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مطابق با استانداردهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
              به سفارش دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری
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توانایی نصب، راه اندازی و آماده سازی سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز
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1-1 آشنایی با تعریف و مفهوم رتوش و ترمیم عكس 
به ترمیم و نوسازی عكس ها و تصاویر قدیمی رتوش گفته می شود. در برخی موارد در عكس ها 

اِشكاالتی وجود دارد كه با كمك رتوش برطرف می شود تا 
جلوه ی زیباتری داشته باشد و یا تصویر ما نیاز به تغییر ابعاد دارد. 

عكس های قدیمی و فرسوده نیز به همین روش به حالت نو و 
استاندارد بازمی گردند. 

 2-1 آشنایی با روش های رتوش و ترمیم عكس در هنر عكاسی
الكترونیكی، روش های رتوش  به فایل های تصویری  با پیشرفت تكنولوژی و تبدیل شدن نگاتیو ها 
عكس ها نیز تغییركرده است. در حال حاضر برای اینكه بتوانید عمل رتوش را در سیستم خود انجام 
دهید، می توانید از یك سری نرم افزارهای خاص استفاده كنید كه از مهمترین این نرم افزارها می توان 

فتوشاپ را نام برد. كه در ادامه ی كتاب به شما آموزش داده خواهد شد. 
هنگام رتوش نقاطی كه موجب خرابی عكس شده اند را با روش های مختلفی پاكسازی می كنیم و یا 
نقاطی كه در عكس از بین رفته باشند را بازسازی می كنیم .مانند ترمیم عكس های قدیمی،كه هر دو 

مورد در تصاویر باال نشان داده شده است.

3-1 آشنایی با سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز برای رتوش و ترمیم عكس با 
رایانه

نرم افزار فتوشاپ یكی از مناسب ترین و قدرتمندترین نرم افزارهای رتوش تصویر می باشد. در این كتاب 
نسخه ی Photoshop CC 2015  آموزش داده شده است. نسخه CC امكانات جدیدی چون ابزار 
كامل تری برای  ویرایش تصاویر،  انتخاب تصویر بهتر، نقاشی واقعی و تقویت برنامه های تلفن همراه  را  دارا 
می باشد. قابلیت  های بهبود یافته برای جابجا كردن، زوم كردن و چرخاندن تصاویر در هنگام ویرایش از 
تغییرات جدید این نسخه می باشد . كه این نرم افزار نیاز به حداقل سخت افزارهای زیر برای راه اندازی دارد:

1 . سیستم عامل:  ویندوز ۷ ،  8 و 10.
       اخطار: در ویندوز XP ممكن است برخی از قابلیت های پیشرفته نرم افزار كار نكند.
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RAM 2 . حداقل یك گیگابایت
3 . فضای مورد نیاز برای نصب 2 گیگابایت

  OpenGL 2.0   4 . كارت گرافیك یك گیگابایت با پشتیبانی از سیستم
 16-bit با كیفیت حداقل  یعنی 1024×۷68   Resolution از حداقل  پشتیبانی  با  نمایشگرهایی   .  5

كارت ویدیو.
برای اینكه در محیط گرافیك به آسانی و با تمام امكانات كار كنید باید یك سری امكانات خاص را 

فراهم آورید. از جمله مهمترین این موارد می توان به نوع و مدل سخت افزارها اشاره كرد. 

1-3-1 اسكنر جهت تبدیل عكس و تصاویر موجود به اطالعات قابل انتقال به رایانه
پویشگر یا Scanner وسیله ای ورودی )Input( است كه می توان تصویرگرافیكی ، سند ، نقشه و 

عكس ها را با اندازه و رنگ واقعی وارد رایانه نمود. پویشگر، وسیله ای است 
كه به صورت نوری، تصاویر، متون و یا دست نوشته ها را پویش می كند و به 
فتوكپی  دستگاه  مانند  شمایلی  پویشگرها  می كند.  تبدیل  دیجیتال  تصویر 
دارند. در محفظه ای كه در آن كاغذ قرار می گیرد تصویر یا متن مورد نظر در 
رایانه وارد می شود. اگر ما بخواهیم متنی را وارد رایانه كنیم باید تصویر را با 

برنامه ها و نرم افزارهای مخصوص تبدیل به متن كنیم. در پشت پویشگر دو خروجی وجود دارد كه به 
یكی از آن ها از طرف رایانه فیشی متصل می شود و به دیگری فیشی از طرف چاپگر متصل می شود. 
رنگ فیش خروجی پویشگر هم آبی است . اكنون با استفاده از نرم افزارهای ویرایش عكس تصاویر 
را ویرایش كرده و به صورت دلخواه درآورد . هر چقدر تعداد نقاط قابل تشخیص در یك اینچ یا 
نظر ساختار و  از  بهتر است. اسكنرها  باشد كیفیت آن  بیشتر  )DPI ) Dot Per Inch یك اسكنر 
مصرف به انواع زیر طبقه بندی می شوند.   1. اسكنرهای خانگی  2. اسكنرهای اسناد  3. اسكنرهای 
نقشه  4. اسكنرهای لیتوگرافی  5. اسكنرهای كتاب  6. اسكنرهای فیلم و اسالید  ۷. اسكنرهای میكرو 

.Apertur Card  فیلم، میكرو فیش و
پویشگرها یكی از انواع دستگاه های ورودی هستند كه به دلیل كاربردهای وسیع و متفاوتی كه دارند، 
از تنوع و گستردگی بسیاری برخوردارند.  برای مثال، پویشگر اثر انگشت و اسكنر چهره و یا حتی 
انواعی از پویشگرها كه برای بررسی مغز و قسمتهای مختلف بدن مورد استفاده قرار می گیرند و نقش 
به سزایی در شاخه ی پزشكی دارند. پویشگرهای تصویر نیز، یكی از انواع پویشگرها هستند كه برای 
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انتقال تصاویر، متون و یا دست نوشته ها به رایانه به منظور ذخیره و یا ویرایش آن ها، مورد استفاده قرار 
می گیرند. این پویشگرها نیز به نو به خود دارای انواع متفاوتی هستند كه از میان آن ها، پویشگرهای 
نوع  رایج ترین  راحت،  استفاده  و  مطلوب  كیفیت  مناسب،  قیمت  دلیل  به  )مسطح(،  تخت  صفحه 
پویشگرها محسوب می شوند. ولی انواع دیگری از پویشگرها نیز وجود دارند كه كمتر شناخته شده اند 

و كاربردهای تخصصی و یا حرفه ای دارند.
انواع پویشگر یا اسكنر

پویشگر صفحه تخت یا مسطح ، پویشگر استوانه ای ، پویشگر دستی ، پویشگر شیت فد.  
پویشگرها صفحه تخت یا مسطح: متداولترین نوع پویشگر هستند كه در آن ها تصویر مورد پویش 

روی صفحه تخت پویشگر قرار می گیرد و هد پویش كننده متحرک با عبور 
از مقابل آن، از تصویر نمونه برداری می كند. هنگامی كه یك عكس روی 
یا  به وسیله یك المپ زنون  ابتدا  صفحه شیشه ای پویشگر قرار می گیرد، 
یك المپ فلوئورسنت كاتد سرد روشن می شود. )در اسكنرهای قدیمی تر 
از المپ های فلوئورسنت معمولی استفاده می شد كه از شفافیت تصویر كم 
می كرد.( پس از این مرحله، تصویر سند به وسیله یك آینه زاویه دار به یك 

آینه دیگه منعكس می شود. بعضی از پویشگرها دو آینه و برخی دیگر سه آینه دارند. هریك از این 
آینه ها، تقعر كمی دارند كه باعث می شود تصویر منعكس شده در یك سطح كوچك تر متمركز و 

در نتیجه وضوح تصویر بیشتر شود.
پویشگرهای استوانه ای: این پویشگرها بیشتر در شركت های بزرگ چاپ و نشر مورد استفاده قرار 
می گیرند و دارای كیفیت باور نكردنی هستند. آن ها از تكنولوژی المپ تقویت كننده نور استفاده 
می كنند. در این تكنولوژی، اسناد و تصاویری كه باید اسكن شوند، بر روی یك استوانه شیشه ای 
پیچیده می شوند. در مركز این سیلندر، یك شعاع شكن وجود دارد كه نور منعكس شده را به سه 
قسمت مساوی تقسیم می كند. هر شعاع نور از یك فیلتر رنگی )سبز، آبی و قرمز( عبور كرده و در 

المپ تقویت كننده نور به یك سیگنال الكتریكی تبدیل می شود.
این  با  است،  اسكنرهای صفحه تخت  مشابه  اسكنرها،  این  اولیه ساخت  تكنولوژی  پویشگر دستی: 
تفاوت كه به جای استفاده از موتور برای حركت، از نیروی انسانی استفاده می كنند. با وجود اینكه 
سرعت اسكن آن ها باالست، ولی تصویری با كیفیت كمتر ایجاد می كنند. از این پویشگرها معموالً 
در طراحی صنعتی، آنالیز كردن و وسایل پزشكی استفاده می شود. كاربری پویشگرها، همواره همراه 
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با مشكالت و سختی هایی هم هست. مثاًل كتاب های قطور و یا صفحات بزرگی مثل روزنامه ها، یا 
با  این مشكل ها  می گیرند.  قرار  دستگاه  بر روی  منگنه شده اند، خیلی سخت  هم  به  كاغذهایی كه 
استفاده از یك پویشگر دستی قابل حمل به كاری لذت بخش بدل می شود. به راحتی می توان یك 
پویشگر دستی 212 گرمی را در دست گرفت و روی كتاب قطور و سنگین 3 كیلوگرمی مورد نظر 
كشید تا پویشی با كیفیت باال گرفت. این پویشگر، بدون نیاز به رایانه و بطور مستقل، با دارا بودن یك 
كارت حافظه میكرو اس دی ، تمام تصاویر پویش شده را روی حافظه داخلی خود ذخیره می كند. 
پس از پویش، از طریق حافظه میكرو اس دی موجود در آن كه تا 32 گیگابایت قابل ارتقا است- 
می توانید با قرار دادن حافظه داخل تلفن همراه خود، همان لحظه اسكن را مشاهده كنید و یا با استفاده 
از كابل یو اس بی یا درگاه كارت حافظه، اطالعات را به سادگی بر روی كامپیوتر، موبایل، دوربین 
و... منتقل كنید. تمایز این محصول با اسكنرهای رومیزی در نحوه شروع به كار آن هاست، به طوریكه 
در اسكنر رومیزی ابتدا باید نرم افزار مخصوص اسكن را بر روی كامپیوتر خود نصب كرده و پس از 
نصب برنامه اقدام به اجرای پویش از طریق نرم افزارهای سیستم عامل یا خود سازنده نموده كه این 
فرایند- بدون احتساب نصب برنامه اولیه- 30 ثانیه تا یك دقیقه زمان بر خواهد بود. اما با استفاده از 
پویشگر دستی، احتیاج به نصب هیچ برنامه ای نبوده و فقط كافیست دكمه اسكن را روی دستگاه فشار 

دهید و از نقطه شروع تا نقطه پایانی مدنظر پویشگر را حركت دهید.
پویشگر شیت فد: این پویشگرها نیز شبیه اسكنرهای صفحه تخت هستند، با این تفاوت كه به جای 
هد اسكن كننده، سند حركت می كند و معموالً برای اسكن كردن متون و اسناد مورد استفاده قرار 

می گیرد.
عوامل موثر در دقت و کیفیت پویشگر

پویشگرها از تنوع و گستردگی بسیاری برخوردارند، همین امر ممكن است موجب بروزمشكالتی 
هنگام انتخاب و خرید آن ها شود. مهمترین نكته هنگام انتخاب یك پویشگر مناسب، سطح كاری است 
كه ما از آن انتظار داریم و هزینه ای كه می خواهیم برای آن پرداخت كنیم. پویشگرهای استوانه ای، 
تصاویری با كیفیت بسیار عالی تولید می كنند، ولی از آنجا كه قیمت باالیی دارند و حجم زیادی را 
اشغال می كنند، برای كارهای خانگی مناسب نیستند، به همین ترتیب، اگر به دنبال پویشگری برای 
تصاویر هستیم، بیش از هر چیز باید به وضوح تصویر حاصل از آن و عمق رنگ پویشگر دقت كنیم.

• عمق رنگ
عمق رنگ، تعداد رنگ هایی است كه در یك پیكسل وجود دارد. این متغیر به تعداد بیت های تشكیل 



7

دهنده ی هر پیكسل بستگی دارد. به این ترتیب، در تصاویر سیاه سفید هر پیكسل از 1 بیت و در تصاویر 
رنگی، هر پیكسل از 24 بیت )16.۷ میلیون رنگ( تشكیل شده است.

• وضوح تصویر
تعداد نقاط )پیكسل یا نمونه ها( موجود در یك اینچ از تصویر اسكن شده را وضوح آن تصویرگویند 
كه با یكای نقطه در اینچ بیان می شود. هرچه مقدار آن بیشتر باشد، تصویر حاصل یكنواخت تر خواهد 
بود و بر اثر درشت نمایی تصویر و یا افزایش اندازه ی آن، پیكسل های منفرد كمتر آشكار می شود. 
نكته ی مهم درباره سندهای متنی آن است كه میزان وضوح تصویر، تأثیر چندانی در نتیجه ی اسكن 
نخواهد داشت، چرا كه متن ها از دقت چندانی برخوردار نیستند. به همین دلیل است كه پویشگرهای 

متن بیش از آن كه روی افزایش وضوح تأكید داشته باشند، بر سرعت اسكن دقت دارند.

2-3-1پرینتر رنگی جهت چاپ عكس
دستگاهی است خروجی كه با استفاده از آن می توانید اطالعات متنی و گرافیكی موجود در رایانه را 
Non Im�( وغیرضربه ای )Impact printer )به روی كاغذ چاپ كنید . چاپگرها در انواع ضربه ای 

pact printer( وجود دارند.
1. چاپگر ضربه ای یا فشاری :  در این نوع چاپگرها عمل چاپ با ضربه زدن هر 
چاپگر به یك نوار آغشته به جوهر ) Ribbon( و برخورد آن با كاغذ انجام 

می شود.
2. چاپگرهای غیرضربه ای یا غیرفشاری : گونه ای از چاپگر ها هستند كه عملیات مكانیكی مانند ضربه 

در آن ها وجود ندارد و دارای سر و صدای كمتری هستند اما معموالً گران تر 
بوده و با تكنولوژی باالتری ساخته می شوند. در این نوع چاپگرها ، عمل چاپ 
با یكی از روش های حرارتی، تابش لیزر و پرتاب جوهر بر روی كاغذ انجام 

می شود.
كمپانی های تولیدكننده پویشگر همان كمپانی های تولیدكننده چاپگرها هستند. 

انواع چاپگر از نظر رنگ
 سیاه و سفید: این نوع چاپگرها فقط رنگ مشكی دارا می باشند، برای چاپ عكس زیاد مناسب نیستند 

و بیشتر از آن ها برای چاپ مقاله و نمودار استفاده می شود.
رنگی : این نوع چاپگرها عالوه بر كارآیی های چاپگرهای سیاه و سفید، دارای رنگ های بیشتری 



Photoshop CCگرافیک رایانه ای8

هستند و همچنین برای چاپ عكس در هر اندازه ای مناسب می باشند.
انواع چاپگر از نظر کاربرد

جوهر افشان: چاپگری كه با پرتاب ذرات جوهر بر كاغذ نقش ایجاد می كند.
سوزنی: چاپگری كه در آن حرف یا نماد ماتریسی از نقاط است كه توسط ضربه سوزن های باریكی 
بر روی نوارحاوی جوهر)نسبتاً خشك( و در نهایت بر روی كاغذ شكل می گیرد . علی رغم صدای 
باال و كیفیت پایین چاپ، بهترین گزینه از نظر سرعت و هزینه كم به شمار می رود. چاپگرهای سوزنی 

در دو نوع ماتریسی و خطی می باشند.
می گردد.  استفاده  بر روی كاغذ  نشاندن جوهر  برای  لیزر  پرتوهای  از  آن  در  لیزری: چاپگری كه 
چاپگرهای لیزری نیز خود به دو دسته رنگی و سیاه وسفید تقسیم می شوند. چاپگرهای لیزری سیاه 
سفید بیشتر برای چاپ متن به كار می روند، اما از چاپگرهای لیزری رنگی برای چاپ عكس استفاده 
می شود، ولی این چاپگرها برای چاپ عكس زیاد مناسب نسیتند جون هزینه شارژ مجدد یا تعویض 

كارتریج باال است.
خطی: چاپگری كه در آن اطالعات و نوشته های یك سطر یكجا چاپ می شود. به این چاپگرها در 

زبان انگلیسی Line printer یا همان چاپگر خطی می گویند.
صفحه ای: چاپگری كه متن یك صفحه را بصورت یكجا چاپ می كند.

حرارتی: چاپگری كه با ایجاد گرما روی كاغذهای مخصوص متن مورد نظر را چاپ می كند.
چاپگر جت: چاپگری برای مصارف صنعتی است.

چاپگر سه بعدی: چاپگری كه با استفاده از آن می توان از فایل های سه بعدی كه در كامپیوتر موجود 
است نمونه سه بعدی واقعی ساخت. 

ویژگی های چاپگر مناسب عبارت است از: 
 1 . چاپ دورو به صورت خودكار

  2 . حداكثر صفحات چاپ شده در ماه 
   3 . سرعت موتور )سرعت چاپ(

   4 . كارتریج های استارتر
)dots per inch( 5 .  وضوح چاپ  

   6 . وضوح اسكن
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1-3-2-1 قابلیت های پرینتر ، انتخاب کاغذ و تغییر در کیفیت چاپ
بعد از انتخاب چاپگر نوبت به اتنخاب كاغذ مناسب برای كار موردنظر می رسد . امروزه بیش از 3000 
نوع كاغذ مختلف، برای مصارف گوناگون، در بازار وجود دارد. به عنوان مثال كاغذ انتخابی برای 
چاپ عكس با كاغذ انتخابی برای چاپ تحقیق متفاوت است . مدل های گوناگونی از كاغذ وجود 
دارد كه هر چاپگر می تواند یك یا چند مدل از این كاغذ ها را همزمان پشتیبانی كند. اكثر چاپگرها از 
كاغذ A4،  A5 و A6 حمایت می كنند. با توجه به نوع مصرف چاپگر ابعاد آن نیز متغیر است. برای 
مثال: چاپگرهای عریض با توانایی چاپ در اندازه ی A1 به روی كاغذ، تنها در 28 ثانیه، با مخازن 
بزرگ رنگی كه كار را برای كاربران آسان تر كرده است . اكنون به معرفی 2 نوع كاغذ مناسب با 

كاربرد شما  می پردازیم:
كاغذ تحریر: كاغذهایی كه معموالً برای چاپ به روش افست و برای تهیه سربرگ از آن ها استفاده 

می شود و برای نوشتن با خودكار مناسب است.
گرماژ معمول: از ۷0 تا 100 گرم

كاغذ گالسه مات و براق: كاغذهایی با پوشش براق یا مات كه در چاپ های رنگی كیفیت خوبی 
می دهند. پوشش صاف و یكنواخت این نوع كاغذ باعث شده تا گاهی به آن Surface Paper  نیز 
اطالق شود. از این نوع كاغذ برای چاپ عكس نیز استغاده می شود كه البته برای تثبیت رنگ، بهتر 

است از كاغذ گالسه ی مخصوص چاپ عكس استفاده شود .
گرماژ معمول: از 90 تا 300 گرمی

توجه: درچاپگر های خانگی از كاغذهایی با گرم باال )ضخیم( استفاده نكنید.
درمورد بهترین چاپ نیز بایدگفته شودكه بهترین چاپ را می توان بر روی كاغذ عكس همان مارک 

پرینتر داشت.

3-3-1 کارت گرافیك با قابلیت مناسب جهت پردازش اطالعات
كارت گرافیك یك كارت توسعه است كه تصاویر خروجی را برای نمایشگر تولید می كند. این 

كارت درون Case برروی برد اصلی قرار می گیرد. كارت گرافیك یكی از 
مهمترین سخت افزارها می باشد كه در پردازش تصویر كاربرد فراوانی دارد. 
در بعضی موارد این كارت می تواند درون برد اصلی گنجانده شده باشد كه 

به آن VGA Onboard  گفته می شود.كارت گرافیكی همواره نوع خاصی از RAM به روی خود 
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داشته است تا با سرعت باالتری تصاویر را تولید كند. ولی اكنون می تواند از RAM روی برد اصلی 
نیز استفاده كند. 

تصاویری كه روی صفحه نمایش رایانه ی شما مشاهده می شود، از میلیون ها نقطه )Pixel( تشكیل شده 
است. این كه چه تصویری توسط این نقاط تشكیل می شود توسط كارت گرافیكی رایانه مشخص 
می شود. برای این كار نیاز به ترجمه و تبدیل اعداد )صفر و یك( به تصاویر قابل نمایش برای مانیتور 
است. اساس كار كارت گرافیك پیچیده است. پردازشگر و برنامه ای كه تصاویر را از نظر نرم افزاری 
كارت  بعدی  سه  تصاویر  تشكیل  برای  می فرستد.  گرافیك  كارت  به  را  اطالعات  می دهد  تشكیل 
گرافیك، همانند یك عروسك ساز عمل می كند. ابتدا طرحی كلی از تصویر ایجاد می كند و سپس 
شروع به پركردن فضای تصویر می كند. این كار شامل حجم دهی ، نورپردازی و سایه دادن به تصاویر 
را  این عملیات  ابتدایی، كارت گرافیك  بازی كامپیوتری  پویا یك  برای تشكیل تصاویر  می باشد. 
60 بار در ثانیه تكرار می كند. RAM كارت های گرافیكی وظیفه ی ذخیره ی اطالعات هر تصویر 
پردازش شده را بر عهده دارد. بخش دیگری از این RAM به این صورت كار می كند كه منتظر 
به خروجی  را  تصاویر  نمایش آن ها می شود  به  نوبت  زمانی كه  و  پردازش شده می شود  اطالعات 
می فرستد. به این كار Buffering می گویند. این نوع RAM بسیار سریع كار می كند و با دو درگاه 

به كارت متصل می شود.

4-3-1-  سی دی درایو و سی دی رایتر جهت دریافت اطالعات و انتقال آن ها 
 CD )Compact Disk( دیسك فشرده یا

وسیله ای است كه جهت ذخیره سازیاطالعات به كار می رود. برای خواندن و 
نوشتن اطالعات در این دستگاه ها از اشعه ی لیزر استفاده می شود. این دیسك ها 
معموالً     آن ها  دارند. ظرفیــت  وجود   CD-RWو  CD-R صـورت  دو  به 
 CD Rom Drive ها توسط دستگاهی به نامCD .800 استMB ۷00 وMB

CD-R قرار می گیرد، استفاده می شوند و اطالعات آن ها خوانده می شود. البته CASE كه در داخل
ها فقط قابلیت خواندن دارند ولی CD-RWها قابلیت نوشتن نیز دارند كه عمل نوشتن روی این نوع 

CDها توسط CD-Writer انجام می گیرد.

http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=62775
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ACDSee 5-3-1- نرم افزار
ACD See نرم افزار بسیار قدرتمند جهت مشاهده، مدیریت، ویرایش، انتشار و سازماندهی فرمت های 
مختلف تصاویر می باشد. می توان به جرأت بیان نمود كه ACDSee از آن دسته نرم افزارهایی است 
نرم افزاری  جمله  یك  در  و  می كند  نصب  خود  سیستم  برروی  ویندوز  نصب  از  پس  هركاربر  كه 
العاده ایده آل را جهت كار و بایگانی  محبوب، مفید و پركابرد می باشد. این نرم افزار محیطی فوق 
با  و  می دهد  قرار  معمولی  وكاربران  وآتلیه داران  عكاسان  اختیار  در  را  تصاویر  مختلف  فرمت های 
قابلیت های جدیدی كه به این نرم افزار اضافه شده تقریباً تمام كارایی های ممكن جهت كار ویرایش، 
مدیریت، مرور و سازماندهی فرمت های مختلف تصویری را در اختیار كاربران قرار می دهد. همچنین 

در نسخه ی جدید پشتیبانی حرفه  ای از فرمت های نسبتاً جدید عكاسی نیز گنجانده شده است.
از جمله قابلیت های این نرم افزار عبارتند از: 

  - پشتیبانی از تقریباً همه فرمت های رایج موجود و تبدیل فرمت ها به یكدیگر
  - قابلیت چاپ عكس با بهترین كیفیت ممكن

CD/DVD بر روی Multimedia رایت تصاویر و فایل های -  
   -  نمایش تصاویر با بهترین كیفیت

   - تغییر اندازه تصاویر و ویرایش نسبتاً حرفه ای عكس ها
   - ساخت اسالید شوهای حرفه ای و زیبا

   - سازگاری با دوربین های دیجیتالی و اسكنرها برای دریافت تصاویر
HTML ساخت آلبوم تصاویر به صورت وب سایت و با فرمت -   

   - و بسیاری از قابلیت های دیگر 
نمایش و مشاهده ی فایل های تصویری 

همانطور كه مشاهده می كنید از سمت چپ این پنجره قسمت فولدر دارای ساختار درختی می باشد 
كه با كلیك روی پوشه های مربوطه 
می توانید تصاویر موجود در پوشه ها 

را مشاهده كنید .
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بهره گیری از نرم افزار در انتخاب و گزینش
حال كه تصاویر مختلف را در صفحه ی میانی پنجره مشاهده كردید می توانید هر كدام یا مجموعه ای 
از تصاویر مورد نظر را انتخاب كرده، حذف كنید، انتقال دهید و یا عمل كپی سازی و... را انجام دهید. 
برای انجام عملیات های مورد نظر بر روی تصویر یا تصویرهای انتخابی كلیك راست كرده و در منوی 

میان بر باز شده عملیات های مربوطه را انجام دهید.
بهره   Edit منوی  از  می توانید  عملیات ها  این  انجام  برای 

ببرید.
كپی برداری و آرشیو نمودن فایل های تصویری مورد نظر
همان طور كه در قسمت قبلی بیان شد با استفاده از كلیك 
راست و یا منوی Edit می توانید یك سری عملیات های 

ویرایشی را انجام دهید. برای كپی برداری از تصاویر موجود هم می توانید از گزینه ی Copy موجود 
در منوی Edit و منوی كلیك راست استفاده كنید و یا این كه از كلید میان بر Ctrl+C بهره ببرید.

 البته در نوار ابزار این نرم افزار نیز گزینه های دیگری برای انجام عملیات های كپی برداری استفاده 
می شود. گزینه ی Copy To Folder برای كپی زدن و گزینه ی Move To Folder نیز برای انتقال 

تصاویر استفاده می شود.

6-3-1 نرم افزار فتوشاپ جهت ترمیم ، رتوش و کالژ تصاویر 
ادوبی  شركت  بدست  كه  است  گرافیكی  پردازشگر  یك  عكس.  كارگاه  معنی  به   Photoshop  
بكار  نگاره ها  و  یا دگرگونی عكس ها  و  بازسازی  ویرایش،  تركیب،  ایجاد،  برای  و  یافته  گسترش 

می رود.
همه كسانی كه با گرافیك كامپیوتری سر وكار دارند ، به نوعی نیازمند این نرم افزار هستند. فتوشاپ 
ابزاری است برای همه كسانی كه در كامپیوتر با گرافیك ثابت و حتی متحرک سر وكار دارند . 
گرافیست ها، ناشرین كتب و مجالت، چاپخانه ها، شركت های تبلیعاتی، طراحان سایت، عكاس ها، 
نقاشان هنری، طراحان نرم افزارها، انیمیشن سازها و ... به فتوشاپ احتیاج دارند . فتوشاپ در عصر 
Photo�  تكنولوژی امروز یك نرم افزار حساب نمی شود بلكه یك صنعت به شمار می آید. نرم افزار
Shop محبوب ترین برنامه برای ایجاد و اصالح تصاویر است . این نرم افزار اجازه می دهد تا كاربران 
تصویر خود را به راحتی دستكاری ، برش و تغییر اندازه دهند. این نرم افزار بیشتر در میان عكاسان و 
طراحان گرافیك حرفه ای محبوب است. اگرچه  فتوشاپ برای ویرایش عكس ها و پرینت طراحی 
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فتوشاپ  می شود.  استفاده  تولید عكس مخصوص وب  برای  فزاینده ای  طور  به  فتوشاپ  اما   ، شده 
همچنین ارتباط قوی با دیگر نرم افزارهای Adobe برای ویرایش، ساخت انیمیشن وCDهای آموزشی 
دارد . فایل ها در فرمت اختصاصی فتوشاپ PSD ذخیره می شوند. فتوشاپ می تواند با چندین نمونه ی 

رنگی سر و كار داشته باشد:
 RGB نمونه ی رنگی
LAB نمونه ی رنگی

CMYK نمونه ی رنگی
نمونه ی رنگی سیاه و سفید

Bitmap نمونه ی رنگی
Duotone نمونه ی رنگی

كاربردهای فتوشاپ بخش عمده ای از محیط اطراف ما را در برگرفته، عكس های پرسنلی ، پوسترهای 
تیتراژ   ، نشریات  ، جلد  نرم افزارها  رابط گرافیكی  بنرها، سربرگ ها،  ، كارت های ویزیت،  تبلیغاتی 
فیلم ها، محیط گرافیكی سایت ها و... همگی برای زیباتر شدن و حتی به وجود آمدن باید یك بار از 

زیر دست های هنرمند فتوشاپ عبور كنند.

4-1  شناخت ویژگی های سخت افزاری مورد نیاز
حداقل تجهیزات مورد نیاز برای فتوشاپ در ویندوز عبارت است از:

AMD یا اتلون 64 محصول Intel یك كامپیوتر با پردازشگر پنتیوم 4 محصول -
- ویندوز ۷  و باالتر

RAM حداقل یك گیگابایت -
- حداقل یك گیگابایت هارددیسك. البته جای خالی روی هارد هرچه بیشتر باشد بهتر است. فتوشاپ 

از فضای هارد به عنوان رم هم استفاده می كند و در پرونده های بزرگ به هارد بیشتر نیاز دارید. 
را توصیه  ادوبی 800 × 1280  البته خود   ( پیكسل  با دقت ۷68  × 1024  نمایش حداقل  - صفحه 

می كند( 
- یك كارت گرافیك خوب كه در آن پردازنده های شتاب دهنده ی Open GL وجود داشته باشد 

و رنگ 16 بیتی را حمایت كند و 256 مگابایت VRAM داشته باشد .  
- درایو DVD و نرم افزار Quick Time  نگارش۷ به باال كه معموالً روی تمامی سیستم ها وجود دارد. 
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توجه: داشتن هارد سریع تأثیر زیادی در كار با این نرم افزار دارد.
تهیه چاپگر جز ملزومات نیست اما هركس با نوع كار خود می تواند چاپگر خود را انتخاب و تهیه كند.

 اكنون به معرفی یك سری مارک های استاندارد و شناخته شده می پردازیم.   

1-4-1 شناخت ویژگی ها و خصوصیات مورد توجه برای قطعات سخت افزاری قابل 
استفاده

برای این كه در محیط گرافیك به آسانی و با تمام امكانات كار كنید باید یك سری امكانات خاص را 
فراهم آورید. از جمله مهم ترین این موارد می توان به نوع و مدل سخت افزارها اشاره كرد.

2-4-1 شناخت مارک های استاندارد در سخت افزارها 
تمام سخت افزارهایی كه تولید می شوند ، توسط شركت های مختلفی ساخته می شوند كه در ادامه به 

بعضی از آن ها اشاره  می كنیم . 
HP  .1: یكی از بزرگترین شركت های الكترونیكی تولید كننده ی سخت افزار می باشد كه 

بیشتر در زمینه ی تولید چاپگر و اسكنر فعالیت می كند. 
Intel  .2: این مارک بیشتر برای تولید  CPU  استفاده می شود . 

Asus  .3: این مارک بیشتر برای تولید مادربوردها، سی دی رام ها و سی دی رایترها 
استفاده می شود.

Sony  .4: این مارک بیشتر برای تولید سی دسی رام ها  و سی دی رایترها استفاده می شود.
LG .5: برای تولید انواع  نمایشگرها، چاپگرها، سی دی رام ها ،و ... استفاده می شود.

SAMSUNG . 6: برای تولید انواع نمایشگرها، چاپگرها، سی دی رام ها ،و ... استفاده
 می شود.

Gigabyte .۷: این مارک بیشتر برای تولید مادربوردها استفاده می شود.
NVIDIA .8: برای تولید سخت افزارهای كارت گرافیك استفاده می شود. 

AMD .9 : این مارک بیشتر برای تولید CPU  استفاده می شود.

5-1 شناخت اصول نصب و راه اندازی و بكارگیری قطعات سخت افزاری به رایانه
نیاز به نصب دارد. روش های مختلفی برای  افزاری برای كار كردن در ویندوز  هر وسیله ی سخت 

نصب در ویندوز وجود دارد كه از طریق مركز كنترل یا سی دی راه انداز انجام می شود.
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1-5-1  نحوه ی تست و استفاده سی دی درایو و سی دی رایتر
 CD برنامه ها و درایورهای اجرایی دارند. از ، Computer سی دی رایتر و سی دی درایو در محیط 
ROM یا CD RW می توانید استفاده كنید، CD را در داخل درایو مربوطه قرار داده و آن ها را مانند 

درایو معمولی هارد در ویندوز اجرا كنید.

2-5-1- نحوه ی استفاده از نرم افزارهای خاص رایت سی دی )ذخیره سازیاطالعات 
روی سی دی(

 CD Writer یا دیسك فشرده فقط با استفاده از دستگاه CD ،همان طور كه پیش از این گفته شد
قابلیت دریافت اطالعات را دارد. برای انجام این عمل، به نرم  افزارهای خاص نوشتن بر روی دیسك 

فشرده نیاز داریم. 

یكی از این نرم افزارها، نرم افزار Nero StartSmart  می باشد. این برنامه را در سیستم خود نصب 
كرده و از طریق …Start/All Programs/Nero آن  را اجرا كنید تا پنجره ی Nero را مشاهده 

كنید. 
به  را  اطالعات  می توان  كه  دارد  وجود  قابلیتی   ۷ ویندوز  در  البته 
آسانی و بدون استفاده از هیچ نرم افزاری رایت نمود. برای این كار 
ابتدا یك دیسك فشرده ی خام را در داخل درایور مربوطه قرار داده، 
و از پنجره ی Computer روی درایو سی دی دوبار كلیك كنید تا 

پنجره ی زیر نمایش داده شود: 
در این قسمت Disk titles برچسب دیسك فشرده را وارد كرده 

آن گاه بر روی Next كلیك كنید سپس فایل 
در  را   CD روی  بر  نوشتن  برای  نظر  مورد 
پنجره ی نمایش داده شده كپی كنید، تا فایل به 
صورت موقت نمایش داده شود. برای نوشتن 
بر  استاندارد  ابزار  نوار  از   CD روی  بر  فایل 
روی گزینه ی Burn to disc كلیك نمایید 

تا عملیات رایت كردن آغاز شود. 
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3-5-1- نحوه ی تست و استفاده از اسكنر و پرینتر
برای تست چاپگر و اسكنر از طریق ویندوز یا یك سری از نرم افزارهای خاص می توان عمل نمود. در 
این كتاب ، نرم افزار فتوشاپ و كورل برای این كار در نظر گرفته شده  اند كه در جای خود آموزش 

داده خواهد شد.
بكارگیری نرم افزارهای خاص آنان

همان طور كه ذكر شد از طریق هر نرم افزار و منوی File/Print می توانید عمل چاپ و از طریق منوی 
File/Import عمل اسكن را انجام دهید. برای تنظیم سخت افزارهای ذكر شده نیز از طریق منوی 

Start/Devices and Printers عمل كنید تا در پنجره ی باز شده كار مورد نظر را انجام دهید.

Photoshop, ACDSee 6-1- شناخت اصول نصب و راه اندازی نرم افزار های
در این بخش به نصب دو نرم افزار گرافیكی مهم می پردازیم. 

1-6-1- نصب ACDSee و اصول استفاده از آن
برای نصب نرم افزار ACDSee ابتدا برنامه ی ACDSee Pro 8 را با رعایت قوانین Copyright تهیه 

كنید. سپس فایل Setup موجود در CD نرم افزار را  
اجرا كنید تا پنجره ی مقابل نمایش داده شود:

این پنجره،  مرحله ی اول نصب و پنجره ی خوشامدگویی 
تا  كرده  كلیك   Next دكمه ی  روی  می باشد .بر 

پنجره ی بعدی باز گردد:

بر اساس موافقت نصب نرم افزار  این پنجره، متنی  در 
 I Accept گزینه ی  می شود.  داده  نمایش  شما  به 
به  تا  كنید  Next كلیك  بر روی  و  انتخاب كرده  را 

مرحله ی بعد منتقل شوید.
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در این پنجره، گزینه ی مورد نظر برای نصب را انتخاب
كرده، با انتخاب گزینه ی Complete تمام ویژگی های 
 Custom برنامه نصب خواهد شد و با انتخاب گزینه ی
انتخاب  نصب  برای  داخواه  به  را  ویژگی ها  می توان 

نمود و Next را می زنیم.

در این پنجره، گزینه ی All را انتخاب نموده تا نرم افزار 
همه نوع فایل های تصویری را پشتیبانی كند و دكمه ی 

Next را زده تا نرم افزار نصب شود.

داده  نمایش  پنجره ی  در  نرم افزار  اتمام نصب  از  پس 
شده بر روی گزینه ی Finish كلیك كرده تا نصب به 

پایان برسد.
Start/All Pro� منوی  از  نرم افزار  اجرای   برای 

grams/ACDSee می توانید استفاده نمایید.

2-6-1- نصب Photoshop و اصول انجام تنظیمات مربوط به آن
بعد از تهیه ی نرم افزار نسخه ی CC و آماده سازی امكانات 
نیاز می توانید آن  را در سیستم خود  سخت افزاری مورد 
نصب كنید. مراحل نصب را به صورت گام به گام آموزش 

می دهیم:
1- بعد از انتخاب گزینه ی Setup پنجره ی مقابل نمایش 
تا  كرده  كلیك   Install گزینه ی  روی  می شود،  داده 
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پوشه ی موردنظر در درایو C نصب شود.
2- در این مرحله اگر نرم افزار خریداری شده دارای 

شماره سریال می باشد بر روی گزینه ی Install كلیك 
كنید و در غیر اینصورت گزینه ی Try را انتخاب نمایید.

3- در این مرحله از شما خواسته می شود كه در سایت 
 Sign وارد شده و ثبت نام نمایید روی دكمه ی Adobe

 Sign In كلیك نموده و در پنجره بعدی گزینه ی In
Later را انتخاب نموده تا درخواست ثبت نام نادیده 

گرفته شود.

4- در این پنجره، متنی بر اساس موافقت نصب نرم افزار 
به شما نمایش داده می شود. گزینه ی Accept را انتخاب 

كرده و بر روی Next كلیك كنید تا به مرحله ی بعد 
منتقل شوید.

5- در مرحله ی بعدی، در قسمت Location مسیر مورد 
قسمت  در  و  نموده  انتخاب  را  نرم افزار  نصب  برای  نظر 
Language زبان را روی English)یدعم العربیه(قرار 
گزینه ی     روی  گردد.  پشتیبانی  نیز  فارسی  زبان  تا  دهید 

Install كلیك كرده تا برنامه شروع به نصب كند.
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6- بعد از اتمام نصب برنامه،  مطابق Help نرم افزار خریداری شده بر روی گزینه ی Patch از داخل 
سی دی برنامه كلیك كرده تا اجرا شود و نرم افزار فعال شود.

برای اجرای نرم افزار مانند تمام برنامه ها می توانید از مسیر
Start/All Programs/Adobe Photoshop CC 2015 استفاده نمایید.   

 
                        

1. مهم ترین نرم افزار برای رتوش عكس چه نام دارد؟
ب( فتوشاپ   الف( كورل دراو  

ج( ACDSee   د( ویندوز
2. با كدام یك از وسایل زیر می توان تصاویر، اسناد و ...را به رایانه منتقل كرد؟

 Scanner )ب   Printer )الف
 ج( ACDSee   د( ویندوز

3. جهت مدیریت و سازمان دهی فرمت های مختلف تصاویر، كدام نرم افزار مناسب است؟
  Corel Draw )ب   Affter Effects )الف

ACDSee )د   Photoshop )ج
4. كدام یك از مارک های زیر بیشتر برای تولید CPU می باشد؟

 AMD )ب   Intel )الف
 ج( هر دو مورد   د( هیچ كدام

5. كدام گزینه از انواع پویشگر)Scanner( نمی باشد؟ 
ب( استوانه ای  الف( صفحه تخت   

د( ضربه ای  ج( دستی   
6. با استفاده از كدام نوع چاپگر می توان نوشته های یك سطر را یكجا چاپ نمود؟ 

ب( چاپگر سوزنی  الف( چاپگر خطی   
د( چاپگر لیزری  ج( چاپگر جت   

 

پرسش های چهارگزینه ای فصل اول
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توانایی وارد نمودن تصاویر به رایانه، ذخیره سازی و آرشیو نمودن آن ها
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1-2 آشنایی با مفهوم ذخیره سازی و آرشیو کردن تصاویر در رایانه
شما می توانید تصاویر را مانند هر فایل دیگری در رایانه ی خود ذخیره كنید. برای انجام این عمل ابتدا 
باید تصاویر بیرونی را به یك سری سخت افزارها و نرم افزارهای خاص به سیستم منتقل كرده و در 

هارد خود به صورت پوشه بندی ذخیره كنید.

2-2 شناخت روش های وارد نمودن تصاویر به رایانه
برای انتقال تصاویر یكی از روش های زیر را استفاده كنید.

به  عكاسی دیجیتالی  دوربین های  توسط  شده  تهیه  دیجیتالی  تصاویر  انتقال   2-2-1
رایانه از طریق کابل رابط

اكثر دوربین های دیجیتالی دارای یك سی دی راه انداز می باشند كه آن ها را بر روی سیستم خود نصب 
كرده و با استفاده از كابل، دوربین را به رایانه ی خود متصل كنید تا اطالعات موجود در دوربین به 
صورت یك درایو مجازی در داخل Computer نمایش داده شود. آن گاه مثل یك درایو معمولی با 

آن عمل كرده و تصاویر را به سیستم خود منتقل كنید.
2-2-2 انتقال تصاویر ذخیره شده روی سی دی به رایانه از طریق سی دی درایو

سی دی مربوطه را در داخل درایور آن قرار داده و اطالعات را از آن استخراج كنید.
3-2-2 انتقال تصاویر از طریق اسكنر به رایانه

برای انتقال تصویر از اسكنر به رایانه می توانید به آسانی از منوی File نرم افزارهای گرافیكی مانند 
فتوشاپ عمل كرده و گزینه ی Import را برای انتقال تصاویر به رایانه انتخاب كنید.

3-2 شناخت اصول ایجاد پوشه های جدید به منظور ذخیره سازی اطالعات
برای شروع كار ابتدا یك پوشه ی جدید با نام All Picture ایجاد می كنیم و سپس برای هر كار 

جدیدی كه قرار است در این پوشه انجام دهیم یك پوشه با نام مناسب همان كار ایجاد می نماییم.
New/Folder و گزینه ی File 1-3-2 ایجاد پوشه ی جدید از طریق منوی

باز  را   C نمایید. درایو  باز  میز كار خود  را روی   Computer آیكن 
اكنون  برگزینید.  را   New/Folder File گزینه ی  منوی   از  و  كرده 
شما یك پوشه ی جدید ایجاد كرده اید، می توانید این مراحل را برای 
ساخت پوشه های دیگر نیز تكرار كنید. چنان چه بخواهید درون پوشه ی 
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فوق، پوشه ی دیگری ایجاد كنید ابتدا با دابل كلیك، پوشه ی مورد نظر را باز كرده، سپس پوشه ی 
دلخواه خود را بسازید. به این روش ایجاد پوشه های تو در تو، ساخت پوشه ها به صورت زیرشاخه ای 

یا درختی می گویند.
نكته: برای نمایش نوار منو در پنجره از كلید Alt و یا F10 استفاده نمایید.

New/Folder 2-3-2- ایجاد پوشه ی جدید از طریق کلیك راست و گزینه ی
درون پنجره ی جاری، در فضای خالی كلیك راست 
كرده و از منوی ظاهر شده گزینه ی New/Folder را 

انتخاب كنید. بقیه ی مراحل مثل قبل می باشد.

)Rename( 3-3-2- روش نام گذاری و یا تغییر نام پوشه
هر آیكن، پوشه یا فایلی كه ساخته می شود دارای یك نام پیش فرض است. به عنوان نمونه یك پوشه 
به صورت پیش فرض، دارای نام New Folder می باشد ولی كاربر می تواند نام آیكن مورد نظر را 
تغییر دهد. البته همان طور كه قباًل نیز گفته ایم، نام یك درایو را نمی توان تغییر داد ولی برچسب آن را 

می توان ویرایش نمود. برای تغییر نام آیكن ها، یكی از روش های زیر را انجام 
دهید:

• بر روی یك آیكن كلیك راست كرده، گزینه ی Rename را انتخاب كنید.

 File ابتدا آیكن یا پوشه ی مورد نظر را انتخاب كرده، سپس از منوی •
گزینه ی Rename را برگزینید. البته هنگامی می توانید از این روش استفاده 

كنید كه در داخل یك پنجره باشید، چون در میزكار منو وجود ندارد.
• روش دیگر برای تغییر نام آیكن این است كه بر روی آیكن مورد نظر 

كلیك كرده، سپس كلید تابعی F2 از صفحه كلید را فشار دهید.
• ابتدا آیكن مورد نظر را انتخاب كرده، چند ثانیه مكث كنید و دوباره روی 

نام آیكن كلیك نمایید.
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با اجرای هر یك از روش های باال، آیكن برای تغییر نام آماده می شود. سپس می توانید نام جدید را 
وارد كنید.

4-3-2 ایجاد پوشه های زیرمجموعه در پوشه ی اصلی جهت دسته بندی فایل ها در 
گروه اصلی خود

روش های ایجاد پوشه در مراحل قبلی بیان شد، ولی شما مطمئناً برای نظم دادن به دسته بندی اطالعات 
نیاز به ساختن پوشه های تودرتو دارید. ابتدا پوشه ی اصلی را ساخته و سپس به داخل آن رفته و به 

صورت تودرتو پوشه های بعدی مورد نیاز را بسازید تا یك ساختار درختی ایجاد شود.

4-2 شناخت روش جابجایی تصاویر در پوشه های مختلف
برای برش یا Cut كردن فایل ها و پوشه ها یكی از روش های زیر را انجام دهید.

)Cut( 1-4-2- روش های برش زدن تصویر
بر روی آیكن یا آیكن های انتخاب شده كلیك راست كرده گزینه ی Cut را انتخاب كنید.

از كلید میان بر Ctrl+X استفاده نمایید. همچنین اگر در داخل پنجره ای 
هستید، آیكن مورد نظر را انتخاب كرده و بر روی گزینه ی Cut از منوی 

Edit كلیك كنید.

)Paste( شده به پوشه ی مورد نظر Cut 2-4-2 روش انتقال تصویر
بعد از انجام عمل برش، اطالعات به حافظه ی موقت منتقل می شود. حال 

به مقصد مورد نظر رفته و با كمك هر یك از روش های 
برای   )Edit منوی  طریق  از  یا  راست  )كلیك  قبل 

چسباندن)Paste( آیكن اقدام نمایید.
 كلید میان بر گزینه ی Pasteا، Ctrl+V می باشد. بعد از 
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انجام عمل چسباندن، اطالعات اولیه از مسیر اصلی پاک می شود.
توجه داشته باشید هنگام استفاده از عمل Cut، آیكن مورد نظر كم رنگ می شود.

5-2- شناخت روش نسخه برداری و کپی کردن تصاویر در پوشه های مختلف
برای كپی برداری از فایل ها و پوشه ها یكی از روش های زیر را انجام دهید.

)Copy( 1-5-2 روش های نسخه برداری
بر روی آیكن یا آیكن های انتخاب شده كلیك راست كرده گزینه ی Copy را انتخاب كنید. از كلید 
میان بر Ctrl+C استفاده كنید. اگر در داخل پنجره ای قرار دارید آیكن مورد نظر را انتخاب كرده و از 

منوی Edit بر روی گزینه ی Copy كلیك كنید.
 

2-5-2 روش انتقال و ذخیره سازیتصویر کپی شده به پوشه های مورد نظر
بعد از انجام عمل كپی، اطالعات به حافظه ی موقت منتقل می شود. حال به مقصد مورد نظر رفته و با 
كمك هر یك از روش های باال برای چسباندن آیكن اقدام نمایید. البته كلید میان بر گزینه ی Pasteا، 

Ctrl+V می باشد. بعد از انجام عمل چسباندن اطالعات اولیه نیز در مسیر اصلی باقی می ماند.
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1. برای تغییر نام آیكن از كدام كلید تابعی استفاده می كنند؟
 F2 )ب   F1 )الف

F4 )د   F3 )ج
2. كلید میان  بر گزینه ی Copy چه می باشد؟

 Ctrl+X )ب   Ctrl+C )الف
Ctrl+V )د   Ctrl+D )ج

3. كلید میان بر گزینه ی Cut چه می باشد؟
 Ctrl+X )ب   Ctrl+C )الف

Ctrl+E )د   Ctrl+V )ج
Ctrl+V  .4 كلید میان بر كدام گزینه می باشد؟

Copy )ب   Rename )الف
Paste )د   Cut )ج

5. با فشردن كدام كلید نوارمنو در یك پنجره نمایش داده می شود؟
Alt  )ب   Ctrl )الف

Alt + Ctrl )د   Shift  )ج

پرسش های چهارگزینه ای فصل دوم
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پشتیبان گیری و انجام تنظیمات اولیه در خصوص ابعاد, کیفیت و فرمت تصاویر
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در  آن  جایگاه  و  فتوشاپ  نرم افزاری  محیط  در  کار  انجام  مراحل  با  آشنایی   3-1
ویرایش تصاویر

هر نرم افزاری محیط كار مخصوص خودش را دارد كه در این بخش با این محیط آشنا مي شویم. بعد 
از اجرای برنامه محیط زیر نمایش داده می شود كه دارای قسمت های مختلفی است .

1- عالمت برنامه 2- نوار منو ها 3- نوار اختیاری 4- جعبه ابزار 5- پانل ها 6- بدنه كاری فتوشاپ

1- عالمت برنامه 
هریك از برنامه های ادوبی یك عالمت كوچك سمت چپ باال دارند كه نامشان را به طور خالصه 

نشان می دهد. 
2- نوار منوها

منو برای دسته بندی عملیات ها استفاده می شود. برای دسترسی به منو می توانید از ماوس استفاده كنید و 
یا این كه از صفحه كلید و با فشردن "حرفی از منو كه زیر آن خط كشیده" + Alt بهره ببرید. به عنوان 
مثال برای باز كردن منوی Layer از كلید میان بر Alt+L استفاده كنید. این منوها به طور پیش فرض و 
براي جلوگیری از بروز خطاها هنگام كار یك سری از گزینه ها خاموش و یك سری از آن ها روشن 

است. كه گزینه های روشن، تیره رنگ و گزینه های خاموش، خاكستری روشن هستند . 
 منوها عبارتند از :

1. منوی File برای انجام عملیات های ذخیره سازی، باز كردن فایل، چاپ كردن و ... استفاده می شود.
2. منوی Edit برای انجام عملیات های ویرایشی استفاده می شود. 

امه
 برن

ت
الم

1 ع

2 نوار منوها

3 نوار اختیاری)تنظیمات(

4 جعبه ابزار

5 پانل ها

6 بدنه كاری برنامه 
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3. منوی Image برای انجام عملیات های عمومی برروی تصاویر استفاده می شود.
4. منوی Layer برای كار با الیه ها استفاده می شود. 

5. منوی Select ابزارها و برنامه های انتخاب در این منو وجود دارد.
6. منوی Filter فیلترگذاری تصاویر در این منو انجام می شود.

۷. منوی Analysis عملیات های كاوش و آنالیز در این منو انجام می شود.
8. منوی View نمایش ابزارها و گزینه ها را در این منو می توان انجام داد. 

9. منوی Window برای كار با اسناد، فایل ها و پنجره های باز استفاده می شود. 
10. منوی Help برای استفاده از كمك نرم افزار، از این منو استفاده می شود. 

)Option Bar( 3- نوار گزینش
براي هر كاری یك ابزار كلی نمی توان استفاده كرد مثاًل برای استفاده از قلم ضخامت و نوع آن مطرح 
است. پس باید جزئیات مشخص شود. در فتوشاپ هم همینطور است. بعد از انتخاب ابزار باید وارد 
ریزه كاری های آن شوید. این گونه مشخصات برای هر ابزار در نوار تنظیمات آن ابزار قرار دارد، كه 
در باالی پنجره و زیر Menu bar قرار دارد. در صورتی كه نوار Option را مشاهده نكردید از طریق 

منوی Window روی گزینه ی Options كلكیك كنید.

4- جعبه ی ابزار
بسته به نوع نیاز از هر یك از ابزارها می توان استفاده كرد كه در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت . 

ابزارهای پنهان: ابزارهایی هستند كه زیر ابزار آشكار كه با آن ها سنخیت و شباهت رفتاری دارند، قرار 
گرفته اند. در نوار ابزار كنار بعضی ابزارها یك مثلث كوچك وجود دارد كه ابزارهای دیگری را در 
زیر خود پنهان كرده است. ابزاری كه كنار آن ها یك مربع كوچك قرار دارد، ابزاری است كه در 
نوار ابزار آشكار است. در سمت راست ابزارها حرف میان بر آن ها دیده می شود كه با صفحه كلید به 

راحتی در دسترس كاربر قرار می گیرد. 
حركت دادن جعبه ابزار: جعبه ابزار نیز قابل حركت به قسمت های مختلف صفحه است. با كلیك در 

قسمت خاكستری رنگ باال سمت راست می توانید آن را حركت دهید.
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آشنایي با گروه بندی ابزار فتوشاپ
فتوشاپ ابزار را به شكل تقریبی گروه بندی كرده است و اعضای هر 
گروه را نزدیك هم قرار داده است. در تصویر مقابل نام هر ابزار را با 

ترجمه فارسی آن مشاهده می كنید.
• ابزارهای انتخاب و برش

با ابزار این قسمت بخش های مختلف تصویر را هر جور كه بخواهیم 
و یا كل تصویر را می بُرید یا برای كار طراحی وب تكه تكه می كنید.

