و Ctrlفعال باشد با نگه داشتن دکمه  Moveدر صورتی که ابزار  

 Loadکرده سپس آن را  Saveرا که ساخته ایم درون آن ابزار وارد کنیم اول باید آن را  Shapeیا  Patternیا  Brushاگر بخواهیم 

 کرد .

 ها : Channelsپنل 

 را انتخاب کرد . Channelsگزینه  Windowل کردن این پنل کافی است از منوی برای فعا
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ها اعمال شود فقط دیداری است و در چاپ رویت نمی شود . از این پنل برای درست کردن رنگ  Channelsهر عملی که در پنل 

 عکسها و کنتراست آنها استفاده می شود .

 برای هر کار چهار رنگ ، چهار فیلم و چهار زینک داریم . هر فیلم به رنگ سیاه می باشد .

 هاردهم :جلسه چ

 نکته :

 -2دلیل می تواند داشته باشد :  1ظاهر می شود  No Pixelsکنیم و پیغام  Selectزمانی که می خواهیم یک عکس را 

Resolution  1تصویر کم می باشد- Feather . می تواند کم باشد 

د اول یک الیه از آن کپی کنیم بعد آنها را بدهیم بای Gradientرنگ دهیم بعد بخواهیم به آن  Blending Optionاگر الیه ای را با 

 بدهیم . Gradientکرده سپس  Margeبا هم 

 -1روی آن الیه نیستیم  -2نکته را باید کنترل کرد :  9غیرفعال بود  Define Brushگزینه  Brushاگر زمانی در حال درست کردن 

Feather  9آن کم است- Resolution . آن کم است 

را  Mode color  ،Patternباقی بماند کافی است  Patternبه یک تصویر بدهیم طوری که فقط  Patternاگر قرار باشد 

Multiply . قرار دهیم 

تبدیل  Selectionها استفاده کرده و سپس به  Pathموی یک شخص را در تصویر انتخاب کنیم بهتر است از زمانی که می خواهیم 

 کنیم .

جدید کپی کنیم کافی است بر روی الیه کلیک راست کرده و سپس  Pageدر یک  Pageاز یک  زمانی که می خواهیم یک الیه را

 تنظیم کنیم .Newرا روی  Documentرا انتخاب کرده و در پنجره باز شده قسمت  Duplicate Layerگزینه 

ای شیشه ای و تیره کردن ، بر Multiply برای تیره کردن ، Darkبرای روشن تر کردن ،  Overlyها  گزینه  Blend Modeدر 

Dissolve برایNoise  به شرطی که دادن (Opacity . بکار می رود ) آن کم باشد 

 استفاده کنیم . Inner Glowبرای اینکه درون یک سطح را به حالت دون دون درآوریم می توان از گزینه 

 : Actionپالت 

 اند بصورت خودکار و اتوماتیک انجام دهد .دستورات متوالی پشت سرهم را که یکبار انجام دهیم می تو

 را انتخاب کرد .  Actionگزینه  Windowبرای فعال کردن این پالت کافی است از پنجره 

 می باشد . Alt + F3کلید میان بر این عمل 

 استفاده کرد . Actionباید به خاطر داشت که تغییرات باید واحد باشد تا بتوان از پالت 

 Group 1- Create New Action 9- Ctrl + Alt + I 4- Ctrl +W 2- Playساختن  -2
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   actionمسیر نصب 

 

 جلسه پانزدهم :

Color mode Indexed  رنگ  126: مود رنگی استانداردی می باشد که میان تمام سیستم عامل ها می توان استفاده کرد مجموعٌا

 آن را تغییر داد . Color modeت . برای تغییر باید رنگ در تمام سیستم ها ثابت اس 126می کند این  Supportرا 

 ها : Blend modeانواع 

2- Color . سطوح شفاف تصویر رنگ خود را از دست می دهند و تصویر تقریباٌ تک رنگ می شود : 

1- Color burn  با استفاده از این :Mode د رنگی تصویر تیره تر می شود روی رنگهای روشن تاثیر کم و روی رنگهای سفی

 تاثیر ندارد .