• ابزارهای اصالح و رنگ آمیزی
ابزارهای رنگ زدن، ایجاد شیب رنگ و بافت و نیز ابزارهای تصحیح 

رنگ، ابزار تاریخچه در این گروه جمع شده اند. 
• ابزارهای برداری 

ابزارهای برداری، حروف، متن، قلم و مسیر و ...در این بخش گردهم آمده اند.
• ابزارهای ویژه 

این ابزارها برای سنجش بزرگ یا كوچك نمایی، یاداشت گذاری و وارسی كاربرد دارد. در این 
بخش ابزار كار با اشیای سه بعدی هم وجود دارد كه در موارد خاص و پیشرفته استفاده می شود. 

• ابزارهای پنهان در جعبه ابزار
در واقع ابزارهای فتوشاپ به جای 22 عددی كه می بینید ۷0 عدد است. این ابزار در زیر ابزارهای 
اصلی پنهان شده است. دكمه ماوس را روي مثلث كوچك كنار ابزار نگه دارید و كمی پایین ببرید تا 

منوي ابزار پنهان بیرون بیاید.
)Panels( 5- پانل ها

یك سری منوی همیشه باز و فعال در سمت راست با قابلیت جابجایی در بدنه ی كاری در فتوشاپ 
می باشد، كه در كتاب با توجه به نیاز كاربر شرح داده می شود. به طوركلی هر پالت بسته به كارش، از 
یك زبانه كه عنوان پالت روی آن نوشته شده و یك بدنه كه روی آن اعداد و دكمه ها وجود دارند، 

تشكیل شده است. 
توجه: زمانی كه هیچ تصویری در فتوشاپ باز نباشد اساساً غیرفعالند.

غالف گروهی: براي رفع مشكل فضا، فتوشاپ هر چند پالت را در یك غالف گذاشته است . 
اگر بخواهید این غالف كمی جمع تر شود می توانید روی سطح خاكستری تیره ی فوقانی غالف كلید كنید. 
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می توانید پالت ها را از ضلع چپ آن ها عریض تر كنید. 
  Palette Option  تنها چیزی كه در پالت ها مشترک است دكمه كوچك سمت راست است كه به آن

می گویند و منوی پالت ها در آن قرار دارد.
توجه: چون پالت ها فضای زیادی را اشغال می كنند با توجه به نیاز خود، آن ها را روی صفحه كار 

قرار دهید.   
)Photoshop Desktop ( 6- بدنه کاری فتوشاپ

 به فضای كاری نرم افزار فتوشاپ كه در اختیار شما قرار گرفته بدنه ی كاری فتوشاپ می گویند.
وقتی تصویری را باز می كنید تصویر روی یك برگه زبانه دار است كه روی زبانه نام تصویر درج شده 
است. در كنار نام پرونده ی باز شده یك عالمت @ دیده می شود. این عالمت یعنی )در مقدار( و در 
كنار آن عددی بر حسب درصد می بینید، این یعنی ابعاد تصویر در چه عددی ضرب شده تا تصویر را 
  RGB به اندازه ی نمایش داده شده ببینیید. در كنار این درصد حالت تصویر را مشاهده می كنید مثاًل
كه در فصل های بعد راجع به آن توضیح خواهیم داد، در كنار آن عددی دیده می شود )8/( كه دقت 
هر كانال رنگ در این تصویر 8 بیت است. عالمت ضربدر گوشه راست برای بستن پرونده است. 
سمت چپ پایین یك پنجره وجود دارد كه باز هم درصد بزرگ و یا كوچك نمایی تصویر را نشان 

می دهد.     
تنظیم فضای کاری)Workspace( در فتوشاپ

در محیط نرم افزار می توان با توجه به نیاز كاربر نحوه ی نمایش پالت ها را تغییر داد، كه در فتوشاپ 
این پالت ها برای كارهای مختلف به شكل دسته بندی شده تنظیم شده است. به هر دسته بندی از 
پالت ها اصطالحاً یك فضای كاری یا Workspace می گویند. كه به صورت پیش فرض با باز شدن 

Essentials)ضروری ها(  گزینه ی  روی  كاری  فضای  نرم افزار،  
قرار دارد كه این فضای كاری بیشترین كاربرد را دارد. زمانی كه 
منویی ظاهر می شود كه در آن  این گزینه كلیك می كنید  روی 

فضاهای مختلف كاری وجود دارد. 
روش دیگر برای نمایش فضای كاری، از منوی Windows انتخاب 
گزینه ی Workspace است. كه در این قسمت می توانید فضای كاری 

خود را ساخته و ذخیره نمایید. 
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بعد از انتخاب فضای كاری مناسب، می توان از منوی Window پالت های مورد نیاز را فعال یا یرفعال 
نمود. 

2-3 تنظیمات عمومی نرم افزار 
برای تنظیمات عمومی از منوی Edit گزینه ی Preferences زیرگزینه ی General را انتخاب نمایید 
تا پنجره ی تنظیمات عمومی باز شود. كلید میان بر این پنجره Ctrl+K می باشد. در این پنجره می توانید 

تنظیمات مربوط به نرم افزار را انجام دهید. كه در ادامه به برخی از این تنظیمات اشاره خواهیم كرد.

1-2-3 تنظیم Memory، تنظیم Rulers به سانتی متر و...
 Performance بر روی زبانه ی Preferences از طریق پنجره ی قبلی یا همان Memory برای تنظیم
كلیك كرده و در قسمت Memory Usage اندازه ها را تنظیم كنید. همچنین برای تنظیم واحدها از 
طریق زبانه ی Units & Rulers و گزینه ی Units/Type و Units/Rulers نوع و اندازه ی واحدها 
را تغییر دهید. برای نمایش خط كش ها می توانید از منوی View گزینه ی Rulers را انتخاب نموده و 

یا از كلید میان بر Ctrl+R استفاده نمایید.
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3-3 جعبه ابزار و اجزای آن 
ابزار یا Toolbox به صورت پیش فرض  همانطور كه اشاره كردیم نوار 
در سمت چپ نرم افزار قراردارد اگر در سمت چپ نرم افزار این نوار را 
مشاهده نكردید،  از منوی Window روی گزینه ی Tools كلیك كنید. 

در ادامه به معرفی ابزارها و شرح عملكرد هر یك از آن ها می پردازیم. 
ابزارهای انتخاب و برش

            Move Tool: این ابزار برای حركت دادن و جابجا كردن 
قسمت انتخاب شده مورد استفاده قرار می گیرد.

           Rectangular Marquee Tool: با استفاده از این ابزار 
اگر  دهید.  انجام  مستطیلی  صورت  به  را  انتخاب  عمل  می توانید 
هنگام استفاده از این ابزار، دكمه ی Shift صفحه كلید را پایین نگه 

دارید عمل انتخاب به صورت مربعی انجام می شود.
            Elliptical Marquee Tool: این ابزار برای انتخاب یك محدوده به صورت بیضی استفاده 
می شود. هنگام استفاده از این ابزار نیز با فشردن دكمه ی Shift، عمل انتخاب را به صورت دایره ای 

انجام دهید.
          Single Row Marquee Tool: این ابزار برای انتخاب سطری از پیكسل های یك تصویر 

مورد استفاده قرار می گیرد.
              Single Column Marquee Tool: برای انتخاب ستونی از پیكسل های یك تصویر مورد 

استفاده قرار می گیرد.
              Lasso Tool: با این ابزار می توانید عمل انتخاب را به صورت دلخواه و آزاد انجام دهید.

انتخاب را فقط  این  استفاده می شود ولی  انتخاب آزاد  برای   :Polygonal Lasso Tool          
می توانید به صورت چندضلعی انجام دهید. هنگام استفاده از این ابزار اگر دكمه ی Shift را پایین نگه 

دارید، می توانید زاویه ها را دقیقاً 45 یا 90 درجه در نظر بگیرید.
           Magnetic Lasso Tool: برای انتخاب آزاد كاربرد دارد. به رنگ لبه ها حساس بوده و در 

صورت انتخاب یك محدوده، خط انتخاب مثل آهن ربا به لبه های با رنگ متفاوت می چسبد.
         Quick Selection Tool: این ابزار برای انتخاب سریع مورد استفاده قرار می گیرد. اگر این 

ابزار را انتخاب كنید و بر روی یك محدوده مثل قلم  مو بكشید، انتخاب مشابه در نظر گرفته می شود.
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            Magic Wand Tool: این ابزار به عصای جادویی معروف بوده و برای انتخاب كردن یك 
محدوده به صورت پیشرفته كاربرد دارد و عمل انتخاب را با استفاده از رنگ های مشابه و نزدیك به 

آن انجام می دهد.
            Crop Tool: برای عمل برش یا دوربُری استفاده می شود و یك قسمت از تصویر را نگه داشته 

و بقیه ضایعات را حذف می كند.
            Slice Tool: به این ابزارها تیغه ی برش زنی گویند. برای تیكه كردن یك تصویر به چند 

قسمت مورد استفاده قرار می گیرد.
این تفاوت كه یك  با  انجام می دهد،  ابزار قبلی عمل برش را            Slice Select Tool: مثل 
محدوده باید از قبل انتخاب شده باشد. اگر قسمتی را انتخاب نكنید كل تصویر برای برش در نظر 

گرفته می شود.
         Eyedropper Tool: این ابزار به قطره چكان معروف بوده و برای چیدن رنگ تصاویر و 

انتخاب آن رنگ، به رنگ پیش فرض مورد استفاده قرار می گیرد.
           Color Sampler Tool: این ابزار مثل ابزار قطره چكان عمل كرده با این تفاوت كه اطالعات 
مورد نظر، درباره ی رنگ را به شما می دهد. این اطالعات در پانل Info و در سمت راست نمایش 

داده می شود.
           Ruler Tool: اطالعاتی از قبیل اندازه ی طول، عرض، ارتفاع، زاویه و... بین دو نقطه از تصویر 

را می توانید با این ابزار مشاهده كنید.
           Notes Tool: به عنوان یك یادداشت متنی كمكی استفاده می شود.

           Count Tool: برای شماره گذاری سریع قسمت هایی از تصویر استفاده می شود.
ابزارهای اصالح و رنگ آمیزی 

            Spot Healing Brush Tool: مثل ابزار قبلی است با این تفاوت كه عمل انتخاب به صورت 
نقطه ای كه قباًل در نظر گرفته شده است، مشخص می شود.

و  است  ترمیم معروف  ابزار  به   :Healing Brush Tool        
برای بهتر كردن و ترمیم تصویر مورد استفاده قرار می گیرد. بعد 
از انتخاب این ابزار دكمه ی Alt را پایین نگه داشته و قسمتی از 
تصویر را انتخاب كنید، سپس این نمونه را در قسمت های دیگر و 

فقط با عمل كلیك اعمال كنید.
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             Patch Tool: با استفاده از این ابزار می توانید رنگ دو قسمت را تركیب كنید بدین صورت 
كه ابتدا محدوده ی مبدأ را با این ابزار انتخاب كرده سپس با ماوس محدوده را با همین ابزار كشیده و 
در مقصد رها كنید. رنگ مبدأ، تركیبی از رنگ مبدأ و مقصد می شود. البته اگر در نوار باالیی پنجره یا 
همان Option Bar، گزینه ی Source انتخاب باشد عمل تغییر رنگ مبدأ انجام می شود. در صورتی 

كه شما گزینه ی Destination را انتخاب كنید آن گاه عمل تغییر رنگ مقصد اتفاق می افتد.
            Red Eye Tool: به ابزار چشم قرمز معروف بوده و برای كم كردن قرمزی قسمت های 

حساس، مثل چشم و كدرتر كردن آن مورد استفاده قرار می گیرد.
           Brush Tool: قلم  مو یا قلم رنگ نامیده می شود. با انتخاب این ابزار و رنگ مورد نظر از 

Foreground می توانید عمل طراحی را با ظرافت بر روی تصویر انجام دهید.
             Pencil Tool: مانند یك نوک مداد عمل می كند.

  Color Replacement Tool: این ابزار عمل پاشیدن رنگ بر روی یك ناحیه را با ظرافت 
باالیی انجام می دهد. هنگام كار با این ابزار می توانید دكمه ی Alt را پایین نگه داشته، سپس رنگ یك 
محدوده را انتخاب كرده آن گاه با قلم، آن رنگ را بر روی ناحیه ی دیگر بكشید، با ظرافت خاصی 

رنگ دو ناحیه تركیب می شود.
 Healing Brush به ابزار مُهر زنی معروف است. تقریباً مانند ابزار :Clone Stamp Tool           
عمل می كند با این تفاوت كه قسمت انتخاب شده، با فشار كلید Alt به طور كاماًل دقیق و به رنگ 

خود آن قسمت روی قسمت جدید ریخته می شود و مانند یك مُهر ژالتینی عمل می كند.
از  الگوهای  تفاوت كه  این  با  قبلی عمل می كند،  مانند دستور   :Pattern Stamp Tool          
قبل طراحی شده را می توانید بر روی یك تصویر مانند یك مُهر بیاندازید. برای انتخاب یك الگو 

می توانید از قسمت Option Bar استفاده كنید.
          History Brush Tool: با این ابزار و با كلیك كردن روی هر محدوده ای كه از زمان باز 
كردن فایل روی آن تغییرات داده اید، را به حالت قبل بر می گرداند و فایل را به حالت اول آن تبدیل 

می كند. كافیست این ابزار را انتخاب كرده بر روی تصویر بكشید تا تصویر به حالت اولیه برگردد.
از سبك  های مختلف آن  استفاده  و  ابزار  این  از  استفاده  با   :Art History Brush Tool         
به كارتان  این قلم روی تصویر و عكس خود  با كشیدن  این دستور می توانید  تنظیمات  در قسمت 

حالت های مختلف هنری مانند آبگونه شدن تصاویر و شیشه ای شدن و... بدهید.
           Eraser Tool: برای پاک كردن قسمتی دلخواه، مورد استفاده قرار می گیرد.
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          Background Eraser Tool: برای پاک كردن قسمتی از تصویر استفاده می شود به طوری 
كه پس زمینه ی شطرنجی یا شفاف)Transparent( آن مشخص می شود.

            Magic Eraser Tool: مثل عصای جادویی عمل انتخاب را به دقت انجام داده و سپس آن 
 را پاک می كند. عمل پاک سازی رنگ های مشابه نیز با این ابزار انجام می شود.

           Gradient Tool: برای پاشیدن رنگ به صورت طیفی بر روی تصاویر استفاده می شود.
           Paint Bucket Tool: برای استفاده از سطل رنگ و پاشیدن آن بر روی تصویر استفاده 

می شود و این رنگ در محدوده ی بسته شده یا انتخاب شده قرار می گیرد.
            Blur Tool: برای محو و مات كردن هر قسمت از تصویر استفاده می شود. می توان با تغییر 

فیلدهای این ابزار از قسمت Option Bar حالتی مانند شیشه به دست آورد.
           Sharpen Tool: از این دستور بر عكس دستور باال برای شارپ كردن و واضح تر كردن 
قسمت دلخواه از تصویر استفاده می شود. استفاده ی زیاد از این ابزار روی یك نقطه باعث خراب 

شدن كیفیت آن قسمت می شود و تصویر، تكه تكه یا خش دار خواهد شد.
             Smudge Tool: این ابزار كه شكل آن نیز یك انگشت می باشد دقیقاً عمل كار با انگشت 
را انجام می دهد و شما می توانید با آن روی تصویر گوشه های مختلفی ایجاد كنید، مانند این كه شما 
رنگ را روی بوم نقاشی بریزید و بعد با انگشتان خود، رنگ را روی بوم بكشید و جابجا كنید و بمالید. 

با این كار یك حالت دودی)Smudge( مانند به تصویر می دهید.
            Dodge Tool: این ابزار مانند یك ِكِرم عمل كرده و قسمت های تیره ی تصویر شما را 

روشن تر می كند.
           Burn Tool: برعكس ابزار باال عمل كرده و برای تیره تر شدن و سوخته شدن یك تصویر 

استفاده می شود.
           Sponge Tool: همان  طور كه از شكل این ابزار مشخص است مانند اسفنج عمل می كند و 

روی كار شما یك حالت سفیدی، مثل این كه با گچ كشیده شده باشد اثر می گذارد.
ابزارهای برداری 

          Pen Tool: برای كشیدن پد یا حاشیه  ی اطراف یك تصویر مورد 
استفاده قرارگرفته و دقیق ترین ابزار برای انتخاب است.

           Freeform Pen Tool: مثل ابزار قبلی است با این تفاوت كه 
مانند ابزار Lasso عمل انتخاب را به آسانی و دلخواه می توانید انجام دهید.
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          Add Anchor Point Tool: از این ابزار، بعد استفاده از ابزار Pen Tool و كشیدن یك 
شكل تقریبی دور قسمتی كه می خواهیم انتخاب كنیم استفاده می شود. با استفاده از این دستور می توان 

گره ها و نقاطی روی قسمت انتخاب شده به وجود آورد و آن قسمت را كامل و دقیق رسم كرد.
            Delete Anchor Point Tool: برخالف ابزار باال عمل كرده و برای حذف گره های ایجاد 

شده استفاده می شود.
           Convert Point Tool: با استفاده از این ابزار نقاط ایجاد شده روی پدمان را به منحنی تبدیل 

كرده و با استفاده از اهرم هایی كه با این ابزار مشاهده می شوند پدمان را دقیق تر رسم می كنیم.
           Horizontal Type Tool: برای تایپ و نوشتن حروف به صورت افقی استفاده می شود.
  Vertical Type Tool: برای تایپ و نوشتن حروف به صورت عمودی استفاده می شود.

   Horizontal Type Mask Tool: برای تایپ حروف ماسك دار به صورت افقی استفاده 
می شود.

برای تایپ حروف ماسك دار به صورت عمودی استفاده   :Vertical Type Mask Tool         
می شود.

             Path Selection Tool: با استفاده از این ابزار شما می توانید به نوشته ی خود كه قباًل به شكل 
تبدیل كرده اید، حالت های مختلفی از نظر جابجایی حروف و اندازه ی سایز بدهید. در واقع این ابزار 

یك نوع تایپوگرافی است.
            Direct Selection Tool: این ابزار نیز تقریباً مانند ابزار باال عمل می كند با این تفاوت كه شما 
می توانید گره ها و نقاط تشكیل دهنده ی نوشته ی خود را تغییر دهید، مثاًل كشیده كنید و یا فشرده كنید.
           Rectangle Tool: این ابزار برای طراحی شكل هندسی)Shape( مستطیل استفاده می شود. 

اگر در هنگام رسم، دكمه ی Shift را پایین نگه دارید آن گاه یك مربع رسم خواهد شد.
          Rounded Rectangle Tool: برای كشیدن مستطیل یا مربع گوشه گرد استفاده می شود. 
اندازه ی نرمی یا گردی گوشه ها را می توانید در قسمت Radius ابزار Option Bar كم و زیاد كنید.

           Ellipse Tool: برای طراحی بیضی استفاده می شود. اگر هنگام طراحی دكمه ی Shift را نگه 
دارید آن گاه یك دایره كشیده خواهد شد.

            Polygon Tool: برای رسم چندضلعی استفاده شده و به صورت پیش فرض 5 ضلعی است. 
همچنین با دادن عدد در قسمت Sides می توانید تعداد اضالع ها را كم و زیاد كنید.

            Line Tool: برای رسم خط استفاده می شود. با داشتن دكمه ی Shift می توانید خطوطی با 
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زاویه ی 0، 45 یا 90 درجه بكشید. در قسمت Weight نیز می توانید ضخامت خط را كم و زیاد كنید.
            Custom Shape Tool: برای طراحی اشكال غیرهندسی و دلخواه استفاده می شود.

ابزارهای ویژه 
برای  و  بوده  معروف  ابزار دست  به  ابزار  این   :Hand Tool          
جابجایی بین قسمت های مختلف تصویر بزرگ استفاده می شود. البته در 

زمان استفاده از هر ابزار دیگری، اگر دكمه ی Space صفحه كلید را فشار داده و نگه دارید این ابزار 
موقتاً فعال خواهد شد.

انتخاب می كنید، دو گزینه ی                                     را  ابزار  این  بزرگنمایی می باشد. وقتی  ابزار   :Zoom Tool          
Zoom In             و Zoom Out                فعال می شوند. اولی برای بزرگ كردن تصویر و دومی 
برای كوچك نمایی كاربرد دارد. البته هر كدام از این دو ابزار با ماوس و كلیك كردن انجام می شوند. 
اگر از ابزار Zoom In استفاده می كنید با نگه داشتن دكمه ی Alt عمل Zoom Out را می توانید 
 Zoom In عمل Alt استفاده می كنید با نگه  داشتن دكمه ی Zoom Out انجام دهید و اگر از ابزار

را انجام می دهید.
بقیه ی گزینه های مربوط به Zoom در منوی View به صورت زیر قرار دارد:

Zoom In .1: برای بزرگ كردن تصویر استفاده شده و كلید میان بر آن+ + Ctrl می باشد.
 Ctrl + - برای كوچك كردن تصویر استفاده می شود و كلید میان بر آن نیز :Zoom Out .2

می باشد.
Fit On Screen .3: برای تبدیل تصویر به اندازه ی پنجره در نظر گرفته شده و كلید میان بر آن 

Ctrl + 0 می باشد.
Actual Pixels .4: برای نمایش تصویر به اندازه ی واقعی پیكسل ها استفاده شده و كلید میان بر 

آن Alt+Ctrl+0 می باشد.
Print Size .5: برای نمایش تصویر به اندازه ی مورد نیاز برای چاپ استفاده می شود.

فرمان های موجود در جعبه ابزار 
           Switch foreground and background colors: می توان با كلیك بر روی این گزینه، 

جای رنگ پس زمینه و پیش زمینه را عوض كرد.
           Default foreground and background colors: با كلیك بر روی این ابزار یا گزینه، 
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رنگ پیش فرض پیش زمینه و پس زمینه كه سیاه و سفید می باشد، در نظر گرفته می شوند.
           Set foreground color: با كلیك بر روی این گزینه می توانید رنگ پیش فرض نوشتاری و 

طراحی را تعیین كنید.
            Set background color: با كلیك بر روی این گزینه می توانید رنگ پیش فرض پس زمینه 

را تعیین كنید.
می توانید  سریع  مد  به حالت  انتخاب شود  گزینه  این  اگر   :Edit in quick mask mode        
عملیات های خود را انجام دهید. در این صورت گزینه ی مورد نظر به          Standard Mode تبدیل 

شده و با كلیك بر روی آن به حالت اولیه بر می گردیم.
              Standard Screen Mode: برای تعیین نوع نمایش استاندارد استفاده می شود.

  Full Screen With Menu Bar: برای نمایش تمام صفحه با منو استفاده می شود.
              Full Screen Mode: برای نمایش تمام صفحه بدون منو استفاده می شود. 

4-3 شنایی با مفهوم اصطالحات Format و Mode در فایل های تصویری
مدل ها،  دهید.  تغییر  آن را  فرمت  می توانید  فایل  ذخیره سازییك  هنگام  در  شد  ذكر  كه  همان طور 
روش های تعیین رنگ و نام گذاری آن در دنیای واقعی هستند، در حالی كه مد رنگ ابزاری برای 
نمایش مدل رنگ در فتوشاپ می باشد. تقریباً همه ی مدل های رنگ در فتوشاپ دارای مد رنگی 
HSB را  از این موضوع مستثنا می باشد، یعنی فتوشاپ مد رنگ   HSB می باشند، ولی مدل رنگ 

پشتیبانی نمی كند. ابتدا باید انواع مدل های رنگ را شناخت.
HSB مد رنگ

 Hue این مد رنگ بر اساس دریافت چشم انسان از رنگ ها، قرار گرفته است. می توان گفت مقدار
سایه ی رنگ است كه از چرخه ی رنگ گرفته می شود. دومین مقدار Saturation )اشباع( است كه 
درجه ی خلوص رنگ را نشان می دهد. آخرین مقدار در مد Brightness ،HSB است كه درجه ی 

تیرگی و روشنی رنگ را تعیین می كند.
RGB مد رنگ

برای ایجاد تصاویر تلویزیون، صفحه نمایش و نمایشگرهای صنعتی از این مد استفاده می شود. این 
 RGB تشكیل می شود. در )Blue(آبی – )Green(سبز – )Red(مدل رنگ، از سه رنگ اصلی قرمز
رنگ سیاه وجود ندارد و از تابیدن سه رنگ نام برده رنگ سفید ایجاد می شود. از تركیب این رنگ ها، 
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رنگ های جدید به دست می آید.
CMYK مد رنگ

این مد رنگی از چهار رنگ تركیب شده ی آبی سایان)Cyan(، ارغوانی ماژنتا )Magenta(، زرد 
)Yellow( و سیاه )Black( تولید شده و این چهار رنگ طبق زاویه ی خاصی نسبت به هم قرار گرفته 
و رنگ چاپ را تشكیل می دهند. البته حرف K برای رنگ سیاه كاربرد دارد و برای این كه با رنگ 

آبی Blue اشتباه گرفته نشود از آن استفاده می شود.
LAB مد رنگ

 مدل Lab جامع ترین مدل رنگی می باشد. این مدل طوری طراحی شده كه در آن رنگ ها به دستگاه 
وابسته نباشد یعنی هر رنگ در صفحه نمایش و در صفحه ی چاپی به یك صورت ظاهر می شود. این 

مدل در عمل كاربرد زیادی ندارد.
تغییر مدهای رنگ

برای انجام این كار از منوی Image گزینه ی Mode را انتخاب كنید، آن گاه مدهای رنگ زیر را 
می بینید:

برای  رنگ هایی  تولید  برای  را  سفید  و  سیاه  جوهر  دو  واقع  در  رنگی  مد  این   :Bitmap  .1
bitmapped 1-bit im�  پیكسل های یك تصویر تركیب می كند. تصاویر موجود در این مد را

ages  می نامند زیرا عمق بیت آن ها یك می باشد.
Grayscale .2: این مد، باالی 256 درجه ی رنگ را برای خاكستری تدارک می بیند. هر پیكسل 
رنگ در این مد، روشنایی در دامنه ی صفر)سیاه( تا صد)سفید( را ایجاد می نماید. تصاویر سیاه و 
سفید به طور خودكار در مد Grayscale تعریف می شوند. در این مد هم، رنگ هر پیكسل به 
كیفیت ابزارها و سیستم های اسكن و چاپ بستگی دارد ، اما فتوشاپ سعی می كند بهترین تركیب 
را در نظر بگیرد. شما قادر خواهید بود تا تمام تصاویر را به مد Grayscale تبدیل نمایید، كه 
كیفیت باالیی نیز خواهد داشت و برای امور چاپ به صورت سیاه و سفید كاربرد فراوانی دارد. 

تبدیل تصاویر سیاه وسفید به رنگی نیز میسر است. 
یعنی  تا چهار  از یك  رنگی  دامنه های گوناگون  ایجاد  با  واقع  در  مد كه  این   :Duotone  .3
3 color  (،duotone )2 color  ( ،monotone( tritons و) quad tone )4 color می باشد به 
ایجاد رنگ های سفارشی كمك می كند. به بیان دیگر فتوشاپ به شما این اجازه را می دهد تا با 
خلق تصاویر در وضعیت های چهارگانه ی این مد، و ویرایش رنگ ها و تبدیل به این وضعیت ها 
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آن ها را برای چاپ های تك رنگ، دورنگ، سه رنگ و چهاررنگ مورد استفاده قرار دهید. 
سایر  می باشد.  سیاه  جوهر  فاقد  كه  بوده  خاكستری  رنگ  همان  واقع  در  كه   Monotones

وضعیت ها نیز تركیبات گوناگونی از جوهرهای رنگی می باشد.
رنگ،   256 از  استفاده  با   Indexed Color مد  در  موجود  اطالعات   :Indexed Color  .4
تصاویری با عمق رنگ 8 بیت را ایجاد می نمایند. با تبدیل به این مد، فتوشاپ جدول رنگ ها 
را ایجاد می نماید كه هر رنگ موجود در تصویر به رنگی در این جدول اشاره می كند و از این 
رو شاخص دار یا Indexed Color خوانده می شود. اگر رنگی در تصویر باشد كه در جدول 
وجود ندارد، نرم افزار سعی می كند تا نزدیك ترین رنگ ممكن را به این رنگ بیابد. این مد با 
كاهش حجم فایل كیفیت را حفظ می نماید. برای ویرایش تصاویر در این مد نیز می توانید ابتدا 

تصویر را به مد RGB برده و سپس به مد Indexed Color برگردانید.
RGB Color .5: این مد رنگ در واقع برای شدت رنگ در دامنه ی صفر )سیاه( تا 255 )سفید(، 
برای پیكسل هایی طراحی شده است كه از سه رنگ قرمز، سبز و آبی تركیب شده و به وجود 
به وجود می  آورد.  باشد رنگی خاكستری را  اند. زمانی كه میزان هر سه رنگ یكسان  آمده 
تصاویر دارای مد رنگی RGB دارای سه رنگ و یا سه كانال رنگی می باشند كه تكثیر پی درپی 
 bits x( آن ها باعث تولید رنگ های روی صفحه نمایش می گردد. سه كانال رنگ به 24 بیت
channels 3ا8( ترجمه می شود، كه شامل اطالعات رنگ برای هر پیكسل می باشد. با این 24 
بیت می توان باالی 16/۷ میلیون رنگ را ایجاد نمود. با 48 بیت )bits per channelا16( بیشتر 
رنگ ها باز تولید شده و یا تكرار می شوند. این مد رنگی بیشتر برای نمایش صفحه مانیتور به كار 
می رود. این بدین معناست كه حتی اگر تصویر شما از مد رنگ غیرنمایشی باشد باز هم آن را 
تبدیل به مد RGB می كند كه قابل نمایش بر روی مانیتور باشد. هر چند كه RGB مد رنگی 
استانداردی می باشد اما باز هم كیفیت رنگ مورد نمایش، به سخت افزار و كارت گرافیك شما 
بستگی دارد و لذا فتوشاپ با توجه به سخت افزاری كه سكوی نمایش می باشد این تنظیمات را 

تغییر داده و بهترین و نزدیك ترین نمایش رنگ را انتخاب می نماید.
با  نمایش می بینید  برای چاپ كاربرد داشته و آنچه كه شما در صفحه   :CMYK Color  .6
چاپ نهایی تفاوت عمده ای وجود دارد. روشن ترین رنگ شامل پایین ترین درصدها و تیره 
ترین رنگ ها از تخصیص باالترین درصدها به دست می آید زیرا میزان غلظت رنگ در این 
حالت بیشتر خواهد بود. در مد RGB می توانید افكت هایی را به تصویر اعمال نمایید كه در مد 
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CMYK این كار ممكن نیست. در مد CMYK بسیاری از افكت ها غیرفعال می باشند اما در 
مد RGB تمام آن ها فعال می گردند لذا می توانید از این امكان یعنی كار در مد RGB و سپس 
تبدیل به مد CMYK استفاده نمایید. شما همچنین قادر خواهید بود تا مستقیماً بر روی تصاویر 
دریافتی از اسكنر و یا سیستم های تصویری با كیفیت باال در مد CMYK كار نمایید. هر چند كه 
CMYK مد استانداردی به شمار می رود اما باز هم كیفیت تركیب جوهرها بستگی به كیفیت 
دریافت و چاپ تصاویر و تجهیزات الزم دارد. فتوشاپ سعی می كند كه نزدیك ترین حالت به 

بهترین كیفیت را برای تصاویر در مد CMYK انتخاب نماید.
Lab :Lab Color .۷ یك مد رنگی واسط در فتوشاپ می باشد كه هنگام تبدیل رنگی از 

یك مد به مد دیگر ایجاد می شود. این مد، در واقع از سه جوهر )lightness )L كه در دامنه ی 
صفر تا صد قابل تغییر می باشد، )a( Green-red axisو )blue-yellow axis )b كه در 

دامنه ی 12۷+ تا 128- متغیرند تشكیل شده است. در پالت رنگی فتوشاپ جزء a و جزء b در 
دامنه ی 120+ تا 120- قابل مقیاس دهی می باشند. شما می توانید از مد Lab برای كار بر روی 

تصاویر CDهای عكس، ویرایش درخشندگی و روشنایی و میزان رنگ تصاویر استفاده نموده 
و سپس تصاویر را میان چند سیستم منتقل نموده و یا توسط چاپگر، چاپ نمایید.

Multichannel .8: 256 سطح رنگ از خاكستری را در هر كانال رنگ خود به كار می برد. این 
مد رنگی برای چاپ ویژه به كار می رود.

5-3 شناخت روش باز کردن تصاویر در محیط فتوشاپ 
هدف از كار با فتوشاپ ایجاد یا تغییر دادن تصاویر است. در فتوشاپ، می توان چند تصویر را همزمان 
باز كرد و از آن استفاده كرد. نرم افزار انواع مختلفی از پسوندها را شناخته و می تواند نمایش دهد. 
فتوشاپ  طریق  از  و...  نوشتاری  فایل های  از  برخی  مختلف،  پسوندهای  با  تصویری  فایل های  تمام 
باز می شوند، ولی پسوند اصلی فایل های فتوشاپ PSD می باشد. برای بازكردن فایل ها، روش های 

مختلفی وجود دارد كه عبارتند از :
File/Open .1: روش معمولی باز كردن فایل می باشد. كلید میان بر این روش Ctrl+O است. با 

این روش باز كردن، اصل فایل باز شده و هر تغییر بر روی 
آن، روی فایل اصلی تأثیر می گذارد.
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File/Browse in Bridge .2: با انتخاب این گزینه می توان از كاوشگر جستجوی فایل استفاده 
كرد. البته قابل ذكر است برای استفاده از این گزینه باید به اینترنت متصل باشید.

در این پنجره، مثل پنجره های ویندوز عمل كرده و فایل های مختلف را انتخاب كنید، تا در نرم افزار 
نمایش داده شود. كلید میان بر این روش Alt+Ctrl+O می باشد.

File/Open As .3: این گزینه بر عكس گزینه ی Save As می باشد. فایلی كه با این روش باز 
می شود، یك كپی از فایل اصلی ایجاد می كند، و با تغییر بر روی آن می توانید، فایل جدید را در 

مسیر دلخواه ذخیره كنید. كلید میان بر این روش Alt+Shift+Ctrl+O می باشد.
4. با دابل كلیك بر روی ناحیه ی خالی محیط نرم افزار می توانید پنجره ی Open را باز كنید.

5. در حالی كه نرم افزار باز می باشد فایل مورد نظر را با ماوس كشیده و در داخل نرم افزار رها 
كنید.

1-5-3 باز کردن همزمان چند تصویر در فضای فتوشاپ 
در نسخه های CS5 به بعد، نرم افزار هر تصویر را در داخل یك زبانه نشان می دهد.  وقتی چند تصویر 
در فتوشاپ باز می كنید، در سطر باالی رابط كاربر نام تمام آن فایل های تصویری را در داخل زبانه های 

ایجاد شده می بینید. 

همانطور كه در شكل باال مشاهده می كنید،  زبانه ای كه رنگ آن روشن تر و نام فایل را به رنگ سفید 
نمایش می دهد فعال است. با كلیك كردن بر روی هر یك زبانه ها همان تصویر فعال خواهد شد. 

  نكته: با فشردن هر بار كلیدهای Ctrl+Tab می توانید بین زبانه ها جابه جا شوید، به عبارت دیگر با 
هر بار زدن این دكمه ها زبانه ی واقع در سمت راست زبانه ی تصویری باز است، فعال می شود. و اگر 

همزمان با Ctrl كلید Shift را نیز نگه دارید، جهت حركت فعال كردن زبانه معكوس می شود. 

2-5-3 نمایش چند تصویر به شكل همزمان
بدنه ی  در  تصویر،   چندین  كردن  باز  با  پیش فرض  حالت  در 
بتوانید  اینكه  برای  دید.  می توان  را  تصویر  یك  فقط  كاری 
تصاویر باز شده را در كنار یكدیگر مشاهده كنید می توانید از 
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منوی window گزینه ی Arrange و زیرگزینه ی Tile را انتخاب نمایید تا تصاویر مانند شكل زیر 
به صورت كاشی در كنار یكدیگر نمایش 

داده شود. 
حالت  به  تصاویر  نمایش  برگرداندن  برای 
پیش فرض نیز از منوی Window گزینه ی 
 Consolidate گزینه ی  زیر   Arrange

All to Tabs را انتخاب كنید.

3-5-3 شناخت بستن یك یا چند فایل 
برای بستن یك فایل باز كه در حال حاضر فعال نیز می باشد،  می توان 
میان بر  كلید  از  یا  و  نمود  انتخاب  را   Close گزینه ی   File منوی  از 
Ctrl+W استفاده كرد. برای بستن یك باره ی همه ی فایل های باز شده 
می توانید از همان منوی File گزینه ی Close All را انتخاب كنید و 

یا از كلید میان بر آن Alt+Ctrl+W استفاده كنید. و زمانی كه می خواهید یك فایل را بسته و به جای 
آن فایل دیگری را باز كنید گزینه ی Close and Go to Bridge را برگزینید كه كلید میان بر آن 

Shift+Ctrl+W می باشد. 

6-3 آشنایی با تعریف کیفیت )Resolution( و ایجاد فایل جدید
رزولوشن یا تفكیك پذیری، معیاری برای اندازه گیری كیفیت تصاویر چاپ شده بر نمایشگر یا روی 
كاغذ است. تفكیك پذیری بیان كننده ی تعداد نقطه بر اینچ است. مقادیر باالتر dpi كیفیت گرافیكی 
برتر را نشان می دهند. روش های مختلفی برای تغییر وضوح تصویر یا همان Resolution در فتوشاپ 

 Image Size وجود دارد. یكی از این روش ها دستور
است كه در ادامه شرح داده می شود. 

گزینه ی   File منوی  از  جدید  فایل  یك  ایجاد  برای 
انتخاب نمایید تا پنجره ی زیر باز شود ، و یا  New را 
از كلید میان بر Ctrl+N استفاده نمایید. گزینه های این 

پنجره عبارتند از :
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Name .1: نام فایل جدید را  در این قسمت وارد كنید.
اندازه هایی است  این گزینه ها  منو گزینه های مختلفی وجود دارد.  این  Document Type: در   .2
كه اغلب برای كارهای مختلف با آن مواجه خواهید شد. به صورت پیش فرض در این میان گزینه ی 

Custom)سفارشی( نمایان می شود. با این گزینه می توان اندازه های مورد دلخواه را به فایل داد. 
 Custom اندازه و ابعاد پیكسل را می توانید از این قسمت انتخاب كنید،با انتخاب گزینه ی :Size .3
در مرحله ی قبل این گزینه غیرفعال خواهد بود و باید در بخش پایین پهنا و ارتفاع و دقت تصویر را 

تعیین نمود. 
Width .4: عرض تصویر را به صورت دستی در این قسمت می توانید تغییر دهید. در خانه ی سمت 

راست این گزینه می توانید واحد مورد نظر برای پهنای تصویر را تعیین نمایید. 
Height .5: ارتفاع تصویر را از این قسمت می توانید تغییر دهید.

Resolution .6: برای تغییر وضوح تصویر می توانید از این قسمت استفاده كرده و عددی بین 1 تا 
 300 Pixels/inch 1999 وارد كنید. معموالً برای كار چاپی افست چهاررنگ دقت تصویر را روی

می گذارند و برای وب واحد این قسمت را روی Pixel/cm تنظیم می كنند.
Color Mode .۷: برای تغییر مد رنگ استفاده می شود.

Background Contents .8: برای تعیین نوع نمایش پس زمینه ی تصویر جدید استفاده می شود.

۷-3 شناخت اصول تغییر ابعاد و اندازه های طولی و عرضی تصاویر در فتوشاپ
 Resolution برای این كار ابتدا باید اندازه و حجم فایل را بدانیم و همچنین واژه ی دقت تصویر یا
را بشناسیم. واژه ی Resolution یا دقت تفكیك پذیری تصویر، به تعداد نقطه ها در هر اینچ بستگی 
دارد. هر چه این دقت بیشتر باشد حجم عكس باالتر و كیفیت آن بیشتر است. رزولوشن عكس از 
یك عدد واحدی تشكیل شده كه واحد آن بر حسب )DPI)Dot Per Inch می باشد. پیش فرض 
این اندازه ۷2 اینچ می باشد و معمول ترین آن برای عكس، عدد 300 می باشد و معموالً از این عدد 

استفاده می شود.

Image از منوی Image Size 1-۷-3 انتخاب گزینه ی
برای تغییر اندازه، از منوی Image گزینه ی Image Size را انتخاب 

كنید. كلید میان بر این عمل نیز Alt+Ctrl+I می باشد. 
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در هر صورت پنجره ی Image Size به صورت مقابل باز می شود:
در قسمت باالی پنجره اندازه ی تصویر نمایش داده خواهد شد.

در مقابل گزینه ی Dimensions اندازه ی پهنا و ارتفاع تصویر برحسب پیكسل نمایش داده می شود. 
Fit To: اندازه های تصویر را متناسب با گزینه ی انتخابی تغییر می دهد و با تغییر اندازه ها به صورت 
 Original دستی، اگر می خواهید به حالت اصلی تصویر برگردید كافی است از این قسمت گزینه ی

Size را انتخاب كنید تا اندازه های تصویر به حالت اولیه باز گردند. 
Width:در این قسمت می توانید عرض یا پهنای مورد نظر برای 

تصویر را وارد نموده و از خانه ی مقابل این گزینه 
مشخص  را  اندازه گیری  واحد  نوع  می توانید  نیز 

نمایید. 
ارتفاع  اندازه ی  می توان  قسمت  این  در   :Height

تصویر را تغییر داد. 
Resolution: در این قسمت دقت تصویر نمایش داده می شود،  كه در حالت پیش فرض این عدد 
روی  Pixel/Inch ۷2 )یعنی ۷2 نقطه تصویری در هر اینچ( می باشد. با تغییر این گزینه ابعاد تصویر 
مطابق با آن تغییر می كند. اگر می خواهید دقت تصویر را در هر سانتی متر ببنید از خانه ی مقابل این 

گزینه Pixel/Centimeter را انتخاب نمایید. 
Resample: از این گزینه برای بازآفرینی تصویر مطابق با الگوریتم های خاصی استفاده می شود. 

Dimensions 2-۷-3 تغییر ابعاد و اندازه ی تصویر با تغییر
در پنجره ی Image Size و با باز كردن گزینه ی Dimensions و انتخاب Pixel می توانید پهنا و 
ارتفاع تصویر را برحسب پیكسل تنظیم نمایید. و با انتخاب Centimeters ابعاد و اندازه های تصویر 

را می توانید برحسب سانتی متر تغییر دهید.  
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8-3  شناخت اصول و روش تغییر Format و Mode تصاویر در فتوشاپ
همان طور كه ذكر شد، نرم افزار فتوشاپ انواع مختلفی از فرمت ها را پشتیبانی می كند. فرمت معروف 
با  باید آن را  فتوشاپ PSD یا PDD می باشد. برنامه های دیگر نمی توانند این فرمت را باز كنند و 
فرمت آن نرم افزار سازگار كرد و ذخیره نمود. فرمت هایی كه فتوشاپ پشتیبانی می كند عبارتند از:   

• BMP: فرمت استاندارد فایل های گرافیكی تحت ویندوز است.
• GIF: یكی از فرمت های صفحات web بوده و نوعی فرمت فشرده با حجم كم می باشد.

• JPG: یكی از معروف ترین فرمت های استاندارد برای تصاویر است كه عكس با كیفیت استاندارد 
در این نوع فرمت ذخیره می شود.

• PDF: فرمت سندهای نوشتاری همراه با تصاویر است و برای ایجاد سندها و لوح ها مانند كتاب 
استفاده می شود.

• TIF: اغلب برای نشر رومیزی بكار می رود.
• RAW: برای فایل خام ساخته شده و هر فایل، طوری ذخیره می شود كه انتقال آن به آسانی صورت 

گیرد.

Save As 1-8-3 ایجاد نسخه ی پشتیبان از طریق گزینه ی
انتخاب كنید،  Save As را  یا   Save File گزینه ی  از منوی  یا تصاویر  برای ذخیره كردن فایل ها 

آن گاه پنجره ی Save As به صورت زیر باز می شود.
در قسمت Save in مسیر ذخیره سازی را انتخاب كنید. 

در قسمت File Name نام فایل را وارد كنید. در قسمت Save as type نیز نوع ذخیره سازی فایل 
را تعیین كرده، سپس بر روی Save كلیك كنید. 
دیگری  پنجره ی  كنید،  انتخاب  كه  را  فرمتی  هر 
به  است.  متغیر  فرمت  نوع  به  بسته  باز می شود كه 
عنوان مثال اگر فرمت Jpg را انتخاب كنید آن گاه 

پنجره ی JPEG Options باز می شود:
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در قسمت Quality می توانید اندازه ی كیفیت را به حداكثر رسانده و بر روی دكمه ی Ok كلیك 
كنید تا عمل ذخیره سازی به اتمام برسد.

البته قابل ذكر است كه كلید میان بر گزینه ی Save كلید تركیبی 
 Ctrl+Shift+S نیز   Save As میان بر  كلید  و  می باشد   Ctrl+S

است.
 

1. كدام یك از منوهای زیر در فتوشاپ برای كار با الیه ها تعریف شده است؟
                Filter )ب           Layer )الف

Select )د     Window )ج 
2. كدام منو جهت انجام عملیات های ذخیره سازی، بازكردن و... است؟ 

File  )ب     Edit )الف
Layer  )د     Image )ج

3. دسته بندی پالت ها برای انجام كارهای مختلف چه نام دارد؟ 
Worksheet )ب    Workspace )الف

Group Panels )ج     Essential  )ج
4. كلید میان بر جهت نمایش یا عدم نمایش خط كش كدام گزینه است؟ 

Ctrl + K  )ب     Ctrl + H  )الف
Ctrl + R )د     Ctrl + T  )ج

5. جهت انتخاب یك محدوده به صورت بیضی از كدام ابزار می توان استفاده كرد؟ 
 Rectangular Marquee Tool )الف

Polygonal Marquee Tool )ب
Elliptical Marquee Tool )ج

Lasso Tool  )د

سؤاالت چهارگزینه ای فصل سوم
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6. برای چیدن رنگ تصاویر و انتخاب آن به عنوان رنگ پیش فرض از كدام ابزار استفاده می شود؟ 
Slice Tool  )ب    Color Sampler )الف

Eyedropper Tool )د     Count Tool  )ج
۷. برای پاک كردن قسمت دلخواه از كدام ابزار می توان استفاده كرد؟ 

Pattern Stamp  )ب    History Brush  )الف
Eraser Tool )د    Magic Eraser  )ج

8.. با استفاده از كدام گزینه می توان تصویر را بزرگ تر كرد؟
Zoom Out  )ب     Zoom In )الف
Hand Tool )د     Alt + 0  )ج

9. جهت نمایش تصویر با اندازه واقعی پیكسل ها، كدام گزینه كاربرد دارد؟ 
Print Size  )ب    Fit on Screen )الف

د( همه موارد    Actual Pixels  )ج
10. انتخاب كدام گزینه سبب نمایش تمام صفحه بدون منو نرم افزار می شود؟ 

   Standard Screen mode )الف
Full Screen Mode  )ب

Full Screen with Menu Bar )ج
Standard Mask )د

11. در مدل رنگ HSB مقدار Hue نشان دهنده ی چیست؟ 
ب( درجه ی خلوص رنگ  الف( اشباع رنگ    

د( سایه ی رنگ  ج( روشنایی رنگ     
12. از كدام مد رنگ برای ایجاد تصاویر تلویزیون و صفحه نمایش استفاده می شود؟ 

HSB )ب     RGB )الف
CMYK  )د     LAB  )ج

13. تصاویر سیاه وسفید به طور خودكار در نرم افزار فتوشاپ با كدام مد رنگ تعریف می شوند؟ 
Grayscale )ب     Bitmap )الف

Index )د     Doutone )ج

سؤاالت عملی فصل سوم 
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14. كلید میان بر گزینه ی Open As چیست؟ 
Ctrl + Alt + O )ب     Ctrl + O )الف

د( همه موارد   Alt + Shift + Ctrl + O  )ج
15. برای بستن تمامی فایل های باز شده در نرم افزار فتوشاپ از كدام كلید میان بر می توان استفاده 

كرد؟ 
Shift + C  )ب     Ctrl + W )الف

Alt + Ctrl + W )د    Alt + Shift + L )ج
16. برای تغییر اندازه تصویر كدام گزینه از منوی Image باید انتخاب شود؟ 

Image Size )ب    Canvas Rotation )الف
Resize )د    Pixel Dimension  )ج

1۷.پسوند اصلی فایل های فتوشاپ چیست؟
                 JPG )ب           PSD )الف

 BMP )د                                   TIF )ج

1. چند تصویر در فتوشاپ باز كرده و آن ها را به صورت همزمان و كاشی نمایش دهید.
2. یك فایل با ابعاد دلخواه بر حسب سانتی متر و با Resolution ، 300 پیكسل ایجاد نمایید.

3. یك تصویر باز كرده و اندازه های تصویر را به صورت دستی تغییر دهید. 
4. یك تصویر باز كرده و كیفیت آن را بیشتر كنید و آن را به صورت عكس در پوشه ای با نام و فامیل 

خود روی میزكار ذخیره نمایید.

6. برای چیدن رنگ تصاویر و انتخاب آن به عنوان رنگ پیش فرض از كدام ابزار استفاده می شود؟ 
Slice Tool  )ب    Color Sampler )الف

Eyedropper Tool )د     Count Tool  )ج
۷. برای پاک كردن قسمت دلخواه از كدام ابزار می توان استفاده كرد؟ 

Pattern Stamp  )ب    History Brush  )الف
Eraser Tool )د    Magic Eraser  )ج

8.. با استفاده از كدام گزینه می توان تصویر را بزرگ تر كرد؟
Zoom Out  )ب     Zoom In )الف
Hand Tool )د     Alt + 0  )ج

9. جهت نمایش تصویر با اندازه واقعی پیكسل ها، كدام گزینه كاربرد دارد؟ 
Print Size  )ب    Fit on Screen )الف

د( همه موارد    Actual Pixels  )ج
10. انتخاب كدام گزینه سبب نمایش تمام صفحه بدون منو نرم افزار می شود؟ 

   Standard Screen mode )الف
Full Screen Mode  )ب

Full Screen with Menu Bar )ج
Standard Mask )د

11. در مدل رنگ HSB مقدار Hue نشان دهنده ی چیست؟ 
ب( درجه ی خلوص رنگ  الف( اشباع رنگ    

د( سایه ی رنگ  ج( روشنایی رنگ     
12. از كدام مد رنگ برای ایجاد تصاویر تلویزیون و صفحه نمایش استفاده می شود؟ 

HSB )ب     RGB )الف
CMYK  )د     LAB  )ج

13. تصاویر سیاه وسفید به طور خودكار در نرم افزار فتوشاپ با كدام مد رنگ تعریف می شوند؟ 
Grayscale )ب     Bitmap )الف

Index )د     Doutone )ج

سؤاالت عملی فصل سوم 
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توانایی به کارگیری ابزارهای انتخاب 
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1-4  استفاده از ابزارهای Select جهت انتخاب بخش های مورد نظر تصویر 
در فتوشاپ این امكان وجود دارد كه ابتدا بخشی از تصویر را كه می خواهیم روی آن عملی انجام 
دهیم،  انتخاب كنیم و سپس روی آن بخش انتخاب شده كار كنیم.بدین ترتیب بقیه ی تصویر بدون 
تغییر باقی می ماند.برای انتخاب كردن فتوشاپ ابزارها و دستورهای مختلفی دارد كه در ادامه به شرح 

آن ها می پردازیم.

Marquee  Tool 1-1-4 ابزارهای قرار گرفته در زیر مجموعه ی ابزار
این ابزار به ابزار ماركی یا عالمت زدن معروف است  و برای انتخاب با شكل منظم هندسی استفاده 

می شود. این ابزار به چهار حالت مختلف است. كلید میان بر 
برای انتخاب این ابزارها نیز حرف M صفحه كلید می باشد.

             Rectangular Marquee Tool: برای انتخاب به صورت مستطیل و مربع استفاده می شود. 
البته اگر هنگام استفاده از این ابزار دكمه ی Shift را نگه داریم به صورت مربع می توان انتخاب كرد.

           Elliptical Marquee Tool: برای انتخاب به صورت بیضی و دایره استفاده می شود. با 
استفاده از كلیدهای Shift + M می توانید از این ابزار استفاده نمایید. البته اگر هنگام استفاده از این 

ابزار دكمه ی Shift را نگه داریم به صورت دایره می توان انتخاب كرد.
           Single Row Marquee Tool: با استفاده از این ابزار می توانید سطری به پهنای تصویر و 
ارتفاع فقط یك پیكسل را انتخاب نمایید. این ابزار و ابزار بعدی در طراحی وب و یا كارهای دقیق و 

ظریف بسیار استفاده می شود.
             Single Column Marquee Tool: با استفاده از این ابزار می توانید ستونی به ارتفاع تصویر 

و پهنای یك پیكسل را انتخاب نمایید.

Select برای تنظیم قابلیت ابزارهای Options 2-1-4 پالت
با انتخاب هر یك از ابزارهای انتخاب ماركی كه در باال شرح داده شد،  نوار تنظیمات یا اختیاری آن 
ابزار در باالی پنجره نمایش داده می شود، كه با استفاده از این نوار می توانید ابزارهای انتخاب را تنظیم 

نمایید.
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و  دهید  انجام  انتخاب جدید  می توانید  شود،  انتخاب  گزینه  این  اگر   :New selection          

انتخاب های قبلی از بین می رود.
             Add to selection: با انتخاب این گزینه انتخاب های شما به یكدیگر اضافه می شود، بدون 
این كه انتخاب های قبلی از بین برود. در هنگام انتخاب با نگه داشتن كلید Shift نیز می توان عمل 

افزودن به انتخاب را انجام داد.
           Subtract from selection: با انتخاب این گزینه می توان از محدوده ی انتخابی كم كرد. با 

نگه داشتن كلید Alt می توان از محدوده ی انتخابی كم نمود
            Intersect with selection: برای انتخاب فصل اشتراک دو انتخاب دیگر استفاده می شود. 

با استفاده از كلیدهای Alt و Shift می توانید این عمل را انجام دهید.
                               :  این گزینه محوشدگی نام دارد و برای شفاف شدن تدریجی از داخل به سمت 

این  ایجاد  قرار می گیرد.برای  استفاده  انتخاب شده،  مورد  لبه ی منطقه ی 
محوشدگی باید قبل از عمل انتخاب كردن با ابزارهای انتخاب در خانه ی 
مقابل این گزینه عددی بین 0 تا 255 را وارد كرده و بعد عمل انتخاب را 

انجام دهید.
تایپ   Feather گزینه ی  مقابل  كه  دارد  عددی  به  بستگی  شده  انتخاب  قسمت  محوشدگی  مقدار 

می شود،  هر چه مقدار این عدد بیشتر باشد میزان محوشدگی از داخل به  خارج لبه بیشتر می شود.  
                          : با تیك گذاشتن كنار این گزینه در هنگام انتخاب لبه های ناصاف و ناهموار با 
افزودن برخی نقاط شفاف تا نیمه شفاف به مناطقی از لبه،  صاف و هموار به نظر می رسد.توجه داشته 
باشید این گزینه در ابزار انتخاب به صورت مستطیل غیرفعال می باشد و در ابزار انتخاب به صورت 

بیضی فعال است.
                          : در این قسمت اگر گزینه ی Normal انتخاب شود، آن گاه می توانید، به صورت 
عادی تصویر را انتخاب كنید. اگر گزینه ی Fixed Ratio انتخاب شود، عمل انتخاب به صورت دایره 
یا مربع انجام می شود، در این حالت در قسمت Width و Height عرض و ارتفاع مورد نظر را تایپ 

كرده تا محدوده ی انتخابی با اندازه های تعیین شده رسم شود.
با انتخاب گزینه ی Fixed Size نیز می توانید در قسمت Width و Height عرض و ارتفاع را وارد 

نموده و با كلیك بر روی تصویر محدوده ای با پهنا و ارتفاع تایپ شده انتخاب می شود. 
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                                :  در نوار اختیاری یا تنظیمات هر یك از ابزارهای انتخاب دكمه ای است به نام 
Refine Edge )تصحیح لبه ( كه  برای تصحیح لبه های انتخاب استفاده می شود. این گزینه را از منوی 

Select نیز می توانید انتخاب نمایید و یا از كلید میان بر Alt+Ctrl+R استفاده نمایید.
برای استفاده از این فرمان ابتدا قسمتی از تصویر را انتخاب نمایید تا این 
گزینه فعال شود و با انتخاب آن پنجره ای به شكل روبرو نمایش داده 

خواهد شد.
View می توانید نحوه ی نمایش  انتخاب گزینه  با 
منطقه ی انتخابی را تعیین نمایید.گزینه های موجود 

در این خانه عبارتند از:
انتخاب  با  مورچه ها(:  )رژه ی   Marching Ants
فتوشاپ  معمولی  صورت  به  تصویر  گزینه  این 

نمایش داده می شود.
Overlay )پوشش یا روكش(: با انتخاب این گزینه اطراف منطقه ی انتخاب شده زیر یك پوشش 
نیمه شفاف سرخ رنگ قرار می گیرد.این حالت برای زمانی كه می خواهید انتخاب اصلی را واضح تر 

از محیط اطراف ببینید، مناسب است. 
On Black )روی سیاه(: با این انتخاب، فتوشاپ، منطقه انتخاب شده را روی یك زمینه ی سیاه رنگ 
لبه های  به خوبی  نتوان  و  باشد  تصویر روشن  می شود كه  استفاده  زمانی  می دهد.این گزینه  نمایش 

منطقه ی انتخاب شده را مشاهده نمود.
On White )روی سفید(: با این گزینه، منطقه ی انتخاب شده روی یك زمینه ی سفید نمایش داده 

می شود.زمانی كه منطقه ی انتخاب شده در تصویر اصلی تیره باشد این گزینه كاربرد دارد.
Black and White )سیاه و سفید(: در این حالت قسمت انتخاب شده به رنگ سفید خالص روی 
زمینه ی سیاه خالص نمایش داده می شود.این گزینه زمانی كه می خواهید ببینید انتخاب شما چه مقدار 
از تصویر اصلی را تشكیل می دهد و شكل پوشش دور آن - برای مثال در انتقال به نرم افزار دیگر 

چگونه است،  كاربرد دارد.
On Layer )روی الیه ها(: از این گزینه زمانی استفاده می شود كه در تصویر الیه های مختلفی داشته 

باشید.
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قبل هنگامی كه در الیه ای  مانند گزینه ی  نیز  این گزینه  از  Reveal Layer )آشكار كردن الیه(: 
باشید و  مناطق شفافی داشته  این منطقه هم  از  انتخاب كرده و عالمت زده اید در خارج  را  قسمتی 

بخواهید كل این الیه را در یك نگاه ببینید،  كاربرد دارد.
بعد از انتخاب نوع نمایش محدوده ی انتخابی با استفاده از گزینه های دیگر این پنجره به تنظیم لبه های 

انتخابی می پردازیم.
فقط قسمت  پنجره  این  در  انتخاب می كنید  را  وقتی محدوده ای  لبه(:  )بازیابی   Edge Detection

انتخابی شما نمایش داده می شود،  اگر بر روی شكلی كار كنید كه 
بنابراین  باشید،   داشته  خاصی  نقاط  به  سختی  دسترسی  دارای 
محدوده های دشوار انتخاب نمی شوند،  )مانند انتخاب موهای سر( در 
 Radius نوار Edge Detection اینجا می توان با استفاده از قسمت
انتخابی  بخش  وارد  بیشتری  نمایید كه محدوده ی  تنظیم  را طوری 
شود.نگران آن قسمت هایی كه زیادی در فضای انتخابی رفته اند هم 

نباشید.
را  شعاع(  دادن  )نشان   Show Radius پنجره گزینه ی  باالی  در 
انتخاب نمایید تا تیك دار شود با انتخاب این گزینه نرم افزار لبه های 
از  ساده  لبه های  تمایز  برای  حال  می دهد،   نمایش  را  شده  انتخاب 

دشوار كافی است تیك گزینه ی Smart Radius )تعیین هوشمندانه شعاع( را بزنید تا نرم افزار به 
صورت هوشمندانه برای لبه های ساده و دشوار شعاع های مختلفی را در نظر بگیرد.در این زمان شما 
می توانید باز هم با تغییر دادن نوار Radius به محدوده ی انتخابی مورد نظر برسید و بعد از اتمام كار 

تیك Show Radius  را بردارید.
 Adjust Egde )تنظیم لبه(: با استفاده از این قسمت می توان لبه های محدوده انتخابی را تنظیم نمود.

Smooth )نرم و هموار كردن(: با تغییر این نوار می توان لبه های قسمت انتخاب شده را نرم تر كرد.
Feather )محوشدگی لبه(: هر چقدر زبانه مقابل این عنوان را بیشتر به راست بكشانید، شیب شفافیت 

لبه از داخل به خارج بیشتر می شود.
Contrast )تضاد یا كنتراست(: با تغییر این نوار و حركت آن به سمت راست تضاد یا كنتراست لبه 

بیشتر شده و نویز در لبه ها كمتر می شود و لبه ها بین 0 تا 100 درصد تندتر می شوند.
Shift Edge )حركت لبه(: هر چه این زبانه را از وسط كه صفر است بیشتر به سمت چپ و 100- 
درصد بكشانید، محدوده ی انتخاب شده جمع تر شده و به داخل كشیده می شود و برعكس هرچقدر 
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این زبانه را به سمت راست بكشانید،  محدوده ی انتخاب شده بیشتر به خارج آن گسترش می یابد.
قسمت Output )خروجی(: در این بخش می توانید رنگ طبیعی را به لبه های دشوار انتخاب شده 
رنگ ها( عالمت  )آلودگی زدایی   Decontaminate Colors عنوان   كنار  اینكار  برگردانید.برای 
بگذارید تا نوار زیر آن به نام Amount )مقدار( فعال شود.حال زبانه ی را با ماوس به راست حركت 

دهید تا رنگ طبیعی لبه ها برگردد.مقدار حركت این نوار به تشخیص كاربر بستگی دارد.
بعد از تنظیمات در این پنجره بر روی گزینه ی Ok كلیك كنید تا تغییرات بر روی قسمت انتخاب 

شده اعمال شود.

Lasso Rectangle 3 -1-4 ابزارهای قرار گرفته در زیر مجموعه ی ابزار
ابزارهای Lasso نیز از مجموعه ابزارهای انتخاب به معنی كمند می باشد. این ابزارها برای انتخاب 

دارند. كاربرد  خاصی   ظرافت  و  دقت  با  شكل  اطراف 
نامنظم را  لبه ی  با  ابزارها می توانید مناطقی  این  از  با استفاده 

انتخاب نمایید.
             Lasso Tool: ابزار كمند معمولی،  ساده ترین ابزار كمند می باشد كه با استفاده از آن می توانید 
محدوده ی دلخواهی را به صورت آزادانه انتخاب نمایید.برای این كار كافی است این ابزار را برداشته 
و مكان نما را وارد تصویر كنید و در نقطه ی دلخواهی روی لبه ی منطقه ای كه می خواهید انتخاب كنید 
قرار دهید و با نگه داشتن كلیك چپ دور محدوده ی مورد نظر حركت دهید. نوار اختیاری این ابزار 

نیز مانند ابزارهای انتخاب عالمتی می باشد كه در باال شرح دادیم.
            Polygonal Lasso Tool: زمانی كه می خواهید منطقه ای یا چیزی با لبه های صاف و مستقیم 
را انتخاب كنید كه شكل منظمی ندارد، این ابزار مناسب است. با انتخاب این ابزار و كلیك بر روی 
تصویر یك نقطه ایجاد می شود و با رفتن به نقطه ی دیگر خطی باریك از نقطه ی اول به مكان نما وصل 
خواهد شد و با حركت مكان نما تغییر اندازه می دهد.با كلیك در نقطه ی دوم پاره خطی بین این دو 
نقطه ایجاد خواهد شد.اگر در نقطه ای به اشتباه كلیك كردید كافی است كلید Backspace و یا 
Delete را بزنید تا پاک شود. در هنگام انتخاب با این ابزار اگر دكمه ی Shift را از صفحه كلید نگه 

دارید خطوط با زوایای 45 یا 90 درجه كشیده خواهند شد و با نگه داشتن 
دكمه ی Ctrl عمل انتخاب به پایان رسیده و انتهای انتخاب به ابتدای آن 

به صورت خودكار می چسبد.
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            Magnetic Lasoo Tool : این ابزار كمند مغناطیسی نام دارد و برای انتخاب حاشیه های یك 
شكل با دقت بسیار باالیی استفاده می  شود.این ابزار اختالف بین رنگ ها را تشخیص داده و با دقت 

عمل جداسازی حاشیه را انجام می دهد.روش انتخاب این ابزار نیز مانند 
دو ابزار قبلی می باشد با این تفاوت كه در هنگام انتخاب اطراف حاشیه ی 
انتخابی نقاطی را فتوشاپ ایجاد می كند كه به این نقاط، نقطه ی عطف 

گویند.
رفتار این ابزار به عواملی بستگی دارد كه در نوار اختیار آن وجود دارد كه عبارتند از: 

Width -1 )پهنا(: از این گزینه برای تعیین عرض شناختن اختالف بین حاشیه استفاده می شود.هر چه 
مقدار این گزینه بیشتر باشد دقت انتخاب تصویر باالتر می رود.این عدد می تواند بین 0 تا 256 باشد. 

Contrast -2 )كنتراست یا تضاد(: برای ایجاد حساسیت بین لبه ها و شناسایی پیكسل های متفاوت 
استفاده می شود.در این قسمت می توانید عددی بین 1 تا 100 درصد را وارد نمایید.هر چه این عدد 

بیشتر باشد حساسیت و دقت انتخاب بیشتر می شود و ابزار به لبه های مشخص تری می چسبد.
Frequency -3 )فراوانی(: برای تعیین سرعت نقطه گذاری استفاده شده و هر چه عدد این گزینه 
بیشتر باشد،  ابزار نقاط عطف بیشتری را به صورت خودكار ایجاد می كند،  كه این باعث می شود دقت 

خودكار این ابزار باالتر رود.در این قسمت نیز می توانید عددی بین 0 تا 100 را وارد كنید.
Pen Pressure -4 )فشار قلم(: وقتی از قلم فشاری استفاده می كنید، اگر روی این گزینه كلیك كنید 
تا فعال شود،  باعث خواهید شد كه گزینه ی Width تحت تأثیر این قلم قرار بگیرد.یعنی هر چه فشار 

قلم بر لوح را بیشتر كنید،  مقدار پهنا یا همان Width كمتر خواهد شد.

Magic Wand 4-1-4 بكارگیری ابزار
ابزار Magic Wand            به عصای جادویی معروف 
كه  است  این شكل  به  ابزار  این  در  می باشد.نحوه ی عمل 

پس از انتخاب ابزار، مكان نمای ماوس را وارد تصویر كرده و در جایی كه مد نظرتان است یكبار 
كلیك می كنید،  فتوشاپ رنگ نقطه ای را كه روی آن كلیك كرده اید را به عنوان رنگ مورد نظر 
شما انتخاب می كند و رنگ نقاط دیگر چسبیده به این نقطه را با آن مقایسه می كند و اگر مشابه آن 
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            Magnetic Lasoo Tool : این ابزار كمند مغناطیسی نام دارد و برای انتخاب حاشیه های یك 
شكل با دقت بسیار باالیی استفاده می  شود.این ابزار اختالف بین رنگ ها را تشخیص داده و با دقت 

عمل جداسازی حاشیه را انجام می دهد.روش انتخاب این ابزار نیز مانند 
دو ابزار قبلی می باشد با این تفاوت كه در هنگام انتخاب اطراف حاشیه ی 
انتخابی نقاطی را فتوشاپ ایجاد می كند كه به این نقاط، نقطه ی عطف 

گویند.
رفتار این ابزار به عواملی بستگی دارد كه در نوار اختیار آن وجود دارد كه عبارتند از: 

Width -1 )پهنا(: از این گزینه برای تعیین عرض شناختن اختالف بین حاشیه استفاده می شود.هر چه 
مقدار این گزینه بیشتر باشد دقت انتخاب تصویر باالتر می رود.این عدد می تواند بین 0 تا 256 باشد. 

Contrast -2 )كنتراست یا تضاد(: برای ایجاد حساسیت بین لبه ها و شناسایی پیكسل های متفاوت 
استفاده می شود.در این قسمت می توانید عددی بین 1 تا 100 درصد را وارد نمایید.هر چه این عدد 

بیشتر باشد حساسیت و دقت انتخاب بیشتر می شود و ابزار به لبه های مشخص تری می چسبد.
Frequency -3 )فراوانی(: برای تعیین سرعت نقطه گذاری استفاده شده و هر چه عدد این گزینه 
بیشتر باشد،  ابزار نقاط عطف بیشتری را به صورت خودكار ایجاد می كند،  كه این باعث می شود دقت 

خودكار این ابزار باالتر رود.در این قسمت نیز می توانید عددی بین 0 تا 100 را وارد كنید.
Pen Pressure -4 )فشار قلم(: وقتی از قلم فشاری استفاده می كنید، اگر روی این گزینه كلیك كنید 
تا فعال شود،  باعث خواهید شد كه گزینه ی Width تحت تأثیر این قلم قرار بگیرد.یعنی هر چه فشار 

قلم بر لوح را بیشتر كنید،  مقدار پهنا یا همان Width كمتر خواهد شد.

Magic Wand 4-1-4 بكارگیری ابزار
ابزار Magic Wand            به عصای جادویی معروف 
كه  است  این شكل  به  ابزار  این  در  می باشد.نحوه ی عمل 

پس از انتخاب ابزار، مكان نمای ماوس را وارد تصویر كرده و در جایی كه مد نظرتان است یكبار 
كلیك می كنید،  فتوشاپ رنگ نقطه ای را كه روی آن كلیك كرده اید را به عنوان رنگ مورد نظر 
شما انتخاب می كند و رنگ نقاط دیگر چسبیده به این نقطه را با آن مقایسه می كند و اگر مشابه آن 

بود،  آن نقاط را انتخاب می كند. به عبارت دیگر این ابزار عمل انتخاب را به 
گونه ای انجام می دهد كه رنگ های مشابه یا نزدیك به هم انتخاب شوند.

گزینه های نوار Option این ابزار در نحوه ی عملكرد آن بسیار مؤثر است .  
با استفاده از این گزینه می توانید دقت  Tolerance -1 )دامنه ی تغییرات(: 
انتخاب رنگ های مشابه را كم و زیاد كنید.به طور پیش فرض عدد این گزینه 

روی 32 قرار دارد یعنی فتوشاپ به طور پیش فرض تا 32 رنگ پررنگ تر ولی مشابه رنگ انتخابی و 
تا 32 رنگ كم رنگ تر از رنگ انتخابی را مجاز است انتخاب نماید.در نتیجه هر چه این عدد بزرگتر 
در نظر گرفته شود منطقه ی بزرگتری انتخاب می شود و برعكس هر چه قدر این عدد كوچك در نظر 
گرفته شود رنگ های مشابه با دقت بیشتری انتخاب می شوند.در این قسمت می توانید عددی بین 0تا 

255 را وارد نمایید.
Contiguous -2 )هم جواری(: حد انتخاب شدن نقاط توسط عصای جادویی تا جایی است كه 
دیگر رنگ مشابهی كه همجوار یا چسبیده به نقطه ی قبلی انتخاب شده وجود نداشته باشد.این امر به 
آن دلیل است كه در مقابل عنوان Contiguous به طور پیش فرض عالمت دارد.حال اگر عالمت این 
گزینه برداشته شود،  بدون توجه به همجواری نقاط،  رنگ های مشابه را در كل تصویر انتخاب می كند.

Sample All Layers -3 )نمونه گیری از تمام الیه ها(: با انتخاب این گزینه عمل انتخاب در تمام 
الیه های تصویر انجام می شود، در غیر این صورت در همین الیه عمل انتخاب انجام می شود.

Quick Selection Tool 5-1-4 بكارگیری ابزار
ابزار انتخاب سریع از فتوشاپ CS3 به بعد در نرم افزار گنجانده 
شد و در ابزار عصای جادویی قرار دارد.این ابزار در واقع مانند 

یك قلم  مو درآمده است.این ابزار را انتخاب نموده و روی تصویر مانند یك قلم  مو آن را بكشید تا 
منطقه ی مورد نظر انتخاب شود، اگر مكان نمای ابزار را روی بخش های دیگر بكشید به انتخابتان اضافه 
می شود.در نوار اختیاری مانند تمام ابزارهایی كه تاكنون گفته شد می توان تنظیمات مختلفی را برای 
این ابزار در نظر گرفت در قسمت             می توانید اندازه ی قلم مو را تغییر دهید.با انتخاب گزینه ی 
برای  انتخاب سریع  ابزار  این خانه،  كنار  و عالمت گذاشتن  )بهبودی خودكار(   Auto Enhance

منطقه ی انتخابی لبه های بهتری ایجاد می كند.
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Select 2-4 استفاده از امكانات موجود در منوی
بعد از انتخاب هر قسمتی از تصویر نیاز دارید كه بر روی انتخاب مورد نظر عملیات های خاصی را 
انجام دهید.برای انجام عملیات های خاص در فتوشاپ،  منوی Select به معنی انتخاب كردن در نظر 

گرفته شده است.
All و نحوه ی استفاده   ,  Deselect  ,Reselect  ,  Invers  4-2-1

از آن ها
گزینه  این  از  تصویر  نقاط  تمام  انتخاب  برای  تصویر(:  تمام  )انتخاب   All

می توان استفاده نمود و كلید میان بر آن نیز Ctrl+A می باشد.
Deselect )انتخاب نكردن(: برای خارج كردن كلیه ی انتخاب ها از حالت 

انتخاب استفاده می شود.كلید میان بر آن نیز Ctrl+D است.
Reselect )انتخاب مجدد(: بعد از بكار بردن دستور Deselect این گزینه 
حالت  از  شده  خارج  انتخاب های  آخرین  بازگرداندن  برای  و  شده  فعال 

انتخاب استفاده می شود.یعنی دوباره قسمت هایی كه از حالت انتخاب خارج شدند، انتخاب می شوند.
كلید میان بر این گزینه Shift+Ctrl+D می باشد. 

از  آسان تر  نمی خواهید  كه  بخش هایی  كردن  انتخاب  اوقات  بعضی  كردن(:  )معكوس   Invers
بخش هایی است كه می خواهید، در این شرایط بهتر است كه ابتدا همه  ی بخش هایی كه نمی خواهید را 
انتخاب نموده سپس از منوی select دستور Invers را برگزینید.با انتخاب این گزینه، كلیه ی انتخاب ها 
معكوس می شود و محدوده هایی كه انتخاب شده اند از حالت انتخاب خارج شده و محدوده هایی كه 

انتخاب نشده اند،  انتخاب می شوند.كلید میان بر این گزینه نیز Shift+Ctrl+I  می باشد.
آن  میان بر  كلید  و  شده  استفاده  الیه ها  كلیه  ی  تصاویر  انتخاب  برای  الیه ها(:  )تمام   All Layers

Alt+Ctrl+A می باشد.
Deselect Layers )عدم انتخاب الیه ها(: برای خارج كردن كلیه  ی الیه ها از حالت انتخاب استفاده 

می شود.
Find Layers)جستجو الیه ها(: برای پیدا كردن یا جستجوی یك الیه استفاده می شود و كلید میان بر 

آن Alt+Shift+Ctrl+F می باشد.
Isolate Layers )قرنطینه كردن الیه ها(: با انتخاب این گزینه الیه یا الیه هایی كه انتخاب شده نباشند 

در پالت الیه ها نمایش داده نمی شوند.
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Color Range 2-2-4 استفاده از قابلیت های موجود در
را كه در  از تصویر  مناطقی  این دستور می توان  از  استفاده  با 
محدوده ی رنگی خاصی قرار داشته باشند، پیدا و انتخاب نمود.

و  باشد  زیاد  تصویر  در  اشیا  تعداد  اگر  این دستور مخصوصاً 
انتخاب  مثال  است.برای  كاربردی  بسیار  باشد  بزرگ  تصویر 
صدها گل سرخ یك باغ در میان علف  های سبز و درختان.از 
تا  نمایید  انتخاب  را   Color Range Select گزینه ی  منوی 

پنجره ی آن باز شود.
در قسمت Select می توانید نوع رنگ را انتخاب نمایید كه فتوشاپ به صورت 

پیش فرض
 Sampled Colors )رنگ های نمونه( را در نظر می گیرد اما گاهی اوقات 
می خواهید رنگ های خاص و مهم را انتخاب نمایید. شش انتخاب بخش دوم 
مربوط به رنگ های اصلی مدل RGB و CMYK هستند كه جداگانه قابل 
انتخاب هستند. با انتخاب هر یك درست همان رنگ در تصویر اصلی جستجو 

)روشنی ها(،  Midtones)تن های   Highlights یعنی  سوم  بخش  گزینه ی  سه  می شود.  انتخاب  و 
 Out سایه ها(، برای انتخاب بخش های تصویر از نظر نور هستند.گزینه ی آخر( Shadows و )میانی

of Gamut رنگ های خارج از حیطه ی چاپ را انتخاب می كند و نمایش می دهد.
 زبانه ی متحرک به نام Fuzziness)تقریب( كه با كشیدن آن به سمت راست، مقدار آن بیشتر و با 

خواستید  اگر  شد.حال  خواهد  كمتر  مقدارش  چپ  سمت  به  كشیدن 
اگر  و  راست  به  را  آن  دهید  گسترش  را  انتخابی   رنگ های  حوزه ی 

خواستید این حوزه را كاهش دهید به چپ بكشانید.
در پایین تصویر دو دكمه به نام  های Selection و Image وجود دارد كه با 
انتخاب Selection انتخاب شما در پنجره ی تصویر منو ظاهر می شود ولی با 
انتخاب Image خود تصویر به همان شكلی كه هست در این پنجره ظاهر 

خواهد شد.
ببینید  انتخاب را در تصویر اصلی  اگر می خواهید پیش نمایش 
نمایید. گزینه یSelection Preview استفاده  از  می توانید 
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Grayscale)خاكستری(  گزنیه ی  انتخاب  می باشد.با  None)هیچكدام(  فتوشاپ  انتخابی  گزینه ی 
بخش انتخاب شده به شكل تصویر خاكستری نمایش داده می شود.با انتخاب Black Matte )زمینه ی 
سیاه( بخش انتخاب نشده ناپدید شده و بخش انتخاب شده روی یك پس زمینه ی سیاه به نمایش در 
می آید.با انتخاب White Matte )زمینه ی سفید( همین اتفاق روی زمینه ی سفید خواهد افتاد و با 
انتخاب Quick Mask)پوشش سریع( بخش انتخاب نشده زیر یك طلق نیمه شفاف قرمز رنگ قرار 

خواهد گرفت.
در سمت راست پنجره سه قطره چكان وجود دارد با انتخاب قطره چكانی كه در كنار آن هیچ عالمتی 

وجود ندارد و كلیك روی محدوده ی رنگی كه می خواهید انتخاب شود 
در تصویر كوچك پنجره تركیب سیاهی و سفیدی تصویر بر هم می خورد 

و به صورت دیگری نمایش داده می شود.اگر رنگ را درست انتخاب كرده باشید، بیشتر مناطق دارای 
آن رنگ در تصویر اصلی را در تصویر كوچك داخل پنجره به رنگ سفید خواهید دید. 

با انتخاب قطره چكان با عالمت مثبت می توانید رنگ هایی دیگر را به رنگ انتخابی اولیه اضافه نمایید. 
و با انتخاب قطره چكان با عالمت منفی می توانید نقاطی را كه می خواهید از انتخاب خارج شوند را 

از حالت انتخاب بیرون بیاورید.
با انتخاب گزینه ی Invert و تیك دار كردن این گزینه سیاهی و سفیدی در تصویر پنجره معكوس 
خواهد شد.یعنی از آن به بعد سیاهی به معنی منطقه ی انتخاب شده و سفیدی به معنای منطقه ی انتخاب 

نشده خواهد بود.
Modify 3-2-4 استفاده از قابلیت های زیر مجموعه ی

كه  طور  آن  موردنظر  محدوده ی  انتخاب  از  بعد  گاهی 
اگر  مثاًل  نمی باشد  درست  شده  انتخاب  لبه ی  می خواهیم 

كمی پهن تر یا كمی جمع تر انتخاب شده بود بهتر به نظر می رسید، در این مواقع برای صرف نظر از 
انتخاب مجدد بهترین گزینه زیر مجموعه ی Modify برای ویرایش منطقه ی انتخاب شده می باشد. 

•گزینه ی Border:  با استفاده از این گزینه می توانید پهنای یا حاشیه ی قسمت انتخاب شده را بیشتر 
كنید.  با انتخاب این گزینه پنجره ی كوچكی باز 
با وارد كردن عدد برحسب پیكسل  می شود كه 
در مقابل خانه ی Width می توانید مقدار پهنا یا 
 Width حاشیه را تعیین نمایید. در مثال زیر مقدار
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را 20 پیكسل در نظر گرفته ایم. توجه داشته باشید كه 10 پیكسل از این عدد در داخل و 10 پیكسل در 
خارج است.

لبه ی قسمت  متوجه می شوید كه  از تصویر خیلی وقت ها  قسمتی  انتخاب  در   :Smooth •گزینه ی 
انتخاب شده دندانه دندانه یا ناهموار است و می خواهید این لبه نرم تر و صاف باشد. برای این منظور 
فتوشاپ گزینه ای به نام Smooth )نرم كردن( را در اختیارتان قرار داده است. برای استفاده از این 
گزینه ابتدا محدوده ای را در تصویر انتخاب كنید سپس از منوی Select گزینه ی Modify زیرگزینه ی 
Smooth را انتخاب نمایید و در پنجره ی ظاهر شده در قسمت Sample Radius )شعاع نمونه گیری( 
مقدار نرم شدن لبه ها را برحسب پیكسل تعیین كنید. این نكته قابل توجه است در صورت انتخاب به 
تیك  با  می شود.  گرد  شده  انتخاب  قسمت های  گوشه های  گزینه  این  از  ا ستفاده  و  مستطیل  شكل 

 Apply Effect at Canvas خانه ی  گذاشتن 
اثر  نیز  تصویر  لبه های  روی  تغییرات   Bounds

می گذارد. 

•گزینه  ی Expand:  با انتخاب این گزینه می توانید قسمت انتخاب شده را از همه طرف به مقدار مورد 
نظر گسترش دهید. با كلیك بر روی این گزینه پنجره ی Expand Selection باز می شود و با تعیین 
پیكسل  برحسب  شده  وارد  عدد  به  نسبت  انتخابی  محدوده ی   Expand By خانه ی   مقابل  مقدار 

گسترش می یابد.  

•گزینه ی Contract: این گزینه برعكس گزینه ی قبل عمل می كند. با انتخاب قسمتی از تصویر و 
استفاده از این گزینه محدوده ی انتخابی به اندازه تعیین شده در Contract By برحسب پیكسل از 

همه طرف كاهش می یابد. 
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از  بعد  این گزینه می توانید  از  استفاده  با  دادیم.  را شرح  لبه   مفهوم محوشدگی   :Feather گزینه ی 
انتخاب قسمتی از تصویر میزان محوشدگی لبه را تعیین نمایید. با انتخاب این گزینه و باز شدن پنجره ی 

Selection Feather می توانید میزان محوشدگی 
برحسب  را  داخل  سمت  به  شده  انتخاب  قسمت 
گزینه  این  میان بر  كلید  نمایید.  تعیین  پیكسل 

Shift+F6 می باشد.  

Similar و Grow 4-2-4 استفاده از قابلیت
Grow )گسترش(: با انتخاب این گزینه از منوی Select محدوده ی انتخاب شده ی فعلی برحسب 

رنگ پیكسل های داخلش گسترش می یابد، یعنی 
و  می شوند  افزوده  آن  به  نیز  مجاور  پیكسل های 
منطقه ی انتخاب شده آنقدر گسترش می یابد تا به 
لبه های مشخصی برسد و همان جا متوقف شود. در 
واقع این گزینه مانند عصای جادویی عمل می كند 

كه در نوار اختیاری آن گزینه ی Contiguous تیك داشته باشد . 

انتخاب شده گسترش  باز هم محدوده ی   Select از منوی  این گزینه  انتخاب  با  Similar )مشابه(: 
اكتفا  مجاور  نقاط  به  دیگر  بار  این  اما  می یابد 
نمی شود و در تمام تصویر هر پیكسلی در حوزه ی 
كند،   پیدا  قبلی  محدوده ی  پیكسل های  رنگی 
انتخاب می كند. این گزینه مانند عصای جادویی 
گزینه ی  آن  اختیاری  نوار  در  كه  می كند  عمل 

Contiguous تیك نداشته باشد.

Transform Selection تغییر شكل دادن انتخاب
 Transform به بعد به این نرم افزار افزوده شده است دستور Cs یكی از دستورهایی كه از فتوشاپ



63

Selection برای چرخش،  تغییر اندازه، اریب یا كج كردن قمست انتخاب شده می باشد. 
برای استفاده از این دستور ابتدا قسمتی از تصویر را انتخاب كرده سپس از منوی Select گزینه                          

Transform Selection را انتخاب می كنیم. با كلیك بر روی این گزینه اطراف محدوده ی 
انتخاب شده یك كادر ایجاد می شود،  با رفتن بر روی لبه های كادر ایجاد شده می توانید قسمت 

انتخاب شده را كوچكتر یا بزرگتر نمایید. و با قرار دادن مكان نما در گوشه های آن می توانید قسمت 
انتخاب شده را بچرخانید.  

با انتخاب این گزینه نوار Option به شكل زیر تغییر می كند كه به شرح گزینه های آن می پردازیم:

         Refrence Point Location )محل نقطه ی پایه(: در كادر ایجاد شده اطراف قسمت انتخاب 
شده،  هشت دستگیره وجود دارد و یك نقطه دایره شكل و بعالوه می بینید              كه این دستگیره ی 
این  كه  است  این  دهنده ی  نشان  این  كه  دارد  وجود  نقطه  یك  دستگیره  این  وسط  در  است.  نهم 
دستگیره به عنوان نقطه ی پایه درنظر گرفته شده است و همه چیز بر حول آن تغییر می كند. همانطور 
كه از شكل این گزینه مشخص است هر نه نقطه ی قابل پایه شدن دیده می شود و نقطه ای كه در حال 
حاضر پایه است به صورت مربع توپر با رنگ سفید مشخص است. روی هر مربع دیگری كلیك كنید 

داخل آن سفید شده و آن نقطه به عنوان پایه در نظر گرفته می شود.
               Set horizontal position of reference point )تنظیم موقعیت افقی نقطه ی پایه(: از 
این گزینه برای تنظیم كادر انتخاب شده به چپ یا راست استفاده می كنیم. به عبارت دیگر با تغییر 

اندازه ی این خانه قسمت انتخاب شده به چپ یا راست حركت خواهد كرد.  
                    Set vertical position of reference point )تنظیم موقعیت عمودی نقطه ی پایه(: 

با تغییر اندازه ی این گزینه می توانید قسمت انتخاب شده را به باال و پایین حركت دهید. 
     Use relative positioning for reference point )استفاده از مكان یابی نسبی برای نقطه ی 
پایه(: گاهی اوقات می خواهیم بدانیم كادر مورد نظر چند پیكسل حركت كرده است، برای این منظور 
كافی است بر روی این گزینه كه بین X  و Y در نوار تنظیمات قرار دارد كلیك كنید تا به شما در 

خانه های مقابل X و Y مقدار حركت افقی و عمودی را بر حسب پیكسل نمایش دهد. 
توجه داشته باشید اگر قسمت انتخاب شده را حركت نداده باشید با كلیك بر روی این گزینه در 
خانه های X و Y عددهای )0.0( را خواهید دید. همچنین با انتخاب این گزینه مختصات به نقطه ی پایه 
منتقل خواهد شد و از این به بعد جابه جایی نسبت به آن محاسبه خواهد شد بنابراین می توانید با دقت 
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تمام مقدار جابه جایی را تعیین كنید. 
                      Set horizontal scale )بزرگ و كوچك كردن افقی(: با تغییر اندازه ی این قسمت 

برحسب درصد می توانید قسمت انتخاب شده را در جهت افقی بزرگ و كوچك كنید. 
                  Set vertical scale )بزرگ و كوچك كردن عمودی(: با تغییر اندازه ی این قسمت 

برحسب درصد می توانید قسمت انتخاب شده را در جهت عمودی بزرگ و كوچك كنید. 
         Maintain aspect ratio )حمایت كردن از نسبت صفحه(: اگر می خواهید بزرگ و كوچك 
شدن متناسب با هم باشد یعنی به یك نسبت تغییر یابند، از نوار اختیاری بر روی این گزینه كلیك كنید 

سپس مقدار W یا H را تغییر دهید، هر دو همان مقدار را می پذیرند. 
                   Rotate )چرخش(: برای دوران یا چرخش قسمت انتخاب شده می توانید از این گزینه 
استفاده كنید، درج مقدار مثبت در این خانه كادر را در جهت عقربه های ساعت)راست( می چرخاند و 

با درج مقدار منفی در این خانه كادر را در خالف جهت عقربه های ساعت )چپ( می چرخاند.
                            Skew )كج و اریب كردن(: برای كج كردن قسمت انتخاب شده استفاده می شود. 

در قسمت H اندازه ی كج كردن به صورت افقی را وارد 
كرده و در قسمت V نیز كج كردن به صورت عمودی را 
در نظر می توان گرفت. در تصویر روبرو هر دو مقدار را 

به اندازه ی 30 درجه كج كرده ایم. 

         Switch between free transform and warp modes )انتقال از حالت آزاد به 
حالت های پیچ و تاب دادن(: با انتخاب این گزینه قسمت انتخاب شده به شكل 
شبكه در می آید و می توانید با چرخش قسمت ها، انعطاف پذیری و پیچش های 
خاصی را به انتخاب دهید. با انتخاب این گزینه در نوار اختیاری گزینه ای به نام 

Warp خواهید داشت كه با باز كردن این گزینه می توانید مدل های مختلفی را برای پیچ و تاب دادن 
به قسمت انتخاب شده در نظر بگیرید. 

بعد از انجام دادن تغییرات مورد نظر روی قسمت انتخاب شده برای تأیید تغییرات 
روی گزینه ی          Commit transform در نوار اختیاری كلیك كرده و یا 
از روی كیبورد كلید Enter را بزنید. و اگر نمی خواهید تغییرات روی قسمت 

انتخاب شده اعمال شود روی گزینه ی            Cancel transform كلیك 
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كنید و یا كلید میان بر آن Esc را از صفحه كلید فشار دهید. 

Save Selection و Load Selection 5-2-4 استفاده از
Load Selection: برای باز گرداندن انتخاب های ذخیره شده ی قبلی استفاده می شود.

Save Selection: برای ذخیره كردن قسمت انتخاب شده استفاده می شود.
ذخیره سازیو باز كردن فضای انتخاب شده

وقتی یك قسمتی از تصویر را انتخاب می كنید می توانید آن را ذخیره كنید و
 ذخیره ی مجدد را دوباره برگردانید. برای ذخیره كردن قسمت 
را   Save Location گزینه ی   Select منوی  از  شده  انتخاب 

انتخاب كنید تا پنجره ی مقابل باز شود:
وارد   Name قسمت  در  ذخیره سازیرا  برای  نظر  مورد  نام  حال 
كرده و بر روی دكمه ی Ok كلیك كنید تا انتخاب شما ذخیره 
شود. برای بازگرداندن قسمت انتخاب شده به تصویر جاری یا 
را   Load Selection Select گزینه ی  منوی  از  دیگر  تصویر 

انتخاب كنید تا پنجره ی مقابل باز شود:
در این پنجره در قسمت Channel نام انتخاب ذخیره شده، را در 

نظر گرفته و بر روی دكمه ی Ok كلیك كنید تا انتخاب به فایل برگردد.

3-4 آشنایی با پالت History و کاربرد آن
هر كاری كه روی تصویر در فتوشاپ انجام دهید در جایی نگهداری 
می شود،  تا در صورت لزوم بتوان آن ها را بازیابی نمود.به این مكان در 
نرم افزار پالت History )تاریخچه( گویند.برای نمایش یا عدم نمایش 
 History گزینه  ی  روی   Window منوی  از  است  كافی  پالت  این 

كلیك كنید. به طور كلی وقتی این پالت باز است همه كارهایی كه روی سند انجام می دهید را به طور 
مرتب و پشت سرهم و به صورت پشته شده روی هم جمع و ثبت و نگهداری می كند. به این ترتیب 
امكان بازرسی و تجدید نظر دائمی در كار را فراهم می آورد. در این پالت نام فایل باز شده باالی آن 
نمایش داده می شود و تصویر كوچكی در كنار آن نمایش داده می شود كه همان تصویر اصلی باز 
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ترتیب  بدین  داده می شود،   نمایش   Open یعنی  انجام شده  اولین عمل  پایین آن  شده می باشد. در 
هركاری كه انجام دهید در این پالت نگهداری می گردد. به صورت پیش فرض فتوشاپ تا 50 مرحله 
را نگهداری خواهد كرد و تا 50 مرحله می توان به عقب بازگشت. برای بیشتر كردن مراحل نگهداری 
این پالت از منوی Edit گزینه ی Preferences زیر گزینه ی Performance را انتخاب نمایید تا 

پنجره  ای به شكل زیر باز شود. 
در پنجره ی باز شده از قسمت History State می توانید مقدار تاریخچه را افزایش دهید.

 حركت در بین وضعیت های مختلف تصویر 
در پالت تاریخچه اگر بر روی هر مرحله كاری كلیك كنید آن مرحله به شما نمایش داده می شود،  
در این پالت برخی از وضعیت ها به رنگ خاكستری و بعضی دیگر به رنگ سیاه هستند. وضعیت هایی 

كه به رنگ خاكستری هستند،  در حالت Undo یا لغو هستند. 
در فتوشاپ برای رفتن یك مرحله به سمت جلو یا عقب می توانید از كلید میان بر Ctrl+Z و یا از 
منوی Edit گزینه ی Undo را انتخاب نمایید، و برای رفتن به چند مرحله به عقب از كلید میان بر 
Alt+Ctrl+Z و یا از گزینه ی Step Backward استفاده كنید و برای رفتن به چندین مرحله به جلو 
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از كلید میان بر Shift+Ctrl+Z و یا از گزینه ی Step Forward استفاده نمایید. 

1.  كدام گزینه در ابزارهای انتخاب، سبب گسترش خطوط حاشیه ی انتخاب به صورت طیفی می شود؟
Feather )د                  Border )ج  Select )ب  Lasso )الف

2.  3. كلید میان بر گزینه ی Deselect چیست؟
Ctrl+H )د                  Ctrl+E )ج  Ctrl+A )ب  Ctrl+D )الف

4. برای معكوس كردن فضای انتخاب از كدام گزینه استفاده می كنند؟
الف( Reverse  ب( Inverse  ج( هر دو مورد             د( هیچ كدام

1. یك تصویر باز كرده و با استفاده از ابزارهای انتخاب به شكل مستطیل و بیضی چند انتخاب به 
صورت همزمان داشته باشید.

2. یك تصویر باز كرده یك محدوده را با استفاده از ابزار انتخاب مستطیل، انتخاب كرده و با ابزار 
انتخاب بیضی قسمتی دیگر را طوری انتخاب كنید كه انتخاب از محدوده ی قبلی كم شود. 

3. فصل اشتراک بین چند محدوده ی انتخابی را بدست بیاورید. 
4. یك تصویر باز كرده و قسمتی از آن را انتخاب نموده به طوریكه میزان محوشدگی آن 60 پیكسل 

باشد. 
5. قمستی از یك تصویر را انتخاب كرده، سپس لبه های آن را تصحیح كنید. 

6. با استفاده از ابزار كمند مغناطیسی قسمتی از تصویر را انتخاب كنید به طوریكه دقت انتخاب ابزار 
150 پیكسل، حساسیت ابزار 60 درصد و سرعت نقطه گذاری آن ۷0 باشد. 

۷. با استفاده از ابزار عصای جادویی رنگ های مشابه در كل تصویر را طوری انتخاب كنید كه دقت 
انتخاب رنگ های مشابه 50 باشد. 

8. قسمتی از تصویر را با استفاده از ابزار انتخاب سریع انتخاب كرده و انتخاب خود را معكوس كنید. 

پرسش های چهارگزینه ای فصل چهارم

سؤاالت عملی فصل چهارم
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روی  كه  كنید  انتخاب  دلخواه  به  را  رنگی  محدوده ی   Color Range گزینه ی  از  استفاده  با   .9
قسمت های روشن تصویر از نظر نور می باشند،   به طوریكه قسمت انتخاب نشده در پوششی از طلق 

نیمه شفاف قرمز رنگ، در پنجره نمایش داده شود. 
10. قسمتی از تصویر را با استفاده از ابزار كمند آزاد  انتخاب كنید و پهنا یا حاشیه ی آن را به اندازه ی 

45 پیكسل بیشتر كنید. 
گوشه های  و  كرده  انتخاب  مستطیل،  شكل  به  انتخاب  ابزار  از  استفاده  با  را  تصویر  از  قسمتی   .11

محدوده های انتخابی را به اندازه ی 36 پیكسل نرم تر كنید.
12. با استفاده از یكی از ابزارهای انتخاب، قسمتی از یك تصویر را انتخاب كنید و سپس محدوده ی 

انتخاب شده را به اندازه ی  15 پیكسل گسترش دهید. 
13. قسمتی از یك تصویر را انتخاب نموده،  سپس با استفاده از گزینه ی مناسب، قسمت انتخاب شده 
را در جهت افقی به اندازه ی 48 درصد بزرگتر كرده،  به آن چرخشی 33 درجه خالف عقربه های 
ساعت داده و آن را در جهت عمودی به اندازه ی 26 درجه كج كنید، قسمت انتخاب شده را با نام 

خود ذخیره كنید. 
14. تعداد مراحل نگهداری تاریخچه را به 150 مرحله افزایش دهید.  
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توانایی کادربندی مناسب و برش تصویر 
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1-5 آشنایی با جابه جایی انتخاب ها و تنظیم دوره ی تصویر و برش آن 
در فصل قبل انواع روش های انتخاب كردن را شرح دادیم حال می خواهیم اولین كاربردهای انتخاب 

كردن را ببینیم ، و به  همراه آن یاد بگیریم چگونه تصویر را برش بزنیم. 

1-1-5  چگونگی جابه جایی قسمت انتخاب شده 
برای  راه  آسان ترین  كنیم.  جابه جا  را  آن  می خواهیم  و حاال  كرده ایم  انتخاب  را  تصویر  از  قسمتی 
جابه  جایی قسمت انتخاب شده استفاده از ابزار Move )حركت( است. اولین ابزار از جعبه ی ابزار را 
برداشته و مكان نما را به داخل قسمت انتخاب شده ببرید تا به صورت یك پیكان و قیچی              نمایش 

داده شود. حال كلیك چپ را نگه داشته و مكان نما را حركت دهید. 
تشخیص  مناسب  كه  هرجا  می شود،   جابه جا  شده  انتخاب  قسمت 
دادید كلیك چپ را رها كنید تا قسمت انتخابی در همان جا مستقر 

شود.  برای خارج شدن از حالت انتخاب می توانید از كلید میان بر Ctlr + D استفاده نمایید.   
بعد از جابه جایی قسمت انتخاب شده و چسباندن آن در جای جدید اتفاقی كه رخ می دهد فتوشاپ 
جای خالی قسمت جابه جا شده را با رنگ پس زمینه پر خواهد كرد كه در پایین جعبه ابزار نمایش 

داده می شود. 

)Background Color(2-1-5 آشنایی با انتخاب رنگ پس زمینه
قابل  ابزار  پایین جعبه  در  تصویر  اشاره كردیم رنگ پس زمینه ی  باال  در  همان طور كه 
تشخیص است. برای انتخاب رنگ پس زمینه روی مربع پایینی در جعبه ی ابزار كلیك 

Color Picker )رنگ گزینی(  نام  به  پنجره ای  تا  كنید 
این  از طریق  زیرا  است  مهم  بسیار  پنجره  این  ظاهر شود. 
پنجره می توانید رنگ را در هر یك از پنج سیستم انتخاب 
انتخاب  رنگ كه در فتوشاپ به رسمیت شناخته می شود 

كنید. 
از  می خواهید  رنگ  چهار  چاپ  برای  را  خروجی  اگر 

قسمت CMYK استفاده كنید ،  اگر برای Web،  ویدیو و تلویزیون و از این قبیل كار می كنید باید از 
قسمت RGB استفاده كنید و در نهایت اگر می خواهید رنگ را از طریق نشانی دادن توسط كد دادن 
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1-5 آشنایی با جابه جایی انتخاب ها و تنظیم دوره ی تصویر و برش آن 
در فصل قبل انواع روش های انتخاب كردن را شرح دادیم حال می خواهیم اولین كاربردهای انتخاب 

كردن را ببینیم ، و به  همراه آن یاد بگیریم چگونه تصویر را برش بزنیم. 

1-1-5  چگونگی جابه جایی قسمت انتخاب شده 
برای  راه  آسان ترین  كنیم.  جابه جا  را  آن  می خواهیم  و حاال  كرده ایم  انتخاب  را  تصویر  از  قسمتی 
جابه  جایی قسمت انتخاب شده استفاده از ابزار Move )حركت( است. اولین ابزار از جعبه ی ابزار را 
برداشته و مكان نما را به داخل قسمت انتخاب شده ببرید تا به صورت یك پیكان و قیچی              نمایش 

داده شود. حال كلیك چپ را نگه داشته و مكان نما را حركت دهید. 
تشخیص  مناسب  كه  هرجا  می شود،   جابه جا  شده  انتخاب  قسمت 
دادید كلیك چپ را رها كنید تا قسمت انتخابی در همان جا مستقر 

شود.  برای خارج شدن از حالت انتخاب می توانید از كلید میان بر Ctlr + D استفاده نمایید.   
بعد از جابه جایی قسمت انتخاب شده و چسباندن آن در جای جدید اتفاقی كه رخ می دهد فتوشاپ 
جای خالی قسمت جابه جا شده را با رنگ پس زمینه پر خواهد كرد كه در پایین جعبه ابزار نمایش 

داده می شود. 

)Background Color(2-1-5 آشنایی با انتخاب رنگ پس زمینه
قابل  ابزار  پایین جعبه  در  تصویر  اشاره كردیم رنگ پس زمینه ی  باال  در  همان طور كه 
تشخیص است. برای انتخاب رنگ پس زمینه روی مربع پایینی در جعبه ی ابزار كلیك 

Color Picker )رنگ گزینی(  نام  به  پنجره ای  تا  كنید 
این  از طریق  زیرا  است  مهم  بسیار  پنجره  این  ظاهر شود. 
پنجره می توانید رنگ را در هر یك از پنج سیستم انتخاب 
انتخاب  رنگ كه در فتوشاپ به رسمیت شناخته می شود 

كنید. 
از  می خواهید  رنگ  چهار  چاپ  برای  را  خروجی  اگر 

قسمت CMYK استفاده كنید ،  اگر برای Web،  ویدیو و تلویزیون و از این قبیل كار می كنید باید از 
قسمت RGB استفاده كنید و در نهایت اگر می خواهید رنگ را از طریق نشانی دادن توسط كد دادن 

در سیستم هگزادسیمال یا شانزده شانزدهی مشخص كنید از قسمت پایین  پنجره                        استفاده 
كنید.

زمانی كه در هر قسمتی رنگی را تعیین می كنید فتوشاپ در بخش های دیگر معادل آن رنگ را در 
سیستم های دیگر نشان می دهد. برای انتخاب رنگ به صورت مستقیم كافی است 
انتخاب شود،   تا  در مربع بزرگ رنگ،  روی رنگی كه می خواهید كلیك كنید 
برای انتخاب رنگ های اصلی كافی است از دستگیره های نوار باریك استفاده كنید 

 New و روی رنگی كه می خواهید آن را قرار دهید. زمانی كه رنگی را انتخاب نمودید در قسمت
رنگ انتخاب شده نمایش داده می شود و در قسمت Current رنگی را كه فعال در فتوشاپ رنگ 
پس زمینه محسوب می شود را نشان می دهد. اگر سمت راست رنگ جدید عالمت مثلث كه داخل آن 
عالمت تعجب وجود دارد، نمایش داده شد این بدین معناست كه این رنگ در چاپ چهار رنگ 
درست نخواهد بود. در زیر این مثلث یك مربع كوچك با یك رنگ دیده می شود این نمونه رنگ 
به نظر فتوشاپ نزدیك ترین رنگ بهرنگ انتخابی شما است كه مشكل چاپ هم ندارد. با كلیك بر 
روی این مربع كوچك رنگ انتخاب شده توسط فتوشاپ در خانه ی New نمایش داده می شود.  اگر 
در سمت راست و پایین نمونه رنگ ها، یك عالمت مكعب دیدید، بدین معناست كه رنگ انتخابی 
شما برای طراحی وب درست نخواهد بود و اگر در مربع كوچك زیر آن كلیك كنید نزدیكترین 

رنگ به آنچه انتخاب كرده اید را به شما خواهد داد. 

3-1-5 کپی کردن قسمت انتخاب شده 
بعد از انتخاب قسمتی از تصویر الزم می شود تا آن را در جاهای مختلف تصویر تكرار كنید، برای 

این كار می توان از روش های مختلفی استفاده نمود: 
1- ابزار Move را انتخاب كنید و در حالی كه كلید Alt از صفحه كلید را نگه داشته اید مكان نما را 
داخل قسمت انتخاب شده ببرید در این حالت ماوس شما به شكل            می باشد،  حال كلیك چپ 

با  دهید.  حركت  را  مكان نما  و  نگه داشته  نیز  را 
از  نسخه  یك  كه  دید  خواهید  مكان نما  حركت 
تصویر قسمت انتخاب شده نیز همراه ماوس جابه جا 
می شود و با رها كردن كلیك چپ یك نسخه از 
كپی  نظر  مورد  مكان  در  شده  انتخاب  قسمت 
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می شود. 
2- هنگام انتقال قسمت انتخاب شده با ماوس دكمه ی Ctrl+Alt صفحه كلید را پایین نگه دارید. 

سپس با ماوس آن را بكشید تا عمل كپی انجام شود. 
3- از منوی Edit گزینه ی Copy را انتخاب كرده و سپس گزینه ی Paste را از همین منو انتخاب 

كنید تا عمل كپی انجام شود. 
میان بر  كلید  از  برای چسباندن  و  دهید  انجام  را  كپی  عمل   Ctrl+C میان بر  كلید  از  استفاده  با   -4

Ctrl+V استفاده نمایید. 
نكته        : با انجام عمل كپی به روش های سوم و چهارم،  الیه ایجاد می شود كه در فصل بعد مفهوم الیه 

را شرح خواهیم داد. بنابراین در این قسمت توصیه می شود از روش های اول یا دوم استفاده نمایید. 

4-1-5 عملیات برش زدن یا انتقال قسمت انتخاب شده
بعد از انتخاب قسمتی از تصویر به روش های زیر می توانید قسمت  انتخاب شده را جابه  جا كنید: 

1- قسمتی از تصویر را انتخاب كرده،  از جعبه ی ابزار،  ابزار حركت یا Move را برداشته مكان نما را 
داخل قسمت انتخاب شده برده كلیك چپ را نگه دارید و ماوس را حركت دهید و یا از كلیدها ی 

جهتی روی كیبورد استفاده نمایید. 
2- از منوی Edit گزینه ی Cut را انتخاب كرده و سپس گزینه ی Paste را از همین منو انتخاب كنید 

تا عمل چسباندن انجام شود. 
3- با استفاده از كلید میان بر Ctrl+X عمل برش یا انتقال را انجام داده و با استفاده از كلید میان بر 

Ctrl+V عمل چسباندن را انجام دهید. 
نكته : استفاده از روش های دوم و سوم باعث ایجاد الیه ی جدید خواهد شد كه در فصل بعد مفهوم 

الیه را شرح خواهیم داد. 

5-1-5 حذف قسمت انتخاب شده 
قسمتی كه می خواهید حذف شود را انتخاب كرده و سپس یكی از روش های 

زیر را انجام دهید: 
1- از منوی Edit گزینه ی Clear را انتخاب كنید. 

از صفحه كلید  را   Ctrl+Backspace یا  و   Ctrl+Delete 2- كلیدهای 
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فشار دهید تا قسمت انتخاب شده حذف  شود. 
به هر یك از دو روش برای حذف كردن عمل كنید، قسمت انتخاب شده حذف شده و به جای آن 
همانطور كه قباًل گفتیم، رنگ پس زمینه را خواهید دید. در اینجا رنگ پس زمینه سفید می باشد. شما 
می توانید با هر رنگی جای خالی را پر كنید. اگر در تصویری قسمتی از آن را حذف كردید و در زیر 

آن تصویر دیگری ظاهر شد آن گاه بدانید كه تصویر قباًل الیه بندی شده بوده است. 