9- Color dodge  در این حالت رنگهای روشن ، روشن تر و روی رنگهای تیره تاثیرات کمتری دارد . در این حالت بر روی :

 .رنگ سیاه هیچ تاثیری نمی گذارد 

Color Burn  نقطه مقابلColor dodge  . می باشدColor mode . ها بیشتر روی رنگ قالب تاثیر می گذارند 

4- Difference . در این حالت رنگهای اصلی تصویر حذف می شوند تصویر به حالت نگاتیو در می آید : 

2- Dissolve  در این حالت یک تصویر را تبدیل به فیلمهای قدیمی می کند یا به تصویر :Noise  می دهد به شرطی که

Opacity  آن صد در صد نباشد . هر چهOpacity . کمتر باشد این افکت کمتر می شود 

6- Exclusion  این :Mode  رنگی کنتراست بسیار کمی در تصویر ایجاد می کند تا حدودی شبیهDifference  می باشد در

 این حالت رنگهای تصویر تیره تر می شود و رنگ اصلی تصویر تقریباٌ به خاکستری تبدیل می شود .

2- Hard light و رنگهای تیره ، تیره تر می شود . کنتراست  : در این حالت رنگهای روشن ، روشنی بیشتری بدست می آورند

 بیشتر می شود . High lightبیشتری بین رنگهای تیره و روشن ایجاد می شود و 

8- Hue  این نوع :mode  رنگی روی رنگهای شفاف تصویر تاثیر می گذارد و طیف رنگی مختلفی را ایجاد می کند این طیف با

 ند .توجه به رنگ الیه زیر می تواند تغییر ک
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3- Lighten  در این نوع :mode  رنگی ، رنگهای اصلی روشن ، روشن تر می شود در واقع تصویر ما بصورت روشن تری دیده

 می شود .

20- Multiply  در این نوع :mode  رنگی قسمت های روشن حذف می شود و قسمتهای تیره رنگ باقی می ماند اینBlend 

mode یار مناسب است .برای کارهای تایپ و افکت سایه ها بس 

22- Normal  حالت پیش فرض همه :Mode  های رنگی در تمام جاهایی کهBlend mode  . وجود داردindexed  همیشه

blend mode . نرمال دارد 

21- Overly  در این حالت رنگهای روشن ، روشن تر می شوند و رنگهای تیره ، تیره تر و میزان شفافیت در این حالت تغییر :

 نمی کند .

29- Saturation  در این نوع :Mode . رنگهای اصلی تصویر به حالت اشباع در می آیند ، 

24- Screen . در این حالت رنگهای تیره روشن می شوند یا تیرگی آنها کمتر می شود : 

22- Soft light  در این نوع :mode  رنگی ، رنگ روشن تصویر روشن تر و رنگ تیره به رنگ روشن تبدیل می شود و در

 یری که ما خواهیم داشت تصویری روشن است .مجموع تصو

 نکته :

 متفاوت می باشد . CMYKو  RGBها در تصاویر  Blend modeتاثیرات 

، نرمال می شود  Blend modeکنیم  Margeاگر زمانی که می خواهیم یک کار را برای چاپ بفرستیم اگر الیه ها را تک تک 

 یر نمی کند .تغی Blend modeکنیم  Flatten Imageاما اگر 

) الیه را  Deep) الیه را روشن می کند ( و  None  ،Shallowدارای سه گزینه  Knockoutگزینه  Blending optionدر 

 تیره می کند ( دارد .

 چند راه برای تیره کردن یک قسمت از یک تصویر یا یک الیه :

 قرار می دهیم . Multiplyرا روی  Blend modeانتخاب کرده و  Brushهمان رنگ را با  -2

 Burnابزار  -1

را  Opacityقرار داده و رنگ خاکستری را انتخاب کرده و  Normalرا روی  Blend modeو بعد  Brushانتخاب ابزار  -9

 کم می کنیم .