2-5 آشنایی با مفهوم کادر در هنرهای تجسمی و انواع آن
و تصویری در آن  اثر تجسمی  است كه  یا سطحی  فضا  قاب، تصویر محدودی  یا  كادر، محدوده 
ساخته می شود. به طور كلی منظور از كادر در هنرهایی كه با سطح سر و كار دارند و بر سطح به 
وجود می آیند همان محدوده ای است كه هنرمند برای ارائه و اجرای اثر خود بر می گزیند. هنرمند با 
انتخاب بخشی از فضا و جدا ساختن آن از سایر بخش ها و فضای پیرامون توسط كادری مشخص دو 

كار انجام می دهد:
بیرون  به  از درون  انرژی بصری را كه  برقرار می كند و  اثر  با محدوده ی داخلی  ارتباط كادر را   .1

گرایش دارد، محصور می سازد.
2. انرژی های بصری بیرون از كادر را كه می خواهند به درون آن نفوذ كنند به كنترل درخواهد آورد.

 به طور كلی می توان گفت كه كادر، مرزی بین دنیای تصورات و احساسات هنرمند با دنیای خارج و 
محیط اطراف هنرمند است. برای شروع یك اثر هنری ابتدا الزم است محدوده ای كه باید موضوع در 
آن جای گیرد، با رسم حدود مشخصی تعیین شود. چنین محدوده ای را كادر تابلو یا كادر رجوع 
می نامند. شكل كادر روی حالت و فعالیت عناصر درونی كادر تأثیر می گذارد. در كادر افقی جهت 
حركت چشم از راست به چپ یا از چپ به راست و در كادر عمودی از باال به پایین یا از پایین به باال 

می باشد. همچنین در كادر مربع نقطه ی مركز، مورد توجه قرار می گیرد.

انواع كادرهای مورد استفاده در هنرهای تجسمی
كادر می تواند اندازه ها و شكل های گوناگون داشته باشد مثل مربع، مستطیل، لوزی، ذوزنقه، دایره، 
بیضی، چندضلعی یا حتی تلفیقی از این اشكال به صورت منظم و غیرمنظم باشد. معموالً كادر در 

گرافیك زمینه به شكل زمینه ی مربع، دایره و مستطیل طراحی و اجرا می شوند.
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Crop 3-5 شناخت اصول و روش تغییر اندازه و ابعاد کادر تصویر با استفاده از ابزار
به صورت عجله ای گرفته شده اند و در  یا مجالت می بینید  از عكس هایی كه در كتاب ها  بسیاری 
ابتدا خوب به نظر نمی رسند و با برش زدن و ایجاد قطع مناسب برای آن ها جذاب شده اند. برش زدن 
صحیح می تواند كاری كند كه قسمتی را كه می خواهید در نقطه ی توجه تصویر قرار گیرد و كاری 
كند قسمت مورد نظر در تصویر بهتر دیده شود. در فتوشاپ برای این امكان ابزار Crop را در اختیار 

شما قرار داده است. 
دالیل استفاده از ابزار برش 

1- با استفاده از برش زدن تصویر می توانید زواید و قسمت های غیرضروری را دور بریزید.
2- شاید قسمتی از تصویر را الزم داشته باشید كه به شكل كج در یك تصویر بزرگ قرار گرفته است، 

توسط برش زدن می توانید آن را بیرون كشیده و به حالت درست قرار دهید. 
گرفته  كج  را  دوربین  زیرا  است  كج  گرفته اید  دوربین  با  كه  را  تصویری  كل  وقت ها  خیلی   -3
بودید، چنین عكسی را می توان با فتوشاپ صاف كرد تا بهتر دیده شود. البته گاهی اوقات الزم است تا 

تصویر راست را كج كنیم تا در آن حركت ایجاد شود و مفهوم خاصی را برسانیم. 
4- با استفاده از برش زدن تصویر نهایی می شود. تصویر خوب با برش خوب ظاهر می شود و جلوه 

پیدا می كند. 

1-3-5  استفاده از ابزار Crop در تغییر ابعاد و اندازه ی کادر تصویر
همانطور كه گفته شد با استفاده از این ابزار می توانید قسمتی از تصویر را برش بزنید. برای انجام این 
كار از جعبه ی ابزار ، ابزار Crop را برداشته و مكان نما را وارد تصویر كنید و درست مانند انتخاب 
به شكل مستطیل یك مستطیل اطراف قسمت مورد نظر بكشید. حال تصویر به دو قسمت تقسیم شده 
است. آن چه در داخل قسمت برش است و به صورت معمولی دیده می شود و دیگری خارج قسمت 
 Shield Area برش كه زیر یك پوشش نیمه شفاف و رنگی قرار گرفته است كه به این محدوده
)قسمت تحت حفاظ( گفته می شود. حال اگر مكان نما را داخل قسمت انتخاب شده ببرید و دوبار 

از  را   Enter كلید  یا  كنید  كلیك 
انجام می شود  برش  بزنید  صفحه كلید 
لغو  را  این عملیات  اگر می خواهید  و 
كنید می توانید از Esc استفاده نمایید.
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Crop برای اعمال اندازه و مشخصات در ابزار Option 2-3-5 بكارگیری پالت 
با انتخاب این ابزار، نوار اختیاری یا تنظیمات به صورت زیر تغییر می كند: 

                  Select a preset aspect ratio or crop size: در این قسمت می توانید اندازه ی 
قسمت برش را انتخاب نمایید. به صورت پیش فرض این گزینه روی Ratio )نسبت ثابت( قرار دارد 

كه می توانید به صورت دلخواه و با كشیدن ابزار در تصویر قسمت موردنظر را انتخاب نمایید.   
                        Set the aspect ratio for crop box: این دو خانه در حالت عادی خالی هستند،  
در این قسمت می توانید اندازه ی باكس برش را به صورت دستی وارد كنید. كادر اول برای تعیین 
عرض و كادر دوم برای تعیین ارتفاع باكس برش می باشد. با كلیك بر روی فلش رفت و برگشت بین 
این دو كادر Swaps height and width )جابه جا كردن ارتفاع و پهنا( می توانید مقدار ارتفاع و 

عرض باكس برش را با یكدیگر تعویض كنید. 
             Clear aspect ratio values: با كلیك بر روی این گزینه می توان مقادیر داده شده برای 

باكس برش را پاک كرد و آن ها را نادیده گرفت.
                Straighten the image by drawing a line on it: با كلیك بر روی این قسمت 

می توانید با كشیدن یك خط صاف در كادر برش، مسیر برش زدن تصویر 
را تعیین كنید. با انتخاب این ابزار و كشیدن خط صاف در تصویر در كنار 
این ابزار می توانید درجه ی برش را تعیین كنید. برای مثال برای اینكه تصویر 
ابزار یك خط عمود كشیده و  این  با  باشد  در محور عمود كاماًل صاف 

طوری آن را تنظیم می كنیم تا كادر درجه ی آن 0.0 را نمایش دهد.  
          Set the overlay options for the Crop Tool: در این 

قسمت می توانید نوع
این گزینه منوی  بر روی  با كلیك  نمایید.  تعیین  ابزار برش را  برای   پوشش 

روبرو باز خواهد شد كه شامل گزینه های زیر می باشد.
این  روی  بر  برش  ابزار  پوشش  پیش فرض  صورت  به   : Rule of Thirds
گزینه قرار دارد كه به آن قاعده ی یك سوم گویند. اگر این گزینه را انتخاب 

نمایید شبكه ای متشكل از دو خط افقی در ارتفاع و دو خط عمودی در پهنای قسمت انتخاب شده 
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ظاهر می شود. با بزرگ و كوچك كردن كادر برش این خطوط وضعیت متساوی بودن خود را حفظ 
خواهند كرد.

 Diagonal:  با انتخاب این گزینه خطوط مورب در كادر برش ظاهر خواهد شد. كه 
وسط كادر برش را در یك مربع در مركز این خطوط نمایش می دهد. این خطوط به 

شكل قطری كادر برش را در برمی گیرند.

Triangle:  با انتخاب این گزینه پوشش كادر برش به شكل مثلث خواهد بود و كادر 
برش را به چهار مثلث تقسیم می كند. 

Golden Ratio: در این گزینه پوشش كادر برش به شكل نسبت طالیی خواهد 
بود. با استفاده از مستطیل پوشش كادر را تقسیم می كند. 

  
مارپیچ  صورت  به  برش  كادر  پوشش  گزینه  این  انتخاب  با   : Golden Spiral

نمایش داده خواهد شد.

Auto Show Overlay:  با انتخاب این گزینه پوشش كادر برش به صورت اتوماتیك نمایش داده 
می شود. بدین معنی كه در ابتدای ترسیم كادر پوشش وجود ندارد اما به محض اینكه بخواهید كادر 

را تغییر اندازه و یا چرخش دهید پوشش ظاهر می شود.  
Always Show Overlay:  با انتخاب این گزینه و تیك دار شدن آن پوشش كادر برش همیشه 

نمایش داده خواهد شد. 
را  گزینه  این  نشود  داده  نمایش  برش  كادر  پوشش  می خواهید  اگر   :Never Show Overlay

انتخاب كنید. 
Cycle Overlay:  با كلیك بر روی این گزینه به صورت چرخه ای هر بار یكی از پوشش های گفته 
شده برای كادر در نظر گرفته می شود. كلید میان بر برای جابه جا شدن بین حالت های مختلف حرف 

O می باشد. 
 Golden نوع  Triangleو  از  شما  پوشش  كه  زمانی  فقط  گزینه  این   :Cycle Orientation
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Spiral باشد فعال می شود و با كلیك بر روی آن جهت پوشش ها تغییر می كند. كلید میان بر این 
گزینه Shift+O   می باشد. 

           Set additional Crop options: با كلیك بر روی این گزینه 
می توانیدتنظیمات بیشتری را برای ابزار برش تعیین كنید.       

Use Classic Mode : با انتخاب این گزینه ابزار برش به صورت قدیمی 
و كالسیك نمایش داده می شود، بدین صورت كه می توانید به جای حركت 
تصویر یا چرخش تصویر كادر برش تغییر می كند. كلید میان بر برای انتخاب 

این گزینه حرف P می باشد. 
Show Crop Area: با انتخاب این گزینه و تیك دار بودن آن قسمت محافظت شده یا محدوده ی 

برش نمایش داده خواهد شد. كلید میان بر برای نمایش قسمت برش حرف H می باشد. 
Auto Center Preview: اگر این گزینه تیك داشته باشد پیش نمایش قسمت برش به صورت 

اتوماتیك در مركز بدنه ی كاری خواهد بود. 
Enable Crop Shield:  با عالمت داشتن این گزینه محدوده ی برش فعال خواهد بود و در قسمت 
Color می توانید رنگ آن را تعیین و در قسمت Opacity نیز می توانید میزان شفافیت رنگ قسمت 

محافظت شده را تعیین نمایید. 
                

                                   : اگر این گزینه عالمت داشته باشد قسمت های اضافی بعد از برش حذف خواهد 
شد در غیر اینصورت قسمت اضافی تصویر را در الیه ای دیگر نگهداری می كند. 

بعد از تنظیمات الزم در نوار اختیاری ابزار برش اگر می خواهید تمام تنظیمات و محدوده ی برش به 
حالت اول بازگردد بر روی عالمت         ...Restor the crop box كلیك كنید.

 Cancel current crop          اگر می خواهید عملیات برش كنسل یا لغو شود بر روی گزینه ی 
گزینه ی           روی  بر  كنید  تأیید  را  عملیات  می خواهید  كه  صورتی  در  و  كنید  كلیك   opration

Commit current crop opration       كلیك نمایید.   
ابزار  ابزار،  باید از جعبه ی  بُعد دهید  یا  نكته : در صورتی كه بخواهید به محدوده ی برش پرسپكتیو 

Perspective Crop Tool را انتخاب نمایید. 
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حال كه توانستید عمل برش نواحی را انجام دهید، می توانید با استفاده از ابزارهای انتخاب ناحیه ی 
مورد نظر را برای ایجاد كادر انتخاب كرده و با روش های مختلف مانند Border و ... كادر برای 

تصاویرایجادكنید. 

1. برای كپی كردن قسمت انتخاب شده در هنگام استفاده از ابزار Move كدام كلید را 
باید نگه  داشت؟ 

Ctrl )الفAlt )بShift )جCtrl+Alt )د
2. برای حذف قسمت انتخاب شده از منوی Edit كدام گزینه را باید انتخاب كرد؟ 

Clean )الفRemove )     ب Clear )جDelete )د
3. در ابزار برش با انتخاب كدام گزینه كادر برش به صورت خطوط شبكه ای دیده می شود؟ 

Grid ) الفGolden Spiral )بTriangle )جDiognal  )د
4. با استفاده از كدام گزینه می توان میزان شفافیت قسمت محافظت شده در برش را تعیین 

كرد؟
Color ) الفOpacity )بTransparency )د( همه  مواردج

1. قسمتی از یك تصویر را با استفاده از ابزار Move كپی كنید. 
2. قسمتی از یك تصویر را با استفاده از ابزار Move انتقال دهید. 

3. قسمتی از تصویر را انتخاب كرده و آن را حذف كنید. 
4. قسمتی از یك تصویر را برش بزنید به طوریكه رنگ پوشش قسمت های محافظت شده یا بیرون 
از كادر برش به رنگ قرمز بوده و شفافیت آن 60 درصد باشد، و بعد از برش قسمت اضافی در یك 

الیه  ی جدید قرار بگیرد.

پرسش های چهارگزینه ای فصل پنجم

سؤاالت عملی  فصل پنجم
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توانایی ترکیب و کالژ تصاویر با یكدیگر
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1-6 آشنایی با مفهوم کالژ و کاربردهای آن در ترمیم و رتوش عكس و تصاویر 
كالژ در اصطالح به معنی تركیب چند عكس می باشد. با استفاده از این روش می توانید یك عكس 

قدیمی را با چند عكس دیگر تركیب كرده و یك تصویر ایده آل و بدون نقص ایجاد كنید. 

2-6 شناخت اصول کالژ عكس و تصاویر
تا به حال در فتوشاپ تصاویر را به شكل یك تكه و تخت دیده ایم. درست مانند یك عكس معمولی یا 
یك نقاشی كه روی یك زمینه قرار گرفته است. سازندگان فیلم های انیمیشن یا كارتون كه باید برای 
هر یك ثانیه حركت 24 تصویر مجزا می ساختند و آن ها را پشت سرهم نشان می دادند، متوجه شدند كه 
در بیشتر موارد در هر تصویر فقط بخش كوچكی از تصویر تغییر می كند و بقیه ی تصویر ثابت است. 
مثاًل آدمی كه در یك خیابان راه می رود، در هر تصویر كمی جابه جا می شود اما خیابان در تمام طول 
حركت او یكسان است و اگر قرار  باشد در هر تصویر هم آدم و هم خیابان را از اول بكشند اتالف 
وقت زیادی رخ خواهد داد. آن ها زمینه ی ثابت را از اشیا و موضوع های متحرک جدا كردند. برای 
این كار آن ها ورقه های نازک و بسیار شفاف پالستیكی را به كار گرفتند و چیزهای متحرک را روی 
آن ها نقاشی كردند. اما زمینه را كه در بین حركت چیزهای متحرک ثابت بود را روی سطح كدری 
طراحی و نقاشی كردند و زیر ورقه های شفاف پالستیكی قرار دادند. بعد از این كار فقط چیزهای 
متحرک را طراحی می كردند. فتوشاپ مفهوم الیه را از همین ورقه های شفاف Transparent گرفته 
است. الیه در فتوشاپ سطح یا پوسته  یا وقه ای شفاف است كه باالی یك زمینه قرار دارد. حال هر 
چیزی كه روی این پوسته قرار داده شود بخشی از سطح شفاف آن را اشغال می كند و باعث می شود 
كه در آن قسمت زمینه دیده نشود. اما در واقع زمینه سرجایش است و الیه هم كاماًل مانند ورقه ی 

انعطاف  قابل  سازی  كارتون  شفاف 
حركت  با  بنابراین  است.  متحرک  و 
دادن آن بخشی از پس زمینه كه پنهان 
كه  دیگر  بخش  و  شده  آشكار  بود، 
زیر طرح الیه ی باالیی قرار می گیرد، 

پنهان می شود. 
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3-6 شناخت روش های برش،  جابجایی و ادغام تصاویر مختلف با یكدیگر 
تاكنون تصاویری كه ایجاد كردیم یك الیه داشتند، حال می خواهیم روش ایجاد سند با چند الیه را 

بیان كنیم: 
1- ابتدا تصویری را كه می خواهید به آن چیزی اضافه كنید را باز كنید این تصویر به عنوان تصویر 

پایه در نظر گرفته می شود.
2- تصویر دیگری را كه می خواهید قسمتی از آن را روی تصویر پایه اضافه كنید را باز كرده و 

محدوده ای از آن را انتخاب نمایید.
3- اكنون به دو روش می توانیم قسمت انتخاب شده را روی تصویر پایه قرار دهیم: 

روش اول: در حالی كه دو تصویر كنار یكدیگر باز هستند، ابزار Move )حركت( را برداشته و 
مكان نمای خود را به داخل قسمت انتخاب شده برده و با نگه داشتن كلیك چپ مكان نما را به داخل 
تصویر اول بكشانید سپس دكمه ی ماوس را رها كنید،  خواهید دید كه قسمت انتخابی در شكل پایه 

قرار می گیرد.
یا  نمایید و  انتخاب  را   Copy Edit گزینه ی  از منوی  نظر  انتخاب قسمت مورد  از  بعد  روش دوم: 

از  فعال كرده و  را  پایه  استفاده كنید، سپس تصویر   Ctrl+C میان بر  از كلید 
كلید  از  یا  بزنید  را   Paste گزینه ی   Edit منوی 
میان بر Ctrl+V استفاده كنید بدین ترتیب قسمت 

انتخاب شده در تصویر پایه كپی می شود.
با روش های ذكر شده می توانید هر چند تصویر را 

كه می خواهید باز كرده و قسمت هایی از آن ها را روی تصویر دیگر قرار دهید.
 

1-3-6 پالت Layers و نحوه ی استفاده از آن
اگر از فضای كاری Essemtials كه قباًل شرح داده شده است و فضای 
پیش فرض فتوشاپ می باشد استفاده می كنید پالت Layers فعال می باشد،  
اما اگر پالت الیه ها را مشاهده نمی كنید از طریق منوی Window گزینه ی 

Layers را انتخاب نمایید و یا از كلی
كلید میان بر F۷ استفاده نمایید تا این پانل در رابط كار ظاهر شود.
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نام گذاری الیه ها
هر الیه یك نام دارد.زمانی كه تصویر ساده ای را برای اولین بار در فتوشاپ باز می كنید در پالت الیه ها 
فقط یك الیه می بینید كه نام آن Background)پس زمینه( است.وقتی الیه ی جدیدی را به تصویر 
اضافه می كنید نرم افزار به شكل خودكار برای آن نامی انتخاب می كند.این نام عبارت است از كلمه ی 
Layer و سپس یك عدد كه از شماره ی 1 شروع می شود.ترتیب این شماره ها نشان می دهد كه كدام 
الیه زودتر به این تصویر آورده شده است.شما می توانید نام هر الیه به جز الیه ی پس زمینه را به هر 
چیزی كه می خواهید تغییر دهید.برای نام گذاری هر الیه كافی است مكان نمای ماوس را روی نام آن 
الیه قرار داده و دوبار كلیك كنید تا برای تغییر نام آماده شود، سپس نام قبلی را پاک كرده و نامی را 

كه می خواهید برای آن الیه تایپ كنید.
انتخاب یك یا چند الیه

برای اینكه بتوانید با یك یا چند الیه كار كنید باید آن ها را انتخاب كنید.برای انتخاب الیه ی مورد نظر 
كافی است مكان نما را روی الیه در پالت الیه ها برده و بر روی آن یك بار كلیك كنید تا سطر آن 

الیه به رنگ سرمه ای دربیاید كه این به معنی انتخاب شدن الیه می باشد.
برای انتخاب چند الیه، روی الیه ی اول كلیك كرده سپس كلید Ctrl را نگه داشته و روی الیه های 
دیگر كه می خواهید انتخاب شوند كلیك كنید .اگر الیه های مورد نظرتان به طور پیوسته كنار یكدیگر 
هستند برای انتخاب می توانید كلید Shift را نگه داشته و روی اولین الیه و آخرین الیه كلیك كنید تا 

تمام الیه های بین این دو الیه انتخاب شوند.
نكته : برای انتخاب تمام الیه ها می توانید از منوی Select گزینه ی All Layers را انتخاب نمایید و یا 

از كلید میان بر Alt+Ctrl+A استفاده كنید.
تغییر ترتیب قرارگیری الیه ها 

ترتیب روی هم قرار گرفتن الیه ها در نحوه ی نمایش تصویر نقش مهمی دارد.هر الیه كه روی الیه ی 
دیگر قرار بگیرد باعث می شود كه تصویر موجود در آن، پشت تصویر موجود در الیه ی جلویی قرار 

می گیرد و بنابراین ممكن است كه بخشی از تصویر یك 
بپوشاند.  را  از تصویر الیه ی دیگر  الیه، بخش دیگری 
برای مثال در شكل روبرو گربه در پشت سگ و موش 
با جابه جایی الیه ی مربوط به گربه می توان  قرار گرفته 

آن را جلوی سگ قرار داد.
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داده ایم. انتقال   1 الیه ی  زیر  به  را   2 الیه ی  دوم  شكل  كه در  همانطور 
می بینید  سگ در پشت گربه قرار گرفت.

بنابراین می توان ترتیب قرارگیری الیه ها را برای نمایش های 
مختلف برهم زد.

برای جابه جایی الیه ها می توانید از یكی از روش های زیر استفاده نمایید.
 Layer 1- ابتدا الیه ی مورد نظر را انتخاب كنید سپس از منوی

گزینه ی Arrange را انتخاب كنید تا منوی مرتب كردن ظاهر شود.
در این منو با انتخاب گزینه ی Bring to Front الیه ی مورد نظر 
در باالترین قسمت یعنی باالی تمام الیه ها قرار می گیرد.با انتخاب 

Bring Forward الیه ی انتخابی یك پله باال می رود.با انتخاب Send Backward الیه ی 
مورد نظر یك پله پایین می آید.گزینه ی Send to Back باعث می شود تا الیه ی انتخاب شده در 

پایین ترین قسمت یعنی در پایین تمام الیه ها قرار بگیرد.و گزینه ی Reverse باعث می شود ترتیب 
الیه ها معكوس شود.

2- روش دوم ساده ترین و سریع تر می باشد، مكان نما را روی الیه ی مورد نظر برده تا شبیه به یك 
دست با انگشت اشاره شود، سپس روی الیه كلیك چپ ماوس را نگه داشته )ماوس در این حالت 
شبیه یك دست بسته است( و مكان نما را به سمت باال و یا پایین حركت دهید و در هر كجا خواستید 

كلیك چپ را رها كنید تا الیه  در جای جدید قرار گیرد.
پنهان یا آشكار کردن الیه ها

          Indicates layer visibility: در كنار تمام الیه ها در پالت Layers شكل چشم نمایش داده 
می شود، این گزینه برای آن است 

كه با كلید زدن روی آن نمایش آن الیه در تصویر اصلی  را خاموش یا روشن كنید.وقتی در این 
بخش تصویر چشم را می بینید، به معنی آن است كه محتوای این الیه در تصویر اصلی هم اكنون در 

حال نمایش یا آشكار است.حالت پیش فرض همه  ی الیه ها آشكار بودن است.
اگر بخواهید تمام الیه ها به جز یك الیه ی خاص خاموش شوند كافی است 
كلید Alt را نگه داشته و روی عالمت چشم الیه ای كه نمی خواهید خاموش 
شود كلیك كنید.البته با كلیك راست بر روی آیكن چشم الیه منوی مقابل 
نمایش داده می شود كه با انتخاب گزینه ی Hide this layer الیه ی مورد نظر 

نام گذاری الیه ها
هر الیه یك نام دارد.زمانی كه تصویر ساده ای را برای اولین بار در فتوشاپ باز می كنید در پالت الیه ها 
فقط یك الیه می بینید كه نام آن Background)پس زمینه( است.وقتی الیه ی جدیدی را به تصویر 
اضافه می كنید نرم افزار به شكل خودكار برای آن نامی انتخاب می كند.این نام عبارت است از كلمه ی 
Layer و سپس یك عدد كه از شماره ی 1 شروع می شود.ترتیب این شماره ها نشان می دهد كه كدام 
الیه زودتر به این تصویر آورده شده است.شما می توانید نام هر الیه به جز الیه ی پس زمینه را به هر 
چیزی كه می خواهید تغییر دهید.برای نام گذاری هر الیه كافی است مكان نمای ماوس را روی نام آن 
الیه قرار داده و دوبار كلیك كنید تا برای تغییر نام آماده شود، سپس نام قبلی را پاک كرده و نامی را 

كه می خواهید برای آن الیه تایپ كنید.
انتخاب یك یا چند الیه

برای اینكه بتوانید با یك یا چند الیه كار كنید باید آن ها را انتخاب كنید.برای انتخاب الیه ی مورد نظر 
كافی است مكان نما را روی الیه در پالت الیه ها برده و بر روی آن یك بار كلیك كنید تا سطر آن 

الیه به رنگ سرمه ای دربیاید كه این به معنی انتخاب شدن الیه می باشد.
برای انتخاب چند الیه، روی الیه ی اول كلیك كرده سپس كلید Ctrl را نگه داشته و روی الیه های 
دیگر كه می خواهید انتخاب شوند كلیك كنید .اگر الیه های مورد نظرتان به طور پیوسته كنار یكدیگر 
هستند برای انتخاب می توانید كلید Shift را نگه داشته و روی اولین الیه و آخرین الیه كلیك كنید تا 

تمام الیه های بین این دو الیه انتخاب شوند.
نكته : برای انتخاب تمام الیه ها می توانید از منوی Select گزینه ی All Layers را انتخاب نمایید و یا 

از كلید میان بر Alt+Ctrl+A استفاده كنید.
تغییر ترتیب قرارگیری الیه ها 

ترتیب روی هم قرار گرفتن الیه ها در نحوه ی نمایش تصویر نقش مهمی دارد.هر الیه كه روی الیه ی 
دیگر قرار بگیرد باعث می شود كه تصویر موجود در آن، پشت تصویر موجود در الیه ی جلویی قرار 

می گیرد و بنابراین ممكن است كه بخشی از تصویر یك 
بپوشاند.  را  از تصویر الیه ی دیگر  الیه، بخش دیگری 
برای مثال در شكل روبرو گربه در پشت سگ و موش 
با جابه جایی الیه ی مربوط به گربه می توان  قرار گرفته 

آن را جلوی سگ قرار داد.
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خاموش می شود.با انتخاب گزینه ی Show/Hide all other layers نیز می توانید بقیه ی الیه ها به 
غیر از الیه ی جاری را مخفی كرده یا نمایش دهید.

در بخش پایین می توانید بخش چشم هر الیه را رنگ كنید.این كار زمانی كاربرد دارد كه بخواهید 
الیه هایی كه به مربوط هستند را به یك رنگ درآورید و دسته بندی كنید.این رنگ كردن تأثیری در 

محتوای الیه در تصویر اصلی نخواهد گذاشت و فقط برای عالمت گذاری به كار گرفته می شود.

تنظیم نحوه ی نمایش محتوای الیه ها در تصویر پالت الیه
                        Layer thumbnail   : در كنار الیه ها یك تصویر 

كوچك نمایش داده می شود كه در برگیرنده ی محتوای الیه می باشد. 
با كلیك راست بر روی این تصویر می توانید نحوه ی نمایش آن را 

تغییر دهید. با انتخاب گزینه ی No Thumbnails تصویر كنار الیه ها 
نمایش داده نشود و شكل آن ها تبدیل به         شود.با انتخاب گزینه ی 

 Medium ،شكل آیكن الیه به صورت كوچك Small Thumbnails
Thumbnails به صورت متوسط و Large Thumbnails به صورت 

بزرگ نمایش داده می شود.
این گزینه فتوشاپ كل سطح سند و  انتخاب  با    :Clip Thumbnails to Document Bounds
تصویر الیه را نشان می دهد، در این صورت شما متوجه خواهید شد كه محتوای این الیه چقدر از 

تصویر را اشغال می كند.
CLip Thumbnails to Layer Bounds: در این گزینه برخالف گزینه ی قبل شكل آیكن الیه 
به اندازه ای بزرگ می شود تا كل الیه را در برگیرد و قسمت های خالی و شفاف الیه نمایش داده 

نخواهد شد.
برقراری اتصال بین الیه ها

         Link layers: برقراری اتصال بین الیه ها با یكدیگر یعنی این كه آن ها را به هم وابسته و متصل 
كنیم به طوری كه بدون آن كه با هم یكی شوند، نسبت به هم وضع ثابتی داشته باشند و با حركت 

یكی،  دیگر الیه ها نیز همراه با آن حركت كنند.
برای متصل كردن دو یا چند الیه به یكدیگر ابتدا آن ها را انتخاب كرده سپس 
از پایین پالت الیه ها  بر روی گزینه ی Link Layers كلیك كنید تا عالمت 
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زنجیر كنار الیه های انتخاب شده نمایش داده شود.روش دیگر برای برقراری ارتباط بین الیه ها این 
است كه از منوی Layer گزینه ی Link Layers را انتخاب نمایید.و یا اینكه بعد از انتخاب الیه ها 
روی یكی از آن ها كلیك راست كرده و گزینه ی Link Layers را انتخاب كنید.توجه داشته باشید 
به هر روشی كه بخواهید الیه ها را به یكدیگر متصل كنید در صورت انتخاب یك الیه گزینه ی مورد 

نظر غیرفعال خواهد بود.
برای خارج شدن از ارتباط بین الیه ها كافی است بر روی شكل زنجیر در پایین پالت الیه كلیك كنید 

و یا از منوی Layer گزینه ی Unlink Layers را انتخاب كنید.
حذف یك یا چند الیه

برای حذف یك یا چند الیه ابتدا آن ها را انتخاب كنید و سپس به یكی از روش های زیر عمل كنید.
1- الیه ی مورد نظر در پالت الیه را انتخاب و بر روی شكل سطل 

آششغال در پایین پالت كلیك كنید.
2- الیه ی مورد نظر را انتخاب كرده و از منوی Layer گزینه ی Delete و زیرگزینه ی Layer را 

انتخاب كنید.
3- بعد از انتخاب الیه ی مورد نظر كلید Delete و یا Backspace را از صفحه كلید بزنید.

4- بر روی الیه ی مورد نظر كلیك راست كرده و گزینه ی Delete Layer را انتخاب نمایید.
ایجاد الیه ی خالی جدید 

بسیاری از اوقات الزم است تا یك الیه ی خالی داشته باشیم تا مثالً بتوانید در آن طراحی یا هر كار 
از  یكی  به  می توانید  خالی  و  جدید  الیه ی  ایجاد  كنید.برای  دیگر 

روش های زیر عمل كنید.
روش اول:  بر روی گزینه ی Create a new layer در پایین پالت الیه كلیك كنید تا الیه ی جدید

 خالی و شفاف با یك نام خودكار و پیش فرض ایجاد شود.
روش دوم: اگر می خواهید همزمان با ایجاد الیه برای آن نام و ویژگی های دیگری هم تعیین كنید 

 Layer بهتر است از این روش استفاده نمایید.از منوی
 Shift+Ctrl+N را انتخاب نمایید.كلید میان بر این روش Layer و زیرگزینه ی New گزینه ی

می باشد.
بعد از انتخاب این گزینه پنجره ی New Layer به شكل 

روبرو نمایش داده خواهد شد.
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در این پنجره در خانه ی مقابل عنوان Name برای الیه  می توانید یك نام انتخاب و تایپ كنید.در 
قسمت Color می توانید رنگ چشم الیه را تعیین كرده و در قسمت Mode می توانید حالت الیه 
را تعیین نمایید.و میزان شفافیت الیه در قمست Opacity تعیین می شود.بعد از تنظیمات الزم در 

این قسمت بر روی Ok كلیك كنید تا الیه ی جدید خالی ایجاد شود.

گروه کردن الیه ها 
كسانی كه در فتوشاپ كار انجام  می دهند عادت می كنند كه همه ی كارشان را از طریق ایجاد و 

به كار گرفتن الیه ها انجام دهند چون با استفاده از الیه ها برگشت به مراحل قبلی كار و دستكاری 
در تصویر خیلی آسان تر است.اما كمی كه تعداد الیه ها افزایش پیدا می كند متوجه خواهید شد 

دسترسی به الیه ی مورد نظر سخت خواهد شد.بنابراین فتوشاپ قابلیتی به نام گروه كردن الیه ها 
در اختیارتان گذاشته تا بتوانید آن ها را دسته بندی كنید و داخل پوشه های جداگانه قرار دهید.

برای گروه كردن الیه ها كافی است ابتدا الیه های مورد نظرتان را انتخاب نموده و سپس از پایین 
پالت الیه بر روی گزینه ی Create a new group كلیك 

كنید تا الیه های موردنظر در یك پوشه قرار بگیرند.
همچنین بعد از انتخاب الیه های مورد نظر می توانید از منوی Layer گزینه ی Group Layers و 

یا كلید میان بر Ctrl+G را بزنید.
برای اینكه یك الیه را از گروه خارج كنید كافی است الیه ی مورد نظر در آن گروه را انتخاب 
كرده و با ماوس الیه را كشیده و خارج از گروه رها كنید.بدین صورت الیه از عضویت در گروه 

خارج می شود اما از تصویر حذف نمی شود.

              Create new fill or adjustment layer:  كه در پایین پالت الیه قرار دارد، برای ایجاد 
یك الیه ی تنظیم شده یا پرشده ی جدید از رنگ انتخاب شده كاربرد دارد.در واقع شما با استفاده 

از الیه ی تنظیم گر می توانید نور و رنگ و روشنایی الیه های پایینی را تعیین نمایید. 
           Add layer mask: این گزینه نیز در پایین پالت الیه قرار گرفته و برای اعمال ماسك بر 

روی الیه كاربرد دارد .
 Add a layer style: از این گزینه برای ایجاد تغییر و سبك و جلوه های الیه می توان استفاده 

كرد.در فصل های بعد به ایجاد ماسك و جلوه ی ویژه بر روی الیه خواهیم پرداخت.
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قفل کردن الیه ها و انواع آن 
در كار با الیه ها زمانی  می خواهید یك الیه را قفل كنید تا نتوان بر روی آن الیه یك سری تغییرات 

ایجاد كرد.فتوشاپ برای این منظور در پالت الیه گزینه هایی را برای قفل )kcoL( قرار داده است.
        Lock transparent pixels: انتخاب این گزینه سبب قفل شدن پیكسل های شفاف الیه ی 
انتخاب شده می شود.بدین ترتیب در قسمت های شفاف آن الیه نمی توانید تغییری ایجاد كنید، مثاًل با 

ابزار قلم مو نمی توانید در قسمت های شفاف چیزی بكشید. 
       Lock image pixels:  با انتخاب این گزینه تمامی پیكسل های تصویر قفل خواهد شد.به 

این ترتیب تمام نقاط شفاف و غیرشفاف قفل می شوند و دیگر از هیچ ابزاری برای تغییر این الیه 
نمی توانید استفاده كنید.

       Lock position: اگر می خواهید محتویات الیه را نتوان جابه جا كرد و حركت داد بر روی این 
گزینه كلیك كنید تا موقعیت تصویر در الیه قفل شود.

       Lock all: انتخاب این گزینه سبب قفل همه ی قسمت های الیه خواهد شد.در واقع تمام قفل های 
قبل را كه شرح دادیم را یكجا بر روی الیه اعمال می كند.

حالت های ترکیبی الیه 
دیدیم كه الیه ها روی هم قرار می گیرند و تصویر نهایی نتیجه ای است كه وقتی از باالی الیه ها به كل 
الیه های روی هم افتاده نگاه  می كنیم.نتیجه ی نهایی تصویر تركیبی از تمام محتوای الیه ها می باشد.

حال می خواهیم حالت تركیب این الیه ها را تعریف كنیم.
                               Set the belnding mode for the layer: با استفاده از این

با  الیه  یك   )Blend( تركیب  نحوه ی  می توانید  الیه  پالت  در  گزینه   
الیه های دیگر را تعیین كنید.اگر روی این گزینه كلیك كنید منویی ظاهر 
خواهد شد كه با انتخاب هر یك از این گزینه های موجود در آن می توانید 

نوع تركیب الیه را با دیگر الیه ها تعیین كنید.
 Dissolve برای مثال در تصویر روبرو الیه ی كفش دوزک را روی حالت
داده ایم،  قرار  را روی 54 درصد  Opacity آن  میزان شفافیت  و  داده  قرار 
ازهم  به صورت  است الیه ی كفش دوزک  از شكل مشخص  همانطور كه 

پاشی با الیه  ی زیرین تركیب شده است.
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گزینه های دیگر این قسمت را امتحان كنید تا با كارآیی هر یك آشنا شوید.

                                  Set the master opacity for the layer: در این قسمت می توانید میزان 
شفافیت الیه ی انتخاب شده را تعیین نمایید.اگر این اندازه 100 درصد باشد تصویر ناشفاف خواهد 

بود یعنی كاماًل سطح زیرین خود را می پوشاند و اگر این اندازه را به سمت صفر ببرید، تصویر 
شفاف شده و باعث می شود تا الیه ی زیرین آن مشخص شود.

                       Set the interior opacity for the layer: با استفاده از این گزینه می توانید 
شفافیت جلوه های اعمال شده به الیه را نگه داشته و فقط 

شفافیت تصویر الیه را تغییر دهید، در واقع با استفاده از این 
گزینه می توانید شفافیت داخلی تصویر را تغییر دهید.در تصویر 

با تغییر گزینه ی Fill فقط تصویر گل شفاف شده و 
درخشندگی دور آن تغییری نكرده است.

تبدیل الیه ی پس زمینه به الیه ی معمولی 
وقتی تصویری را در فتوشاپ باز می كنید فقط از یك الیه تشكلیل شده است كه آن هم الیه ی 

پس زمینه )Background( است.این الیه یك الیه ی معمولی نیست و خواص مخصوص به خود را 
دارد.

1- الیه ی Background همیشه در پایین ترین الیه است و نمی توانید آن را جابه جا كنید.
2- محتویات الیه ی Background را نمی توانید حركت دهید.بنابراین اگر با ابزار Move بخواهید 

آن را جابه جا كنید پیغام خطا خواهد داد.
3- الیه ی Backgroungd هیچ پیكسل شفافی ندارد.به همین دلیل اگر الیه ی پس زمینه را انتخاب 

كرده باشید در پالت الیه گزینه های Opacity و Fill خاموش هستند.
4- الیه ی پس زمینه اصوالً قفل است.

برای تبدیل كردن الیه ی پس زمینه به الیه ی معمولی روی الیه ی Background دو بار پیاپی 
كلیك كنید و یا از منوی Layer گزینه ی New زیر گزینه ی Layer From Background را 

انتخاب كنید تا پنجره ی Layer New باز شود.مانند ایجاد 
الیه ی جدید كه گفته شد می توانید نامی را برای الیه درنظر 
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گرفته و بر روی Ok كلیك كنید تا الیه ی پس زمینه به الیه ی معمولی تبدیل شده و از حالت قفل 
خارج شود.

تبدیل الیه ی معمولی به الیه ی پس زمینه 
ندارد،   اگر تصویری الیه ی پس زمینه  اجازه می دهد كه  به شما  و  قبلی است  این كار عكس عمل 
 Layer از منوی  انتخاب كنید سپس  ابتدا الیه ی مورد نظر را  این كار  برای آن درست كنید.برای 
را  فعال(   الیه  از  پس زمینه  Backgroung From Layer)تشكیل  زیرگزینه ی  و   New گزینه ی 
انتخاب كنید.بدین ترتیب الیه ی انتخاب شده به پایین ترین مكان در بین الیه ها قرار می گیرد و نام آن 

به Background تبدیل می شود و قفل خواهد شد.

2-3-6 تبدیل چند الیه به یك الیه
گاهی مواقع نیاز پیدا می كنید تا چند الیه را با هم تركیب )Merge( كنید.برای انجام این عمل ابتدا 

الیه های مورد نظر را انتخاب كرده و سپس به یكی از روش های زیر عمل كنید.
گزینه ی   Layer منوی  می شود.از  استفاده  شده  انتخاب  الیه های  ادغام  برای   :Merge Layers  •
با كلیك  نمایید.همچنین  استفاده   Ctrl+E میان بر  از كلید  یا  و  نمایید  انتخاب  را   Merge Layers
راست بر روی یكی از الیه ها می توانید این گزینه را نیز انتخاب نمایید.اگر فقط یك الیه را انتخاب 
كرده باشید این گزینه به Merge Down تبدیل خواهد شد و الیه ی انتخابی با الیه ی زیرینش ادغام 

خواهد شد.
• Merge Visible: برای ادغام الیه های نمایش داده شده استفاده می شود.)الیه هایی كه شكل آیكن 
چشم در كنار آن ها وجود دارد(. می توانید از منوی layer گزینه ی Merge Visible را انتخاب كنید 
و یا كلید میان بر آن Shift+Ctrl+E را بزنید.همچنین می توانید با كلیك راست بر روی یكی از الیه ها 

در پالت الیه این گزینه را انتخاب كنید.
• Flatten Image: برای یكی كردن كلیه ی الیه ها )چه مخفی و چه غیرمخفی( كاربرد دارد و مانند 
دو روش قبل یا از منوی Layer و یا با كلیك راست بر روی الیه این گزینه را انتخاب نمایید تا تمامی 
الیه ها ادغام شده و تخت شوند.سندی كه تخت می شود حجم آن نیز كاهش می یابد و همچنین دارای 

امنیت خواهد بود.
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Move 4-6 روش انتخاب الیه و کار با آن با استفاده از ابزار
فرض كنید كه ابزار حركت )Move( فعال باشد و الیه های زیادی نیز در تصویر داشته باشید كه 

برخی از آن ها روی برخی دیگر را پوشانده است.در این 
حالت اگر این ابزار را انتخاب كرده باشید و در تصویر كلیك 
راست كنید منویی ظاهر می شود كه نام تمام الیه ها را نمایش 

می دهد و اگر الیه های خود را نام گذاری كرده باشید می توانید 
با كلیك بر روی نام آن الیه در این منو آن را انتخاب و فعال كنید.در این تصویر چهار الیه وجود 

دارد كه روی هم قرار گرفته اند و با كلیك راست در یك نقطه ی خاص منوی نام الیه ها ظاهر 
می شود.البته توجه داشته باشید اگر الیه ها همپوشانی نداشته باشند با كلیك بر روی هر تصویر هر 

الیه فقط نام آن الیه را خواهید داشت.
5-6 استفاده از فرمان Transform در تغییر شكل محتوای الیه
با استفاده از فرمان Transform می توان قسمت انتخاب شده از 

تصویر و یا محتویات
 یك یا چند الیه را تغییر شكل و چرخش داد.برای استفاده از 
این فرمان ابتدا الیه ی مورد نظر یا قسمتی از تصویر را انتخاب 
انتخاب  را   Transform گزینه ی   Edit منوی  از  سپس  كنید 

نمایید تا منویی به شكل روبرو باز شود: 
قسمت  اطراف  گزینه  این  انتخاب  با  اندازه(:  )تغییر   Scale  •
انتخاب شده كادری ظاهر می شود كه با استفاده از آن می توانید 

اندازه ی قسمت انتخابی و یا محتوای الیه را بزرگ و كوچك كنید.
• Rotate )چرخش(: با انتخاب این گزینه می توانید محتوای الیه را بچرخانید.
• Skew )كج كردن(: با استفاده از گزینه  می توانید محتوای الیه را كج كنید.

• Distort )اعوجاج(: با انتخاب این گزینه می توانید به محتوای الیه اعوجاج دهید.
• Prespective )پرسپكتیو یا بُعد(: با استفاده از این گزینه می توانید به محتوای الیه بعد دهید.

 • Warp: با استفاده از این گزینه می توانید به محتوای الیه پیچ و تاب دهید. با انتخاب این 
گزینه در نوار اختیاری گزینه ی Warp را باز كنید موارد زیر را خواهید داشت كه با انتخاب 

هریك از آن ها می توانید پیچ و تاب های خاصی را به محتوای الیه دهید. 
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Custom: اگر این گزینه كه به صورت پیش فرض نیز انتخاب شده است، را انتخاب كنید می توانید 
به دلخواه خود به محتوای الیه پیچ و تاب دهید.

Arc: با استفاده از این فرمان می توانید به محتوای الیه قوس دهید. با انتخاب این گزینه در نوار اختیاری 
در مقابل خانه ی Bend می توانید مقدار خمیدگی قوس را تعیین كنید،مقدار 
این خانه می تواند بین 100+ و 100- باشد. در خانه ی H می توانید قوس را 
به طور افقی و از یك طرف باریك كنید و در مقابل خانه ی V قوس را 

می توانید از باال و پایین باریك كنید . 
  Arc Lower: این گزینه باعث می شود كه محتوای الیه از پایین قوس بردارند. 

Arc Upper: درست عكس گزینه  ی قبلی، باعث قوس از باال می شود. 
Arch: این گزینه محتوای الیه را به شكل كمان تاب می دهد. انحنای كمانی با انحنای قوسی یك 
فرق دارد و این است كه انحنای كمانی بخشی از یك استوانه است یعنی با این گزینه محتوای الیه 

روی یك استوانه می افتد. 
 Bluge: با استفاده از این گزینه می توانید به محتوای الیه تورم دهید. در حالت عادی این تورم در 

جهت افقی خواهد بود. 
Shell Lower: این فرمان محتوای بخش باالی الیه را دست نمی زند اما هر چه بیشتر به طرف پایین 

بیاییم، قوس صدفی شكل بیشتری در محتوای الیه ایجاد می كند. 
Shell Upper:  عكس فرمان باالیی را انجام می دهد و شكل صدف مانند را از باال به محتوای الیه 

منتقل می كند. 
Flag:  با استفاده از این گزینه می توانید محتوی الیه را به حالت یك پرچم موج برداشته و در حال 

اهتزاز قوس دهید. 
Wave: این دستور نیز به محتوای الیه موج می دهد با این تفاوت كه منطقه ی مستطیل شكل یا كادر 

اطراف در برگیرنده ی محتوا تغییر نمی كند. 
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Fish: این فرمان محتوی الیه را مطابق با شكل بدن ماهی موج می دهد. 
Rise:  با انتخاب این گزینه محتوای الیه چنان شكل می یابد كه انگار باد در زیر آن وزیده شده و از 

جایش بلند شده است. به عبارتی محتوی الیه خیز برمی دارد. 
Fisheye: با انتخاب این گزینه محتوای الیه را مانند عدسی چشم ماهی در می آورد بدین معنی كه 
تصویر را چنان می كند كه انگار روی یك گوی شیشه ای محدب افتاده است. در نوار اختیاری این 
فرمان اگر مقابل خانه ی  Bend عددی بین 0 تا 100 درصد بدهید محتوای الیه محدب یا برآمده 

خواهد شد و اگر مقدارهای بین 0 تا 100- درصد بدهید محتوای الیه مقعر یا فرورفته خواهد شد. 
Inflate: این فرمان محتوی الیه را به شكل متورم و بادكرده تغییر شكل می دهد. و تفاوت آن با چشم 

ماهی این است كه با این فرمان مرز خارج الیه هم همراه با بخش های داخلی تغییر شكل می دهد. 
Squeeze:  با استفاده از این فرمان می توان محتویات الیه را از طرف راست و چپ یا باال و پایین 

فشرده كرد. 
Twist: این دستور در محتویات الیه یك پیچ خوردگی ایجاد می كند. 

• Rotat 1800: با انتخاب این گزینه محتوای الیه 180 درجه می چرخد. تغییرات با انتخاب این گزینه 
بالفاصله اعمال می شود. 

ساعت  عقربه های  جهت  در  درجه   90 الیه  محتوای  گزینه  این  انتخاب  با   :CW  900  Rotate  •
چرخش خواهد یافت. 

• CCW 900 Rotate: با استفاده از این گزینه می توانید محتوای الیه را 90 درجه خالف عقربه های 
ساعت بچرخانید. 

• Flip Horizontal:  با این گزینه محتوای الیه را می توان در جهت افقی متقارن ساخت. 
• Flip Vertical: با انتخاب این گزینه محتوای الیه در جهت عمودی متقارن خواهد شد. 

نكته  : در تغییر شكل دادن محتوی الیه یا قسمت انتخاب شده ی تصویر عالوه بر استفاده از گزینه ی  
 Free Transform   می توانید عمل تغییر شكل را به صورت آزادانه با استفاده از فرمان Transform

در منوی Edit و یا كلید میان بر Ctrl+T نیز انجام دهید. 
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1. به تركیب چند عكس یا تصویر مختلف چه گویند؟ 
د( Copmleteج( Copmareب( كالژ الف( الیه

2. كلید میان بر پالت Layers كدام گزینه می باشد؟ 
F4 )الفF5 )بF6 )جF7 )د

3. كدام گزینه در الیه ها برای ایجاد گروه جدید استفاده می شود؟ 
Create a new layer )الفDelete Layer )ب
Create a new group )جNew group )د

4. كلید میان بر گزینه ی Merge Layers كدام گزینه می باشد؟ 
Ctrl+E )الفCtrl+C )بCtrl+L )جCtrl+M )د

1. قسمتی از تصویر را در یك تصویر دیگر كپی كرده و نام الیه ی آن را تغییر دهید. 
2. دو تصویر باز كرده و قسمت هایی از آن ها را در تصویر دیگر كپی كرده و ترتیب قرارگیری الیه 

را معكوس كنید. 
3. قسمتی از یك تصویر را در تصویر دیگر كپی كرده و الیه ی ایجاد شده را به الیه ی پس زمینه 

تبدیل كنید. 
4. قسمتی از یك تصویر را در فایل جدید كپی كرده، حالت تركیبی آن را تغییر داده و الیه ی ایجاد 

شده را طوری قفل كنید كه نتوان آن را جابه جا كرد. 
5. قسمتی از یك تصویر را در تصویر دیگر كپی كرده و با استفاده از گزینه ی مناسب به الیه ی خود 

پرسپكتیو یا بُعد دهید،  سپس الیه ها را با یكدیگر ادغام كنید. 
6. قسمتی از یك تصویر را در فایل جدید كپی كرده،  با استفاده از گزینه ی مناسب محتوی الیه را 

متورم یا بادكرده كنید. 
۷. قسمتی از یك تصویر را در تصویر دیگر كپی كنید و محتوی الیه  را 90 درجه خالف جهت 

عقربه های ساعت بچرخانید.

پرسش های چهارگزینه ای فصل ششم

سؤاالت عملی فصل ششم
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توانایی ویرایش، ترمیم ، حذف ضایعات و اضافات موجود در عكس
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1-۷ آشنایی با مفهوم ویرایش و ترمیم عكس در رایانه 
برخی از تصاویری كه با استفاده از دوربین های دیجیتالی، اسكنر و ...به رایانه ی شما وارد می شوند.

ممكن است از لحاظ كیفیت و ساختار به هم ریخته باشند.برای این كه تصاویر مورد نظر، رنگی شده 
و كیفیت آن ها نیز باب میل شما باشد، یك سری ابزارها در فتوشاپ وجود دارد كه در زیر به آموزش 

آن ها می پردازیم.

2-۷  شناخت روش و اصول استفاده از ابزارهای ترمیم
در فتوشاپ می توان به تمام ابزارها، ابزار ترمیم گفت زیرا با هر یك از 
آن ها می توانید نقص های تصویر را برطرف كنید.اما با این وجود یك 
دسته ابزار هستند كه به ابزارهای ترمیم معروف می باشند.این چهار ابزار 

در زیر ابزار Spot Healing Brush Tool قرار دارند. 

Spot Healing Brush Tool ابزار
        این ابزار به قلم موی ترمیم نقطه ای معروف است كه یكی از پركاربردترین و راحت ترین ابزارهای 

فتوشاپ است.بهترین كاربرد این ابزار برای مناطق كوچك نقطه ای 
و خطی می باشد.برای كار با این ابزار ابتدا تصویری را كه می خواهید 
ترمیم  قلم موی  ابزار  كنید.سپس  باز  را  شود  انجام  ترمیم  آن  روی 
قرار  تغییر دهید،   برداشته و روی قسمتی كه می خواهید  را  نقطه ای 
دهید.در این تصویر ما مكان نما را كه به شكل یك دایره است روی 
قطره ی آبی كه می خواهیم تغییر دهیم برده ایم.حال كافی است كه 
كلیك چپ را نگه داشته و ماوس را در آن مكان حركت دهید، و در 
نهایت كلیك چپ را رها كنید.فتوشاپ به اطراف منطقه ی عالمت 

زده شده نگاه كرده و بسته به گزینه های نوار اختیاری به جای آن قسمت زمینه ی زیرین آن را نمایش 
می دهد.

در نوار اختیاری یا تنظیمات این ابزار بخشی با نام Type قرار 
گرفته استكه در این قسمت می توانید نوع پرشدن جایی را كه برمی دارید را مشخص كنید.

Content Aware: اگر در نوار تنظیمات این گزینه را انتخاب كنید فتوشاپ تمام محیط اطراف را در 
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نظر می گیرد و به طور هوشمند بافتی تصادفی و همخوان با نقاط مجاور را جایگزین قسمت عالمت 
خورده می كند.

شما  كه  بخش هایی  جای  به  كنید  انتخاب  را  گزینه  این  اختیاری  نوار  در  اگر   :Create Texture
نظر  مورد  قسمت  جایگزین  و  می سازد  اطراف  محیط  با  متناسب  و  تصادفی  بافتی  زده اید،  عالمت 

می كند.این گزینه زمانی كاربرد دارد كه تصویر شما دارای بافتی منظم باشد.
Proximity Match:  اگر این گزینه را انتخاب كنید،  فتوشاپ جایی را كه عالمت زده اید را 

برداشته و به جای آن بافتی تصادفی كه خودش از بافت محیط اطراف و رنگ  آن ساخته است را 
جایگزین می كند.

Healing Brush Tool ابزار
         این ابزار به قلم موی ترمیم معروف است و همانطور كه از اسمش پیداست برای ترمیم یا 

شفادادن به تصویر استفاده می شود.چین و چروک صورت،  تاخوردگی عكس،  شكستگی ظروف و 
...را به خوبی با استفاده از این ابزار می توان برطرف كرد.

ابتدا تصویر مورد نظر را باز كرده و ابزار قلم موی ترمیم را بردارید، 
مكان نما روی قسمتی از تصویر كه پیكسل های سالم یا خام دارد قرار 

دهید، كلید Alt را از صفحه كلید نگه داشته و یك بار كلیك كنید سپس 
كلید Alt را رها كنید.مكان نما را به جای موردنظر برای ترمیم ببرید و 

در حالی كه كلیك چپ را نگه داشته اید ماوس را حركت دهید، همانطور كه می بینید نقاط سالم یا 
خام تصویر جایگزین نقاط مورد نظر شما می شوند.كلیك چپ را رها كنید و صبر كنید تا ابزار عمل 
كند.همانطور كه در تصاویر باال مالحظه می كنید ما با استفاده از قلم موی ترمیم تاخوردگی و پارگی 

عكس را برطرف كرده ایم.
گزینه های نوار اختیاری این ابزار به صورت زیر می باشد: 

              اندازه ی قلم مو: با انتخاب این گزینه منوی Brush Picker)انتخاب قلم مو( باز می شود كه با 
انتخاب قلم موی مورد نظر و تعیین اندازه ی آن می توانید عمل كپی كردن را انجام دهید.

          باز و بسته كردن پانل)Clone Source( :با كلیك بر روی این گزینه پانل منبع مشابه سازی باز 



Photoshop CCگرافیک رایانه ای98

نظر را انتخاب كرده سپس ابزار وصله زنی را بردارید(.سپس مكان نما را به داخل قسمت انتخاب شده 
برده )به شكل         نمایش داده می شود( كلیك چپ را نگه دارید و ماوس را به سمت مقصد مورد 

نظر حركت داده و رها كنید بدین ترتیب مقصد در مبدأ كپی شده و با رنگ آن قسمت و محیط 
اطراف تركیب می شود.

در نوار اختیاری این ابزار اگر گزینه ی Source)مبدأ( انتخاب شده باشد،  مقصد در مبدأ كپی 
می شود و با انتخاب گزینه ی Destination)مقصد( قسمت انتخاب شده همراه حركت مكان نما در 

مبدأ كپی خواهد شد.
در قسمت Use Pattern از خانه ی مقابل آن می توانید الگوی مورد 

نظر را انتخاب نموده و با كلیك بر روی Use Pattern الگوی انتخاب 
شده در قسمت مورد نظر كپی می شود.در كنار این گزینه، گزینه ی 

Transparent وجود دارد كه اگر این گزینه تیك داشته باشد الگوی 
مورد نظر به صورت شفاف در قسمت انتخاب شده ایجاد می شود، در 

غیر اینصورت قسمت انتخاب شده را كاماًل می پوشاند. 

Red Eye Tool ابزار چشم قرمزی
همانطور كه از اسم این ابزار مشخص است برای برطرف كردن قرمزی چشم در تصویر است.كار با 
این ابزار بسیار ساده است، تصویر مورد نظر را باز كنید و ابزار چشم قرمزی را انتخاب نمایید سپس 
روی مركز قرمزی چشم یك بار كلیك كنید تا قرمزی آن گرفته شود.در نوار اختیاری این ابزار با در 
قسمت Pupil Size می توانید اندازه ی مردمك چشم را برحسب درصد معین كنید و تعیین كنید كه 
ابزار چشم قرمزی باید چه پهنایی داشته باشد.در قسمت Darken Amount نیز می توانید درصد سیاه 

كردن چشم را تعیین نمایید.

3-۷ شناخت روش و اصول کاربرد ابزار قلم مو و زیرمجموعه ی آن 
و  دستكاری  را  تصویری  می توانید   )Brush(قلم مو ابزار  از  استفاده  با 
بهینه كنید و یا می توانید روی یك صفحه ی سفید با استفاده از آن نقاشی 

كرده و تصویری ایجاد نمایید.
ابزار قلم مو را از جعبه ی ابزار انتخاب كنید و یا كلید B را از صفحه كلید بزنید تا این ابزار فعال شود.با 

خواهد شد.
                                         انتخاب حالت قلم مو)Mode(: با انتخاب این گزینه  می توانید حالت تركیبی 
قلم مو را تعیین كنید، مانند حالت تركیبی كه برای الیه ها شرح دادیم.حالت پیش فرض این گزینه 

Normal می باشد.
                                                 تعیین منبع)Source(: در این قسمت می توانید نوع منبع را مشخص 
كنید.با انتخاب گزینه ی Sampled ابزار به شكل معمولی از قسمت مورد نظر نمونه گیری می كند 
می كنید  تعیین  قسمت  این  مقابل  خانه ی  از  كه  را  الگویی  فتوشاپ   Pattern گزینه ی  انتخاب  با  و 

نمونه گیری می كند و آن را در قسمت مورد نظر جایگزین می كند.
 تراز با نمونه ی گرفته شده)Aligned(: در كار با ابزار ترمیم زمانی كه Alt را 

نگه می دارید و مبدأ كپی را تعیین می كنید و در مقصد شروع به كپی می كنید در مبدأ عالمت بعالوه 
و در مقصد هم عالمت مكان نمای قلم مویی را خواهید دید.حال اگر این گزینه تیك داشته باشد 
با حركت دادن مكان نمای ماوس می بینید كه هر دو عالمت به طور تراز شده و همراه با هم كار 

و حركت می كنند و هر كجا كه مكان نمای مقصد را ببرید مكان نمای مبدأ نیز به همان تراز آن را 
تعقیب می كند.و اگر این گزینه تیك نداشته باشد آن گاه با مشخص كردن مبدأ و مقصد تا زمانی 

كه ماوس را پایین نگه داشته باشید هر دو مكان نما به یك تراز حركت می كنند و عمل كپی را انجام 
می دهند.اما با رها كردن دكمه ی ماوس مكان نمای مبدأ به جای اولیه اش كه بار اول به عنوان مقصد 

معین كرده بودید باز می گردد.بدین معنی كه با برگشت مكان نما به جایگاه اولیه اش، بدون تعیین 
دوباره مبدأ می توانید یك قسمت را در جاهای مختلف تصویر چندین بار كپی كنید.

                                                تعیین مكان  موردنظر عملیات: در این قسمت می توانید تعیین كنید 
كه عملیات مورد نظر بر روی Current Layer)الیه ی جاری(، Current & below)الیه ی جاری 

و زیرین( و All Layers)همه ی الیه ها( اعمال شود.
         : این گزینه مخصوص كسانی است كه از قلم نوری و لوح فشاری استفاده می كنند و با انتخاب 

آن می توانید نسبت به فشاری كه بر روی لوح می آورید اندازه ی قلم را تغییر دهید.
Patch Tool ابزار وصله زنی

          این ابزار مانند ابزار قلم موی ترمیم پیكسل های قسمت انتخاب شده را به محل ترمیم شده 
می آورد و با وضعیت منطقه جدید تطبیق داده و تركیب می كند.برای كار با این ابزار ابتدا قسمتی از 

تصویر را كه می خواهید ترمیم شود را انتخاب نمایید)می توانید به روش های مختلفی قسمت مورد 
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نظر را انتخاب كرده سپس ابزار وصله زنی را بردارید(.سپس مكان نما را به داخل قسمت انتخاب شده 
برده )به شكل         نمایش داده می شود( كلیك چپ را نگه دارید و ماوس را به سمت مقصد مورد 

نظر حركت داده و رها كنید بدین ترتیب مقصد در مبدأ كپی شده و با رنگ آن قسمت و محیط 
اطراف تركیب می شود.

در نوار اختیاری این ابزار اگر گزینه ی Source)مبدأ( انتخاب شده باشد،  مقصد در مبدأ كپی 
می شود و با انتخاب گزینه ی Destination)مقصد( قسمت انتخاب شده همراه حركت مكان نما در 

مبدأ كپی خواهد شد.
در قسمت Use Pattern از خانه ی مقابل آن می توانید الگوی مورد 

نظر را انتخاب نموده و با كلیك بر روی Use Pattern الگوی انتخاب 
شده در قسمت مورد نظر كپی می شود.در كنار این گزینه، گزینه ی 

Transparent وجود دارد كه اگر این گزینه تیك داشته باشد الگوی 
مورد نظر به صورت شفاف در قسمت انتخاب شده ایجاد می شود، در 

غیر اینصورت قسمت انتخاب شده را كاماًل می پوشاند. 

Red Eye Tool ابزار چشم قرمزی
همانطور كه از اسم این ابزار مشخص است برای برطرف كردن قرمزی چشم در تصویر است.كار با 
این ابزار بسیار ساده است، تصویر مورد نظر را باز كنید و ابزار چشم قرمزی را انتخاب نمایید سپس 
روی مركز قرمزی چشم یك بار كلیك كنید تا قرمزی آن گرفته شود.در نوار اختیاری این ابزار با در 
قسمت Pupil Size می توانید اندازه ی مردمك چشم را برحسب درصد معین كنید و تعیین كنید كه 
ابزار چشم قرمزی باید چه پهنایی داشته باشد.در قسمت Darken Amount نیز می توانید درصد سیاه 

كردن چشم را تعیین نمایید.

3-۷ شناخت روش و اصول کاربرد ابزار قلم مو و زیرمجموعه ی آن 
و  دستكاری  را  تصویری  می توانید   )Brush(قلم مو ابزار  از  استفاده  با 
بهینه كنید و یا می توانید روی یك صفحه ی سفید با استفاده از آن نقاشی 

كرده و تصویری ایجاد نمایید.
ابزار قلم مو را از جعبه ی ابزار انتخاب كنید و یا كلید B را از صفحه كلید بزنید تا این ابزار فعال شود.با 

خواهد شد.
                                         انتخاب حالت قلم مو)Mode(: با انتخاب این گزینه  می توانید حالت تركیبی 
قلم مو را تعیین كنید، مانند حالت تركیبی كه برای الیه ها شرح دادیم.حالت پیش فرض این گزینه 

Normal می باشد.
                                                 تعیین منبع)Source(: در این قسمت می توانید نوع منبع را مشخص 
كنید.با انتخاب گزینه ی Sampled ابزار به شكل معمولی از قسمت مورد نظر نمونه گیری می كند 
می كنید  تعیین  قسمت  این  مقابل  خانه ی  از  كه  را  الگویی  فتوشاپ   Pattern گزینه ی  انتخاب  با  و 

نمونه گیری می كند و آن را در قسمت مورد نظر جایگزین می كند.
 تراز با نمونه ی گرفته شده)Aligned(: در كار با ابزار ترمیم زمانی كه Alt را 

نگه می دارید و مبدأ كپی را تعیین می كنید و در مقصد شروع به كپی می كنید در مبدأ عالمت بعالوه 
و در مقصد هم عالمت مكان نمای قلم مویی را خواهید دید.حال اگر این گزینه تیك داشته باشد 
با حركت دادن مكان نمای ماوس می بینید كه هر دو عالمت به طور تراز شده و همراه با هم كار 

و حركت می كنند و هر كجا كه مكان نمای مقصد را ببرید مكان نمای مبدأ نیز به همان تراز آن را 
تعقیب می كند.و اگر این گزینه تیك نداشته باشد آن گاه با مشخص كردن مبدأ و مقصد تا زمانی 

كه ماوس را پایین نگه داشته باشید هر دو مكان نما به یك تراز حركت می كنند و عمل كپی را انجام 
می دهند.اما با رها كردن دكمه ی ماوس مكان نمای مبدأ به جای اولیه اش كه بار اول به عنوان مقصد 

معین كرده بودید باز می گردد.بدین معنی كه با برگشت مكان نما به جایگاه اولیه اش، بدون تعیین 
دوباره مبدأ می توانید یك قسمت را در جاهای مختلف تصویر چندین بار كپی كنید.

                                                تعیین مكان  موردنظر عملیات: در این قسمت می توانید تعیین كنید 
كه عملیات مورد نظر بر روی Current Layer)الیه ی جاری(، Current & below)الیه ی جاری 

و زیرین( و All Layers)همه ی الیه ها( اعمال شود.
         : این گزینه مخصوص كسانی است كه از قلم نوری و لوح فشاری استفاده می كنند و با انتخاب 

آن می توانید نسبت به فشاری كه بر روی لوح می آورید اندازه ی قلم را تغییر دهید.
Patch Tool ابزار وصله زنی

          این ابزار مانند ابزار قلم موی ترمیم پیكسل های قسمت انتخاب شده را به محل ترمیم شده 
می آورد و با وضعیت منطقه جدید تطبیق داده و تركیب می كند.برای كار با این ابزار ابتدا قسمتی از 

تصویر را كه می خواهید ترمیم شود را انتخاب نمایید)می توانید به روش های مختلفی قسمت مورد 
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كلیك كردن روی تصویر یا روی سند خالی یك نقطه در صفحه گذاشته می شود و با نگه داشتن 
كلیك ماوس نقش نوک قلم ادامه می یابد و مسیر حركت مكان نما را تعقیب می كند.وقتی قلم مو را 

در فتوشاپ به كار می گیرید، قلم مو با رنگ پیش زمینه)Foreground Color( كار می كند.
نوار تنظیمات ابزار قلم مو به كاربر امكان می دهد كه از پارامترها یا متغیرهایی كه برای تعیین نقش 

قلم مو در فتوشاپ وجود دارد، استفاده كند.نوار اختیاری این ابزار به صورت زیر می باشد: 

 با استفاده از این گزینه می توانید اندازه ی قلم را تعیین نمایید با كلیك بر روی این گزینه در
 زبانه ی Size می توانید اندازه ی قلم و در زبانه ی Hardness می توانید سختی 
یا سفتی قلم را تعیین كنید مقدار این زبانه برحسب درصد بین 0 تا 100 قابل 
تغییر است.از قسمت پایین پنجره می توانید نقش یا طرح نوک قلم را تغییر 
دهید با انتخاب هر یك از طرح ها شكل نوک قلم مو تغییر می كند و با یك بار 
كلیك كردن در صفحه یك طرح و با نگه داشتن كلیك ماوس طرح قلم مو 

پشت سرهم در صفحه ایجاد می شود.
         Toggle the Brush panel: با كلیك بر روی این گزینه پانل مرتبط با قلم موها نمایش داده 

خواهد شد.در این پانل نام و انواع قلم مو ها را خواهید داشت.
                           : با استفاده از این گزینه می توانید میزان شفافیت قلم را تعیین كنید.اگر این مقدار 

روی 100 درصد باشد طرح نوک قلم سطح زیرینش را كاماًل پوشش می دهد و هرچقدر این مقدار 
به سمت صفر نزدیك شود از شفافیت طرح نیز كم خواهد شد.

        : این گزینه زمانی كاربرد دارد كه از قلم نوری و لوح فشاری استفاده می كنید و با انتخاب آن 
می توانید نسبت به فشاری كه بر لوح می آورید میزان شفافیت قلم مو را كم یا زیاد كنید.

         Enable airbrush-style: با كلیك بر روی این گزینه و فعال كردن آن قلم مو طرح خود را 
بر روی صفحه می پاشد.اگر این گزینه را فعال كنید و كلیك ماوس را روی صفحه در یك نقطه پایین 
نگه دارید تا زمانی كه آن را رها نكنید نقطه ی ایجاد شده بزرگتر و سیاه تر می شود.برای تعیین سرعت 
پاشیدن رنگ توسط Airbrush از گزینه ی                             Flow )شدت جریان(می توانید استفاده 
كنید.هر چه عدد در این قسمت كوچكتر انتخاب شود مدت بیشتری باید كلیك ماوس را پایین نگه 

 دارید تا لكه ی ایربراش به سیاهی مطلق برسد. 
انتخاب آن  با  از قلم نوری و لوح فشاری استفاده می كنید و  این گزینه زمانی كاربرد دارد كه شما 
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اندازه ی قلم مو برحسب فشاری كه بر لوح می آورید قابل تغییر است.
Pencil Tool ابزار مداد

           این ابزار در جعبه ی ابزار در زیر ابزار قلم مو قرار گرفته است.این ابزار برای طراحی و اصالح 
كاربرد دارد و بسیار شبیه به ابزار قلم مو می باشد.با این تفاوت ها كه:

• قلم مویی كه برای این ابزار انتخاب می كنید در هیچ یك از نقاطش نمی تواند هیچگونه نرمی داشته 
باشد، بنابراین خط ها و طرح هایی كه این ابزار ترسیم می كند، قطعی و بدون كم رنگی و پررنگی 

است.
• این ابزار حالت ایربراشی)Airbrush( ندارد.

Color Replacement Tool ابزار جایگزین كننده ی رنگ
           با استفاده از این ابزار كه در زیر ابزار مداد و در زیرمجموعه ی قلم مو قرار دارد، می توانید 
رنگ موجود در هر قسمت از تصویر را با رنگ انتخابی خود جایگزین كنید.ابتدا این ابزار را از 

جعبه ی ابزار انتخاب نمایید و یا با فشردن چندبار كلیدتركیبی Shift+B ابزار را فعال كنید.از پایین 
جعبه ی ابزار رنگ مورد نظر خود را تعیین كنید و بعد از تنظیمات اولیه ی قلم در نوار تنظیمات 

كه قباًل شرح دادیم مكان نما را به قسمت مورد نظر در تصویر آورده و با نگه داشتن كلیك چپ و 
حركت ماوس خواهید دید كه رنگ انتخابی بر روی رنگ پیكسل های زیر قلم مو ریخته می شود در 

حالت استاندارد این ابزار تنها رنگ را جایگزین می كند و با نور تصویر كاری ندارد.

4-۷ شناخت روش و اصول استفاده از ابزار Clone Stamp در ترمیم عكس 
ابزار مُهركپی زننده یا Clone Stamp، یكی از ابزارهایی است كه 
بر  مهر  به صورت  را  تصویر  از  قسمتی  می توانید  آن  از  استفاده  با 

قسمت های دیگر كپی كنید یا انتقال دهید.  
برای استفاده از این ابزار ابتدا تصویر مورد نظر را باز كرده، سپس ابزار 

 Alt مهركپی زننده را از جعبه ی ابزار برداشته و در حالی كه دكمه ی
را از صفحه كلید پایین نگه داشته اید روی پیكسل هایی كه می خواهید 

كپی شود كلیك كنید تا یك نقطه ی منبع تعیین شود. كلید Alt را 
رها كنید حال مكان نما را به جای مورد نظر برای كپی برده و یك بار 
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كلیك كنید تا كپی انجام شود.این ابزار همانند ابزار ترمیم می باشد و نوار تنظیمات یا اختیاری آن نیز 
مشابه با ابزار ترمیم است.

Pattern Stamp ابزار مُهرالگوزن
در زیر ابزار مهركپی زننده، ابزار دیگری به نام مهرالگوزن یا Pattern Stamp وجود دارد با این 
تفاوت كه مبدأیی كه از آن اطالعات را كپی می كند در تصویر نیست بلكه الگویی است كه از قبل 
تعریف شده است.برای كار با این ابزار نیز مانند ابزار مهركپی زننده، ابزار را برداشته و مكان نما را در 
قسمتی از تصویر كه  می خواهید الگوی مورد نظر ریخته شود قرار دهید.از نوار اختیاری اندازه ی قلم 
و نوع قلم را مشخص كرده و سپس در همان نوار گزینه ی            Pattern Picker را باز كنید و نوع 
 Impressionist الگویی كه می خواهید در تصویر ایجاد شود را انتخاب كنید.و اگر كنار گزینه ی
عالمت داشته باشد الگو طبق فرمول خاصی مانند نقاشی های امپرسیونیست نرم می شود و از حالت 
اولیه ی دقیق و خشك درمی آید.بعد از تعیین تنظیمات مورد نظر كلیك چپ را نگه داشته و بر روی 

قسمتی كه می خواهید ماوس را حركت دهید تا الگو در مكان موردنظر ریخته شود.

Gradient Tool و Paint Bucket Tool 5-۷ رنگ آمیزی قسمت انتخاب شده با استفاده از
Paint Bucket Tool ابزار سطل رنگ

با استفاده از ابزار سطل رنگ می توانید تمام یا بخشی از تصویر را به 
بسته  در محدوده ی  می توانید  ابزار هم  این  رنگ خاصی درآورید.با 

در  را  نظر خود  مورد  ابتدا رنگ  ابزار  این  با  كار  بپاشید.برای  را  الگو  و هم یك  بپاشید  رنگ  هم 
پر كنید را  با رنگ  از تصویر را كه می خواهید  تعیین كرده،  سپس قسمتی   Foreground Color
انتخاب نمایید در غیراینصورت  تمام سطح الیه ی مورد نظر با رنگ پوشانده می شود.ابزار سطل رنگ 
را برداشته و مكان نما را داخل قسمت انتخابی قرار دهید و یك بار كلیك كنید تا آن قسمت با رنگ 
انتخابی پر شود.در نوار اختیاری این ابزار بعضی از گزینه ها را قباًل شرح داده ایم و در اینجا از بیان 

دوباره آن ها صرف نظر می كنیم.
                     Set source for fill area: با استفاده از این گزینه در نوار تنظیمات می توانید  منبع پر 
شدن قسمت مورد نظر را تعیین كنید.با انتخاب گزینه ی Foreground ناحیه ی مورد نظر با رنگ 

پیش زمینه پر خواهد شد و با انتخاب Pattern می توانید ناحیه ی موردنظر را با یك الگو پر كنید.
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كلیك كنید تا كپی انجام شود.این ابزار همانند ابزار ترمیم می باشد و نوار تنظیمات یا اختیاری آن نیز 
مشابه با ابزار ترمیم است.

Pattern Stamp ابزار مُهرالگوزن
در زیر ابزار مهركپی زننده، ابزار دیگری به نام مهرالگوزن یا Pattern Stamp وجود دارد با این 
تفاوت كه مبدأیی كه از آن اطالعات را كپی می كند در تصویر نیست بلكه الگویی است كه از قبل 
تعریف شده است.برای كار با این ابزار نیز مانند ابزار مهركپی زننده، ابزار را برداشته و مكان نما را در 
قسمتی از تصویر كه  می خواهید الگوی مورد نظر ریخته شود قرار دهید.از نوار اختیاری اندازه ی قلم 
و نوع قلم را مشخص كرده و سپس در همان نوار گزینه ی            Pattern Picker را باز كنید و نوع 
 Impressionist الگویی كه می خواهید در تصویر ایجاد شود را انتخاب كنید.و اگر كنار گزینه ی
عالمت داشته باشد الگو طبق فرمول خاصی مانند نقاشی های امپرسیونیست نرم می شود و از حالت 
اولیه ی دقیق و خشك درمی آید.بعد از تعیین تنظیمات مورد نظر كلیك چپ را نگه داشته و بر روی 

قسمتی كه می خواهید ماوس را حركت دهید تا الگو در مكان موردنظر ریخته شود.

Gradient Tool و Paint Bucket Tool 5-۷ رنگ آمیزی قسمت انتخاب شده با استفاده از
Paint Bucket Tool ابزار سطل رنگ

با استفاده از ابزار سطل رنگ می توانید تمام یا بخشی از تصویر را به 
بسته  در محدوده ی  می توانید  ابزار هم  این  رنگ خاصی درآورید.با 

در  را  نظر خود  مورد  ابتدا رنگ  ابزار  این  با  كار  بپاشید.برای  را  الگو  و هم یك  بپاشید  رنگ  هم 
پر كنید را  با رنگ  از تصویر را كه می خواهید  تعیین كرده،  سپس قسمتی   Foreground Color
انتخاب نمایید در غیراینصورت  تمام سطح الیه ی مورد نظر با رنگ پوشانده می شود.ابزار سطل رنگ 
را برداشته و مكان نما را داخل قسمت انتخابی قرار دهید و یك بار كلیك كنید تا آن قسمت با رنگ 
انتخابی پر شود.در نوار اختیاری این ابزار بعضی از گزینه ها را قباًل شرح داده ایم و در اینجا از بیان 

دوباره آن ها صرف نظر می كنیم.
                     Set source for fill area: با استفاده از این گزینه در نوار تنظیمات می توانید  منبع پر 
شدن قسمت مورد نظر را تعیین كنید.با انتخاب گزینه ی Foreground ناحیه ی مورد نظر با رنگ 

پیش زمینه پر خواهد شد و با انتخاب Pattern می توانید ناحیه ی موردنظر را با یك الگو پر كنید.

در نوار تنظیمات این ابزار گزینه ای به نام Anti-Alias)نرمی لبه( وجود دارد 
كه اگر این گزینه را تیك دار كنید، وقتی فتوشاپ به مرز مشخصی رسید پر 
كردن آن را با توجه به مقدار Tolerance طوری انجام می دهد كه در آن 
لبه ها بخش های تیز و تند و دندانه دندانه كمتر دیده شود و نرم تر و هموارتر 

باشد. 

Gradient Tool ابزار طیف یا شیب رنگ
          این ابزار كه در باالی ابزار سطل رنگ قرار دارد به شما امكان  می دهد كه محوطه ای را با شیب 
رنگ یا طیف پر كنید. شیب رنگ عبارت است از انتقال تدریجی و نرم از رنگی به رنگ دیگر و یا 
به شفافیت، در فاصله ای خاص و به روشی ویژه. برای ایجاد طیف بر روی تصویر و یا قسمت انتخاب 
شده كافیست ابزار Gradient را از جعبه ی ابزار انتخاب كنید و در قسمت مورد نظر كلیك چپ را 
نگه داشته و خطی را ترسیم كنید تا در مسیر كشیده شده طیف مورد نظر ایجاد شود. وقتی ابزار طیف 

را برمی دارید نوار اختیاری آن نیز در باالی صفحه ظاهر خواهد شد. 
                      Edit the gradient: با كلیك بر روی این گزینه و باز كردن آن از نوار اختیاری 

می توانید نمونه ی طیفی را كه می خواهید ایجاد كنید را انتخاب نمایید. اگر از 
این گزینه رنگ مورد نظر را انتخاب نكنید، فتوشاپ به صورت پیش فرض 

طیف را از رنگ پیش زمینه به رنگ پس زمینه در نظر می گیرد. 
در بخش بعدی نوار تنظیمات پنج گزینه وجود دارد كه چگونگی اعمال طیف را تعیین می كنند كه به 

شرح هر یك از این موارد می پردازیم. 
          Linear Gradient )شیب خطی(: این نوع شیب رنگ از ابتدای یك خط راست تا انتهای آن 

اعمال می شود. 
          Radial Gradient )شیب شعاعی(: این شیب از مركز به پیرامون یك دایره اعمال می شود. 

           Angle Gradient )شیب زاویه دار(: در این شیب تغییر تدریجی رنگ از یكی به دیگری به 
طور دایره ای در شعاع 360 درجه كامل صورت می گیرد. نقطه ابتدا و انتهای مسیر چرخش،  شعاعی 

است كه كاربر تعیین می كند. 
          Reflected Gradient )شیب انعكاسی(: این طیف رنگ در ابتدا رنگ اول انتخاب كاربر را 
به كار می گیرد و تا میانه مسیر به تدریج به رنگ دوم می رسد و بعد از رنگ دوم تا انتهای مسیر دوباره 
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به رنگ اول باز می گردد. 
         Diamond Gradient )شیب لوزی یا الماسی(: این شیب از مركز با رنگ اول به شكل لوزی 

آغاز می شود و در انتها به رنگ دوم می رسد. 
                      )معكوس(: در نوار تنظیمات اگر این گزینه را تیك بزنید تا عالمت دار شود، رنگ طیف 

رنگ معكوس می شود، یعنی جای ابتدا و انتهای شیب رنگ عوض می شود. 
                  اگر این گزینه تیك دار شود یك طیف هموار و نرم با نور كمتر ایجاد خواهد شد. 

                      )شفافیت(:  این گزینه به صورت پیش فرض تیك دار می باشد و به این معناست كه اگر 
در جایی از شیب رنگ از شفافیت به كدر و یا برعكس از كدر به شفافیت برسیم، این شفافیت نادیده 

گرفته نشود. و اگر عالمت این گزینه را بردارید فتوشاپ این شفافیت را نادیده می گیرد. 

6-۷ شناخت روش و اصول پر کردن رنگ و ایجاد حاشیه ی ضربه خورده در تصویر 
Stroke و Fill با فرمان های

Fill پر كردن با فرمان
از تصویر می توان از طریق منوی  انتخاب یك قسمت  از  بعد 
 Shift+F5 و یا با استفاده از كلید میان بر Fill گزینه ی Edit
پنجره  این  از  استفاده  با  بتوان  تا  كرد  باز  را   Fill پنجره ی 
قسمت انتخاب شده و یا كل تصویر را رنگ آمیزی كرد.  در 
پنجره ی باز شده در قسمت Contents و باز كردن منوی آن 

می توانید رنگی را كه می خواهید انتخاب نمایید. در مقابل گزینه ی Mode حالت تركیبی رنگ را 
 Preserve میزان شفافیت رنگ تعیین می شود. گزینه ی Opacity می توان تعیین كرد و در قسمت
 Background حفاظت از شفافیت( زمانی كاربرد دارد كه الیه ای به غیر از الیه ی( Trancparency
كه بخش هایی از آن شفاف است را انتخاب كرده باشید. و اگر این گزینه را در صورت فعال شدن 
عالمت بزنید، رنگ فقط بخش هایی از الیه را كه در آن پیكسل ها هستند، را پر می كند و با قسمت های 

شفاف كاری ندارد. 
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Stroke ایجاد حاشیه ی ضربه خورده
با استفاده از این فرمان می توانید حاشیه ای اطراف قسمت انتخاب 
شده ایجاد كنید. ابتدا تصویری را باز كرده و قسمتی از آن را به 
دلخواه انتخاب نمایید. از منوی Edit گزینه ی Stroke را انتخاب 

نمایید تا پنجره ای به شكل روبرو باز شود.
این پنجره دارای سه بخش می باشد. 

یا  پهنا  Width می توانید  این بخش در قسمت  Stroke: در   -1
Color  می توان رنگ  عرض حاشیه را تعیین كرده و درقسمت 

حاشیه را تعیین كرد. 
Location -2: این بخش برای تعیین جایگاه حاشیه می باشد. با انتخاب گزینه ی Inside حاشیه به 
سمت داخل قسمت انتخاب شده، center حاشیه در مركز یا به عبارت دیگر بخشی از آن در داخل 
قسمت انتخاب شده و بخشی دیگر در قسمت شفاف و Outside حاشیه در خارج از قسمت انتخاب 

شده ایجاد خواهد شد. 
Blending -3: در این بخش می توانید حالت تركیب حاشیه و شفافیت آن را تعیین كنید. 

بعد از اعمال تنظیمات مورد نظر بر روی Ok كلیك كنید تا حاشیه در قسمت انتخاب شده ایجاد شود. 

Smudge و Sharpen ،Blur ۷-۷ آشنایی با ابزارهای
گاهی اوقات الزم است تا قسمتی از تصویر تار یا واضح شود یا قسمتی از تصویر را لك بیاندازیم. 
در فتوشاپ برای این كارها سه ابزار وجود دارد كه زیر ابزار Blur در جعبه ابزار قرار گرفته اند. برای 

انتخاب این ابزارها از حرف R نیز می توانید استفاده كنید. 

Blur Tool ابزار تاركننده
        با استفاده از این ابزار می توانید لبه های ضخیم و سخت تصویر را نرم كنید، این ابزار از كنتراست 
رنگ می كاهد و جزئیات را كم می كند و باعث می شود تا تصویر حالت تار یا مات پیدا كند. این ابزار 
را از جعبه ی ابزار برداشته و اندازه ی قلم مو را تعیین كنید سپس روی قسمتی از تصویر در حالی كه 
كلیك چپ را پایین نگه داشته اید بكشید. عملكرد این ابزار بستگی به تنظیمات نوار اختیاری آن دارد. 
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در نوار اختیاری بخش اول مربوط به انتخاب نوع قلم مو و اندازه ی آن است كه قباًل شرح داده شده 
است. در بخش دوم در قسمت Mode می توانید  حالت تركیب این ابزار را تعیین كنید كه به صورت 
پی فرض روی Normal قرار دارد،  به طور مثال در این گزینه با انتخاب Darken پیكسل های موردنظر 

هم تار و هم تاریك می شوند. 
در گزینه ی Strength قدرت و شدت عمل تار كردن تعیین می شود كه پیش فرض آن 50 درصد 
است و هر چه از مقدار آن كم كنید، شدت عمل تاركردن كمتر می شود و بالعكس. و در نهایت 

تمام  می شوید  باعث   Sample All Layers انتخاب گزینه ی  با 
الیه هایی كه در حال حاضر در تصویر دیده می شوند،  تحت تأثیر 

عمل تار شدن قرا ر گیرند. 

Shaerpen ابزار واضح كننده
         این ابزار زیر ابزار تاركننده قرار گرفته است و كارش برعكس ابزار قبلی می باشد، یعنی در 

نقاط كنار هم تضاد رنگی را افزایش می دهد و بنابراین  روشنی یا وضوح تصویری آن ها را افزایش 
می بخشد. در هنگام استفاده از این ابزار باید دقت كنید كه در صورت استفاده زیاد از آن در تصویر 

ایجاد نویز یا خراشیدگی می كند و باعث خرابی آن می شود. نوار 
اختیاری این ابزار مانند ابزار قبلی است و فقط یك تفاوت با آن 

دارد و آن گزینه ی Protect Details)حفظ جزئیات( است. این 
گزینه به صورت پیش فرض تیك دار است زیرا باعث می شود كه 

اگر روی قسمتی از تصویر زیاد این ابزار را استفاده كردید، پیكسل های مرتبط با جزئیات تصویر 
تحت تأثیر قرار نگیرد و كار از حالت طبیعی خارج نشود. 

نكته : ابزار محوكننده و واضح كننده را نمی توانید ضد هم استفاده كنید. بدین منظور كه اگر تصویری 
را مات یا محو كردید نمی توانید با این ابزار آن را به حالت قبلش برگردانید، چون برنمی گردد،  فقط 

خراب می شود.

Smudge Tool ابزار لك اندازی
        این ابزار امكان می دهد كه فتوشاپ عمل كشیدن قلم مو روی رنگ خیس را تقلید كند. با 

انتخاب این ابزار و كشیدن آن روی تصویر  پیكسل های  تصویر كشیده شده و جابه جا می شوند، 
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در نوار اختیاری بخش اول مربوط به انتخاب نوع قلم مو و اندازه ی آن است كه قباًل شرح داده شده 
است. در بخش دوم در قسمت Mode می توانید  حالت تركیب این ابزار را تعیین كنید كه به صورت 
پی فرض روی Normal قرار دارد،  به طور مثال در این گزینه با انتخاب Darken پیكسل های موردنظر 

هم تار و هم تاریك می شوند. 
در گزینه ی Strength قدرت و شدت عمل تار كردن تعیین می شود كه پیش فرض آن 50 درصد 
است و هر چه از مقدار آن كم كنید، شدت عمل تاركردن كمتر می شود و بالعكس. و در نهایت 

تمام  می شوید  باعث   Sample All Layers انتخاب گزینه ی  با 
الیه هایی كه در حال حاضر در تصویر دیده می شوند،  تحت تأثیر 

عمل تار شدن قرا ر گیرند. 

Shaerpen ابزار واضح كننده
         این ابزار زیر ابزار تاركننده قرار گرفته است و كارش برعكس ابزار قبلی می باشد، یعنی در 

نقاط كنار هم تضاد رنگی را افزایش می دهد و بنابراین  روشنی یا وضوح تصویری آن ها را افزایش 
می بخشد. در هنگام استفاده از این ابزار باید دقت كنید كه در صورت استفاده زیاد از آن در تصویر 

ایجاد نویز یا خراشیدگی می كند و باعث خرابی آن می شود. نوار 
اختیاری این ابزار مانند ابزار قبلی است و فقط یك تفاوت با آن 

دارد و آن گزینه ی Protect Details)حفظ جزئیات( است. این 
گزینه به صورت پیش فرض تیك دار است زیرا باعث می شود كه 

اگر روی قسمتی از تصویر زیاد این ابزار را استفاده كردید، پیكسل های مرتبط با جزئیات تصویر 
تحت تأثیر قرار نگیرد و كار از حالت طبیعی خارج نشود. 

نكته : ابزار محوكننده و واضح كننده را نمی توانید ضد هم استفاده كنید. بدین منظور كه اگر تصویری 
را مات یا محو كردید نمی توانید با این ابزار آن را به حالت قبلش برگردانید، چون برنمی گردد،  فقط 

خراب می شود.

Smudge Tool ابزار لك اندازی
        این ابزار امكان می دهد كه فتوشاپ عمل كشیدن قلم مو روی رنگ خیس را تقلید كند. با 

انتخاب این ابزار و كشیدن آن روی تصویر  پیكسل های  تصویر كشیده شده و جابه جا می شوند، 

انگار دارید تصویر را لك می اندازید یا كثیف می كنید. نوار اختیاری این ابزار نیز مانند ابزارهای 
قبلی می باشد تنها تفاوت آن در گزینه ی Finger Painting )نقاشی با انگشت( می باشد كه اگر 
تیك دار باشد به جای اینكه از پیكسل هایی كه زیر ابزار قرار گرفته اند نمونه گیری شود، فتوشاپ  
رنگ پیش زمینه ی موجود در نمونه رنگ Foreground در پایین جعبه ی ابزار را به عنوان رنگ 

لك اندازی به كار می گیرد. اگر این گزینه تیك  نداشته باشد در هنگام استفاده از ابزار با نگه داشتن 
كلید Alt از صفحه كلید می توانید این خصوصیت را فعال 

كنید.  

Sponge و Burn ،dodge 8-۷ آشنایی با ابزارهای
این دسته ابزارها برای تغییر ویژگی های نمایشی مالیم)Soft( و یا سخت)Hard( برای تصویر كاربرد 

ابزار  می توانید  ابزار  جعبه ی  از  ابزارها  این  از  استفاده  برای  دارند. 
Dodge Tool را باز كنید تا زیرمجموعه ی آن نمایش داده شود و یا 

از حرف O بهره ببرید. 

Dodge Tool ابزار روشن كننده
          وقتی این ابزار فعال باشد و با مكان نما روی هر قسمت از تصویر كه كلیك كنید یا ماوس را 

بكشید، با توجه به تنظیم های نوار اختیاری،  آن قسمت روشن تر یا به قولی ِكرم مالی خواهد شد. نوار 
تنظیمات این ابزار به شكل زیر است:

Range )محدوده(: با كلیك بر روی این گزینه در نوار تنظیمات، منویی با سه گزینه ظاهر خواهد شد 
و با انتخاب هر یك از آن ها می توانید تعیین كنید كه كدام محدوده از تصویر روشن تر شود. 

• Shadowes )سایه ها(: با انتخاب این گزینه ابزار فقط زمانی كه مكان نما را بر روی سایه ها بكشید 
عمل خواهد كرد و آن محدوده ها روشن تر می شوند. 

نیمه تاریك تصویر را  یا  نیمه روشن  ابزار فقط نقاط  انتخاب این گزینه  با  • Midtones)نیم سایه ها(: 
تحت تأثیر قرار می دهد. به عبارت دیگر روی رنگ های میانی این ابزار عمل خواهد كرد. 

• Highlights)نقاط روشن(: با انتخاب این گزینه فقط نقاط روشن نصویر تحت تأثیر قرار می گیرند 
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و روشن تر می شوند.  
Exposure)نوردهی(: در مقابل این گزینه می توانید درصد نور نقاط مورد نظر را تعیین كنید كه هر 

چه این مقدار زیاد باشد در نتیجه نقاط روشن تر خواهد شد. 
Protect Tones)حفاظت از رنگ(: این گزینه به صورت پیش فرض 
عالمت دارد و از تغییر رنگ پیكسل ها در هنگام روشن كردن آن ها 

جلوگیری می كند. 

Burn Tool ابزار تیره كننده
          این ابزار زیر ابزار روشن كننده در جعبه ی ابزار قرار دارد و برعكس ابزار قبلی، روی هر نقطه 
از تصویر كه با ماوس كلیك كنید یا بكشید، آن نقاط تیره تر یا سوازنده می شوند. نوار اختیاری این 

ابزار نیز مانند ابزار قبلی  می باشد. 

Sponge Tool ابزار اسفنج
ابزار اسفنج هم زیر ابزار روشن كننده و در همان گروه قرار گرفته  است. كار این ابزار برخالف دو 

ابزار دیگر هم گروهش كه با نور پیكسل ها سروكار داشتند با رنگ آن هاست. یعنی كاربرد آن 
رنگ برداری/یا رنگ گذاری است، بدون این كه به میزان روشنایی تصویر دست بزند رنگ آن را 

كم می كند تا جایی كه در انتها تصویر به حالت خاكستری درمی آید به عبارت دیگر این ابزار مانند 
اسفنج عمل كرده و حالت سفیدی گچ را در تصویر می ریزد. نوار اختیاری این ابزار به صورت زیر 

است: 

Mode )حالت(: اگر روی این گزینه در نوار تنظیمات كلیك كنید منویی با دو گزینه ظاهر می شود 
كه می توانید حالت این ابزار را تعیین كنید. 

• Saturate )اشباع شود(: اگر این گزینه را انتخاب كنید، مؤلفه رنگ پیكسل ها تقویت شده و رنگ 
آشكار و تشدید و غلیظ و اشباع می شود. هر چه بیشتر با ابزار در این حالت كار كنید رنگ خالص تر 

و سیرتر می شود. 
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• Desaturate )اشباع زدایی شود(: اگر این گزینه را انتخاب كنید، پیكسل های رنگ دار رنگشان 
می پرد و به طرف خاكستری شدن پیش می روند. 

Flow )جریان(: مقدار این گزینه بین 1 تا 100 درصد قابل تنظیم است و از طریق آن می توان میزان 
یا شدت تأثیر رنگ گذاری/رنگ برداری را كنترل كرد. در میزان 100 ابزار با شدت تمام كار 

می كند. 
Vibrance )طراوت(: با انتخاب این گزینه اثر ابزار محدود به 

این می شود كه تا ممكن است طراوت و سرزندگی رنگ را 
باالتر ببرد. 
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1. كدام ابزار برای كپی زدن قسمتی از تصویر بر روی قسمت دیگر استفاده می شود؟
History )الفBrush )بClone Stamp )جStamp )د

2. انتخاب كدام گزینه در قسمت Location مربوط به پنجره ی Stroke، سبب می شود كه 
عمل تورفتگی به سمت داخل انجام شود؟

Center )الفOutside )بInside )جWidth )د
3. كدام ابزار سبب مات و نرم كردن تصویر می شود؟

Blur )الفSharpen )بSmudged )د( هر سه موردج
 Sponge و   Burn  ،Dodge مجموعه ی  ابزارهای  برای  بر،  میان  یا حرف  میان بر  كلید   .4

چیست؟
R )الفD )بB )جO )د

1. قسمتی از یك تصویر را با استفاده از ابزار ترمیم نقطه ای، ترمیم كنید به طوریكه بافتی تصادفی 
متناسب با محیط و رنگ تصویر جایگزین آن شود. 

2. قسمتی از تصویر را با استفاده از Patch Tool انتخاب كرده و تنظیمات را طوری قرار دهید كه با 
حركت قسمت انتخاب شده مقصد در مبدأ كپی شود.

با  را  مختلفی  طرح های  قلم  نوک  تغییر  و  قلم مو  ابزار  از  استفاده  با  كرده،  باز  جدید  فایل  یك   .3
رنگ های متفاوت ایجاد نمایید. 

4. یك تصویر باز كرده و با استفاده از ابزار مناسب رنگ قسمتی از تصویر را با یك رنگ به دلخواه 
جایگزین كنید. 

5. قسمتی از یك تصویر را با استفاده از ابزار مهركپی زننده در جایی دیگر از تصویر كپی كنید. 
6. یك فایل جدید باز كرده و با استفاده از مهرالگوزن، الگویی را در صفحه ایجاد كنید كه شفافیت 

آن 80 درصد باشد. 

پرسش های چهارگزینه ای فصل هفتم

سؤاالت عملی فصل هفتم
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۷. در یك تصویر دو قسمت را به صورت جداگانه انتخاب نموده، با استفاده از سطل رنگ درون یكی 
از آن ها را رنگ و درون دیگری را با یك الگو پر كنید.

8. یك تصویر باز كرده و با استفاده از ابزار مناسب یك طیف از نوع الماس با شفافیت 60 درصد 
روی آن ایجاد كنید. 

9. یك فایل جدید باز كرده و با استفاده از گزینه ی Fill روی صفحه یك رنگ با حالت تركیبی 
Dissolve ایجاد نمایید. 

10. یك فایل جدید باز كرده و یك حاشیه ی ضربه خورده بیرونی به رنگ قرمز در صفحه ایجاد كنید. 
11. با استفاده از ابزار مناسب قسمتی از تصویر را مات یا محو كنید. 

12. با استفاده از ابزار مناسب قسمتی از تصویر را واضح تر كنید. 
13. با استفاده از ابزار مناسب قسمتی از تصویر را لك بیاندازید به طوریكه رنگ پیش زمینه به عنوان 

رنگ لك اندازی در نظر گرفته شود. 
14. با استفاده از ابزار مناسب قسمت های میانی تصویر را روشن تر كنید به طوریكه درصد نوردهی یا 

روشنایی ۷0 درصد باشد. 
15. با استفاده از ابزار مناسب قسمتی از تصویر را تیره تر كنید. 

16. با استفاده از ابزار Sponge قسمتی از رنگ تصویر را اشباع كنید. 
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توانایی بررسی و تنظیم نور، رنگ و کنتراست تصویر
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1-8 آشنایی با مفهوم نور، کنتراست و رنگ در تصاویر و تأثیر آن ها در کیفیت ظاهری تصاویر
)Light(نور

نور صورتی از انرژی است كه توسط اجسام داغ تابش می شود. در دنیای رایانه، نور با بازی و درخشش 
پیكسل ها ایجاد شده و از نمایشگر تابش می شود. نور زیاد باعث از بین رفتن كیفیت واقعی نمایش 

تصویر شده و كمی آن باعث از بین رفتن دید شما خواهد شد.

)Contrast(كنتراست
به معنی تعامل و تقابل بین رنگ ها است. كنتراست یعنی میزانی كه روشنایی دو نقطه ی مختلف نسبت 
به هم در تصویر تغییر می كند. با كنتراست شما می توانید كه از یك رنگ، شدت های مختلفی را به 
صورت خروجی دریافت كنید. نكته ی بعدی این كه كنتراست كمك می كند، تصویر را با وضوح 
و كیفیت باالتری ببینید. به این ترتیب وجود كنتراست میان رنگ ها صرفاً به معنای تضاد میان آن ها 
نیست، بلكه بررسی روابط و مقایسه ی میان آن هاست. مشهورترین نظریه در خصوص كنتراست رنگ 

مربوط به وجود هفت كنتراست می باشد كه عبارتند از :
2.  كنتراست تیرگی - روشنی رنگ. 1.  كنتراست ته رنگ.    

3.  كنتراست رنگ های سرد و گرم.                   4.  كنتراست رنگ های مكمل.
6.  كنتراست كیفیت رنگ. 5.  كنتراست هم زمانی رنگ ها.   

۷.  كنتراست كمیت یا وسعت سطوح رنگ ها.
كنتراست بر تفاوت بین روشن ترین و تاریك ترین قسمت های تصویر تأثیر می گذارد و روشنایی، بر 

سطح كلی نور در تصویر تأثیر می گذارد.
)Color(رنگ

هیچ چیز در جهان ذاتاً رنگی نیست بلكه نور باعث ایجاد رنگ اشیا می شود. وقتی نور به جسم می تابد، 
جسم متناسب ویژگی های خود، ضمن جذب رنگ های طیف، یك رنگ را منعكس كرده و چشم ما 

آن را جذب می كند و ما جسم را با آن رنگ شناسایی می كنیم.

2-8 آشنایی با مفاهیم Grayscale, Bitmap, Duotone و تفاوت آن ها با یكدیگر
همان طور كه ذكر شد، این گزینه ها همان مدهای رنگ بوده و دارای تفاوت های خاص زیر نسبت به 

همدیگر می باشند.
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Bitmap: این مد رنگی در واقع دو جوهر سیاه و سفید را جهت تولید رنگ هایی برای پیكسل های 
یك تصویر تركیب می كند. تصاویر موجود در این مد را 1Bit-Image  ، bitmapped می نامند 

زیرا عمق بیت آن ها یك می باشد.
Grayscale: این مد، باالی 256 درجه ی رنگ را برای خاكستری تدارک می بیند. هر پیكسل رنگ 
در این مد، روشنایی ای در دامنه ی صفر )سیاه( تا صد )سفید( را ایجاد می نماید. تصاویر سیاه و سفید 

به طور خودكار در مد Grayscale تعریف می شوند.
 monotone این مد كه در واقع با ایجاد دامنه های گوناگون رنگی از یك تا چهار یعنی :Duotone
، )3 color(،duotone )2 color(tritons و ) quad tone )4 color به ایجاد رنگ های سفارشی 
كمك می كند. به بیان دیگر فتوشاپ به شما این اجازه را می دهد تا با خلق تصاویر در وضعیت های 
چهار گانه ی این مد و ویرایش رنگ ها و تبدیل به این وضعیت ها، آن ها را برای چاپ های تك رنگ، 
دو رنگ، سه رنگ و چهار رنگ مورد استفاده قرار دهید. واژه ی Monotones در واقع همان رنگ 
خاكستری بوده و فاقد جوهرسیاه می باشد. سایر وضعیت ها نیز تركیبات گوناگونی از جوهرهای رنگی 

می باشند.

 Grayscale با CMYK یا RGB 3-8 تفاوت در تصاویر سیاه و سفید مابین فرمت های
Bitmap و مد

RGB Color: این مد رنگ در واقع برای شدت رنگ در دامنه ی صفر )سیاه( تا 255 )سفید( برای 
پیكسل هایی طراحی شده است كه از سه رنگ قرمز، سبز و آبی تركیب شده و به وجود آمده اند. 
زمانی كه میزان هر سه رنگ یكسان باشد رنگی خاكستری را به وجود می آورد. تصاویر دارای مد 
رنگی RGB دارای سه رنگ و یا سه كانال رنگی می باشند كه تكثیر پی در پی آن ها باعث تولید 
رنگ های روی صفحه نمایش می گردد. سه كانال رنگ به 24 بیت )8bits × 3 channels( ترجمه 
می شود، كه شامل اطالعات رنگ برای هر پیكسل می باشد. با این 24 بیت می توان باالی 16/۷ میلیون 
رنگ را ایجاد نمود. با 48 بیت )bits per channel 16( بیشتر رنگ ها باز تولید شده و یا تكرار 
می شوند. این مد رنگی بیشتر برای نمایش صفحه مانیتور به كار می رود. این بدین معناست كه حتی 
اگر تصویر شما از مد رنگ غیرنمایشی باشد باز هم آن را تبدیل به مد RGB می كند كه قابل نمایش 

بر روی مانیتور باشد. 
CMYK Color: برای چاپ كاربرد داشته و آنچه كه شما در صفحه نمایش می بینید با چاپ نهایی 
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از  تیره ترین رنگ ها  پایین ترین درصدها و  تفاوت عمده ای وجود دارد. روشن ترین رنگ شامل 
تخصیص باالترین درصدها به دست می آید زیرا میزان غلظت رنگ در این حالت بیشتر خواهد بود. 
در مد RGB می توانید افكت هایی را به تصویر اعمال نمایید كه در مد CMYK  این كار ممكن 

نیست.

4-8 انتخاب Mode یا حالت تصویر 
برای تغییر حالت )Mode( یا مُد تصویر كافی است از منوی 

 Image گزینه ی Mode را انتخاب كنید و از منوی ظاهر شده 
نوع حالت یا مُد مورد نظر را انتخاب نمایید. بر روی هر مدی كه 

می خواهید كلیك كنید تا بر روی تصویر اعمال شود. 
1-4-8 تبدیل تصاویر رنگی به تصاویر سیاه و سفید با تغییر دادن 

Mode آن ها
در این روش هم تصویر به حالت سیاه و سفید تبدیل خواهد شد 
و هم مُد آن برای نمایش و چاپ تغییر خواهد  كرد. برای تبدیل 
یك تصویر به حالت سیاه و سفید ابتدا تصویر مورد نظیر را باز 
زیرگزینه ی   Mode گزینه ی   Image منوی  از  سپس  كرده 
كه  پیغامی  پنجره ی  سپس در  كنید،  انتخاب  را   Desaturate

نمایش داده می شود  روی گزینه ی Discard كلیك كنید تا تصویر سیاه و سفید شود. در پنجره ی 
پیغام از شما می پرسد كه »آیا اطالعات رنگ را نادیده می گیرید؟« و در 
خط دوم این پیغام توصیه می كند كه برای كنترل نحوه ی تبدیل از فرمان 
Black & White در گزینه ی Adjustments استفاده كنید. دلیل مهم 
بودن این پیام آن است كه تبدیل معمولی تصویر رنگی به خاكستری معموالً 

كار خوبی نخواهد بود و همیشه بهتر است ابتدا تصویر رنگی را از طریق فرمان Black & White به 
منظور بدست آوردن بهترین حالت سیاه و سفید، به خاكستری تبدیل كرد سپس مُد آن را تغییر دهید 

تا بهترین تصویر ممكن را به دست آورید. 
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Bitmap 2-4-8 تبدیل تصاویر سیاه و سفید با طیف های خاکستری به
حالت  به  را  خاكستری  سفید  و  سیاه  تصویر  یك  این كه  برای 
نقاشی تبدیل كنید ابتدا باید آن را به مد Bitmap انتقال دهید. 
برای این كار ابتدا تصویر مورد نظر را باز كرده سپس از منوی 
 Image گزینه ی Mode زیرگزینه ی Bitmap را انتخاب نمایید 

تا پنجره  ی مقابل نمایش داده شود.
در  و  دهید  تغییر  را  تصویر  كیفیت  می توانید   Resolution قسمت  در 
این  باز كردن  با  تعیین كنید كه  را  انجام كار  Method شیوه ی  قسمت 
گزینه و انتخاب هر یك از زیرگزینه های آن شبیه سازی تركیب خاصی 

به تصویر اعمال می شود. 
 Grayscale تصویر  مد  كه  است  فعال  زمانی   Bitmap گزینه ی  نكته: 

باشد.
3-4-8 تبدیل تصاویر سیاه و سفید به رنگی 

برای تبدیل تصاویر سیاه و سفید یا Grayscale به رنگی، ابتدا تصویر مورد نظر را باز كرده سپس از 
طریق منوی Image گزینه  ی Mode زیرگزینه ی RGB Color را انتخاب كنید. در این حالت مد 
تصویر به مد  RGBتبدیل خواهد شد. توجه داشته باشید با تغییر مُد تصویر،  در رنگ تصویر تأثیر 

ندارد بدین منظور كه در ظاهر رنگ تصویر همچنان خاكستری است. 