باشد مثالٌ برای قرمز باید  200زمانی که می خواهیم یک کار دو رنگ چاپ کنیم هر رنگ باید فقط به تنهای و خالص باید 

Magenta  و  200را برابرYellow . برابر صفر باشد 

Filter : ها 

 های مختلف می دهند . Blend modeدستوراتی پیش فرض هستند که به طور مشخص تغییراتی را در تصاویر ما ، در 

 نکته :

 ها عمل نمی کند . Color modeبعضی از فیلترها در بعضی از 
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 ستند .فیلترها یا سازنده ، یا تخریبی ، یا هنری ه

 فیلترها یا وابسته به الیه ، یا صاف کننده ، یا مربوط به الیه هستند .

 روی تمام الیه ها تاثیر می گذارد . Cloudsروی یک الیه و بعضی مانند  Blurبعضی از فیلترها مانند 

 کار نمی کنند . Mode  ،CMYKدو سوم فیلترها در 

،  Modeی توانیم ابتدا تصویری را که الزم است به آن فیلتر اعمال شود را در وقتی می خواهیم یک کار را برای چاپ بفرستیم م

RGB  درست کنیم و بعد بهMode  ،CMYK  برده وText  . یا چیزهایی را که رنگ آنها برای ما مهم است را به آن اضافه کنیم

 تغییرات کمی داریم ( CMYKبه  RGB) البته باید توجه داشت که از 

 می باشد. Ctrl + Fهر فیلتر با هر میزان را می تواند به الیه اعمال کند کلید میان بر آن  Filterدر منوی  Last filterگزینه 

 آن را کم کنیم . Opacityبعضی از فیلترها توانایی این را دارند که مقداری از 

Fade  دستوری است که می توان با آن :Opacity  یا حتیBlend mode  داد .فیلتر را تغییر 

 می باشد . Fade  ،Ctrl + Shift + Fکلید میان بر عمل 

عملی انجام نداده باشید اگر بعد از اعمال کردن هر فیلتر هر  Filterتا زمانی اعمال می شود که شما بعد از اعمال  Fadeدستور 

 به صورت اتوماتیک از بین می رود . Fadeکاری انجام دهید دستور 

 لتر می شود نام آن فیلتر مورد نظر .+ نام آن فی Fadeدستور 

 نکته :

اگر به کاری ماسک داده شود می توان به الیه یا ماسک به طور دلخواه فیلتر اعمال کرد اگر به ماسک فیلتر اعمال شود فقط فیلتر 

 به حالت خاکستری اعمال می شود .

 جلسه شانزدهم :

کلید میانبر آن را انتخاب کرد .  Levelقسمت  Adjustmentه گزین Imageباید از منوی  Levelبرای فعال کردن گزینه 

Ctrl+ L . می باشد 

 می باشد . Ctrl + Shift + Lدکمه های  Auto levelکلید میان بر عمل 

 را بزنیم . F21شده کافی است کلید  Saveبرای برگرداندن آخرین حالت 

 کرد . Resetمی توان آن فیلتر را  Filterدر پنجره  Altبا نگه داشتن 

 قرار داد . Defaultمی توان آن فیلتر را به حالت  Filterدر پنجره  Ctrlبا نگه داشتن 
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 فیلترها :

Artistic . فیلترهای هستند که بیشتر حالت هنری دارند : 

 

برای ایجاد چند فیلتر بر روی یک تصویر می توان در پنجره فیلتر 

فیلتر جدیدی به  را انتخاب کرده و New effect layerگزینه 

 قبلی اضافه کرد .