4-4-8 تبدیل Grayscale به Doutone برای تغییر رنگ تصویر سیاه و سفید به حالت 
دلخواه 

Doutone تصویری است خاكستری یا Grayscale كه دو رنگ دارد كه فقط زاویه ی چاپشان با هم 
فرق می كند. برای تبدیل تصویر به حالت دوتن بعد از اعمال 
گزینه ی   Image منوی  از  تصویر،  روی  بر   Grayscale
انتخاب  با  انتخاب كنید.  را   Doutone Mode زیرگزینه ی 
 Doutone این گزینه پنجره ای به شكل روبرو برای تنظیمات

به نام Doutone Option باز می شود. 
در قسمت Type می توانید نوع و مدل اعمال Doutone را 
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تغییر داده و حالت های مختلف تركیبی را در قسمت Inkها تعیین كنید. 
 

 Mode 5-4-8 تبدیل تصویر رنگی با فرمت مشخص به تصویر سیاه و سفید بدون تغییر
یا فرمت  آن ها

در این روش بدون این  كه مد تصویر را تغییر دهید می توانید تصویر را از حالت رنگی به حالت سیاه و 
 Adjustments گزینه ی Image سفید تغییر دهید. بعد از وارد كردن تصویر به نرم افزار از طریق منوی
زیر گزینه  ی Desaturate به معنی رنگ زدایی را انتخاب كنید تا تصویر شما به حالت سیاه و سفید 

تبدیل شود. كلید میان بر این گزینه Shift+Ctrl+U می باشد.

5-8 آشنایی با هیستوگرام تصویر 
هیستوگرام عبارت است از نمایش تصویری نحوه ی توزیع و فراوانی یك قسمت به صورت نمودار 
میله ای. در فتوشاپ تصویر چیزی نیست جز عددهایی كه هریك از آن ها نماینده ی درجه ی خاصی 
به ترتیب خاصی كنار هم قرار گرفته اند. هیستوگرام  یا چیز دیگری هستند و  یا روشنایی  از رنگ 

نحوه ی توزیع اعداد مرتبط با نور و روشنایی تصویر را نمایش می دهد. برای 
نمایش پالت هیستوگرام یك تصویر، ابتدا تصویری را در فتوشاپ باز كرده 
در  تا  كنید  كلیك   Histogram گزینه ی  روی   Window منوی  از  سپس 

سمت راست نرم افزار پانل Histogram نمایش داده شود. در این پانل در هر قسمت كه نمودار به 
صورت میله ای بلند نمایش داده می شود و بدین معنی است كه سطوح روشنایی آن سطح بیشتر است 
و بالعكس ستون های كوتاه تر یعنی تعداد سطوح روشنایی در آن قسمت تصویر كمتر است. در هنگام 
كار با این پالت بهتر است كه نحوه ی نمایش كانال آن را روی گزینه ی Luminosity)درخشندگی( 

قرار دهید.برای این منظور از قسمت سمت راست و باالی 
پانل بر روی             كلیك كرده و در منوی ظاهر شده 
سپس  نمایید،  انتخاب  Expanded Viewرا  گزینه ی 
زیرگزینه ی  و  كرده  باز  را   Channels گزینه ی 
Luminosity را انتخاب كنید در این صورت هیستوگرام را 

بر اساس میزان درخشندگی تركیب رنگ های تصویر تشكیل می دهد. 
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6-8 شناخت روش و اصول تنظیم نور و کنتراست فایل های تصویری 
در نرم افزار فتوشاپ راه های مختلفی برای انجام این عملیات وجود دارد كه به شرح آن ها 

می پردازیم. 
1-6-8 آشنایی با دستور Brightness / Contrast )روشنایی / کنتراست(

برای تنظیم روشنایی و كنتراست تصویر به صورت دستی از منوی 
Brightness/ و زیرگزینه ی Adjustments گزینه ی Image

Contrast را انتخاب كنید. 

Brightness دستور
تنظیم  است،  گرفته  قرار   Brightness عنوان  زیر  كه  متحركی  زبانه ی  طریق  از  تصویر  روشنایی 

می شود. اگر می خواهید تصویر را روشن تر كنید زبانه را به سمت راست 
حركت دهید و اگر می خواهید تصویر تیره تر شود زبانه را به سمت چپ 
باشد  تیك دار  پنجره  پایین  در   Preview گزینه ی  اگر  دهید.  حركت 
می توانید قبل از تأیید عملیات پیش نمایش كار را روی تصویر مشاهده كنید. 
با تغییر میزان روشنایی تصویر در پانل هیستوگرام نیز تغییراتی را مشاهده 

خواهید كرد، پانل هیستوگرام بعد از تغییردادن این گزینه به صورت مقابل نمایش داده خواهد شد، 
فعلی  نشان می دهد، و رشته كوه سفید وضعیت  را  قبلی  رشته كوه خاكستری وضعیت هیستوگرام 
هیستوگرام را نشان می دهد. كه نشان می دهد نقاط تاریك سریع تر از نقاط روشن،  روشن تر شده اند و 
Brightness/ این جابه جایی به شكل پهن صورت گرفته است. برای درک بهتر موضوع اگر در پنجره ی
تغییر دهید  را   Brightness زبانه ی  و  بگذارید  را عالمت   Use Lagacy Contrast كنار خانه ی 
آنگاه در پانل هیستوگرام خواهید دید كه این جابه جایی به صورت یكدست اتفاق نخواهد افتاد و در 
سمت راست یا چپ پانل نقاط جمع می شوند و یك خط راست را تشكیل می دهند، كه نشان دهنده ی 
این است كه بعضی نقاط از پانل بیرون زده اند و شما آن نقاط را به صورت سفید یا سیاه مطلق در 

تصویر خواهید دید. 

Contrast دستور
اختالف درجات روشنایی را به اصطالح تضاد روشنایی یا Contrast گویند. چشم انسان تصویری 
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را كه تضاد روشنایی در آن بیشتر است را بیشتر از تصویری كه نور بیشتر دارد، می پسندد. بنابراین 
بهتر است پس از تنظیم روشنایی تصویر در حد مقبول، تضاد یا كنتراست تصویر نیز تغییر كند، به 
 Brightness در زیر زبانه ی Contrast زبانه ی Brightness/Contrast همین دلیل در پنجره ی

قرار دارد. تغییرات این زبانه نیز مانند زبانه ی روشنایی می باشد. 

2-6-8 دستور Auto Contrast )کنتراست خودکار(
از این گزینه برای تنظیم خودكار كنتراست می توانید در تصویر استفاده كنید. از منوی Image روی 
گزینه ی  Auto Contrast كلیك كنید تا تنظیم كنتراست و تضاد رنگی به صورت خودكار روی 

تصویر اعمال شود. برای استفاده از این فرمان كلید میان بر  Alt+Shift+Ctrl+L نیز كاربرد دارد. 

3-6-8 دستور Levels و تنظیم نور و کنتراست از طریق آن 
این گزینه برای تنظیم نور، تیرگی و خاكستری تصاویر استفاده می شود و به صورت ریتمی و 

 Image نموداری به سطوح رنگ نظم می بخشد. از منوی
گزینه ی Adjustments زیرگزینه ی Levels را انتخاب 
كنید و یا از كلید میان بر Ctrl+L استفاده كنید تا پنجره ی 

مقابل باز شود.
در پنجره شكل آشنای هیستوگرام را مشاهده می كنید، در 
زیر شكل هیستوگرام سه زبانه  به شكل مثلث دیده می شود 
 )Input Sliders( ورودی  متحرک  زبانه های  آن ها  به 

می گویند. به همین دلیل نام هیستوگرام نیز Input Levels است. 
• زبانه ی سمت راست كه سفید است به نام زبانه ی White Input slider )زبانه ی متحرک 

ورودی( معروف است و برای شفاف كردن تصویر كاربرد دارد. در واقع نقاط روشن تصویر را 
روشن تر می كند. 

• زبانه ی وسط كه خاكستری است، به نام Gamma Input slider )زبانه  ی متحرک گاما( شناخته 
است  عبارت  تصویر  گامای  عبارتی  به  دارد.  كاربرد  سایه روشن  و  روشنایی  تنظیم  برای  و  می شود 
مثال در  برای  یا خاكستری های تصویر«.  میانی  مقادیر روشنایی  بین  یا تضاد  »درجه ی كنتراست  از 
تغییر گامای تصویر می توانید  با  است  مهم  بسیار  پزشكی دیدن جزئیات عكس  تصویربرداری های 
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نمایش جزئیات تصویر را بهتر كنید. 
• زبانه ی سمت چپ كه سیاه است،  Black Input slider )زبانه ی متحرک ورودی سیاه( نام 

دارد،  و برای تنظیم سایه ها و كم و زیادی آن ها استفاده می شود. در واقع نقاط تیره تصویر را تیره تر 
می كند.

انتخاب روشنایی زبانه ها توسط قطره چكان 
 فتوشاپ سه قطره چكان نمونه گیری در نظر گرفته است كه با استفاده از آن 

می توانید رنگ مورد نظر را برای سفیدی، گاما، و سیاهی تعیین كنید. روش كار با آن ها بسیار ساده 
می باشد. روی قطره چكان مورد نظر كلیك كنید تا انتخاب شود، سپس مكان نما را وارد تصویر كنید 

و روی نقطه ی مورد نظر در تصویر كلیك كنید.  انتخاب نقطه در تصویر بستگی به قطره چكانی 
دارد كه برداشته اید كه به شرح عملكرد هر قطره چكان می پردازیم. 

         Sample in image to black point: اگر قطره چكان سیاه را انتخاب كرده باشید، در 
تصویر به دنبال تیره ترین نقطه ی تصویر باشید و روی هر نقطه ای با هر درجه ای از تیرگی كه 

می خواهید از این به بعد فتوشاپ آن را به عنوان تیره ترین درجه ی روشنایی ها محسوب می كند. 
فتوشاپ فوراً روشنایی آن پیكسل را در خانه ی زبانه ی سیاه می گذارد و زبانه ی سیاه را هم روی 

آن درجه از روشنایی تنظیم می كند. توجه داشته باشید كه هر چه رنگ به سمت سیاه انتخاب شود، 
تصویر كمتر تیره خواهد شد. 

         Sample in image to set gray point: با این ابزار نیز مانند مرحله ی قبل عمل كنید با این 
تفاوت كه در تصویر روی نقطه ی میانی یا خاكستری تصویر كه می خواهید فتوشاپ از این به بعد 

آن را به عنوان سایه روشن انتخاب كنید كلیك كنید.  
         Sample in image to white point: با انتخاب این قطره چكان در تصویر به دنبال 

روشن ترین نقطه ی تصویر باشید و روی هر نقطه ای كه می خواهید از این به بعد فتوشاپ آن را 
به عنوان روشن ترین درجه ی روشنایی ها محسوب كند كلیك كنید. هر چه رنگ به سمت سفید 

انتخاب شود، تصویر كمتر روشن  می شود. 

Output Levels تنظیم سطح خروجی تصویر
وقتی روشنایی تصویری را تنظیم می كنید، باید در نظر داشته باشید 
این تصویر را برای كدام كار می خواهید. یكی از چیزهایی كه باید 

بدانید آن است كه تكنولوژی افست در زمینه ایجاد تاریك و روشنی در تصویر رنگی از طریق 
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چاپ چهاررنگ، محدودیت دارد. محدودیت هر ماشین چاپ بسته به مدل و نو و كهنه بودن 
متفاوت است. در تصویر افست معموالً از سطح روشنایی خاصی به باال یا به پایین جزئیات حذف 

می شود. در اصطالح فنی چاپ به این dot %5 )پنج درصد دات( گفته می شوود. بدین معنی كه 
اگر برای مثال اطالعات یا جزئیات زیادی در بخش روشن تصویر وجود دارد كه باالتر از سطح 

روشنایی 250 است، در تصویر سفید مطلق خواهند شد. در این مواقع باید از شخص پرسیده شود 
كه روشنایی از چه مقدار به باال چاپ نخواهد شد.سپس به بخش Output Levels در پنجره ی 

Levels آمده در این قسمت دو زبانه ی سیاه )سمت چپ( و زبانه ی سفید )سمت راست( می بینید. 
این زبانه ها در حالت عادی روی 255 و 0 است. حال اگر گفته شود از سطح روشنایی 243 به باال در 
تصویر جزئیات همه از بین می رود و همه سفید كامل چاپ می شوند، زبانه ی سفید را ماوس گرفته و 

به این سطح )243( حركت دهید.

Channels تنظیم سطح های روشنایی برای کانال ها
در فتوشاپ اگر تصویری را در حالت RGB باز كنید در پالت Channels چهار سطر می بینید، 

یكی از این سطرها عنوان RGB است كه خود تصویر را نشان می دهد. باقی سطرها به ترتیب 
عبارتند از Red كه قرمزها را نشان می دهد،  سطر Green كه سبزها و Blue كه آبی ها را نشان 

می دهد.به هر یك از این سطرها Channels گفته می شود. هر پانل در واقع یك تصویر خاكستری 
است. حال در پنجره ی Levels می توانید تنظیم سطح های روشنایی رنگی را روی تك تك این 

كانال ها كار كنید. برای این  كار گزنیه  ی Channels را باز كرده و كانال مورد نظر خود را انتخاب 
نمایید. برای مثال اگر كانال RGB را انتخاب كنید تغییر رنگ بر روی هر سه مدل رنگ اتفاق 
خواهد افتاد ولی اگر به عنوان مثال مدل Red را برگزینید، تغییر رنگ به سمت قرمز سوق داده 

می شود. 
در پنجره ی Levels دكمه ای به نام Auto وجود دارد كه با كلیك بر روی آن روشنایی تصویر 
به صورت خودكار تنظیم می شود. و گزینه ی Options برای تنظیمات پیشرفته تر تصحیح رنگ 

خودكار كاربرد دارد. 

Curves 4-6-8 شناخت تصحیح روشنایی و رنگ تصویر با استفاده از فرمان
فرمان Curves )منحنی ها( قوی ترین فرمان تصحیح روشنایی تصویر در فتوشاپ است. اگر در 

هنگام استفاده از این فرمان بهتر است تا پالت Histogram فعال باشد. برای فعال كردن گزینه ی 
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Curves از منوی Image گزینه ی  Adjustments را انتخاب كنید و در منویی كه ظاهر می شود 
زیرگزینه  ی Curves را انتخاب كنید و یا از 

كلید میان بر Ctrl+M استفاده نمایید تا پنجره ی 
Curves باز شود.

در پنجره ی باز شده در مربع 
شطرنجی هیستوگرام كم رنگ تصویر 

باز شده را می بینید. در زیر این 
مربع یك نوار شیب روشنایی از سیاه مطلق به 

سفید مطلق دیده می شود كه مشابه نوار روشنایی دستور Levels است. در پایین این نوار در سمت 
راست زبانه ی متحرک سفید و در سمت چپ زبانه ی متحرک سیاه را می بینید. در این پنجره دو نوار 

روشنایی به صورت افقی و عمودی نمایش داده می شود. تصویری را كه در فتوشاپ باز می كنید 
در این فرمان به عنوان تصویر ورودی Input در نظر گرفته می شود و زمانی كه روی این تصویر 
تغییراتی را اعمال می كنید به عنوان تصویر خروجی Output در نظر گرفته می شود. بنابراین نوار 

روشنایی افقی نمایش دهنده ی روشنایی های تصویر ورودی و نوار روشنایی عمودی نشان دهنده ی 
روشنایی هایی است كه از این فرمان خارج شده و به فتوشاپ برمی گردد.  

خط موربی كه از رأس باال و راست به رأس پایین و چپ منطقه ی مربع شكل می رود به اصطالح 
منحنی Curve نامیده می شود و تغییراتی را می خواهید در تصویر خروجی داشته باشید باید از طریق 

این منحنی ایجاد كنید. اگر مكان نما به داخل این مربع برده شود هر كجا كه قرار بگیرد، در زیر 
كلمه ی Input مقدار درجه ی روشنایی تصویر ورودی و در زیر كلمه ی Output مقدار درجه ی 

روشنایی تصویر خروجی نمایش داده خواهد شد. در تصویر مقابل، چون 
بر روی خط منحنی كلیك كرده ایم و منحنی را جابه جا نكرده ایم، مقدار 

ورودی و خروجی یكسان است. 
برای تغییر دادن و جابه جا كردن منحنی بهتر است روی آن نقاطی را 

ایجاد كنیم و با استفاده از آن ها منحنی را حركت دهیم. به این نقاط، نقطه ی عطف می گوییم. برای 
ایجاد نقطه ی عطف در منحنی، مكان نمای ماوس را روی منحنی بگذارید و كلیك كنید، در این 
صورت بدون آن كه منحنی از جایش تكان بخورد روی آن یك نقطه ی عطف به وجود می آید. 
نقطه ی عطف به صورت یك مربع كوچك روی خط منحنی نمایش داده می شود. برای انتخاب 
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نقاط عطف می توانید مكان نمای ماوس را روی نقطه ی عطف مورد نظر برده و  یك بار كلیك كنید 
و اگر می خواهید چند نقطه ی عطف را با هم انتخاب كنید در زمان انتخاب كلید Shift را نگه دارید. 
اگر در تصویر می خواهید تیرگی های تصویر را روشن تر كنید باید نقطه ی عطفی را كه در تیره ترین 

قسمت گذاشته اید را به سمت چپ حركت دهید و برای تیره تر كردن مناطق روشن همین كار را 
بالعكس انجام دهید. 

سه قطره چكان در این پنجره دقیقاً مشابه را قطره چكان ها در دستور Levels عمل می كنند. 
در سمت راست پنجره در قسمت Show Amount of )نمایش براساس 

مقدار( دو گزینه را می توانید انتخاب كنید، Light كه تقسیم بندی هیستوگرام 
 %Pigment/Ink را براساس درجات نور)یعنی 255-0( مشخص می كند و

)یعنی 0 تا 100 درصد( كه هیستوگرام را براساس ماده ی رنگی/مركب مشخص می كند. اگر برای 
چاپ روی كاغذ تصویر را آماده می كنید گزینه ی دوم و اگر برای غیرچاپ كار می كنید گزینه ی 

اول مناسب تر است. 
در بخش پایین پنجره در قسمت Show نیز چهار انتخاب دارید كه به طور پیش فرض عالمت دار 

هستند:
• اگر گزینه  ی Channel Overlays)روی هم قراردادن كانال ها( عالمت داشته نداشته باشد، 

تغییراتی 
را كه روی تك تك كانال ها انجام می دهید را در صحنه نخواهید دید. 

• اگر گزینه ی Histogram عالمت نداشته باشد در پس زمینه ی مربع شطرنجی 
تصویر هیستوگرام نمایش داده نخواهد شد.  

• اگر گزینه ی Baseline)خط پایه( عالمت داشته باشد، حالت اولیه منحنی 
همزمان با حالت دستكاری شده اش در صحنه حضور خواهد داشت. 

• اگر گزینه ی Intersection Line )خط متقاطع( عالمت داشته باشد، به همراه مكان نما دو خط 
متقاطع بزرگ هم ظاهر می شوند تا به درستی بدانید كه كدام سطوح روشنایی را انتخاب كرده اید. 

5-6-8 استفاده از فرمان Auto Color)تنظیم خودکار رنگ(
این فرمان، صورتی خودكار از فرمان Curves است و همان كار فرمان 

Curves را به شكل خودكار و تنظیم های پیش فرض انجام می دهد. برای 
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استفاده از این فرمان از منوی Image روی گزینه ی Auto Color كلیك كنید و یا از میان بر 
Shift+Ctrl+B استفاده نمایید. با انتخاب این گزینه هم رنگ و روشنایی تصویر به صورت خودكار 

تنظیم می شود و هم ته رنگ تصویر برداشته خواهد شد. 
در استفاده از این فرمان دقت كنید كه این فرمان سعی می كند در هر تصویری كد خاكستری پیدا 

كند. اگر تصویر واقعاً خاكستری هایی داشته باشد كه بتوان از تصویر آن ها را بیرون كشید، این 
فرمان بسیار كاربرد دارد. در غیر اینصورت فتوشاپ برخی از رنگ ها و مایه ها را تبدیل به خاكستری 

می كند، در نتیجه ممكن است تصویر را كاماًل تغییر رنگ دهد و خراب كند.

۷-8 آشنایی با دستوراتی برای کار با رنگ در تصاویر 
در ادامه به دستوراتی اشاره می كنیم كه با استفاده از آن ها می توانید رنگ تصاویر را اصالح كنید. 

1-۷-8 آشنایی با Hue/Saturation)رنگ مایه/خلوص( 
همانطور كه می دانید سه رنگ اصلی چاپ عبارتند از: زرد، آبی سایان، ارغوانی ماژنتا. و سه رنگ 

اصلی نور عبارتند از: زرد، سبز و قرمز. در دایره رنگ رنگ های اصلی 
روی محیط دایره یعنی قسمت B قرار گرفته اند كه همان Hue است. هر 

یك از این رنگ های اصلی را فام یا رنگ مایه اصلی )Hue( می نامند. 
این ها رنگ های خالص و خاص هستند زیرا با تركیب   آن ها می توان 

رنگ های دیگر را ساخت. گفتیم رنگ های اصلی یا فام های اصلی در 
محیط دایره رنگ قرار می گیرند، حال اگر بخواهیم رنگ روشن تری از 

هر یك از این فام ها بدست بیاوریم، باید به آن قدری ناخالصی به رنگ سفید بیفزاییم. رنگ  مایه های 
اصلی روی محیط دایره هستند بنابراین دارای خلوص 100 می باشند. درجه  ی خلوص رنگ ها را 

Saturation می نامند. بنابراین فاصله ی بین محیط دایره تا مركز دایره یا شعاع این دایره رنگ 
قسمت A همان Saturation می باشد كه هر چه قدر به مركز نزدیك می شویم درجات بیشتری از 

ناخالص به شكل سفیدی به رنگ مایه اصلی افروده می شود. 
برای تنظیم رنگ و روشنایی تصویر با استفاده از فرمان Hue/Saturation، ابتدا تصویر موردنظر را 

باز كرده و از منوی Image گزینه ی Adjustments زیرگزینه ی Hue/Saturation را انتخاب 
كنید. و یا از كلید میان بر Ctrl+U استفاده كنید تا پنجره ی آن باز شود. در نگاه اول سه گزینه ی 
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Hue)رنگ مایه(، Saturation )خلوص یا اشباع( و
 Brightness )روشنایی( دیده می شود. در پایین پنجره دو 
 Hue نوار از طیف رنگین نوری وجود دارد كه همان طیف

می باشند، نوار باالیی رنگ مایه های فعلی تصویر و نوار پایین 
وضعیت رنگ مایه های تصویر بعد از تغییر را نشان می دهد. 

اگر زبانه ی Hue را تغییر دهید در نوارهایی كه در پایین 
تصویر قرار گرفته اند تغییرات رنگ را خواهید دید. بدین صورت كه برای هر رنگ در نوار باالیی، 

رنگ جدید در نوار پایینی و درست زیر آن قرار گرفته است، 
بنابراین خواهید فهمید كه كدام رنگ باالیی، تبدیل به كدام 
رنگ پایینی شده است. اگر تمام تصویر را برای این كار در 

اختیار فتوشاپ گذاشته باشید تصویر اكنون رنگ های 
غیرطبیعی پیدا كرده است. توجه داشته باشید با تغییر رنگ به 

سمت زرد، سبزها نیز تغییر خواهند كرد زیرا سبز از تركیب زرد و آبی به وجود می آید. اگر 
می خواهید فقط روی رنگ خاصی كار كنید بهتر است از گزینه ی انتخاب 

رنگ استفاده كنید كه در باالی زبانه ی Hue قرار دارد. با باز كردن این 
گزینه می توانید رنگ موردنظر خود را برای تغییر انتخاب كنید. بعد از 

انتخاب رنگ از این گزینه در پایین پنجره سه قطره چكان فعال 
خواهد شد و بین دو نوار رنگی یك زبانه ی مستطیل شكل ایجاد 

خواهد شد. 
در شكل مستطیلی كه بین دو نوار ایجاد شده، زبانه ی داخلی آن كه به رنگ طوسی پررنگ دیده 

می شود بیان كننده ی رنگ خالصی است كه در تصویر به كار رفته است. و زبانه های خارجی آن به 
رنگ طوسی كم رنگ كه در دو طرف زبانه ی داخلی می باشد، نشان دهنده ی رنگ هایی است كه 

رنگ اصلی به صورت تركیبی در آن ها به كار رفته است. با حركت زبانه های داخلی و خارجی این 
مستطیل می توانید تأثیر رنگ اصلی و تركیب آن را در تصویر كم یا زیاد كنید و یا برای تغییر رنگ 

زبانه ی Hue را تغییر دهید. 
در این مرحله به معرفی قطره چكان ها و نحوه ی كار با آن ها می پردازیم. زمانی كه این پنجره را 

فراخوانی می كنید این سه قطره چكان غیرفعال هستند كه با انتخاب رنگ و خارج كردن آن از حالت 
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Master این ابزارها فعال می شوند.  
با انتخاب قطره چكانی كه به صورت ساده می باشد)Eyedropper Tool( می توانید در تصویر 
 )Add to رنگ مورد نظر را انتخاب كنید و با قطره چكانی كه كنار آن عالمت)+( وجود دارد

)sample می توانید حوزه ی رنگ را توسعه و با انتخاب قطره چكانی كه كنار آن عالمت )-(
 Hue می توانید حوزه ی رنگ را كاهش دهید. با تغییر زبانه ی )Subtract from sample( می باشد

می توانید تغییر رنگ را روی این حوزه انجام دهید. 
زبانه ی Saturation: با تغییر این زبانه و حركت دادن آن به سمت چپ یا راست می توانید درجه ی 
خلوص رنگ را تغییر دهید. هرچه این زبانه را بیشتر به راست بكشانید،  درجه خلوص رنگ ها بیشتر 
می شود با تعیین زبانه روی 100+ ، تمام رنگ ها با شدت كامل می درخشند. هرچه این زبانه را بیشتر 
به چپ بكشانید، از خلوص رنگ كمتر می شود و در عوض سایه روشن ها قوی تر می شوند، با تعیین 

مقدار 100- ، تمام رنگ ها از بین می روند و فقط درجات مختلف روشنایی یا سایه روشن ها را 
می بینید. در زبانه ی Lightness نیز می توانید میزان روشنایی رنگ مایه و درجه ی خلوص را تعیین 

كنید. 
در گوشه ی سمت راست و پایین پنجره گزینه ای به نام Colorize وجود دارد كه با عالمت زدن این 

گزینه اگر تصویرتان رنگی است،  ابتدا تمام رنگ  آن حذف می شود سپس بخش  انتخاب شده یا 
كل تصویر، رنگی ابتدایی و اتفاقی به خود خواهد گرفت. البته با تغییر زبانه ها می توانید این رنگ را 

تغییر دهید. 

2-۷-8 آشنایی با فرمان Color Balance )تعادل رنگ(
این گزینه را می توانید برای تنظیم دستی نور و رنگ تصویر به كار ببرید. برای باز كردن این گزینه 

از منوی Image گزینه ی Adjustments زیرگزینه ی 
Color Balance را انتخاب كنید و یا از كلید میان بر 

Ctrl+B استفاده كنید تا پنجره ی مقابل باز شود. در 
این پنجره سه زبانه را با رنگ های اصلی است. ابتدا 
از قسمت Tone Balance)تعادل سایه روشن( در 

پایین پنجره، مشخص كنید كه می خواهید تغییر رنگ در كدام حوزه از سایه روشن انجام شود. 
پس كنار یكی از عناوین Shadows)سایه ها یا تاریكی ها(، Midtones)روشنایی های میانی( و 
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Highlight)روشنایی ها( عالمت بگذارید و سپس بسته به این كه می خواهید رنگ تصویر از كدام 
رنگ اصلی به كدام رنگ  اصلی درآید، زبانه ی مرتبط با آن را گرفته به راست یا چپ حركت 

دهید.  تیك دار كردن گزینه ی Preserve Luminosity)حفظ روشنایی( باعث می شود كه با این 
كارها در روشنایی تصویر تغییری حاصل نشود و فقط رنگ آن تغییر كند. 

3-۷-8 اصول استفاده از فرمان Replace Color)جایگزین کردن رنگ(
در نرم افزارهای واژه پرداز می توان دنبال كلمه ی خاصی از 

متن گشت و آن را با كلمه ی دیگری جایگزین نمود. فتوشاپ 
درباره ی رنگ نیز همین كار را انجام می دهد،  یعنی رنگی 

را كه می خواهید پیدا كنید و با رنگ دیگری جایگزین 
كنید. برای استفاده از این دستور از منوی Image گزینه ی 
Adjutsments زیرگزینه ی Replace Color را انتخاب 

كنید.
در باالی پنجره سه قطره چكان وجود دارد كه با استفاده از 

آن ها می توانید رنگ مورد نظر را انتخاب كنید. برای انتخاب رنگ قطره چكان ساده را برداشته و آن 
را روی رنگ مورد نظر در تصویر برده و كلیك كنید تا رنگ انتخاب شود. اگر  بخواهید رنگ های 

دیگری را هم اضافه كنید قطره چكان دارای عالمت مثبت را بردارید و روی رنگ های مورد نظر 
در تصویر كلیك كنید، و اگر می خواهید از رنگ ها كم كنید قطره چكان دارای عالمت منفی را 

بردارید.  با انتخاب رنگ در بخش باالیی پنجره در مقابل عنوان Color، رنگ انتخاب شده نمایش 
داده می شود. زبانه ی متحرک Fuzziness)میزان دقت كم( برای كم یا زیاد كردن دقت انتخاب 
می باشد، با حركت این زبانه به راست از دقت انتخاب كاسته خواهد شد)رنگ های مشابه بیشتری 

نزدیك به رنگ  انتخابی در نظر گرفته خواهد شد( و با حركت زبانه به سمت چپ به دقت انتخاب 
افزوده می شود. بخش انتخاب شده ی تصویر در وسط پنجره نمایش داده می شود كه قسمت انتخاب 
 Selection شده را روی زمینه ی سیاه و به رنگ سفید خواهید دید. در پایین تصویر دو گزینه به نام

و Image وجود دارد كه با انتخاب گزینه ی اول قسمت انتخاب شده را خواهید دید و با انتخاب 
گزینه ی دوم تصویر اصلی را به صورت رنگی خواهید دید. حال برای جایگزین كردن رنگ انتخابی 

از قسمت پایین پنجره استفاده می كنیم، همانطور كه می بنید زبانه های آشنایی داریم كه قباًل آن ها را 
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شرح داده ایم . زبانه ی Hue برای تغییر رنگ، Saturation برای خلوص رنگ و Lightness برای 
میزان روشنایی رنگ می باشد كه با جابه جایی آن ها تغییر رنگ را در تصویر خواهید دید. در قسمت 

Result نتیجه ی رنگ را خواهید دید. 

4-۷-8 استفاده از فرمان Selective Color)رنگ انتخابی(
فرمان Selective Color هم برای تنظیم رنگ است. در این دستور فتوشاپ رنگ های پیش فرضی 
را كه از پیش انتخاب كرده به شما داده و اجازه می دهد كه  آن ها را تغییر دهید. بهترین كاربرد این 
تصویر زمانی است كه مُد تصویر CMYK باشد. البته این دستور در حالت های دیگر نیز كاربرد دارد 

برای  معنی دار می شود.  است كه   CMYK در حالت  ولی 
گزینه ی   Image منوی  از  فرمان  این  از  استفاده 
Adjustments زیرگزینه ی Selective Color را انتخاب 

كنید تا پنجره ی مقابل ظاهر شود: 
ابتدا از قسمت Colors یكی از رنگ ها را انتخاب كنید ما 
در اینجا رنگ های قرمز را در تصویر انتخاب كردیم . حال: 
 )Cyan(سایان با  قرمز  رنگ  تصویر  از  قسمتی  در  اگر   •

تركیب شده باشد، می توانید با حركت زبانه ی اول به سمت چپ آن را كم كنید و با حركت كامل این 
زبانه به سمت چپ  و قرار دادن عدد آن روی 100- درصد می توانید رنگ سایان را كاماًل بردارید. و 

یا با حركت زبانه به سمت راست و قراردادن عدد روی 100+ می توانید این رنگ را زیاد كنید. 
• زبانه ی Magenta نیز مانند زبانه ی قبلی عمل می كند با این تفاوت كه رنگ ارغوانی را افزایش یا 

كاهش دهید. 
• زبانه ی Yellow رنگ زرد را كه با قرمز تركیب شده است را افزایش یا كاهش می دهد. 

• زبانه ی Black می توایند در قسمت های قرمز سیاه را اضافه یا كم كنید. 
با انتخاب هر رنگ از قسمت Colors می توانید همین كارها را انجام دهید.    

• اگر در مقابل عنوان Method در پایین پنجره گزینه یRelative )نسبی( را انتخاب كنید، مقداری 
را كه بر حسب درصد به هر یك از چهار رنگ اصلی اضافه می كنید و یا كم می كنید، درصدی از 
كل خواهد بود. )برای مثال: اگر در قسمتی از تصویر مقدار ماژنتا 50% باشد و 10 درصد از آن كم 
كنید، از مقدار آن در واقع  پنج درصد كاسته اید. اگر گزینه ی Absolute)مطلق( را انتخاب كنید، 
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آنگاه هر مقدار درصدی كه به آن اضافه كنید یا كم كنید با همان درصد خواهد بود. 
مزیت استفاده از دستور این است كه می توانید مقدار رنگ تركیبی را در مورد هر یك از رنگ های 

منو تغییر داده و تصحیح كنید بدون آن كه رنگ های دیگر را تغییر دهد. 

5-۷-8 استفاده از فرمان Gradient Map)نقشه طیف رنگ(
این دستور نیز از منوی Image گزینه ی Adjustments قابل انتخاب است. با استفاده از این 

دستور می توانید طیفی را انتخاب كرده  تا رنگ های تصویر 
با رنگ های طیف جابه جا شود. برای انتخاب طیف موردنظر 
فلش كنار كادر طیف را باز كنید تا شیب رنگ های مختلف 

را ببنید و با كلیك بر روی هر یك از آن ها همان شیب رنگ 
روی تصویر اعمال خواهد شد. 

شیب رنگ عبارت است از تغییر تدریجی یك رنگ به رنگ دیگر در طول یك فاصله. به  عبارت 
دیگر شیب رنگ مانند یك نردبانی با 256 پله است كه از 0 تا 255 شماره گذاری شده اند. در بخش 

Gradient Options اگر گزینه ی Dither را تیك دار كنید، در صورتی كه شیب رنگ انتخابی 
256 سطح نداشته باشد، با مخلوط كردن رنگ های كنارهم، رنگ هایی را كه كم دارد، می سازد. و 

اگر گزینه ی Reverse را انتخاب كنید شیب رنگ را معكوس می كند. 

8-8 شناخت روش و اصول تغییر جهت قرارگیری تصاویر در فتوشاپ 
 Image منوی  از  می توانید  تصویر  نمایش  جهت  تغییر  برای 
این  انتخاب  با  كنید.  انتخاب  را   Image Rotation  گزینه ی
نمایش  گزینه  هر  انتخاب  با  كه  می شود  ظاهر  منویی  گزینه 

تصویر تغییر خواهد كرد: 
• 1800 : با انتخاب این گزینه تصویر 180 درجه می چرخد. 

• Clockwise 900 : با انتخاب این گزینه تصویر 90 درجه در 
جهت عقربه های ساعت می چرخد. 

• Counter Clockwise 900: با استفاده از این گزینه می توانید تصویر را 90 درجه خالف 
عقربه های ساعت بچرخانید. 
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• Arbitrary:  از این گزینه برای چرخش تصویر به اندازه ی دلخواه می توانید استفاده كنید. 
 Angle با انتخاب این گزینه پنجره ای باز می شود كه در قسمت

زاویه ی مورد نظر را می توانید تایپ كنید و با انتخاب گزینه ی 
Clockwise تصویر در جهت عقربه های ساعت و با انتخاب 

گزینه ی Counter Clockwise تصویر خالف جهت عقربه های ساعت می چرخد. 
• Flip Canvas Horizontal: با استفاده از این گزینه می توانید تصویر را در جهت افقی متقارن 

كنید. 
• Flip Canvas Vertical: با استفاده از این گزینه می توانید تصویر را در جهت عمودی متقارن 

كنید.
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1.لغت .......... به معنی رنگ و نما و لغت ........... به معنی اشباع و زیاد كردن می باشد.
    Saturation و Hue )ب        Color و Hue )الف

Saturation و Color )د                                                      Hue و Saturation )ج
2.كلید میان بر پنجره ی Hue/Saturation چیست؟

 Ctrl+U )ب   Ctrl+H )الف
Ctrl+M )د   Ctrl+D )ج

3.كدام مد تصاویر را خاكستری می كند؟ 
Lab )د  Bitmap )ج  RGB )ب  Grayscale )الف

4.كلید میان بر گزینه ی Curves در فتوشاپ چیست؟ 
Ctrl+H )د  Ctrl+M )ج  Ctrl+Shift+N )ب  Ctrl+Alt+M )الف

1. با استفاده از گزینه ی مناسب مد تصویر را به حالت سیاه  و سفید تبدیل كنید. 
2. یك تصویر باز كرده و حالت آن را به نقاشی یا Bitmap تبدیل كنید. 

3. یك تصویر باز كرده و روشنایی و كنتراست آن را تغییر دهید. 
4. با استفاده از دستور Level ابتدا تیره ترین و روشن ترین نقاط تصویر را انتخاب كرده، سپس نور 

تصویر را تنظیم كنید. 
5. با استفاده از فرمان Hue/Saturation تغییرات رنگی را بر روی یك رنگ به دلخواه انجام دهید. 

6. با استفاده از فرمان Color Balance یكی از رنگ های اصلی تصویر را تغییر دهید. 
۷. با استفاده از فرمان Replace Color یكی از رنگ های تصویر را به دلخواه با رنگی دیگر 

جایگزین كنید. 
8. با استفاده دستور مناسب،  رنگ های تصویر را با یك طیف جایگزین كنید. 

9. یك تصویر باز كرده و آن را 36 درجه در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. 
10. یك تصویر باز كرده و آن را معكوس كنید. 

پرسش های چهارگزینه ای فصل هشتم

سؤاالت عملی فصل هشتم
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توانایی ایجاد ماسك بر روی الیه  و جلوه های ویژه در تصاویر
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1-۹ شناخت روش و اصول استفاده از ماسك در الیه
در فصل های قبل شرح دادیم كه با انتخاب قسمتی از تصویر فقط در همان قسمت انتخاب شده 
می توانید تغییرات اعمال كنید و قسمت هایی كه خارج از محدوده ی انتخابی هستند از تغییرات 
 Masked مصون می مانند. به قسمت خارجی كه تغییرات روی آن اعمال نمی شود محدوده ی

گویند.در این قسمت می خواهیم به ماسك الیه را شرح دهیم.
در فتوشاپ هر الیه، می تواند ماسك داشته باشد. تعداد ماسكی كه هر الیه می تواند داشته باشد سه تا 

می باشد. ماسك الیه می تواند به صورت ماسك الیه و یا ماسك سریع باشد. 
به بدنه ی خام الیه، بدون رنگ های روی آن، ماسك الیه گفته می شود. به عبارتی ماسك الیه  

زمینه ی اصلی تصویر است. هر الیه می تواند خود یك ماسك الیه باشد. 

خاصیت های ماسك الیه 
• ماسك الیه را می توان به طور بسیار دقیق و به درجه های مختلف شفاف یا كدر كرد.

• درجه شفافیت هر نقطه از ماسك الیه روی پیكسل رویش تأثیر می گذارد، باعث می شود كه نقش 
یا تصویر یا عكس روی آن هم كم رنگ یا پررنگ شود. 

• عملیات شفاف یا كدر كردن ماسك الیه را می توان همیشه و در مراحل مختلف تغییر داد. 
نحوه ی ایجاد ماسك الیه 

همانطور كه گفتیم هر الیه خود یك ماسك الیه است بنابراین ایجاد ماسك الیه یعنی به فتوشاپ 
می گویید كه ماسك الیه را نیاز دارید و باید آن را فراخوانی كنید. زمانی كه ماسك الیه را 

فراخوانی می كنید، فتوشاپ رنگ ها را بدون  آن كه كوچكترین تغییری كنند از كاغذ یا زمینه ی 
اصلی جدا می كند و بعد ماسك را كه همان كاغذ یا زمینه ی زیر تصویر است را به شكل یك 

صفحه ی سفید نمایش می دهد. 
برای فعال كردن یا فراخوانی ماسك الیه ابتدا باید یك تصویر داشته  
باشید كه الیه بندی باشد و الیه ای به غیر از الیه ی Background را 

انتخاب كرده باشید.  توجه داشته باشید زمانی 
دو تصویر را روی یكدیگر قرار می دهید الیه ی 

باالیی تصویر زیرین را كاماًل پوشش می دهد. 
برای فعال كردن ماسك الیه می توانید به یكی 
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از روش های زیر عمل كنید: 
1- از منوی Layer گزینه ی Layer Mask زیرگزینه ی Reveal All)آشكارشدن همه الیه( را 

انتخاب كنید. 
 Add layer mask 2- در پالت الیه ها از قسمت پایین الیه روی

كلیك كنید.
به هر روشی كه عمل كنید، ماسك الیه از زیر پیكسل های رنگی بیرون می آید  و در پالت الیه ها 

كنار الیه ی انتخاب شده به صورت یك زمینه ی سفید نمایش داده می شود. 
برای كار با ماسك الیه ابتدا روی ماسك الیه یكبار كلیك كنید تا مطمئن 

باشید انتخاب شده است سپس با هر یك از ابزارهای طراحی و نقاشی كه 
تاكنون یادگرفته اید می توانید روی این ماسك تغییرات ایجاد كنید و یا 

تصویری دیگر را در ماسك كپی كنید. 
توجه داشته باشید كه با هر ابزاری فقط می توانید سیاه و سفید و خاكستری بین سیاه و سفید استفاده 

كنید و نیازی به رنگ های دیگر ندارید. وقتی ماسك الیه  فعال باشد: سیاه به معنای شفافیت مطلق و 
سفید به معنای پوشانندگی كامل خواهد بود.

ما در این مثال ابزار قلم مو را با رنگ سیاه انتخاب كرده ایم 
و روی قسمتی از تصویر آن را می كشیم، همانطور كه در 

تصویر مالحظه می كنید تصویر زیرین ظاهر شده است. اگر 
در تصویر از خاكستری استفاده كنید تصویر باالیی شفافیت كمتری خواهد داشت بنابراین در تصویر 

نمایش داده می شود. 

غیرفعال کردن ماسك الیه 
می توانید در كار با تصویر به صورت موقت ماسك الیه را غیرفعال نمود. برای این  كار می توانید به 

یكی از روش های زیر عمل كنید:
1- از منوی Layer گزینه ی Layer Mask و زیرگزینه ی Disable را انتخاب كنید. 

 Disable 2- در پالت الیه روی الیه ای كه ماسك دارد كلیك راست كرده و از منوی آن گزینه ی
Layer Mask را انتخاب كنید. 

3- مكان نما را روی شكل ماسك الیه در پالت برده و دكمه ی Shift را نگه دارید و كلیك كنید تا 
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ماسك الیه غیرفعال شود. 
با غیرفعال كردن ماسك الیه به هر روشی كه ذكر شد یك عالمت ضربدر قرمز رنگ روی ماسك 

نمایش داده خواهد شد. 
برای فعال كردن دوباره ماسك می توانید هر یك از سه روش را تكرار كنید با این تفاوت كه 

گزینه ی Disable به Enable تبدیل خواهد شد. 

حذف ماسك الیه 
برای حذف كردن ماسك الیه نیز می توانید به یكی از روش های زیر عمل كنید: 

 1- از منوی Layer گزینه ی Layer Mask زیرگزینه ی Delete را انتخاب نمایید. 
2- در پالت الیه روی ماسك الیه كلیك راست كرده و گزینه ی Delete Layer Mask را 

انتخاب كنید. 
3- ماوس را روی ماسك الیه در پانل الیه برده و با نگه داشتن كلیك چپ آن را به داخل سطل 

زباله پایین پانل بكشید و در پیغامی كه پرسیده می شود اگر گزینه ی Delete را انتخاب كنید ماسك 
بدون اعمال بر تصویر حذف می شود و اگر گزینه ی Apply را انتخاب كنید ماسك ابتدا بر روی 

تصویر اعمال شده سپس حذف می شود. 

Quick Mask ماسك سریع
ماسك سریع یكی از حالت های قدیمی انتخاب كردن است كه اجازه و امكان می دهد با هر یك از 

ابزارهای نقاشی و طراحی تصویر كه دوست دارید، بتوانید اقدام به انتخاب كردن كنید. و به دلیل 
دسترسی آسان و سریع به آن ماسك سریع می گویند. 

برای استفاده از ماسك سریع روی دكمه ی ابزار ماسك سریع در پایین جعبه ابزار كه به شكل             
می باشد كلیك كنید. و یا از كلید میان بر Q استفاده كنید. 

اگر قسمتی از تصویر را انتخاب كرده باشید با كلیك بر روی ابزار Quick Mask خارج از قسمت 
انتخاب شده با پوسته ی قرمز شفاف پوشانده خواهد شد و این بدین معنی است كه قسمت های قرمز 

رنگ در ویرایش و تغییرات شركت نخواهند داشت و هر تغییری كه در تصویر اعمال كنید روی 
آن ها بی اثر خواهد بود. اما اگر قسمتی را انتخاب نكرده باشید با برداشتن ابزار ماسك سریع و 

انتخاب ابزار قلم مو روی قسمت هایی كه نمی خواهید تغییر كنند قلم مو را بكشید تا باز هم همان 
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پوسته ی قرمز رنگ ظاهر شود. شما می توانید روی ماسك سریع از فیلتر ها كه در فصل های بعدی 
شرح می دهیم نیز استفاده كنید تا بعد از خارج شدن از ماسك و ریختن رنگ یا هر چیزی در 

قسمت انتخاب شده، اثر فیلتر در آن اعمال شود. 

زمانی كه ماسك سریع را اعمال كردید، برای خارج شدن از آن كافی است روی ابزار ماسك سریع 
در پایین جعبه ابزار كلیك كنید تا به حالت استاندارد نمایش داده شود. زمانی كه از ماسك سریع 

خارج می شوید پوسته ی قرمز رنگ از بین خواهد رفت و جایش محدوده ی انتخابی را خواهید دید.  
نكته ای  كه باید مد نظر داشته باشید این است كه، هر كجا زیر رنگ قرمز باشد، در واقع حفاظت 

شده است و در نتیجه قسمت هایی كه در حالت ماسك سریع زیر پوسته شفاف قرمز قرار نگرفته اند 
در خارج از حالت ماسك سریع انتخاب می شوند. 

اگر از منوی Window گزینه ی Channels را انتخاب كنید پالت كانال ها)Channels( باز 
می شود،  در این پالت بعد از اعمال ماسك سریع یك سطر جدید 

به نام Quick Mask ایجاد می شود كه به محض خروج از این 
حالت، این سطر نیز حذف می شود. اگر بر روی این سطر دوبار 

كلیك كنید پنجره ی Quick Mask Option )تنظیمات اختیاری 
ماسك سریع( باز خواهد شد.

  پنجره ی باز شده در قسمت Color Indicates )رنگ نشان دهنده( دو انتخاب وجود دارد كه 
اگر گزینه ی Masked Areas را انتخاب كنید رنگ ماسك سریع نشان دهنده ی بخش حفاظت 

شده می باشد و وقتی به حالت عادی بر می گردید،  آن بخش را نمی توان تغییر داد.  و اگر گزینه ی 
Selected Areas را انتخاب كنید رنگ ماسك سریع، نشان دهنده ی مناطق انتخاب شده خواهد 

بود و بعد از خارج شدن از ماسك سریع روی آن مناطق می توانید تغییر ایجاد كنید. 
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در پایین پنجره در قسمت Color )رنگ( با كلیك بر روی نمونه رنگ می توانید رنگ موجود 
 Opacity ماسك سریع را كه به صورت پیش فرض قرمز است و میزان شفافیت آن را در قسمت

تغییر دهید. 

2-۹ شناخت روش و اصول استفاده از افكت ها یا جلوه های ویژه در الیه های مختلف یك تصویر
در فتوشاپ می توان به هر الیه جلوه و افكت های مختلفی داد، این جلوه های ویژه بر محتوای الیه ها 

اعمال می شوند. برای اینكه الیه ای بتواند جلوه های ویژه را به خوبی بازتاب كند باید در آن 
بخش های شفاف و پوشا وجود داشته باشد. نكته ای كه باید به آن توجه داشته باشید این است كه 

جلوه های ویژه، تنظیم هایی است كه به یك الیه افزوده می شود. این تنظیم ها را می توانید تا هر زمان 
می خواهید نگه دارید و قابل تغییر می باشند. فتوشاپ وقتی به الیه ای 

جلوه ی ویژه اعمال می كنید آن را در پالت Layers در زیر همان الیه 
نمایش می دهد. تعداد جلوه های ویژه ده عدد است و هر الیه می تواند 

بین یك تا ده جلوه ی ویژه به طور همزمان داشته باشد. با ایجاد جلوه بر 
روی یك الیه در سمت راست نام آن الیه یك عالمت fx نمایش داده 

خواهد شد كه مخفف كلمه ی Effects می باشد. در سمت چپ هر یك از جلوه های اعمال شده به 
الیه شكل چشم وجود دارد كه با كلیك بر روی آن می توانید یك جلوه را بدون این كه حذف 

شود، موقتاً در تصویر خاموش كنید. با این كار عالمت چشم از كنار آن جلوه برداشته خواهد شد. 

برای استفاده از جلوه های ویژه بر روی یك الیه می توانید به یكی از روش های زیر عمل كنید: 
1- از منوی Layer گزینه ی Layer Style را انتخاب 
و از منویی كه ظاهر می شود روی جلوه ی ویژه ای كه 
می خواهید كلیك كنید تا پنجره ی Layer Style باز 

شود. 
2- روی الیه ی مورد نظر دوبار پیاپی كلیك كنید تا 

پنجره ی Layer Style باز شود. 
3- در پایین پالت الیه روی گزینه ی fx كلیك كنید و 

از منوی ظاهر شده روی یكی از جلوه ها كلیك كنید تا 
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پنجره ی جلوه های ویژه باز شود. 
به هر یك از روش های باال عمل كنید پنجره ای به شكل زیر باز خواهد شد كه در سمت چپ پنجره 
ستونی وجود دارد كه شامل جلوه های مختلف می باشد كه در ادامه به شرح هر یك از این جلوه ها و 

نحوه ی كاركرد آن ها خواهیم پرداخت. در باالی پنجره اولین گزینه ای كه نمایش داده می شود، 
زبانه ی Styles )سبك ها( می باشد، كه اولین گزینه ی آن Belending Options است كه با باز 

شدن پنجره به صورت 
پیش فرض فعال است. 

توجه داشته باشید در این 
پنجره هر جلوه ای را كه 
انتخاب كنید، مربع كنار 

آن جلوه عالمت دار 
خواهد شد. 

Bevel & Emboss جلوه ی ویژه ی شیب دار و برجسته کردن
این جلوه ها با لبه ی شی كار می كنند و لبه را شیب دار یا برجسته می كنند. این جلوه تنها منویی است 

 ،Texture( كه دو منوی فرعی
Contour( را دارد. 

با انتخاب این جلوه بخش وسط پنجره 
نیز تغییر می كند، كه دارای دو قسمت 

می باشد، Structure)ساختار( كه شكل 
برجسته كاری یا شیب دار كردن را 

مشخص می كند و Shading)سایه زنی( 
كه نحوه ی ایجاد سایه از ساختار 

 Structure برجسته كاری شده را مشخص می كند. ابتدا به شرح گزینه های موجود در قسمت
می پردازیم. 
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گزینه ی Style برای تعیین برجسته سازی یا شیب دار كردن است. این گزینه دارای منویی است كه 
شامل پنج انتخاب می باشد.

Outer Bevel )شیب دار كردن خارجی(: تصویر از طرف لبه به خارج شیب دار می شود. 
Inner Bevel )شیب دار كردن داخلی(: تصویر از طرف لبه به داخل شیب دار می شود. 

Emboss )برجسته كردن(: لبه  ی تصویر برجسته می شود. 
Pillow Emboss  )برجسته كاری بالشتكی(: تمام لبه های تصویر از همه طرف برجسته می شود. 

Stroke Emboss )برجسته كاری حاشیه(: اگر اطراف تصویر حاشیه ایجاد كرده باشید با استفاده از 
این گزینه می توانید به آن برجستگی دهید. در ادامه نحوه ی ایجاد حاشیه را شرح خواهیم داد. 

بعد از تعیین سبك برجستگی یا شیب در گزینه ی Technique)روش( می توانید نحوه یا روش 
ایجاد برجستگی را تعیین كنید. این گزینه در زیر گزینه ی Style قرار دارد 

و با باز كردن آن سه انتخاب خواهید داشت. 
Smooth)نرم(: با انتخاب این گزینه برجستگی ها یا شیب ها حالت نرم خواهند داشت. 

Chisel Hard)پرداخت سخت(: با انتخاب این گزینه برجستگی ها یا شیب ها پرداخت خشن یا 
سخت خواهند داشت. 

Chisel Soft)پرداخت نرم(: با انتخاب این گزینه برجستگی ها یا شیب ها پرداخت مالیم یا نرم 
خواهند داشت. 

گزینه ی بعدی در این قسمت، Depth )عمق( برای شدت سایه زدن است. می توانید با حركت زبانه 
به سمت راست عمقی بین 1 تا 1000 درصد را مشخص كنید. 

گزینه ی Direction)جهت(: این گزینه دو انتخاب دارد كه با انتخاب 
Up جهت برجستگی یا شیب به سمت باال و با انتخاب Down جهت برجستگی یا شیب به سمت 

پایین خواهد بود. 
گزینه ی Size)اندازه(: این گزینه امكان  می دهد كه اندازه ی برجستگی یا شیب لبه را انتخاب كنیم. 

مقدار این گزینه می تواند بین 0 تا 250 پیكسل باشد. 
گزینه ی Soften)نرم و مالیم كردن(: میزان نرمی عمل برجسته كاری 

یا شیب دار كردن را در این گزینه می توانید مشخص كنید. مقدار 
این گزینه می تواند بین 1 تا 16 پیكسل باشد. 