 

 

 

 

 

Brush Strokes  این فیلتر شبیه :Artistic . عمل می کند 
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Distort . این فیلتر بوسیله خراب کردن بر روی تصویر تاثیر می گذارد : 

 

 

 

 

 

Sketch  این فیلتر متاثر ار رنگ :Foreground  و

Background . می باشد 

و  Foregroundرنگ  با Water paperفیلتر 

Background  کار نمی کند بلکه مانند این است که روی

 کاغذ خیس کار شده است .
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Stylize . این فیلتر حالت نئونی به کار می دهد : 

Glowing Edges . نیز حالت نئونی به کار می دهد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texture  در این فیلتر می توان :Texture  به کار اضافه کرد. 

Stained Glass  به رنگ :Foreground  وBackground  مربوط

 می باشد .
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Blur . این فیلتر کار محو کردن را به عهده دارد : 

Blur . تصویر را روشن می کند : 

Blur more . تصویر را بیشتر روشن می کند : 

Gaussian Blur  در این فیلتر می توان تنظیماتی برای محو کردن :

 یر داشت .تصو

Lens Blur  در این فیلتر می توان تنظیماتی برای محو کردن تصویر :

 داشت .

Motion Blur . حالت سرعت را نمایش می دهد : 

Radial Blur  عکس را به حالت چرخش در می آورد . یکی از :

 را نیز در این فیلتر داریم . Zoomمهمترین فیلترها می باشد . حالت 

Shape Blur وجه به : با تShape . فیلتر اعمال می کند 

 

Distort . کار تخریب کردن تصویر را به عهده دارد : 

Displace  این فیلتر امکان استفاده از یک فایل :PSD  به عنوان

 فیلتر برای فایلی دیگر را به ما می دهد .

Pinch . حالت محدب به کار می دهد : 

Polar . حالت محدب به کار می دهد : 

Ripple . حالت شیشه ای به کار می دهد : 

Shear . انحناء یا موج در تصویر ایجاد می کند : 

Spherize  شبیه :Pinch  با این تفاوت که حالتMode  را

 شامل می شود .

Twirl . حالت چرخش یا ترکیب را ایجاد می کند : 

Wave  ایجاد انحناء می کند . این فیلتر برای ایجاد دود مناسب :

 است .

Zigzag . حالت قطره آب را دارد : 
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Noise  این فیلتر به تصویر :Noise می دهد . 

Add Noise  ایجاد کردن :Noise 

عالمت داشته باشد با توجه  Monochromaticاگر گزینه 

ایجاد می کند و اگر  Background  ،Noiseبه رنگ 

 برداریم به حالت رنگی این کار را می کند .

Reduce Noise ه ها را سفید می کند .: لب 

 

 

 

 

 

 

 

Pixelate . تصویر را دون دون رنگی ایجاد می کند : 

Mosaic . تصویر را حالت شطرنجی می کند : 
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Render . این فیلتر وابسته به الیه است : 

Clouds . ایجاد ابر می کند : 

Difference Clouds . ایجاد ابر می کند : 

Fibers یجاد می کند .: حالت چوبی را ا 

Lens flare . حالت لنز دوربین را دارد : 

Lighting effects  به تصویر نور می دهد . در این فیلتر :

را  Bیا  Gیا  Rمی تواند  Texture Channelقسمت 

 برجسته کرد .

 

 

 

 

 

Sharpen  . این فیلتر کار شارپ کردئن تصویر را به عهده دارد :

 می باشد ( Blur) این فیلتر مقابل فیلتر 

Sharpen . بر روی کل تصویر تاثیر می گذارد : 

Sharpen Edges . بر روی لبه ها تاثیر می گذارد : 

Smart Sharpen  می توان در قسمت :Remove . این فیلتر تنظیماتی انجام داد 

Un Sharp mask   تصویر را به توجه به رنگ موجود :Sharp . می کند 

 

Stylize : 

Emboss  :. حالت عکس ایجاد می کند 

Extrude . باکسهای برجسته ایجاد می کند : 

Wind . حالت باد ایجاد می کند : 
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Video  فیلمهایی با پسوند :Mpeg  ،Mov  وAvi  . را می توان به عنوان فیلتر بکار برد 

 

Other  : 

Custom . بوسیله دادن رنگ می توان رنگ تصویر را تغییر داد : 

Offset ویر را جابجا می کند .: تص 

 

Liquify  این فیلتر برای تغییر عکس استفاده می شود بطور مثال سیب را بوسیله این :

می  Ctrl + Shift + Xفیلتر به حالت مستطیل در می آورند . کلید میان بر این فیلتر 

 باشد .

 

 

Lens Correction  فیلتر : افکتهای لنزی به تصویر می دهد . کلید میان بر آینShift 

+ Ctrl + R . می باشد 

 جلسه هفدهم :

 استفاده کرد .  - + Shiftو  + + Shiftها می توان از کلید های  Blend Modeبرای تغییر 

را در پنجره  Noiseمربوط به  Boxباشد کافی است  Noiseوقتی بخواهیم براشها را به حالت 

 براشها عالمت بزنیم .

 

 

 

 

 

 

گزینه   Editکافی است از منوی  Photoshopی میان بر در برای تغییر کلید ها

Keyboard Shortcut  را انتخاب کرده و یا از کلید میان برAlt + Ctrl + Shift + K . استفاده کرد 
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3D : 

را  New Layer 9D Fileگزینه  9Dاز منوی  9Dبرای باز کردن یم فایل 

 انتخاب می کنیم .

استفاده می شود و برای  K( از کلید  Object Rotate)  Viewبرای تغییر 

 N( از کلید میانبر  9D Rotate Camera toolتغییر مکان دوربین ) 

 استفاده می شود .

 را انتخاب می کنیم . Export 9Dگزینه  9Dاز منوی  9Dبرای خروجی گرفتن از یک فایل 

 ه یک عکس کرد .کردن تبدیل ب Convert to Smart Objectرا می توان با  9Dیک فایل 

 برای نصب یک فیلتر جدید از مسیر زیر استفاده می کنیم :

C:/Program File/Adobe/Photoshop/Plug-ins/Filters 

 : Photoshopایجاد دود در 

 

 روش اول : 

 با براش دودها را ایجاد می کنیم . -2

 استفاده می کنیم . Gaussian Blurاز فیلتر  -1

 را انتخاب می کنیم . Maximumگزینه  Otherسپس از فیلتر  -9

 را انتخاب می کنیم . Waveگزینه  Distortو بعد از فیلتر  -4

 می کنیم . Fadeفیلتر را  Ctrl + Shift + Fحال با زدن  -2

 فیلتر را مجددا اعمال می کنیم . Ctrl + Fو سپس بازدن  -6

2- Ctrl + J  را زده وOpacity . را کم می کنیم 

 را می زنیم. Ctrl + Fیم تا زمانی که به دود مورد نظر برس -8

 روش دوم :

 می کنیم . Selectمنطقه مورد نظر را  -2

 شده را روشن می کنیم . Selectمنطقه های اطراف قسمت  Dodgeبا  -1

 شده را تیره می کنیم . Selectمرکز قسمت  Burnبا  -9

 استفاده می کنیم . Gaussian Blurاز فیلتر  -4

 خاب می کنیم .را انت Waveگزینه  Distortو بعد از فیلتر  -2

 می کنیم . Fadeفیلتر را  Ctrl + Shift + Fحال با زدن  -6

 فیلتر را مجددا اعمال می کنیم . Ctrl + Fو سپس بازدن  -2
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8- Ctrl + J  را زده وOpacity . را کم می کنیم 

 درا می زنی Ctrl + Fتا زمانی که به دود مورد نظر برسیم  -3

 لسه هجدهم :ج

را نگه داشته و خصوصیتی را که می خواهیم کپی  Altت در الیه و استفاده در الیه دیگر می توان کلید برای کپی کردن یک خصوصی

 کنیم . Moveشود را 

 می باشند . Diffuse Glowو  Sketch  ،Cloudsدر فتوشاپ  Backgroundفیلترهای وابسته به 
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