بعد از تنظیمات بخش ساختار نوبت به تنظیمات در بخش Shading)سایه زنی( می رسد. 
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اولین گزینه در این بخش Angle)زاویه( و Altitude)ارتفاع( می باشد. در 
این قسمت می توانید زاویه ی نوردهی به شی را مشخص كنید. دایره ای كه 

در شكل می بینید در واقع مخروط نور است و با زاویه ی Angle در ارتباط 
است. اما عالمت دایره درون آن با ارتفاع در ارتباط است و نقش المپ را بازی می كند. مقدار 

Angle مشخص می كند كه نور از چه زاویه ای می تابد و مقدار Altitude مشخص می كند كه از 
چه ارتفاعی در باالی شی می تابد، بنابراین هرچه مقدار ارتفاع به 90 درجه نزدیك شود، بیشتر نور 

عمودتر بر شی موجود در الیه می تابد و هر چه این ارتفاع كمتر شود، نور مایل تر می تابد. در این 
بخش گزینه ی دیگری به نام Use Global Light)به كاربردن نوركلی ( وجود دارد كه به صورت 

پیش فرض عالمت دار می باشد. اگر این گزینه تیك دار باشد، هر اندازه ای كه برای زاویه و ارتفاع 
 Drop تعیین می كنید مقادیر عمومی و كلی منو خواهد شد. بدین معنی كه اگر برای مثال جلوه ی

Shadow را انتخاب كنید مقدار زاویه و ارتفاع این جلوه نیز با مقادیر تعیین شده در جلوه ی 
برجستگی كه تعیین كرده بودید یكسان خواهد بود. این حالت در تمام منو و جلوه های دیگر به 

همین شكل است. اما اگر گزینه ی Use Global Light تیك نداشته باشید مقادیر زاویه و ارتفاع 
مخصوص همین جلوه خواهند بود و با زوایای دیگر منو كاری نخواهد داشت. 

Contour)فرم دهی(: با استفاده از این گزینه می توانید فرم یا شكل 
لبه ای را كه برجسته یا شیب دار می شود را تعیین كنید. كادر این 

قسمت را باز كنید و یكی از فرم های موجود در آن را انتخاب كنید تا متوجه تغییرات شوید. 
اگر گزینه ی Anti-aliased را تیك دار كنید باعث می شود فرم لبه ها نرم و پرداخت شده شود. 

وقتی لبه های شی را برجسته یا شیب دار می كنید، قسمتی هایی از برجسته كاری شده 
می درخشد)Highlight( و قسمت هایی تاریك 

است)Shadow(. دو گزینه ی دیگر این منو به این دو عامل 
می پردازد. 

Highlight Mode)حالت قسمت درخشان(: با استفاده از این گزینه می توانید حالت تركیبی 
قسمت های درخشان برجستگی یا شیب را مشخص كنید كه همان حالت های تركیبی در مورد 

الیه بندی و قلم مو هستند. در مقابل این گزینه  در مربع رنگ كلیك كنید می توانید رنگ  نور را تغییر 
داده و در زبانه ی Opacity میزان شفافیت نور قسمت های درخشان تعیین می شود. 

Shadow Mode)حالت قسمت  تاریك(: با استفاده از این گزینه می توانید حالت تركیبی 
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اولین گزینه در این بخش Angle)زاویه( و Altitude)ارتفاع( می باشد. در 
این قسمت می توانید زاویه ی نوردهی به شی را مشخص كنید. دایره ای كه 

در شكل می بینید در واقع مخروط نور است و با زاویه ی Angle در ارتباط 
است. اما عالمت دایره درون آن با ارتفاع در ارتباط است و نقش المپ را بازی می كند. مقدار 

Angle مشخص می كند كه نور از چه زاویه ای می تابد و مقدار Altitude مشخص می كند كه از 
چه ارتفاعی در باالی شی می تابد، بنابراین هرچه مقدار ارتفاع به 90 درجه نزدیك شود، بیشتر نور 

عمودتر بر شی موجود در الیه می تابد و هر چه این ارتفاع كمتر شود، نور مایل تر می تابد. در این 
بخش گزینه ی دیگری به نام Use Global Light)به كاربردن نوركلی ( وجود دارد كه به صورت 

پیش فرض عالمت دار می باشد. اگر این گزینه تیك دار باشد، هر اندازه ای كه برای زاویه و ارتفاع 
 Drop تعیین می كنید مقادیر عمومی و كلی منو خواهد شد. بدین معنی كه اگر برای مثال جلوه ی

Shadow را انتخاب كنید مقدار زاویه و ارتفاع این جلوه نیز با مقادیر تعیین شده در جلوه ی 
برجستگی كه تعیین كرده بودید یكسان خواهد بود. این حالت در تمام منو و جلوه های دیگر به 

همین شكل است. اما اگر گزینه ی Use Global Light تیك نداشته باشید مقادیر زاویه و ارتفاع 
مخصوص همین جلوه خواهند بود و با زوایای دیگر منو كاری نخواهد داشت. 

Contour)فرم دهی(: با استفاده از این گزینه می توانید فرم یا شكل 
لبه ای را كه برجسته یا شیب دار می شود را تعیین كنید. كادر این 

قسمت را باز كنید و یكی از فرم های موجود در آن را انتخاب كنید تا متوجه تغییرات شوید. 
اگر گزینه ی Anti-aliased را تیك دار كنید باعث می شود فرم لبه ها نرم و پرداخت شده شود. 

وقتی لبه های شی را برجسته یا شیب دار می كنید، قسمتی هایی از برجسته كاری شده 
می درخشد)Highlight( و قسمت هایی تاریك 

است)Shadow(. دو گزینه ی دیگر این منو به این دو عامل 
می پردازد. 

Highlight Mode)حالت قسمت درخشان(: با استفاده از این گزینه می توانید حالت تركیبی 
قسمت های درخشان برجستگی یا شیب را مشخص كنید كه همان حالت های تركیبی در مورد 

الیه بندی و قلم مو هستند. در مقابل این گزینه  در مربع رنگ كلیك كنید می توانید رنگ  نور را تغییر 
داده و در زبانه ی Opacity میزان شفافیت نور قسمت های درخشان تعیین می شود. 

Shadow Mode)حالت قسمت  تاریك(: با استفاده از این گزینه می توانید حالت تركیبی 

قسمت های تاریك را مشخص كنید و همانند گزینه ی قبل 
می توانید رنگ و میزان شفافیت را تغییر دهید. 

در شكل روبرو نمونه ای از برجستگی را بعد از تنظیمات گفته 
شده می بینید. 

در انتهای پنجره دو گزینه وجود دارد، اگر روی گزینه ی Make Default كلیك كنید، این 
تنظیماتی كه اكنون انجام داده اید به عنوان تنظیمات پیش فرض جدید در نظر گرفته  می شود و اگر 

روی گزینه ی Reset to Default كلیك كنید تنظیمات به حالت پیش فرض فتوشاپ برمی گردد. 
همانطور كه ابتدای این جلوه گفته شد، این جلوه تنها جلوه ای است كه دارای دو منوی دیگر 

می باشد. حال به شرح این دو منوی فرعی می پردازیم. 
بعد از تنظیمات Bevel & Emboss اگر گزینه ی Contour)فرم( را انتخاب كنید، با كلیك كردن 

بر روی آن این منو فعال خواهد شد. و دارای یك قسمت است. در 
مقابل خانه ی Contour همانطور كه قباًل شرح دادیم می توانید فرم 

لبه ی برجستگی یا شیب دار بودن را انتخاب كنید. اما در زبانه ی 
Range)محدوده( می توانید تعیین كنید كه لبه ی برجستگی تا چه محدوده ای گسترش یابد. مقدار 

این زبانه  می تواند بین 0 تا 100 درصد باشد. 
منوی Texture)بافت(: اگر روی این منو كلیك كنید و آن را 

فعال كنید، می توانید یك بافت را روی برجستگی ها یا شیب 
اعمال شده، درج كنید. از قسمت Pattern می توانید نوع بافت 

را مشخص كنید. با كلیك كردن روی گزینه ی Snap to Origin)برگردادن به حالت اصلی( بافت 
به حالت اصلی خود باز می گردد و می توانید تغییرات را از نو شروع كنید. در زبانه ی Scale)مقیاس( 
می توانید بافت ایجاد شده را بزرگ یا كوچك كنید، این زبانه می تواند مقداری بین 1 تا 100 درصد 

داشته باشد. در زبانه ی Depth)عمق( می توانید عمق فرورفتن بافت را تعیین كنید این زبانه مقداری 
بین 100+ تا 100- درصد را می تواند داشته باشد. 

اگر گزینه ی Invert)معكوس( را عالمت بزنید بافت را معكوس می كند به عبارتی پشت و رو 
می كند. 

اگر گزینه ی Link with Layer)اتصال به الیه( كه به صورت پیش فرض تیك دار است، عالمت 
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داشته باشد، بافت به الیه می چسبد حال اگر بعد از اتمام كار شی الیه ی بافت دار و برجسته كاری 
شده را انتخاب كنید و حركت دهید، بافت هم با آن حركت خواهد كرد. اما اگر این گزینه تیك دار 

نباشد با جابه جایی شی در الیه، بافت با شی حركت نخواهد كرد و بافت از جایش تكان نخواهد 
خورد. 

Stroke جلوه ی ویژه ی حاشیه
با استفاده از این جلوه می توانید اطراف شی الیه ی انتخاب شده حاشیه ایجاد كنید. برای اینكار ابتدا 

یك تصویری كه دارای الیه  است 
را باز كنید و یا قسمتی از تصویر را 

انتخاب كنید و در الیه ی جدیدی قرار 
دهید. پنجره ی Layer Style را باز 

كنید و روی گزینه ی Stroke كلیك 
كنید تا این منو فعال شود. 

مربوط  گزینه های  ابتدا  پنجره  این  در 
به قسمت Structure را شرح خواهیم 

.Fill داد. سپس قسمت
Size)اندازه(: در زبانه می توانید ضخامت خط دور یا حاشیه را بر حسب پیكسل تعیین كنید. این زبانه 

می تواند مقداری بین 1 تا 250 پیكسل داشته باشد. 
Position)موقعیت(: در این قسمت می توانید مشخص كنید كه ضخامت حاشیه به داخل پیكسل های 
اشغال شده )Inside( باشد، به داخل بخش شفاف برود )Outside( یا خارج از پیكسل های اشغال 

شده، و یا نیمی از آن در بخش اشغال شده و نیمی دیگر در بخش شفاف )Center( قرار بگیرد. 
گزینه های Mode)حالت تركیبی( و Opacity)شفافیت( مانند قبل است كه شرح داده ایم.

گزینه ی Overprint اگر این گزینه  تیك داشته باشد در صورتی كه به شی مورد نظر برجستگی از 
نوع Stroke Emboss داده باشید برجستگی به داخل یا بیرون این حاشیه نیز اعمال خواهد شد.   

دارد كه  Color)رنگ( وجود  نام  به  این قسمت یك گزینه  در  پرشدن(:  Fill Type)نوع  قسمت 
می توانید با استفاده از آن رنگ حاشیه را تعیین كنید. 

اگر گزینه ی Fill Type را باز كنید می توانید نوع پرشدن حاشیه ی دور را انتخاب كنید، با انتخاب 
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Color می توانید یك رنگ برای حاشیه در نظر بگیرید و در كادر پایین آن می توانید رنگ مورد 
نظر را انتخاب كنید. با انتخاب Gradient می توانید برای حاشیه یك طیف ایجاد كنید. و با انتخاب 

Pattern می توانید حاشیه را با  یك الگو پر كنید. 
در سه شكل زیر انواع حاشیه را به نمایش گذاشته ایم، شكل اول از سمت چپ با رنگ، شكل وسط 

با طیف، و حاشیه ی شكل سمت راست با یك الگو پر شده 
است. 

Stroke یك  مقابل منوی  Layer Style در  پنجره ی  در 
بعالوه وجود دارد كه با كلیك بر روی این بعالوه می توانید منوی Stroke را افزایش داده و برای 
یك شی از یك الیه چندین حاشیه ایجاد كنید. برای حذف كردن Stroke ساخته شده می توانید 
مكان نما را روی منو آن برده و با نگه داشتن كلیك چپ آن منو را به سمت سطل زباله پایین همان 

پنجره بكشید تا حذف شود. 

Inner Shadow جلوه ی ویژه ی سایه ی داخلی
این جلوه ی ویژه، سایه ی داخلی ایجاد می كند. بدین شكل كه سایه ی لبه های شی موجود به طرف 

ایجاد   شده  اشغال  پیكسل های  داخل 
می شود. برای ایجاد این جلوه پس از 
انتخاب الیه ی مورد نظر وارد پنجره ی 
منوی  روی  و  شده   Layer Style
Inner Shadow كلیك كنید تا فعال 

شود. 

در این منو دو قسمت به نام 
Structure)ساختار( و Quality)كیفیت( وجود دارد . ابتدا گزینه های موجود در بخش ساختار را 

معرفی می كنیم.
Blend Mode)حالت تركیب(: اگر روی این گزینه كلیك كنید منویی ظاهر خواهد شد كه می توانید 

نحوه ی تركیب سایه با زمینه ی پشتی را از طریق انتخاب 
یكی از گزینه  های آن، تعیین كنید. كنار این گزینه یك 
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نمونه رنگ به رنگ سیاه است كه با كلیك بر روی آن می توانید رنگ سایه را تغییر دهید. 
Opacity)شفافیت(: در این زبانه می توانید میزان شفافیت سایه را تعیین كنید. مقدار 100 درصد سایه 

را كاماًل پر رنگ و هر چه این مقدار كم شود سایه شفاف تر خواهد شد. 
Angle)زاویه(: این گزینه را قباَل به صورت كامل شرح داده ایم و برای تعیین زاویه ی سایه می باشد. 

Distance)فاصله(: با استفاده از این زبانه می توانید فاصله ی شی تا سایه را مشخص كنید. 
تغییر  پیكسل  تا 300000   0 بین  را می توانید  زبانه  این  مقدار 

دهید. 
Chock)گرفتگی(: هر چه مقدار این زبانه را بیشتر كنید سایه بیشتر از حالت نرم خود خارج می شود 

پیدا  گرفتگی  حالت  و  می شود  حذف  بیشتر  آن  روشنایی  و 
می كند. 

Size)اندازه(: این زبانه تعیین می كند كه سایه تا چه مقدار از لبه ها بزرگتر باشد. حداكثر این بزرگی 
بخش  به  مربوط  گزینه های  حال  باشد.  پیكسل   250 تا  می تواند 

كیفیت را شرح می دهیم. 
Contour)فرم(: این گزینه را نیز قباًل توضیح داده بودیم و برای تعیین 
فرم سایه می توانید از آن استفاده كنید. در زبانه ی Noise)خراشیدگی( 

می توانید روی سایه خراشیدگی ایجاد كنید. 
در شكل روبرو یك سایه ی داخلی به رنگ طوسی با حالت Normal و با خراشیدگی 

ایجاد كرده ایم. 
این جلوه را نیز مانند جلوه ی حاشیه می توانید اضافه كنید و روی شی یك الیه چند 

سایه ی داخلی ایجاد نمایید. 

Inner Glow جلوه ی ویژه ی درخشندگی داخلی
این جلوه ی ویژه نور و رنگ را به داخل لبه های شی و عمود بر آن ایجاد می كند. این جلوه روی 
اشكال و مناطق نازک و كم عرض نمی تواند خود را نشان دهد و به كار گرفتن آن در این شرایط 
درست نیست و بی نتیجه خواهد بود. برای ایجاد این جلوه همانند قبل ابتدا الیه ی مورد نظر را انتخاب 
كرده، سپس پنجره ی Layer Style را باز كنید و منوی Inner Glow را انتخاب كنید تا فعال شود. 

این جلوه دارای سه بخش یا قسمت می باشد. 
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Structure)ساختار(، Elements)عناصر(، Quality)كیفیت(. 
در بخش Structure در پایین زبانه ی Noise می توانید نمونه رنگ، یا طیف 

رنگی را كه می خواهید جلوه ی ویژه داشته باشد، را تعیین كنید. 
در قسمت Elements اگر گزینه ی Technique را باز كنید دارای دو گزینه خواهد بود،

راتعقیب  آن  لبه های  شكل  تقریباً  شی  دور  به  نور  گردش  كه  Softer)نرم تر(   
می كند و هر كجا به تغییرات ریز و ناگهانی برسد آن را تا حدی نادیده گرفته 

و بریدگی ها را نرم تر می كند. و Precise)دقیق( تمام لبه ی شی به دقت تعقیب شده  و درخشندگی 
ایجاد می كند. 

گزینه ی Source كه دو حالت دارد، Center)مركز( كه اگر آن را انتخاب كنید نور از  مركز به لبه ها 
می رود و Edge)لبه( كه اگر آن را انتخاب كنید، عكس قبل نور از لبه ها 

به مركز می رود. 
باعث  Jitter)تالطم( كه  نام  به  زبانه ای است  نیز   Quality در بخش 

می شود عمل تبدیل از یك رنگ به رنگ دیگر، یا به شفافیت تالطم داشته باشد. در شكل روبرو 
نمونه ای از درخشندگی داخلی را ایجاد كرده ایم. 

Satin جلوه ی ویژه ی جال دادن
این جال مثل روكش های طالیی  به شی موجود الیه جال و زرق و برق می دهد.  این جلوه ی ویژه 
تابلوهای تبلیغاتی عمل می كند. برای كار با این جلوه یك الیه غیر از پس زمینه را انتخاب كنید تا 
درک آن بهتر شود، در پنجره ی Layer Style روی منوی Satin كلیك كنید تا فعال شود. این منو 

دارای یك قسمت به نام Structure است.
به  قباًل  را  قسمت  این  گزینه های  تمام   
از  بنابراین  داده ایم  شرح  مفصل  صورت 
بازگویی دوباره آن ها صرف نظر می كنیم. 
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در تصویر زیر یك جال با حالت Normal و با فرم Ring-Double و شفافیت 90 
درصد، فاصله 45 و اندازه 8 پیكسل روی شی اعمال كرده ایم. 

Color Overlay جلوه ی ویژه ی پوشش رنگ
این جلوه ی ویژه كار ساده ای انجام می دهد و 

آن این است كه در الیه موردنظر، روی شی را 
با رنگ می پوشاند. این منو یك قسمت دارد و 
مانند جلوه های دیگر می توانید حالت تركیبی 
رنگ، نوع رنگ و میزان شفافیت آن را تعیین 

نمایید. 
در شكل زیر شی را با حالت Dissolve و 

شفافیت 66 درصد پوشش داده ایم. 
توجه  داشته باشید كه این جلوه را نیز می توانید اضافه كرده و روی یك شی را با 

چند رنگ پوشش دهید. 
Gradient Overlay جلوه ی ویژه ی پوشش با شیب رنگ یا طیف

این جلوه نیز مانند قبلی شی الیه را پوشش می دهد و تفاوتش این است كه شی را طیف می پوشاند. 
بعد از فعال كردن این جلوه در گزینه ی Blend Mode می توانید حالت تركیب شیب رنگ را تعیین 

كنید. 
در Opacity میزان شفافیت و پوشایی طیف، Gradient از طریق آن می توانید نوع شیب رنگ خود 
را انتخاب كنید، در قسمت Style می توانید شیوه ی طیف را انتخاب كنید. Angle تعیین كننده ی 

زاویه و Scale شدت حركت از یك رنگ به 
رنگ دیگر را تعیین می كند.
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 Pattern Overlay جلوه ی ویژه ی پوشش با بافت
این جلوه ی ویژه نیز مانند جلوه های قبلی می باشد با این تفاوت كه شی مورد نظر الیه را با یك الگو 
پوشش می دهد. گزینه های این پنجره نیز همانند قبل است كه از دوباره شرح دادن آن ها پرهیز می كنیم. 

Outer Glow جلوه ی ویژه ی درخشندگی خارجی
این جلوه باعث می شود كه لبه های شی در الیه ی مورد نظر به سمت بیرون درخشان شوند. در پنجره ی 
Layer Style روی منوی Outer Glow كلیك كنید تا فعال شود. گزینه های این قسمت نیز مانند 

درخشندگی داخلی است با یك تفاوت كه آن را شرح می دهیم. 
در قسمت Elements زبانه ی Spread)پخش شدگی( برای تعیین مقدار پخش نور لبه كاربرد دارد.
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Drop Shadow جلوه ی ویژه ی سایه ی بیرونی
با استفاده از این جلوه می توانید سایه ی بیرونی روی شی الیه ی موردنظر ایجاد كنید. این جلوه آخرین 

جلوه در پنجره ی Layer Style می باشد. روی منوی آن كلیك كنید تا فعال شود. 
گزینه های این پنجره مشابه با سایه ی درونی می باشد و فقط در دو گزینه متفاوت می باشند. 

زبانه ی Spread كه می توانید میزان پخش سایه را با استفاده از آن تنظیم كنید و گزینه ی آخر آن 
 Layer Knocks Out Drop
Shadow كه اگر تیك داشته باشد، 
هیچ  سایه  الیه،  شدن  شفاف  نیمه  با 
این  كنار  اگر  اما  نمی كند.  تغییری 
نیمه  با  باشد،  نداشته  عالمت  گزینه 
زیر  كه  سایه ای  الیه،  كردن  شفاف 
پیكسل ها پنهان بود آشكار می شود. 

3-۹ شناخت روش و اصول ایجاد سبك )Style( در جلوه های ویژه
شما می توانید یك یا چند جلوه ی ویژه روی هر الیه ای كه خواستید ایجاد كنید. وقتی الیه ای جلوه ی 
ویژه پیدا كند، می گویند آن الیه Style )سبك( دارد. به عبارت دیگر به شیوه ی خاصی آراسته شده 
است. بسیاری از افراد با استفاده از این جلوه ها طرح های مختلفی به وجود می آورند و سپس تنظیمات 

الیه را ذخیره می كنند. 
بنابراین زمانی كه روی یك الیه جلوه های مختلفی ایجاد كردید و خواستید آن تنظیمات را برای 
نوبت های بعدی نیز ذخیره كنید، در پنجره ی Layer Style بر روی گزینه ی New Style از سمت 

راست پنجره كلیك كنید، تا پنجره ی New Style باز شود: 
در این پنجره مقابل عنوان Name نامی را 

كه می خواهید به
 سبك جدید بدهید، را تایپ كنید. 
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اگر گزینه ی Inclue Layer Effects )شامل جلوه های ویژه الیه( 
تیك داشته باشد، شیوه به همراه جلوه های ویژه ای كه به الیه داده اید ذخیره خواهد شد. )همیشه این 

گزینه را تیك دار كنید(. 
اگر گزینه ی Include Layer Blending Options را تیك دار كنید، تنظیمات موجود در این زبانه 

نیز ذخیره خواهد شد. 
و با انتخاب گزینه ی Add to my current library سبك مورد نظر در پالت Libraries نیز ذخیره 

خواهد شد. 
حال بر روی OK كلیك كنید تا سبك 
جدید با نام مورد نظر ذخیره شود و در 
 Layer Style در پنجره ی Style منوی

نمایش داده شود.  
در پنجره ی Layer Style اگر بر روی دكمه ی Cancel كلیك كنید عملیات لغو می شود، و اگر 
كلید Alt را نگه دارید این دكمه به Reset تبدیل می شود و با كلیك بر روی آن تمام تنظیمات این 

پنجره به حالت اولیه برمی گردد. 

4-۹ تفاوت بین Fill و Opacity در پالت الیه      ها 
را  اشاره كردیم،  می توانید محتویات یك الیه  قبل  همانطور كه در فصل های 

شفاف كنید. در پالت الیه دو گزینه برای این كار وجود دارد.
• اگر بخواهید همزمان با شفاف كردن شی الیه جلوه ی ویژه ی اعمال شده بر 
روی آن نیز شفاف شود باید از زبانه ی Opacity میزان شفافیت را كم كنید 
و این زبانه را تغییر دهید، بدین ترتیب هم محتویات الیه و هم جلوه ی ویژه یا 

جلوه های ویژه ی اعمال شده بر روی آن نیز شفاف خواهند شد. 
بر  اعمال شده  ویژه ی  یا محتویات الیه شفاف شوند و جلوه های  فقط شی الیه  بخواهید  اگر  اما   •
روی آن تغییری نكنند، باید از زبانه ی Fill استفاده كنید. با تغییر این زبانه فقط شی درون الیه شفاف 

می شود و جلوه ی ویژه تغییری نمی كند. 
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1.پنجره ی جلوه های ویژه ی الیه چه نام دارد؟
  Layer Style )ب                                         Blending Options )الف

Layer Mask )د        Layer Effects )ج  
2.برای ایجاد سایه ی بیرونی بر روی الیه از كدام گزینه استفاده می شود؟ 

Drop Shadow )د                     Satin )ج  Shadow )ب  Inner Shadow )الف
3.كلید میان بر ماسك سریع كدام گزینه است؟ 

Shift )د                             Ctrl+A )ج  Ctrl+Q )ب  Q )الف
4.در جلوه ی ویژه ی Bevel and Emboss با انتخاب كدام حالت، برجستگی ها پرداخت سخت و 

خشن پیدا خواهند كرد؟ 
Hard Emboss  )د        Chisel Hard )ج           Smooth )ب        Chisel Soft )الف

1.یك تصویر باز كرده و تصویری دیگر را روی آن كپی كنید و ماسك الیه ایجاد كرده و با 
استفاده از ماسك قسمتی از تصویر را روی تصویر زیرین به نمایش بگذارید.

2.قسمتی از یك تصویر را در فایل جدید كپی كرده و لبه های اطراف آن را از تمام جهات برجسته 
كنید )برجستگی بالشتكی(به طوریكه این برجستگی نرم باشد، عمق برجستگی 350 درصد، اندازه ی 

آن 45 پیكسل، جهت برجستگی به سمت پایین باشد و زاویه  ی تابش نور 65 درجه و ارتفاع آن 40 
درجه باشد.

3.قسمتی از یك تصویر را در فایل جدید كپی كرده،  به لبه های آن شیب خارجی با فرمی دلخواه 
داده به طوریكه رنگ قسمت های روشن آن زرد و رنگ قسمت های تیره یا تاریك آن به رنگ 

بنفش باشد.
4.قسمتی از یك تصویر را در فایل جدید كپی كرده،  به لبه های آن برجستگی دهید به طوریكه كه 

برجستگی دارای یك بافت با مقیاس 30 درصد باشد.
5.قسمتی از یك تصویر را در تصویر دیگر كپی كرده و حاشیه ای از مركز به الیه ی خود داده به 

پرسش های چهارگزینه ای فصل نهم 

سؤاالت عملی فصل نهم 
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طوریكه رنگ حاشیه از نوع طیف باشد.
6.قسمتی از یك تصویر را در فایل دیگر كپی كرده، به الیه ی خود سایه ای درونی داده، رنگ سایه 

به رنگ قرمز باشد، و مسافت سایه تا تصویر 30 پیكسل باشد و فرمی به دلخواه روی سایه ایجاد 
كنید.

۷.قسمتی از یك تصویر را در فایل دیگر كپی كرده،  به الیه ی خود درخشندگی داخلی با رنگ 
آبی،  شفافیت ۷0 درصد و میزان خراشیدگی یا نویز 40 درصد و با فرم Ring ایجاد نمایید.

8.یك تصویر باز كرده و به آن جلوه ی جال با رنگ سبز دهید.
9.یك تصویر باز كرده قسمتی از آن را در الیه ای جدید كپی كرده و با رنگی به دلخواه با شفافیت 

40 درصد آن را پوشش دهید.
10.قسمتی از یك تصویر را در الیه ای جدید كپی كرده و با استفاده از شیب رنگ یا طیف آن را 

پوشش دهید به طوریكه طیف مورد نظر شئ را به صورت كامل نپوشاند.
11.با استفاده از جلوه ی پوشش الگو، تصویر را پوشش دهید كه شفافیت آن 56 درصد باشد.

12.قسمتی از یك تصویر را در تصویر دیگر كپی كرده و به آن سایه ای بیرونی با مسافت 230 
پیكسل و با فرمی دلخواه دهید.

13.در یك تصویر تفاوت بین دو گزینه ی Fill و Opacity در پالت الیه را نمایش دهید.
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توانایی استفاده از شكل های برداری در فتوشاپ 
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1-1۰ شناخت روش و اصول ایجاد شكل برداری آماده در فتوشاپ 
در فتوشاپ برای ترسیم شكل های آماده برداری می توانید از ابزار موجود در جعبه  ی ابزار استفاده 

كنید. 
برداری  شكل  می توانید  موجود  ابزارهای  از  یك  هر  انتخاب  با 

مربوط به آن ابزار را ترسیم كنید. 

Rectangle Tool ابزار مستطیل
با انتخاب این ابزار می توانید شكل مستطیل را رسم كنید. نوار اختیاری این ابزار به شكل زیر 

می باشد: 

                 در مقابل گزینه ی Fill می توانید نوع پرشدن داخل شكل را انتخاب كنید كه با باز كردن 
این گزینه می توانید سه انتخاب داشته باشید، می توانید داخل شكل را یك رنگ، یا با یك طیف، و 

یا با یك الگو پر كنید. 
                                 در قسمت Stroke می توانید رنگ خطوط اطراف شكل را تعیین كنید. و در 

مقابل آن می توانید ضخامت خطوط اطراف شكل را تعیین كنید. 
              با استفاده از این گزینه می توانید نوع شكل خطوط اطراف مستطیل را تغییر دهید. 

                                        در مقابل خانه ی Width( W( می توانید پهنا یا عرض مستطیل و در مقابل 
خانه ی Height(H( می توانید ارتفاع آن را مشخص كنید. و اگر روی عالمت زنجیر در بین این دو 

گزینه كلیك كنید، عرض و ارتفاع به یكدیگر وابسته شده و با تغییر مقدار هر یك از آن ها مقدار 
دیگری نیز تغییر خواهد. 

           Path Operations: با كلیك بر روی این گزینه منوی مقابل باز 
خواهد شد كه می توانید نوع عملكرد ترسیم شكل ها را تعیین كنید. 

با انتخاب گزینه ی New Layer با كشیدن مستطیل جدید، الیه ی جدیدی 
ایجاد خواهد شد. 

Combine Shapes: با انتخاب این گزینه شكل های ترسیم شده به یكدیگر اضافه شده و در الیه ی 
جدید قرار نخواهند گرفت. 
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Subtract From Shape: اگر شكلی جدید رسم كنید از محدوده ی قبلی آن را كم می كند. 
Intersect Shape Areas: فصل اشتراک شكل های رسم شده را در نظر می گیرد. 

Exclude Overlapping Shapes: بر عكس عمل قبل، فصل اشتراک بین اشكال رسم شده را 
نادیده می گیرد. 

با یكدیگر  این گزینه اشكال رسم شده در یك الیه  انتخاب  با   :Merge Shape Components
ادغام شده و همه ی آن ها را به عنوان یك شكل در نظر می گیرد. 

           Path alignment: با استفاده از این گزینه می توانید تراز شكل رسم شده را تعیین كنید. با 
انتخاب این گزینه  منویی به شكل زیر  باز خواهد شد.                    

نیز  پیش فرض  به صورت  كه   Align To Selection گزینه ی  منو  این  در  اگر 
انتخاب شده است، را انتخاب كنید، گزینه های دیگر غیرفعال خواهند شد و شكل 

ترسیم شده در جایی قرار می گیرد كه به صورت انتخاب آن را رسم كرده اید. 
به تصویر  نسبت  تراز شكل  انتخاب كنید  را   Align To Canvas اگر گزینه ی 
 Left انتخاب با  نیز فعال خواهد شد. كه  خواهد بود و گزینه های دیگر این منو 
 Horizontal Center .شكل به لبه ی سمت چپ تصویر انتقال می یابد Edges

شكل در مركز محور افقی قرار می گیرد.  Right Edges شكل به لبه ی راست تصویر انتقال می یابد. 
Top Edges شكل به لبه ی باالی تصویر انتقال می یابد. Vertical Center شكل در مركز محور 

عمودی قرار می گیرد. Bottom Edge شكل به لبه ی پایین تصویر حركت خواهد كرد. 
          Path arrangement: با استفاده از این گزینه می توانید ترتیب قرار 
گرفتن اشكال را بر روی یكدیگر تعیین كنید. با انتخاب این گزینه منویی 

به شكل روبرو باز می شود.
Bring Shape To Front: سبب می شود كه شكل مورد نظر جلو یا مقابل 

شكل های دیگر قرار بگیرد. 
Bring Shape Forward: سبب می شود كه شكل مورد نظر جلو یا مقابل شكل دیگر قرار بگیرد. 

Send Shape Backward: سبب می شود تا شكل مورد نظر در زیر شكل دیگر قرار بگیرد. 
Send Shape To Back: سبب می شود كه شكل مورد نظر در زیر یا پشت شكل های دیگر قرار 

بگیرد. 
          با كلیك بر روی این گزینه در نوار اختیاری منویی به شكل روبرو ظاهر خواهد شد. 
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Subtract From Shape: اگر شكلی جدید رسم كنید از محدوده ی قبلی آن را كم می كند. 
Intersect Shape Areas: فصل اشتراک شكل های رسم شده را در نظر می گیرد. 

Exclude Overlapping Shapes: بر عكس عمل قبل، فصل اشتراک بین اشكال رسم شده را 
نادیده می گیرد. 

با یكدیگر  این گزینه اشكال رسم شده در یك الیه  انتخاب  با   :Merge Shape Components
ادغام شده و همه ی آن ها را به عنوان یك شكل در نظر می گیرد. 

           Path alignment: با استفاده از این گزینه می توانید تراز شكل رسم شده را تعیین كنید. با 
انتخاب این گزینه  منویی به شكل زیر  باز خواهد شد.                    

نیز  پیش فرض  به صورت  كه   Align To Selection گزینه ی  منو  این  در  اگر 
انتخاب شده است، را انتخاب كنید، گزینه های دیگر غیرفعال خواهند شد و شكل 

ترسیم شده در جایی قرار می گیرد كه به صورت انتخاب آن را رسم كرده اید. 
به تصویر  نسبت  تراز شكل  انتخاب كنید  را   Align To Canvas اگر گزینه ی 
 Left انتخاب با  نیز فعال خواهد شد. كه  خواهد بود و گزینه های دیگر این منو 
 Horizontal Center .شكل به لبه ی سمت چپ تصویر انتقال می یابد Edges

شكل در مركز محور افقی قرار می گیرد.  Right Edges شكل به لبه ی راست تصویر انتقال می یابد. 
Top Edges شكل به لبه ی باالی تصویر انتقال می یابد. Vertical Center شكل در مركز محور 

عمودی قرار می گیرد. Bottom Edge شكل به لبه ی پایین تصویر حركت خواهد كرد. 
          Path arrangement: با استفاده از این گزینه می توانید ترتیب قرار 
گرفتن اشكال را بر روی یكدیگر تعیین كنید. با انتخاب این گزینه منویی 

به شكل روبرو باز می شود.
Bring Shape To Front: سبب می شود كه شكل مورد نظر جلو یا مقابل 

شكل های دیگر قرار بگیرد. 
Bring Shape Forward: سبب می شود كه شكل مورد نظر جلو یا مقابل شكل دیگر قرار بگیرد. 

Send Shape Backward: سبب می شود تا شكل مورد نظر در زیر شكل دیگر قرار بگیرد. 
Send Shape To Back: سبب می شود كه شكل مورد نظر در زیر یا پشت شكل های دیگر قرار 

بگیرد. 
          با كلیك بر روی این گزینه در نوار اختیاری منویی به شكل روبرو ظاهر خواهد شد. 

با  مستطیلی  می توانید  گزینه  این  انتخاب  با   :Unconstrained
پیش فرض  صورت  به  گزینه  این  كنید.  ترسیم  دلخواه  اندازه ی 

انتخاب شده است. 
Square: با انتخاب این گزینه می توانید فقط شكل را به صورت مربع ترسیم كنید. 

Fixed Size: با انتخاب این گزینه دو خانه ی مقابل آن نیز فعال خواهد شد و می توانید مستطیل با 
اندازه ی ثابت رسم كنید. در خانه های W و H اندازه  های عرض و ارتفاع را تعیین كنید تا از این به بعد 

مستطیل هایی كه رسم می كنید با این اندازه ها ترسیم شوند. 
Proportional: با انتخاب این گزینه مانند گزینه ی قبل می توانید عرض و ارتفاع موردنظر را تعیین 
كنید با این تفاوت كه عرض و ارتفاع در این گزینه  به صورت نسبی هستند و می توانید مستطیل بزرگتر 

یا كوچكتر از آن نیز ترسیم كنید. 
From Center: اگر این گزینه را تیك بزنید تا عالمت دار شود، هنگام ترسیم شكل به جای این كه 

از یك گوشه به گوشه ی دیگر رسم شود از مركز به اطراف رسم خواهد شد. 

Rounded Rectangle Tool ابزار مستطیل با گوشه های گرد
این ابزار مانند مستطیل است و شكل مستطیل را ترسیم می كند با این تفاوت كه مستطیل رسم شده با 
این ابزار دارای گوشه های گرد می باشد. نوار موارد اختیاری این ابزار مشابه با ابزار مستطیل است و 

گزینه ای كه در این نوار اضافه تر می بینید به نام Radius )شعاع( است كه شعاع 
تعیین  قسمت  این  در  پیكسل  برحسب  می توانید  را  مستطیل  گردی گوشه های 

كنید. 
Ellipse Tool ابزار بیضی

با استفاده از این ابزار می توانید شكل یا مسیرهای بیضی رسم كنید. 
نوار اختیاری این ابزار مشابه با ابزار مستطیل است و فقط در بخش 
تنظیمات آن با انتخاب گزینه ی دوم Circle فقط می توانید دایره 

رسم كنید. بدین معنی كه از این پس هر چه بكشید دایره خواهد بود. 
Polygon Tool ابزار رسم چندضلعی

با استفاده از این ابزار می توانید هر چند ضلعی منتظمی كه اضالع آن بین 3 تا 100 
عدد باشد را رسم كنید. ابتدا این ابزار را در جعبه ی ابزار انتخاب كنید سپس در نوار 



اختیاری آن در مقابل خانه ی Sides تعداد اضالع مورد نظر خود را وارد كنید سپس شكل مورد نظر 
را رسم كنید. اگر در نوار اختیاری این ابزار گزینه ی تنظیمات آن را باز كنید منویی به صورت روبرو 
خواهید داشت. در خانه ی مقابل Radius هر عددی كه وارد كنید تبدیل به شعاع شكل مورد نظر 
شما خواهد شد. بدین معنی كه از این پس با كلیك در تصویر بالفاصله شكلی با آن تعداد اضالع و 

به شعاع آن مقدار كه در Raduis تعیین كرده اید، در تصویر كشیده می شود .
اگر گزینه ی Smooth Corner را عالمت بزنید گوشه های شكل چند ضلعی كه ترسیم می كنید گرد 

خواهد شد. 
اگر گزینه ی Star را عالمت بزنید، شكل چند ضلعی به ستاره تبدیل خواهد شد،  با عالمت دار شدن 
Indent Sides By می توانید  فعال خواهد شد كه در قسمت  نیز  منو  این  پایین  این گزینه  قسمت 
عددی بین 0 تا 99 درصد را وارد كنید تا گوشه های ضلع های ستاره به همان نسبت تورفتگی داشته 

باشند. و با عالمت گذاشتن در خانه ی Smooth Indent باعث می شوید تا تورفتگی ها نرم شوند. 

Line Tool ابزار ترسیم خط
با استفاده از این ابزار می توانید خطوط برداری ترسیم كنید.اگر خطوط را با 
این ابزار ترسیم كنید، كاماًل صاف و بدون بریدگی در چاپ ظاهر خواهند 
شد.همچنین به آن ها جلوه های ویژه نیز می توانید اعمال كنید.از جعبه ی ابزار 
با  ابزار  این  نوار اختیاری  انتخاب كنید و خط مورد نظر را بكشید.در  آن را 

كلیك بر روی گزینه ی تنظیمات آن منوی روبرو باز خواهد شد.
Start: با انتخاب این گزینه طرف شروع خط دارای پیكان خواهد شد.

End: با انتخاب این گزینه طرف پایان خط دارای پیكان خواهد شد.
Width: وقتی یكی از دو حالت باال انتخاب كنید، با تایپ عدد مقابل این گزینه، می توانید پهنای 

پیكان را مشخص كنید.
Length: درازای پیكان را از طریق تعیین درصد مقابل این عنوان قابل تنظیم است.

Concavity: این گزینه باعث می شود كه طرف ضخیم تر پیكان فرورفته یا بیرون زده شود و مقداری 
بین 50+ تا 50- را قبول می كند.
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Custom Shape tool ابزار شكل سفارشی
فتوشاپ  در  كه  آماده ای  شكل های  از  می توانید  ابزار  این  از  استفاده  با 
گزینه ی   كردن  باز  و  ابزار  این  انتخاب  كنید.با  استفاده  است،  موجود 
Shape از نوار موارد اختیاری می توانید شكل مورد نظر خود را انتخاب 

اگر روی  منوی ظاهر شده  و در تصویر رسم كنید.در  كنید 
قرار  منو  راست  سمت  در  كه  كوچك  چرخ دنده ی  شكل 
گرفته است كلیك كنید، منوی دیگری باز خواهد شد كه با 
انتخاب گزینه ی All در قسمت پایین آن منو و كلیك بر روی 
OK در كادر پیغامی كه نمایش داده می شود، می توانید تمام 

اشكال موجود در فتوشاپ را ببنید.
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1.با استفاده از كدام گزینه شكل های ترسیم شده با یكدیگر تركیب می شوند؟ 
Subtract from Shape )ب                                    Combine Shape )الف

New Shape )د                                 Tntersect shape Area )ج
2.با انتخاب كدام گزینه می توان شكل مستطیل را فقط به صورت مربع ترسیم نمود؟ 

Proportional )د  Fixed Size )ج  Square )ب  Unconstrained )الف
3.برای ترسیم بیضی از كدام ابزار می توان استفاده نمود؟ 

Shape )د  Rectangle )ج   Line )ب  Ellipse )الف
4.برای تعیین رنگ خطوط اطراف شكل از كدام گزینه می توان استفاده كرد؟ 

Color )د  Stroke )ج  Outline Color )ب                  Fill )الف

1.با استفاده از ابزار مناسب یك مستطیل رسم كرده به طوریكه داخل آن یك رنگ به دلخواه ریخته 
شود و ضخامت خطوط اطراف آن روی 0/25 پوینت بوده و رنگ خطوط اطراف آن به رنگ آبی 

باشد.تنظیمات ترسیم را طوری قرار دهید كه در هنگام ترسیم مستطیل از مركز به اطراف باز شود.
2.با استفاده از Custom Shape یك شكل به دلخواه ترسیم كنید كه داخل آن با یك الگو پر شود 

و خطوط اطراف آن به رنگ قرمز و از نوع نقطه چین باشد.

پرسش های چهارگزینه ای فصل دهم

سؤاالت عملی فصل دهم 
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توانایی تایپ کلمات و جمالت مختصر و استفاده از آن ها در تزیین تصاویر 
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1-11 ابزار تایپ در محیط فتوشاپ و استفاده از آن جهت درج کلمات و مطالب در تصاویر
در نرم افزار فتوشاپ مانند هر نرم افزار دیگری می توانید عمل تایپ یا نوشتن را انجام دهید.برای ایجاد 

حروف و متن در تصویر از ابزار            Type Tool باید بهره ببرید.
ابتدا فایل یا تصویری را كه می خواهید بر روی آن متنی تایپ كنید را باز كرده سپس از جعبه ی ابزار، 
روی ابزار Horizontal Type Tool كلیك كنید تا انتخاب شود،  سپس در نقطه ای از تصویر یكبار 
كلیك كنید تا مكان نما ظاهر شود.قبل از شروع به تایپ كردن ابتدا وارد نوار اختیاری این ابزار شده 

و گزینه های مربوط به  آن را شرح خواهیم داد.

         با این گزینه می توانید جهت نمایش متن را به حالت عمودی یا افقی تغییر دهید.
                                  با استفاده از این گزینه می توانید نوع قلم حروف را تعیین كنید.

                  با استفاده از این گزینه می توانید سبك قلم را تعیین كنید.توجه داشته باشید كه این گزینه 
برای بعضی از قلم ها غیرفعال می باشد.حالت های حروف عبارتند از: Regular )حروف معمولی و 

منظم(، Bold )ضخیم یا سیاه(، Italic )كج یا خوابیده( و Bold Italic )هم كج و هم ضخیم(.
                        با استفاده از این گزینه می توانید اندازه ی قلم را تعیین كنید.

                          در این گزینه می توانید روش پرداخت لبه های متن را تعیین كنید.وقتی لبه های حروف 
تبدیل به طرح نقطه بیتی شوند، در آن ها شكستگی هایی دیده می شود و انتخاب 
هر یك از این گزینه ها باعث می شود تا لبه های متن نرم تر دیده شوند. انتخاب 
اولیه ی فتوشاپ و پیش فرض آن None )بدون نرم كردن( است.گزینه ی بعدی 
Sharp)تیز كردن( است كه در آن یك الیه پیكسل نیمه شفاف به لبه ی حروف 

افزوده می شود تا لبه ها تیز به نظر برسند.انتخاب دیگر Crisp)خشك( است با انتخاب این گزینه، لبه 
لبه  تا  می شود  باعث  كه  است  Strong)محكم(  چهارم  شد.انتخاب  خواهد  دیده  واضح تر  حروف 
داد.دو  نرم تر جلوه خواهد  را  لبه ها  Smooth)نرم( كه  واضح تر شوند.گزینه ی  و  حروف محكم تر 

گزینه ی آخر لبه ها را نسبت به پنجره ها تغییر خواهند داد.
                  با استفاده از این سه گزینه می توانید حالت تراز متن را تعیین كنید.این سه حالت عبارتند 
از: تراز از سمت چپ، تراز از وسط و تراز از سمت راست.با كلیك بر روی هر یك آن ها یكی از 

حالت های فوق را می توانید تعیین كنید.
           این گزینه امكان  می دهد كه رنگ متن و پاراگراف را تعیین كنید.با كلیك بر روی این گزینه 
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پنجره ی تعیین رنگ باز خواهد شد و می توانید رنگ مورد نظر را انتخاب كنید.
داده  ادامه شرح  در  هستند كه  متن  تغییر  برای  پیشرفته تر  اختیاری حالت های  نوار  دیگر  گزینه های 

خواهند شد.

2-11 فارسی کردن فتوشاپ CC و رفع مشكل برعكس نوشتن حروف 
گاهی اوقات این مشكل به وجود می آید كه با فعال كردن زبان فارسی كیبورد، در فتوشاپ فارسی 
نوشته نمی شود و یا حروف فارسی برعكس نوشته می شوند.برای برطرف كردن این مشكل ابتدا از 

منوی Edit گزینه ی Preferences و زیرگزینه ی Type را انتخاب نمایید،تا پنجره ی زیر باز شود.

در پنجره ی باز شده گزینه ی Middle Eastern and South Asian)آسیای شرقی میانه و جنوبی( 
را انتخاب كنید تا عالمت دار شود، سپس دكمه ی OK را بزنید.

باز شود.بر روی  پالت كاراكتر  تا  كنید  انتخاب  را   Character Window گزینه ی  منوی  از  حال 
دكمه ی تنظیمات بیشتر در گوشه ی سمت راست و باالی پنجره كلیك كنید تا منوی نمایش داده 
 Right-Left Middle Eastern Features كلیك كرده و زیر گزینه ی  باز شود، گزینه ی  شده 

Character Direction را انتخاب كنید تا مشكل 
معكوس بودن حروف برطرف شود.



3-11 حالت های ورود متن به تصویر یا سند
• حالت ورود متن نویسه ای یا كاراكتری: در این حالت پس از انتخاب ابزار Type، مكان نمای ماوس 
را به هر كجای سند كه می خواهید برده، و كلیك كنید و شروع به تایپ كنید.در این حالت می بینید 
كه یك نقطه مربع شكل و یك مكان نمای چشمك زن در محل  كلیك، ظاهر می شود.در این حالت 
هر چه تایپ كنید از همین نقطه و در یك سطر وارد سند می شود.نام خطی كه در زیر متن تایپ شده 

می بینید، كرسی )Baseline( نام دارد.برای رفتن به سطر بعدی كافی است Enter بزنید.
• حالت ورود متن  بندی یا پاراگرافی: در این حالت قبل از این كه شروع به تایپ متن كنید باید كادر 
مورد نظر برای ورود متن را مشخص كنید. یعنی: بعد از انتخاب ابزار متن، مكان نما را وارد سند كرده 
و با آن مثل ابزار انتخاب یك مستطیل بكشید.این مخزنی است كه متن را در آن تایپ می كنید.تفاوت 
این حالت با حالت قبلی در این است كه هرچه وارد كنید، در همین محوطه مستطیل وارد می شود.

حركت مكان نمای متن به دو طرف این كادر محدود است.تفاوت دیگر آن است كه دیگر برای رفتن 
به سطر بعدی الزم نیست دكمه ی Enter را بزنید.با ادامه  دادن تایپ خود فتوشاپ وقتی به انتهای كادر 

برسید متن را می شكند و در سطر بعد ادامه  می دهد.
با اتمام كار تایپ با هر حالتی كه تایپ كرده اید، در نوار اختیاری روی عالمت چك مارک         كلیك 
كنید تا متن ثابت شود و از حالت تایپ خارج شوید و اگر می خواهید عملیات تایپ نادیده در نظر 

گرفته شود روی عالمت          كلیك كنید.
با ایجاد متن در تصویر در پالت الیه ها، الیه ای جدید اضافه می شود كه برای خارج شدن از حالت 
تایپ می توانید روی الیه ی ایجاد شده یكبار كلیك كنید.همچنین برای جابه جا كردن و چرخاندن 

متن نیز می توانید ابزار Move را برداشته و مكان متن ایجاد شده را تغییر دهید.
1-3-11 شناخت روش های پیچ و تاب دادن به متن 

          گزینه ی Create warpped text )ایجاد انحنا یا اعوجاج به متن( در نوار موارد اختیاری 
به متن در نظر گرفته شده است.با  ابزار متن، برای پیچ و تاب دادن 
به صورت   Warp Text پنجره ی  این گزینه  بر روی  كلیك كردن 
اولین  برای  پنجره،  این  نمایش داده خواهد شد.با ظاهر شدن  روبرو 
بار به نظر می رسد كه غیرفعال، است.علت این امر به خاطر فعال بودن 
مقابل  Style است.اگر  مقابل عنوان  None در  پیش فرض گزینه ی 
Style كلیك كنید، منویی به شكل مقابل ظاهر می شود كه  عنوان 

گرافیک رایانه ای162



163

قباًل روی تصویر شرح  این منو را  به متن در آن وجود دارد.گزینه های  انحنا دادن  تمام سبك های 
داده ایم و همان كاری را روی متن انجام می دهند كه روی محتوی یك الیه می كنند. 

Character 2-3-11 آشنایی با فعال کردن پالت
پالت Character برای تنظیمات حروف و كار بر روی كاراكترها می باشد 

كه به سه طریق می توانید این پانل را فراخوانی كنید.
1- می توانید از منوی Window گزینه ی Character را انتخاب كنید تا 

این پالت نمایش داده شود.
 Toggle the Character 2- در نوار موارد اختیاری ابزار متن روی گزینه ی

and Paragraph panels كلیك كنید تا پالت Character نمایش داده شود.
3- می توانید مستقیم روی شكل آن           در غالف پانل ها- از سمت راست پنجره كه پانل ها وجود 

دارد كلیك كنید تا این پانل نمایش داده شود. برخی از گزینه های این پانل در نوار اختیاری 
نیز وجود دارند.

 Search for and select fonts: برای انتخاب یا تغییر نوع قلم متن كابرد دارد.
                     Set the font style: برای تعیین سبك یا حالت قلم استفاده می شود.

                           Set the font size: برای تعیین اندازه ی نوشته بر حسب پوینت كاربرد دارد.
                            Set the leading: با استفاده از این گزینه می توان فاصله ی بین دو سطر در واقع 
باالیی  كلمه ی  با  كلمه ی جاری  بین  فاصله ی  عبارتی  نمود.به  تعیین  آن ها  بین كرسی های  فاصله ی 

كاربرد دارد.
                              Set the kerning between two characters: برای كاهش دادن فاصله ی 
بین دو حرف استفاده می شود.برای مثال در فارسی حرف كاف در كنار یك حرف دیگر كه می آید، 
جای سفید زیادی هدر می رود.با استفاده از این گزینه می توان فاصله ی بین آن ها را كاهش دهید.

حالت عادی حروف همپوشان در این منو Metrics نام دارد.وقتی این گزینه را انتخاب كنید حروف 
از قوانین همپوشانی داخلی خود پیروی می كنند.

                            Set the tracking for the selected characters: در گزینه ی باال فاصله بین 
دو حرف را تعیین می كنید تا فضای سفید ناشی از شكل طراحی حروف پر شود، اما برای كم یا زیاد 

كردن فاصله ی بین حروف معمولی با یكدیگر می توان از این گزینه استفاده 



نمود.
                        Vertically scale: برای تعیین مقیاس بزرگ و كوچك شدن عمودی متن كاربرد 

دارد.
 Horizontally scale: برای تعیین مقیاس بزرگ و كوچك شدن افقی متن كاربرد 

دارد.
  Set the baseline shift: با استفاده از این گزینه می توان خط كرسی حروف و متن را 
حركت داده و باال و پایین برد.با تغییر این گزینه متن از نقطه ی جاری به سمت باال و یا پایین جابه جا 

می شود.
                         Set the text color: برای تعیین رنگ متن استفاده می شود.

        Faux Bold: همانطور كه اشاره شد در نوار موارد اختیاری برای بعضی از قلم ها حالت ضخیم 
بگیرید  به كار  را  قلم حالت ضخیم  برای همان  بخواهید  ندارند.اگر  را  این حالت  و  غیرفعال است 
فتوشاپ این گزینه را در پالت كاراكتر در اختیارتان قرار داده تا با كلیك بر روی آن حالت ضخیم را 

اعمال كنید.این كار بیشتر یك شبیه سازی می باشد.
        Faux Italic: این گزینه نیز مشابه با گزینه ی قبل عمل می كند و عمل كج یا اریب كردن متن 

را شبیه سازی می كند.
        All Caps: با استفاده از این گزینه می توانید تمام حروف انگلیسی تایپ شده را به صورت 
بزرگ نمایش دهید.به عبارتی این گزینه حروف كوچك را به بزرگ از لحاظ الفبایی و گرافیكی 

تبدیل می كند.
        Small Caps: این گزینه نیز مانند گزینه ی قبل برای بزرگ كردن حروف انگلیسی كاربرد دارد.
با این تفاوت كه با بزرگ كردن حروف با استفاده از گزینه ی قبلی بعضی از حروف انگلیسی به حدی 
 Small بزرگ می شوند كه از سطر بیرون می زنند برای جلوگیری از این حالت، با استفاده از گزینه ی
Caps حروف از نظر الفبایی بزرگ می شوند اما آنقدر كوچك نوشته خواهند شد تا در سطر جای 

بگیرند.بنابراین این گزینه حروف را از لحاظ الفبایی بزرگ می كند.
        Superscript: با استفاده از این گزینه می توانید باالی خط كرسی سطر معمولی بنویسید.به 

عبارتی برای اندیس باال یا توان كاربرد دارد.
        Subscript: این گزینه برعكس گزینه ی قبل عمل كرده و برای نوشتن اندیس پایین یا مبنا كاربرد 

دارد.
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        Underline: برای كشیدن خط زیر حروف و كلمات كاربرد دارد.
        Strikethrough: برای كشیدن خط روی حروف و كلمات كاربرد دارد.

        Standard Ligatures: اگر گزینه فعال باشد متون به هم متصل می شوند.مثاًل همین كلمه ی 
»مثاًل« را در نظر بگیرید، وقتی حرف »ل« و سپس حرف »الف« را پشت سرهم تایپ می كنید، برای 
این كه تركیب بدی حاصل نشود این دو حرف برداشته شده و یك شكل دیگر به جای هر دوی آن ها 

قرار می گیرد كه همان شكل »ال« است.
 Set the language on selected characters for hyphantion and   
spelling: در این قسمت تعیین می كنید كه خطایابی و تیره گذاری در فتوشاپ با كدام زبان تعیین 

شود.
                             Set the anti-aliasing method: با استفاده از این گزینه می توانید روش نرم 

شدن لبه های متن را تعیین كنید.
                           Adjust Horizontal Diacritic)s( Position: با استفاده از این گزینه می توانید 

اعراب روی حروف را به چپ یا راست منتقل كنید.
می توانید  گزینه  این  از  استفاده  با   :Adjust Vertical Diacritic)s( Position   

اعراب روی حروف را به باال یا پایین منتقل كنید.
  Digits Type: در این گزینه می توانید نوع نوشتن ارقام را تعیین كنید.

Paragraph 3-3-11 آشنایی با پالت
این پالت نیز مانند پالت Character برای كار با متون است و برای تغییر ویژگی های كل پاراگراف 

نوشته شده استفاده می شود.اگر این پالت را مشاهده نكردید از منوی 
Window گزینه ی Paragraph را انتخاب كنید.

                       این سه دكمه كه در نوار اختیاری ابزار متن نیز وجود 
داشت برای تراز متن در سمت چپ، وسط و راست كاربرد دارد.

                      با استفاده از این سه گزینه كه در كنار گزینه های ترازبندی 
به شما  این  بر  اما عالوه  تراز می كند،  از دو طرف  را  قرار دارند، متن 

امكان می دهد درباره سطر كوچك تری كه در انتها باقی می ماند، تصمیم بگیرید كه آن سطر خودش 
از كدام طرف تراز شود.



           Justify All: با استفاده از این گزینه می توانید متن را از تمام جهات ترازبندی كنید.
                              Indent left margin: برای تورفتگی پاراگراف از سمت چپ می باشد.

                              Indent right margin: برای تورفتگی پاراگراف از سمت راست كاربرد دارد.
  Indent first line: با استفاده از این گزینه می توانید میزان تورفتگی سطر اول را 

تعیین كنید و باقی سطرها به همان تراز قبلی باقی می مانند.
فاصله ی  می توانید  گزینه  این  از  استفاده  با   :Add space befor paragraph    

پاراگراف جاری با قبلی را تعیین كنید.
                              Add space after paragraph: با استفاده از این گزینه می توانید فاصله ی 

پاراگراف جاری با بعدی را تعیین كنید.
                   این دو گزینه كه در هنگام تایپ كردن باید ابتدا یكی از آن ها انتخاب شود برای تعیین 
جهت متن می باشد.اگر می خواهید متن فارسی داشته باشید باید شكل سمت راست و اگر می خواهید 

متن را انگلیسی تایپ كنید باید شكل سمت چپ را انتخاب كنید.
  Insert Kashidas: با استفاده از این گزینه می توانید میزان كشیده شدن حروف 
فارسی را تعیین كنید.بدین معنا كه وقتی متن را از هر دو طرف تراز می كنید، باعث می شوید كه 
كلمات توسط یك خط تیره كشش آن قدر كش بیایند كه سر و ته خط در یك راستا قرار بگیرند.و 

این حالت باعث می شود تا سطرها در یك ردیف قرار بگیرند.
                            اگر كنار عنوان این گزینه عالمت بگذارید، فتوشاپ وقتی در انتهای سطرهای 
پاراگراف كلمه های بلندی برخورد كرد آن را با رعایت موارد فنی می شكند و قسمتی از آن را با یك 
خط تیره در پایان سطر باالتر و بقیه را در ابتدای سطر پایین تر می گذارد.این گزینه مربوط به حروف 

انگلیسی است.

4-3-11 الیه ی متن در پالت الیه ها و روش های جابه جایی و اصالح مجدد متن
زمانی كه متنی را با ابزار Type در تصویر ایجاد كنید، فتوشاپ آن را در یك الیه ی جدید در پالت 

Layers نگه داری می كند.الیه ی جدید با عالمت T به نشانه ی حاوی متن 
بودن الیه، ایجاد می شود.وقتی كار ایجاد متن تمام شد اگر به آن الیه نگاه  
تایپ كرده اید،   از كلماتی كه در آن  به طور خودكار  كنید، الیه ی متنی 
نامگذاری می شود.اگر بخواهید نام دیگری برای الیه ی خود در نظر بگیرید 
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می توانید مانند الیه های معمولی روی نام الیه كلیك كنید و نام جدیدی برای آن تایپ كنید.
اگر می خواهید متنی را ویرایش كنید و تصحیح نمایید، ابتدا الیه ی متن مورد نظر را انتخاب كرده، 
سپس با ابزار متن روی متن تایپ شده كلیك كنید تا مكان نمای چشمك زن در متن دیده شود، سپس 

با انتخاب متن می توانید آن را تغییر دهید.
اگر كلید Shift را نگه دارید و دوبار پیاپی روی شكل الیه ی متنی در پالت الیه ها كلیك كنید، تمام 

متن داخل الیه انتخاب می شود.
اگر كلید Ctrl را نگه دارید و روی شكل الیه ی متن در پالت الیه ها دوبار كلیك كنید، متن به شكل 

پیكسلی انتخاب می شود.

 Vertical Type Tool 5-3-11 آشنایی با ابزار متن عمودی
فتوشاپ برای تغییر جهت متن از افقی به عمودی ابزاری به نام Vertical Type Tool كه در زیر ابزار 

 T متن افقی قرار دارد و باید از انتخاب در منو یا زدن كلید
فعال شود.با این ابزار نیز می توانید مانند ابزار افقی كه توضیح 

داده شد عمل كرده و متن موردنظر خود را تایپ كنید.

Horizontal Type Mask Tool 6-3-11 آشنایی با ابزار پوشش متن افقی
ابزار پوشش متن یا همان Type Mask Tool، یكی از ابزارهایی است كه زیر ابزار متن معمولی در 
جعبه  ابزار پنهان شده و با كلیك زدن روی آن فعال می شود.وقتی این ابزار انتخاب شود و با آن در 
جایی از تصویر یا سند كلیك كنید خواهید دید كه كل سند با یك پوشش صورتی پوشانده می شود 
و هر چه تایپ كنید به رنگ سفید در آن دیده خواهد شد.با این ابزار باید عین ابزارهای متن معمولی 

كه تا به حال شرح دادیم كار كنید و متن مورد نظر خود را ایجاد كنید.
تنها تفاوت در این ابزار با ابزار متن معمولی این است كه وقتی كارتان با این ابزار تمام شود و ابزار 
دیگری را انتخاب كنید، برخالف ابزارهای معمولی تایپ، هیچ الیه ی جدیدی ایجاد نخواهد شد، و 

متن به حالت پیكسل های انتخاب شده، در سند ظاهر خواهد شد.
ابزار پوشش متن عمودی Vertical Type Mask Tool نیز مانند همین ابزار می باشد.



۷-3-11 روش استفاده از افكت ها بر روی حروف و کلمات
برای اعمال جلوه های ویژه بر روی حروف و كلمات می توانید مانند الیه های عادی، بر روی الیه ی 

 Layer پنجره ی  تا  كنید  كلیك  دوبار  متن 
Style باز شود و می توانید از منو های موجود 
در پنجره كه قباًل شرح كامل آن ها را دادیم، 

استفاده نمایید.

4-11 شناخت روش و اصول استفاده از متن و کلمات بصورت کاربردی و تزئینی در 
تصاویر و عكس ها

شما می توانید متون ایجاد شده را در تصاویر و جایگاه های مناسب قرار داده و جلوه ای خاص به تصویر 
خود بدهید. برای انجام این عمل و تركیب متن با تصویر یك سری عملیات های خاص باید انجام 

دهید كه در زیر به برخی از آن ها اشاره می كنیم:
Rasterize كار با فرمان

این ابزار یا واژه برای تبدیل انواع الیه ها به صورت پیكسلی و تصویر استفاده می شود. شما با استفاده از 
این گزینه، می توانید متون و اشكال هندسی طراحی شده در فتوشاپ را به صورت تصویر تبدیل كنید. 

برای انتخاب این ابزار ازطریق منوی Layer گزینه ی Rasterize را برگزینید.
• Type: برای تبدیل متون به گرافیك استفاده می شود.

• Shape: برای تبدیل اشكال گرافیكی به حالت گرافیك استفاده می شود.
• Fill Content: برای تبدیل اشكال توپر به گرافیك استفاده می شود.

• Vector Mask: برای تبدیل ماسك های برداری به گرافیك كاربرد دارد.

• Smart Object: برای تبدیل اشیای حرفه ای به گرافیك استفاده می شود.
• Video: برای تبدیل گزینه های ویدیویی به گرافیك كاربرد دارد.

• 3D: برای تبدیل گرافیك سه بعدی به حالت عادی استفاده می شود.
• Layer: برای تبدیل الیه ی جاری به حالت گرافیكی بسته استفاده می شود.

• All Layers: برای تبدیل همه ی الیه ها به صورت گرافیك بسته استفاده می شود.
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1. در ابزار تایپ متن، كدام گزینه برای تعیین مقیاس بزرگ و كوچك شدن عمودی متن كاربرد 
دارد؟

         Vertically Scale )ب                                                        Vertically )الف
Horizontally Scale )د                                                  Horizontally )ج   

2. كدام گزینه برای كج یا اریب كردن نوشته كاربرد دارد؟
Superscript )د                  Subscript )ج   Italic )ب                     Faux Italic )الف

3.در هنگام كلیك بر روی شكل الیه، با نگه داشتن كدام كلید متن درون الیه به صورت پیكسلی 
انتخاب می شود؟ 

Space )د  Ctrl )ج    Alt )ب  Shift )الف
4.كدام گزینه برای تبدیل انواع الیه ها به صورت پیكسلی و تصویر استفاده می شود؟

Vector )د                         Rasterize )ج   Filter )ب                                Layer )الف

1.یك فایل جدید باز كرده و نام و فامیل خود را با اندازه ی قلم 45 و رنگ سبز تایپ كنید.
2.یك تصویر باز كرده، نام و فامیل خود را تایپ كرده و به متن خود حالت دوارنی از نوع قوس 

دهید.
3.یك فایل جدید باز كرده و عنوان »آزمون عملی گرافیك رایانه ای« را طوری تایپ كنید كه 

فاصله ی بین حروف كم باشد و متن به صورت ضخیم باشد.
4.یك فایل جدید باز كرده و عنوان »حضرت علی )ع(« را با اندازه ی قلم 60 پوینت و رنگ قرمز 

تایپ كرده و دارای زیر خط باشد.
5.روی تصویر با استفاده از ابزار متن با پوشش افقی یا ماسك افقی متنی را با رنگ آبی و اندازه ی 

55 پوینت تایپ كنید.
6.نام و نام خانوادگی خود را در یك فایل جدید تایپ كرده و به آن سبكی از نوع Rise داده ، 

سپس سایه ای بیرونی با مسافت 80 پیكسل به رنگ سبز به متن خود دهید.

پرسش های چهارگزینه ای فصل یازدهم

سؤاالت عملی فصل یازدهم
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1-12 آشنایی با مفهوم فیلتر Filter در فتوشاپ 
در جهانن عكاسی و ویدیوگرافی فیلتر یا پاالیه فیلتر یك قطعه ی افزودنی شفاف و شیشه مانند است 
كه سرراه نور ورودی به دوربین گذاشته می شود و معموالً روی عدسی دوربین نصب می شود.فیلتر به 

عكاس یا فیلم بردار امكان می دهد كه بر تصویر تسلط بیشتری داشته باشد.
فیلتر در فتوشاپ شباهتی با فیلتر معمولی عكاسی دارد اما بسیار قدرتمندتر،  متنوع تر و كارآتر است.در 
فتوشاپ فیلتر برنامه ای كوچوک است كه قسمت انتخاب شده ای از تصویر یا یك الیه و یا كل تصویر 
را می گیرد و با توجه به كاركرد و تنظیم هایی كه برای آن انجام می دهید، آن را تبدیل به چیز دیگری 

می كند.فیلترها كاربردهای خاصی در زیبا كردن یا فانتزی كردن تصاویر ایفا می كنند.
برای كار با فیلترها، ابتدا تصویری را كه می خواهید باز كنید و یا 

قسمتی از تصویر را انتخاب كنید، سپس منوی Filter را باز كنید.
این منو دارای پنج قسمت مختلف می باشد: 

• بخش اول كه در آن عنوان Last Filter وجود دارد، كه آخرین 
میان بر آن  و كلید  نگه داری می كند  برده اید  به كار  را كه  فیلتری 

Ctrl+F می باشد.
• بخش دوم كه عنوان Convert for Smart Filters است، فیلتر 

شما را به فیلتر هوشمند تبدیل می كند.
می توان  كه  می دهند  تشكیل  فیلترهایی  را  چهارم  و  سوم  بخش   •

مستقیم روی تصویر به كار برد.
• بخش پنجم شما را به سایت فیلترهای آنالین ادوبی كه در آن جا انواع فیلترهای مختلف وجود دارد، 

متصل خواهد كرد.

2-1-12 اصول استفاده از فیلترها 
برای استفاده از فیلترها اصول زیر را در نظر بگیرید:

1- سعی كنید كه فیلتری را انتخاب كنید كه با تصویر هم خوانی داشته باشد.به عنوان مثال برای فیلتر 
تصاویر شیشه ای از فیلتر Blur استفاده كنید.

2- از ظرافت و انداره های كوچك برای فیلتر استفاده كنید.
3- سعی كنید محدوده های خاص را انتخاب كرده و فیلتر را بر روی كل تصویر انجام ندهید مگر این 



كه نیاز باشد.
4- همیشه تصویر اصلی را نگه داشته و الیه ی جدید از تصویر ایجاد كنید و بر روی آن عمل فیلتر 

شدن را انجام دهید.

2-12 روش استفاده از فیلترها 
فیلترها به لحاظ نحوه ی به كار گرفتن دو قسمت متفاوت دارند.فیلترهای عادی و فیلترهای گالری.

فیلترهای عادی، فیلترهایی هستند كه در یك منو یا حتی بدون منو، عمل می كنند و بعد از این كه 
گزینه های منو تغییر كرد و به محض بسته شدن منوی آن،  روی تصویر اجرا می شوند.

فیلترهای فیلتر گالری نوع دیگری از فیلترها هستند كه با كاربردشان یك منوی بزرگ با امكانات 
بسیار بیشتر و از جمله امكان پیش نگری و امكان كاربرد همزمان چند فیلتر در یك مرحله را برای 

كاربران فراهم می كنند.

1-2-12 استفاده از بعضی فیلترهای عادی 
در این قسمت به برخی از فیلترهای معمولی موجود در منوی Filter اشاره خواهیم كرد. این فیلترها 

در بخش چهارم منوی Filter قرار گرفته اند.
فیلترهای محوكننده Blur و برخی از زیرگزینه های آن 

این گروه از فیلترها 11 عضو دارند كه همگی كارشان ایجاد 
محوی و كم كردن وضوح تصویر و نرم كردن است.به عبارت 

دیگر تصویر مات یا شیشه ای می كنند.
Blur فیلتر

این فیلتر تصویر را از حالت وضوح كامل، خارج كرده و آن 
را كمی مات می كند.این فیلتر بدون منو می باشد و با كلیك 
بر روی آن فوراً اعمال خواهد شد.با تكرار استفاده از این فیلتر 

می توانید تصویر خود را مات و مات تر كنید.

Gussian Blur فیلتر
این فیلتر بخش انتخاب شده یا كل تصویر را با استفاده از فرمول گاوس به مقداری قابل تنظیم، مات 
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می كند، انگار كه با یك عدسی تنظیم نشده عكس گرفته باشید.این فیلتر می تواند تأثیری مانند مِه بر 
جای بگذارد.تأثیر این فیلتر بسته به روشنی و تاریكی نقاط مختلف تصویر فرق می كند.محوشدگی 
با حالت گاوسی یا بهنجاری به تصویر اعمال می شود.چون محوشدگی با این فیلتر طبق فرمول تابع 

گاوس در آمار كه نام دیگرش توزیع نرمال است، انجام می شود، فیلتر Gaussion نام گرفته است.

زبانه ی  تغییر  با  كه  می شود  باز  روبرو  مقابل  پنجره ای   Blur زیرمجموعه ی  از  فیلتر  این  انتخاب  با 
Radius می توانید میزان محوشدگی تصویر را برحسب پیكسل 

تعیین كنید.

 Motion Blur فیلتر
با استفاده از این فیلتر می توانید حالت مات به تصویر دهید ولی این محوشدگی با حركت و كشش نیز 

همراه خواهد بود.بعد از انتخاب این فیلتر پنجره ی مقابل نمایش داده خواهد شد.
در مقابل خانه ی Angle می توانید زاویه ی محوشدگی و جهت حركت و كشش را تعیین كنید.و با 
استفاده از زبانه ی Distance فاصله ی تارشدن از 1 تا 999 پیكسل را می توانید انجام دهید كه هر چه 

این عدد بزرگتر شود، خط تار شدن طوالنی تر خواهد بود.



Blur Gallery فیلترهای بخش
در این مجموعه از فیلترها عالوه بر مات كردن تصویر می توانید همراه مات شدن جلوه های دیگر نیز 

مانند محوشدن همراه با چرخش یا مات كردن تصویر 
در یك مسیر خاص.

 Distort فیلترهای قسمت
این فیلترها از لحاظ هندسی تصویر را كج و معوج می كنند، و 

اثر شكل دهی مجدد دارند

 Noise فیلترهای قسمت
این گروه از فیلترها با نویز و اغتشاش تصویر سروكار 
دارند یعنی به تصویر نویز یا برفك می افزایند و یا از 

نقاط مشكل ساز  یا  ایجاد كنند،  بافت های غیرمعمول  Noise می توانند  نویز آن می كاهند.فیلترهای 
را مانند جاهایی كه به نظر خاک گرفته و نقطه نقطه هستند، درست كند.با افزودن Noise می توانید 

عكس طبیعی تر داشته باشید.

Pixelate فیلترهای قسمت
این فیلترها تصویر را، هر یك به نوعی، دانه دانه می كنند.در 
این حالت تصویر از حالت طبیعی اش خارج شده و تبدیل به 
موزاییكی رنگین می شود كه ارزش گرافیكی و زیبایی شناسانه 

و تزیینی دارد.

Render فیلترهای قسمت
هستند. معروف  كاری  پرداخت  فیلترهای  به  فیلترها  این 
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پرداخت كاری به معنی دادن جلوه ای مستقل به تصویر است.با این فیلترها به تصویر می توانید چیزهایی 
را اضافه كنید اما خود تصویر دستكاری نشود.

Sharpen فیلترهای قسمت
این گروه از فیلترها برای واضح كردن تصاویر تار مناسب 
می باشند.با استفاده از این فیلترها می توانید وضوح تصویر را 

بیشتر كنید.

Stylize فیلترهای قسمت
می بخشد. شیوه  و  سبك  تصویر  به  فیلترها  از  گروه  این 

به تصویر خود  این گروه می توانید  از  با استفاده  برای مثال 
برجستگی داده یا تصویر خود را آجرفرش كنید.

Video فیلترهای قسمت
در این قسمت دو فیلتر وجود دارد كه به فیلترهای ویدیویی 
خاص   بسیار  فیلتر  دو  این  هستند.كاربردهای  معروف 

تخصصی می باشد.
Other فیلترهای

این فیلترها را می توان فیلترهای متفرقه نامید و چون در هیچ 
جمع آوری  قسمت  این  در  آن ها  نمی گیرند  قرار  طبقه ای 

شده اند.

2-2-12 استفاده از فیلتر گالری و آشنایی با پنجره ی آن
برای ورود به پنجره ی Filter Gallery بعد از باز كردن تصویر و یا انتخاب قسمتی از آن از منوی 

Filter گزینه ی Filter Gallry را انتخاب كنید تا پنجره ی آن باز شود.



در سمت چپ پنجره بخش Preview است كه نتیجه ی كاربرد فیلترهای انتخابی را بر تصویر نشان 
می دهد.

گزینه های وسط پنجره، منوی فیلترهای موجود در گالری می باشند، در كنار هر یك از منوها یك 
فلش كوچك وجود دارد كه با كلیك بر روی آن می توانید فیلترهای موجود در آن منو را ببنید.

در سمت راست پنجره، با انتخاب هر یك از فیلترها، گزینه های اختیاری آن فیلتر نمایش داده خواهد 
شد، و می توانید پارامترهای متغیر آن را ببنید.

با  پنجره یك قسمت دیگر وجود دارد كه  در گوشه ی سمت راست 
انتخاب یك فیلتر نام آن فیلتر در این قسمت نمایش داده خواهد شد و 
شبیه به پالت الیه ها می باشد.در این پنجره شما هر فیلتری را كه به كار 
بگیرید برای آن یك الیه ایجاد خواهد شد و تا زمانی كه پنجره باز باشد 

قابل تغییر می باشند.
در قسمت پایین اگر می خواهید فیلتر جدیدی به تصویر اضافه كنید ابتدا 

بر روی گزینه ی New effect layer              كلیك كرده تا الیه ی جدیدی ساخته شود سپس فیلتر 
مورد نظر را انتخاب نمایید. و برای حذف فیلترهای اعمال شده در تصویر، ابتدا الیه ی فیلتر را انتخاب 

كرده سپس بر روی صندوق بازیافت كلیك كنید.
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فیلترهای موجود در این پنجره عبارتند از: 
• فیلترهای Artistic: این فیلترها، فیلترهای هنری هستند و كار شبیه سازی نقاشی را به خوبی انجام 

می دهند.
• فیلترهای Brush Strokes: این فیلترها به نقش قلم معروف هستند و كارشان تأكید بر نقش قلم یعنی 

اثر قلم بر بوم یا سطح كار است.
• فیلترهای Distort:  این فیلترها از لحاظ هندسی تصویر را كج می كند.به عبارتی به تصویر اعوجاج 

می دهند.
• فیلترهای Sketch: نقاشان معموالً از موضوعی كه می خواهند نقاشی تهیه كنند، طرح های كلی و 
سریع می كشند و آن را از جنبه های مختلف مورد مطالعه قرار می دهند.در بسیاری از این طراحی ها 
رنگ وجود ندارد و فقط سیاه و سفید و تن های خاكستری بین این ها است كه كاربرد دارد.بیشتر 
فیلترهای موجود در این منو كه به فیلترهای طراحی سریع نامیده می شوند، نیز سعی می كنند عمل 
طراحی سریع را تقلید كنند.بنابراین با استفاده از این فیلترها تصویر چنان دیده  می شود كه انگار با 
دست ساخت و ساز شده اند و نیز چنان جلوه گر می شوند كه انگار با استفاده از رنگ های پیش زمینه 
و پس زمینه و ابزار نقاشی تصویر از نو ترسیم شده است.بنابراین قبل از انتخاب  هر فیلتر باید رنگ 

پیش زمینه و پس زمینه را مشخص كنید.
• فیلترهای Stylize: فیلترهای سبك دار در فیلتر گالری فقط یك عضو دارد كه لبه های تصویر را پیدا 
كرده و به آن درخششی نئون مانند می دهد.نئون در شب درخشندگی جذابی دارد بنابراین این فیلتر 

زمینه را سیاه می كند تا لبه ها روی این سیاهی با روشنایی نئون دار جلوه بیشتری داشته باشند.
• فیلترهای Texture: فیلترهای بافت، تصویر را روی سطحی كه دارای بافت است قرار می دهد و 
نتیجه ی آن را به شما تحویل می دهد.هر یك از فیلترهای این مجموعه دارای بافتی مخصوص به خود 

هستند.



1.برای اجرای آخرین فیلتر اعمال شده از كدام كلید میان بر استفاده می شود؟
 Ctrl+E )ب   Ctrl+F )الف
Ctrl+R )د   Ctrl+Z )ج

2. كدام فیلتر برای اعمال تصاویر شیشه ای، مات یا كدر كاربرد دارد؟
 Noise )ب   Distort )الف

Texture )د   Blur )ج
3. فیلتر Motion Blur چه عملی انجام می دهد؟

الف (  مات كردن تصویر    ب( زیاد كردن رنگ تصویر
ج(  ایجاد نویز در تصویر    د( مات كردن تصویر به همراه كشش

4.با استفاده از كدام فیلتر در مجموعه ی فیلتر گالری می توان سطح تصویر را دارای بافت نمود؟ 
Texture)د  Sketch)ج  Distort )ب  Stylize )الف

1.یك تصویر باز كرده و با استفاده از فیلتر مناسب تصویر خود را با فرمول گاوس مات یا محو 
كنید.

2.یك تصویر باز كرده و با استفاده از فیلتر مناسب تصویر خود را مات كنید كه زاویه ی كشش و 
حركت محوشدگی آن 45 درجه باشد.

3.با استفاده از یك فیلتر مناسب به تصویر خود جلوه ای موزاییكی دهید.
4.یك تصویر باز كرده با استفاده از فیلتر گالری و ایجاد الیه در آن سه فیتلر همزمان بر روی تصویر 

اعمال كنید.

پرسش های چهارگزینه ای فصل دوازدهم

سؤاالت عملی فصل دوازدهم
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توانایی ذخیره سازی و خروجی گرفتن از فایل های اجرایی در فتوشاپ



Photoshop CCگرافیک رایانه ای180

1-13 آشنایی با مفهوم ذخیره سازی
همان طور كه می دانید بعد از ایجاد یك فایل در هر نرم افزاری باید آن را در حافظه ی ثانویه ذخیره 
كرد تا دوباره از آن در صورت نیاز استفاده كرد. برای ذخیره سازییك فایل از منوی File گزینه ی 

Save یا Save As بهره ببرید.

2-13 آشنایی با فرمت های قابل ذخیره سازیدر فتوشاپ و تفاوت آن ها با یكدیگر
 PDD یا PSD نرم افزار فتوشاپ انواع مختلفی از فرمت ها را پشتیبانی می كند. فرمت معروف فتوشاپ
می باشد. برنامه های دیگر نمی توانند این فرمت را باز كنند و باید آن را با فرمت آن نرم افزار سازگار 

كرد و ذخیره نمود. فرمت هایی كه فتوشاپ برای ذخیره سازیپشتیبانی می كند عبارتند از :
BMP: فرمت استاندارد فایل های گرافیكی تحت ویندوز است. 

GIF: یكی از فرمت های صفحات web می باشد و نوعی فرمت فشرده با حجم كم است.
JPG: یكی از معروف ترین فرمت های استاندارد برای تصاویر می باشد كه عكس با كیفیت استاندارد 

در این نوع فرمت ذخیره می شود.
PDF: فرمت سندهای نوشتاری همراه با تصاویر می باشد و برای ایجاد سندها و لوح ها مانند كتاب 

استفاده می شود.
TIF: اغلب برای نشر رومیزی بكار می رود.

RAW: برای فایل خام ساخته شده و هر فایل، طوری ذخیره می شود كه انتقال آن به آسانی صورت 
گیرد.

1-2-13 فرمت PSD و ذخیره سازی الیه ها
تمام  می شود  ذخیره   PSD حالت  به  فایل  یك  وقتی 
الیه ها و ویژگی های یك فایل فتوشاپ همراه آن ذخیره 
خواهد شد. وقتی پنجره ی ذخیره سازیرا باز می كنید، از 
 Photoshop)*.( فرمت  می توانید   Format قسمت 
فتوشاپ،  ذخیره سازیفایل  برای  PSD;*.PDDرا 
 Save Options قسمت  در  همچنین،  كنید.  انتخاب 
ذخیره  سبب   Layers گزینه ی  گذاشتن  تیك  با  نیز 
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شدن تمام الیه ها شوید و یا این كه تیك آن را برداشته تا تمام الیه ها با هم ادغام شوند و سپس فایل 
ذخیره شود.

2-2-13 فرمت JPEG و کم کردن حجم فایل
نمایش  مقابل  شكل  به  پنجره ای  كنید،  انتخاب  را   Jpeg فرمت  سازی،  ذخیره  پنجره ی  در  وقتی 

 JPEG Options به  كه  پنجره،  این  در  می شود.  داده 
 Quality قسمت  در  می توانید  می باشد،  معروف 
هرچه  كنید.  زیاد  و  كم  را  تصویر  كیفیت  اندازه ی 
شد. خواهد  فشرده  كم تر  تصویر  باشد  بیشتر  عدد  این 

3-2-13  فرمت TIF مناسب استفاده برای چاپ
پنجره ی مربوط به این نوع ذخیره سازیبه صورت زیر بوده و نام آن نیز TIFF Options می باشد. در 
این پنجره، قسمت Image Compression برای فشرده سازی تصویر استفاده می شود. روش های 
مختلفی نمایش داده شده است كه یك فایل با پسوند TIF ذخیره می شود و برای ذخیره سازیاز این 
الگوریتم ها استفاده می كند. با Jpeg آشنایی پیدا كرده اید. الگوریتم Zip نیز یك نوع فشرده سازی 
 TIF نیز سبب ذخیره سازی اطالعات به صورت None برای انواع فایل های ویندوز می باشد. گزینه ی
معمولی می شود. ولی در حالت LZW، حجم فایل TIF با كمك گرفتن از الگوریتم فشرده سازی 

كه به همین نام LZW معروف است تا حدود نصف كاهش پیدا می كند. 
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3-13  شناخت روش ذخیره سازیفایل در رایانه
انتخاب كنید،  Save As را  یا   Save File گزینه ی  از منوی  یا تصاویر  برای ذخیره كردن فایل ها 

آن گاه پنجره ی Save As به صورت مقابل باز می شود.
در قسمت Save in مسیر ذخیره سازیرا انتخاب كنید. 
در  كنید.  وارد  را  فایل  نام   File name قسمت  در 
تعیین  را  فایل  ذخیره سازی  نوع  نیز   Format قسمت 

كنید. سپس بر روی Save كلیك كنید.
 Ctrl+S تركیبی  كلید   Save گزینه ی  میان بر  كلید 
 Ctrl+Shift+S نیز Save As می باشد و كلید میان بر

است.

4-13  آشنایی با مفهوم خروجی و انواع خروجی گرفتن
خروجی یا همان Export برای تبدیل فایل جاری به یك فایل اجرایی به غیر از تصاویر استاندارد 

File/ می باشد. برای اجرای این گزینه از طریق منوی
در  مختلف  خروجی های  انواع  كنید.  عمل   Export
این لیست وجود دارد كه از هر كدام می توانید استفاده 

كنید.

5-13 شناخت روش و اصول چاپ کردن تصویر با استفاده از پرینترهای مختلف
شما می توانید بعد از اتمام مراحل كار خود در فتوشاپ فایل های خود را بر روی كاغذ چاپ كنید. 
البته این نكته قابل ذكر است كه اگر بخواهید تصاویر خود را رنگی چاپ كنید از چاپگرهای مناسب 
بهره ببرید. بعد از این كه چاپگر موردظر خود را در سیستم نصب و راه اندازی كردید، در نرم افزار 
فتوشاپ از طریق منوی File گزینه ی Print را انتخاب كنید و یا این كه كلید میان بر Ctrl+P را فشار 
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3-13  شناخت روش ذخیره سازیفایل در رایانه
انتخاب كنید،  Save As را  یا   Save File گزینه ی  از منوی  یا تصاویر  برای ذخیره كردن فایل ها 

آن گاه پنجره ی Save As به صورت مقابل باز می شود.
در قسمت Save in مسیر ذخیره سازیرا انتخاب كنید. 
در  كنید.  وارد  را  فایل  نام   File name قسمت  در 
تعیین  را  فایل  ذخیره سازی  نوع  نیز   Format قسمت 

كنید. سپس بر روی Save كلیك كنید.
 Ctrl+S تركیبی  كلید   Save گزینه ی  میان بر  كلید 
 Ctrl+Shift+S نیز Save As می باشد و كلید میان بر

است.

4-13  آشنایی با مفهوم خروجی و انواع خروجی گرفتن
خروجی یا همان Export برای تبدیل فایل جاری به یك فایل اجرایی به غیر از تصاویر استاندارد 

File/ می باشد. برای اجرای این گزینه از طریق منوی
در  مختلف  خروجی های  انواع  كنید.  عمل   Export
این لیست وجود دارد كه از هر كدام می توانید استفاده 

كنید.

5-13 شناخت روش و اصول چاپ کردن تصویر با استفاده از پرینترهای مختلف
شما می توانید بعد از اتمام مراحل كار خود در فتوشاپ فایل های خود را بر روی كاغذ چاپ كنید. 
البته این نكته قابل ذكر است كه اگر بخواهید تصاویر خود را رنگی چاپ كنید از چاپگرهای مناسب 
بهره ببرید. بعد از این كه چاپگر موردظر خود را در سیستم نصب و راه اندازی كردید، در نرم افزار 
فتوشاپ از طریق منوی File گزینه ی Print را انتخاب كنید و یا این كه كلید میان بر Ctrl+P را فشار 

صورت  به   Print پنجره ی  تا  دهید 
مقابل باز شود.

پنجره  این  در  مختلفی  گزینه های 
برای تنظیمات چاپ وجود دارد كه 

در قسمت های بعدی بیان می كنیم.

انتخاب پرینتر و تنظیم موقعیت تصویر
در كادر محاوره ای Print و در قسمت Printer نام چاپگر 

خود را می توانید انتخاب كنید.
برای تعیین موقعیت تصویر نیز راه های مختلفی وجود دارد: 

1. از طریق كادر محاوره ای Print بر روی دكمه ی Print Setting  كلیك كنید تا كادر محاوره ای 
مقابل باز شود:

آرایی  صفحه  برای   Layout زبانه ی  كادر  این  در 
تعیین  برای   Paper/Quality زبانه ی  كاربرد داشته و 
در  آن  بودن  سفید  و  سیاه  یا  رنگی  و  كاغذ  كیفیت 
قسمت  و   Layout زبانه ی  در  است.  شده  گرفته  نظر 
كاغذ  ایجاد  برای   Portrait گزینه ی   ،Orientation
خوابیده  كاغذ  چاپ  برای   Landscape و  ایستاده 

استفاده می شود.
 Portrait دو ابزار كوچك در زیر قسمت پیش نمایش چاپ دیده می شود، ابزار Print 2.در كادر
Orientation  برای تعیین حالت ایستاده و ابزار Landscape Orientation  برای تعیین 

حالت خوابیده در نظر گرفته شده است. برای اعمال تغییرات بر روی این دو گزینه                                                 
كلیك كنید.



پیش نمایش چاپ
نمایش  پیش  فتوشاپ،  از  نسخه  این  در 
 Print محاوره ای  كادر  همان  در  چاپ 
محاوره ای  كادر  به  می شود.  داده  نمایش 
Print و سمت چپ آن نگاهی بیاندازید ، 
پیش  در  می كنید  اعمال  كه  تغییری  هر 

نمایش چاپ دیده می شود.

Contact Sheet ایجاد و چاپ یك
در برخی زمان ها شاید نیاز داشته باشید كه چند صفحه را در یك برگه به صورت كوچك شده چاپ 

كنید. به تصویر زیر نگاه كنید.

از  ایجاد كنید  فتوشاپ  در  قابلیتی  این كه چنین  برای 
 Automate/Contact گزینه ی   File منوی  طریق 

Sheet II را برگزینید.
با انتخاب این گزینه از منوی File پنجره ی روبرو باز 

خواهد شد. 

گرافیک رایانه ای184
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1.كدام یك از فرمت های زیر، فرمت استاندارد فایل گرافیكی تحت ویندوز می باشد؟
PDF )د  Jpg )ج  Bmp )ب  Gif )الف

2. برای ذخیره سازی مجدد فایل ها از كدام گزینه استفاده می شود؟ 
Save As )د  Import )ج  Export )ب  Svae )الف

3. برای وارد كردن فایلی كه در نرم افزار دیگری ایجاد شده و جز پسوندهای قابل پشتیبان فتوشاپ 
نمی باشد، از كدام روش استفاده می شود؟

Save )د  Import )ج  Open )ب  Export )الف
4. در قسمت Orientation مربوط به پنجره ی چاپ كدام گزینه برای چاپ كاغذ به صورت 

ایستاده استفاده می شود؟
Quality )د  Layout )ج  Landscape )ب  Portrait )الف

1.یك تصویر باز كرده ، به آن فیلتری به دلخواه اعمال كنید و فایل خود را با نام Pic در پوشه ای با 
نام و فامیل خود روی میزكار با فرمت PSD ذخیره نمایید.

2.تصویر سؤال قبل را بار دیگر به صورت عكس ذخیره نمایید.
 Photo 3.یك تصویر باز كرده، نام و فامیل خود را در آن تایپ كرده و فایل خود را در پوشه ای با

روی میزكار با فرمتی كه برای چاپ مناسب است ذخیره نمایید.

پرسش های چهارگزینه ای فصل سیزدهم

سؤاالت عملی فصل سیزدهم 
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ایجاد زمینه ی مورد نیاز برای اجرای امور گرافیكی با کادر و ابعاد استاندارد
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1-14  آشنایی با نرم افزار Corel Draw و قابلیت های این نرم افزار در اجراهای گرافیكی
نرم افزار كورل یك نرم افزار برداری بوده و هر شكل یا تصویری كه در این نرم افزار ایجاد می كنید به 
صورت شئ)Object( می باشد. یك شئ دارای خواص و ویژگی هایی است كه شامل رنگ، اندازه 
و... بوده و به آسانی قابل تغییر است. پسوند فایل هایی كه در این نرم افزار ایجاد می شود، CDR است. 
از كورل بیشتر برای ایجاد آرم، گرافیك هنری، كارت های تبلیغاتی و... استفاده می كنند، در حالی كه 
نرم افزار فتوشاپ بیشتر برای كار با تصاویر در نظر گرفته شده است. همچنین از لحاظ استفاده شبیه به 

نرم افزار AutoCAD می باشد.

2-14 آشنایی با تفاوت های نرم افزار کورل دراو با نرم افزار فتوشاپ
مهم ترین و بارزترین تفاوت این دو نرم افزار در برداری بودن یا پیكسلی بودن آن ها می باشد. نرم افزار 
فتوشاپ یك نرم افزار پیكسلی است و همه چیز در آن به صورت نقطه نقطه می باشد و مفهوم شئ 
وجود ندارد، در حالی كه در كورل اشیا وجود داشته و همه چیز پیوسته می باشد. در زیر تفاوت بین 

پیكسل و بردار را بیان می كنیم.
اجرا و ایجاد گرافیك رایانه ای با دو روش متفاوت امكان پذیر است:

.)Bitmap( و روش پیكسلی )Vector( روش برداری
در روش برداری یك نقطه در تصویر توسط یك خط برداری به نقطه ی بعدی در همان تصویر مرتبط 
می شود. می توانید خط های برداری را به دلخواه ادامه داده و سپس انتهای خط را بسته و محیط داخل 
آن را رنگ آمیزی نمایید. خط ها و نقاط انتهایی آن ها در نقاط با مختصات مطلق در فضای طراحی 

قرار دارند و به همین دلیل می توانید خط ها را 
این  دهید.  اندازه  و  مقیاس  تغییر  سادگی  به 
و  آرم ها  لوگوها،  ایجاد  برای  روش 
است.  مناسب  بسیار  تحت وب  گرافیك های 
 )Corel Draw(برنامه هایی مانند كورل دراو

یا فری هند)Freehand( یا Illustrator و Word از این روش برای ایجاد گرافیك رایانه ای استفاده 
برای ساخت  پیكسل ها  نام  به  نقاط چهارضلعی كوچك  تعدادی  از  پیكسلی  می كنند.اما در روش 
تصاویر Bitmap استفاده می كنیم. هر نقطه ممكن است یك رنگ متفاوت اختیار نموده و به كمك 
آرایه های گوناگون از این نقاط می توانید تصاویر یا عكس های دلخواه را ایجاد نمایید. هرچه پیكسل 
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تعداد  بود.  خواهد  بهتر  آن  كیفیت  و  بزرگ تر  تصویر  آن  فایل  حجم  باشد  بیشتر  تصویر  یك  در 
پیكسل های قرار گرفته در یك تصویر را كیفیت یا Resolution آن تصویر می نامند. اما تصاویر 
پیكسلی )Bitmap( مانند تصاویر برداری قابلیت مقیاس پذیری ندارند. اگر یك تصویر پیكسلی را 
بیش از اندازه بزرگ نموده یا بر روی آن تمركز نمایید، آن تصویر به شكل پیكسل پیكسل ظاهر 
ایجاد گرافیك  برای  این روش  از   Corel photo-paint یا  مانند فتوشاپ  برنامه هایی  خواهد شد. 
اما  برداری حجم بزرگتری دارند.  فایل های  به  Bitmap نسبت  فایل های  رایانه ای استفاده می كنند. 
روش های فشرده سازی فایل ها این مشكل را تا حد زیادی برطرف نموده اند. در محیط Maya از هر 
دو نوع فایل گرافیكی استفاده می شود. ممكن است یك لوگو را به روش برداری ایجاد نموده و یك 
پالن كف دوبعدی را از برنامه ی اتوكد به محیط Maya وارد كنید. می توانید از فایل های برداری در 

محیط Maya استفاده نموده یا شكل های دوبعدی 
)پیكسلی( را به عنوان الگوی مدل سازی به محیط 

Maya وارد كنید.

Corel Draw X7 ۳�۴۱ آشنایی با نصب و راه اندازی برنامه ی
به  نیاز  این كورل  برای نصب  نرم افزار Corel Draw X۷ را آموزش خواهیم داد.  این كتاب  در 
 .Net Framwork4 و یا .Net Framwork3.5 ویندوز ۷ به باال را دارید و قبل از نصب برنامه ابتدا باید
بر روی ویندوز نصب باشد. البته اگر این برنامه با ورژن پایین تر نصب باشد با اجرای نصب كورل پیغام 

خود  در  و  می شود  ظاهر  برنامه  این  روزسانی  به  بر  مبتنی 
قرار گرفته  برای نصب  برنامه  این  این كورل  سی دی نصب 

است. 
اجرا  را   Setup سیستم، گزینه ی  در   CD دادن  قرار  با  ابتدا 

نمایید. تا پنجره ی زیر نمایش داده شود.
در این پنجره ابتدا گزینه ی I Accept را تیك گذاشته و بعد 

از تأیید مراحل روی گزینه ی Next كلیك كنید. 
گزینه ی Keygen را از روی CD اجرا كنید تا پنجره ای به 
مراحل  پایان  تا  را  پنجره  این  شود،  داده  نمایش  زیر  شكل 

X7
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تعداد  بود.  خواهد  بهتر  آن  كیفیت  و  بزرگ تر  تصویر  آن  فایل  حجم  باشد  بیشتر  تصویر  یك  در 
پیكسل های قرار گرفته در یك تصویر را كیفیت یا Resolution آن تصویر می نامند. اما تصاویر 
پیكسلی )Bitmap( مانند تصاویر برداری قابلیت مقیاس پذیری ندارند. اگر یك تصویر پیكسلی را 
بیش از اندازه بزرگ نموده یا بر روی آن تمركز نمایید، آن تصویر به شكل پیكسل پیكسل ظاهر 
ایجاد گرافیك  برای  این روش  از   Corel photo-paint یا  مانند فتوشاپ  برنامه هایی  خواهد شد. 
اما  برداری حجم بزرگتری دارند.  فایل های  به  Bitmap نسبت  فایل های  رایانه ای استفاده می كنند. 
روش های فشرده سازی فایل ها این مشكل را تا حد زیادی برطرف نموده اند. در محیط Maya از هر 
دو نوع فایل گرافیكی استفاده می شود. ممكن است یك لوگو را به روش برداری ایجاد نموده و یك 
پالن كف دوبعدی را از برنامه ی اتوكد به محیط Maya وارد كنید. می توانید از فایل های برداری در 

محیط Maya استفاده نموده یا شكل های دوبعدی 
)پیكسلی( را به عنوان الگوی مدل سازی به محیط 

Maya وارد كنید.

Corel Draw X7 ۳�۴۱ آشنایی با نصب و راه اندازی برنامه ی
به  نیاز  این كورل  برای نصب  نرم افزار Corel Draw X۷ را آموزش خواهیم داد.  این كتاب  در 
 .Net Framwork4 و یا .Net Framwork3.5 ویندوز ۷ به باال را دارید و قبل از نصب برنامه ابتدا باید
بر روی ویندوز نصب باشد. البته اگر این برنامه با ورژن پایین تر نصب باشد با اجرای نصب كورل پیغام 

خود  در  و  می شود  ظاهر  برنامه  این  روزسانی  به  بر  مبتنی 
قرار گرفته  برای نصب  برنامه  این  این كورل  سی دی نصب 

است. 
اجرا  را   Setup سیستم، گزینه ی  در   CD دادن  قرار  با  ابتدا 

نمایید. تا پنجره ی زیر نمایش داده شود.
در این پنجره ابتدا گزینه ی I Accept را تیك گذاشته و بعد 

از تأیید مراحل روی گزینه ی Next كلیك كنید. 
گزینه ی Keygen را از روی CD اجرا كنید تا پنجره ای به 
مراحل  پایان  تا  را  پنجره  این  شود،  داده  نمایش  زیر  شكل 

نصب باز نگه دارید. سپس از Select a product محصول 
انتخاب  كنید تا شماره سریال آن را  كورل و ورژن آن را 

ببینید. 

شماره سریال نمایش داده شده از پنجره ی Keygen را كپی كنید و 
 I have a serial در این پنجره ابتدا گزینه ی

Number را انتخاب و در كادر پایین آن، شماره 
سریال را Paste كنید. بر روی دكمه ی Next كلیك 

كنید.

در پنجره ی بعد گزینه ی  Typical Installation را 
انتخاب كنید تا نصب برنامه شروع شود. سپس بر 

روی دكمه ی Finish كه در پایان نصب نمایش داده 
می شود كلیك كنید و برنامه ی كورل را اجرا نمایید. 

بعد از اجرای برنامه  گزینه ی Activate Now را انتخاب كنید. 
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 Installatino Code در قسمت بعد طبق مراحل شكل زیر پیش روید، ابتدا كد نمایش داده شده در
پنجره ی  در  كنید.  Keygen)شماره2(وارد  پنجره ی   Installation Code قسمت  در  )شماره1( 
Keygen روی گزینه ی Generate Activation Code)شماره3( كلیك كرده تا كد فعال سازی 
در كادر Activation Code )شماره4( نمایش داده شود. كد را انتخاب كرده و كپی كنید سپس 
بر روی دكمه ی نهایت  در  و  كنید  را جایگزین  قسمت شماره 5 آن  در  درپنجره ی نصب كورل 

Continue كلیك كنید و پنجره ی بعدی را كه نمایش می دهد ببنید تا نرم افزار باز شود. 

4-14 آشنایی با محیط نرم افزار کورل
نرم افزار كورل دارای قسمت های مختلف به شرح زیر می باشد:

1- نوار عنوان Title Bar: در این نوار كه باالترین نوار از اجزای محیط Corel Draw است، شكل 
نرم افزار، نام افزار یعنی Corel Draw و شماره نگارش آن یعنی X۷ را می بینید. سپس در داخل پرانتز 

نام فایلی كه در صفحه فعال است نمایش داده می شود. 

2- نوار منوها Menu Bar: در این نوار منوهای كورل قرار گرفته است. ماوس را روی هر یك از 
منوها بگذارید كمی برجسته  می شوند و با كلیك كردن روی هر یك از آن ها كه كلیك كنید، آن 

منو باز خواهد شد. 
اگر توجه كنید زیر حرف هر یك از منوها، یك خط كشیده شده است. این بدان معناست كه اگر از 
روی كیبورد كلید Alt را نگه دارید و حرفی را كه زیر آن خط كشیده شده است،  را فشار دهید آن 

X7
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منو باز خواهد شد.  
3- نوار ابزار استاندارد Standard Toolbar: علت این كه به این نوار، نوار ابزار می گویند آن است 
كه در آن ابزاهایی را به صورت شكل می بینید. و چون خیلی از این ابزارها، كارهای استاندارد نظیر باز 

كردن فایل، بستن آن و غیره را انجام می دهند.  

نشان  می كنید،  انتخاب  كه  را  اشیایی  نوار خصوصیات  این    :Property Bar نوار خصوصیات   -4
به هر شئ یا شكل فرق  تغییر دهید. این خصوصیات راجع  می دهد و توسط آن می توانید آن ها را 

می كند و با هر انتخاب فوراً عوض می شود. 

5- جعبه ی ابزار Tool Box: جعبه ابزار نواری است كه در آن، ابزار ایجاد، رنگ آمیزی و 
تغییر شكل ها و اشیا قرار دارد. اگر به دكمه های جعبه ابزار توجه كنید متوجه می شوید كه غیر 
از دكمه  باالیی در گوشه ی سمت راست و پایین هر یك از ابزارها یك مثلث كوچك قرار 
گرفته است و این می رساند كه در زیر هر یك از این ابزارها، ابزارهای دیگری قرار گرفته اند. 
برای دیدن این ابزارها باید ماوس را روی ابزار مورد نظر خود ببرید و دكمه ماوس را پایین 
نگه دارید، تا منوی دیگری ظاهر شود كه در آن تمام ابزار مرتبط با آن دكمه خاص نمایش 
داده شود. به این منو، منوی بیرون جهنده Fly Out گفته می شود.  شكل زیر منوی بیرون 

جهنده ی یكی از ابزارها را نمایش می دهد.  

 Corel پنجره طراحی بزرگترین بخش از محیط كاری :Drawing Window 6- پنجره ی طراحی
Draw است. شكل ها و طرح ها و اشیا ترسیمی و خالصه همه كار در این بخش تولید می شود. این 

پنجره در وسط پنجره ی كورل نمایش داده می شود و یك صفحه ی سفید است.
۷-صفحه ی یا قاب طراحی Drawing Page: خروجی كار اگر برای چاپ باشد یا برای وب و یا 
برای هر چیز دیگر، آن بخشی خواهد بود كه در داخل صفحه ی طراحی یا قاب طراحی قرار گیرد. 

زمانی كه برای اولین بار وارد برنامه  می شوید، این قاب به شكل پیش فرض نمایش داده می شود. 



8- خط كش ها Rulers: در كناره ی باال و در كناره ی سمت راست پنجره ی طراحی دو عدد خط كش 
می بینید كه مدرج هم شده است.

9- پالت رنگ Color Pallete:  در گوشه ی سمت راست پنجره ی طراحی پالت رنگ 
نمایش داده می شود. وقتی اولین بار وارد سیستم می شوید به شكل استاندارد در این پالت 
0-100 نمونه رنگ قرار گرفته است كه می توانید از آن برای رنگ آمیزی هر چه می خواهید 
استفاده كنید. البته در هنگام باز شدن نرم افزار، تعداد كمی از رنگ ها را می بینید و بقیه در 
امتداد عمودی در دنباله ی نمونه رنگ های فعلی قرار گرفته اند. با كلیك بر روی دكمه ی 
گسترش پالت         كه در انتهای پالت رنگ ها قرار گرفته است می توانید تمام رنگ های 

موجود را ببنید. 
10- هدایت گر سند Document Navigator: سند گرافیكی كه ایجاد می كنید می توانید 
بیش از یك صفحه داشته باشد. این بخش كمك می كند كه بین صفحات مختلف یك 

سند حركت كنید و با سندهای بیش از یك صفحه به راحتی كار كنید.
 

11- نوار وضعیت Status Bar: این نوار در بخش پایین صفحه نمایش قرار گرفته است، و اطالعاتی 
درباره ی شكل ها و اشیایی كه انتخاب می كنید،  می دهد. 

1-4-14 روش ایجاد صفحه ی جدید
با اجرای نرم افزار با پنجره ی خوشامدگویی مواجه خواهید شد، كه در قسمت 
 New Document .صفحه ی طراحی آن گزینه های روبرو قرار گرفته است
برای ایجاد سند جدید، New From Template ایجاد سند جدید از روی 
فایل های الگو، Open Recent كه در ابتدا غیرفعال می باشد و با ایجاد سند 
كه  است  فایل هایی  كردن  باز  معنای  به  و  شد  خواهد  فعال  آن  ذخیره ی  و 
اخیراً استفاده شده اند. Open Other برای باز كردن فایل هایی كه در هارد یا 

حافظه های جانبی قرار دارند، استفاده می شود. 
برای بستن صفحه ی خوشامدگویی می توانید روی زبانه ی صفحه،  روی شكل مربع كوچك 

در زبانه كلیك كنید تا این صفحه بسته شود. 
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برای ایجاد یك صفحه ی جدید، می توانید با باز شدن نرم افزار و نمایش پنجره ی خوشامدگویی روی 
گزینه ی New Document كلیك كنید، و اگر 
 File منوی  از  بستید  را  خوشامدگویی  پنجره ی 
گزینه ی New را انتخاب نمایید و یا از كلید میان بر 
Ctrl+N استفاده كنید تا پنجره ای به شكل روبرو 

نمایش داده شود. 
كاری  صفحه ی  نام  می توانید   Name قسمت  در 

خود را تعیین كنید. 
می توانید  قسمت  این  در   :Preset destination

فرمت ذخیره سازی را تعیین كنید. 
Size: برای تعیین اندازه ی كاغذ یا صفحه ی كاری 

كاربرد دارد. 
پهنای  یا  این قسمت می توانید عرض  Width: در 

صفحه را وارد كنید كه در كادر مقابل آن نیز می توانید واحد اندازه گیری را نیز تغییر دهید. 
Height: در این قسمت می توانید ارتفاع صفحه ی مورد نظر را تعیین كنید. 

در مقابل قسمت ارتفاع دو گزینه وجود دارد كه با انتخاب Portrait         صفحه به حالت عمودی 
یا ایستاده و با انتخاب Landscape         صفحه به حالت افقی یا خوابیده نمایش داده خواهد شد. 

Number of pages: در این قسمت می توایند تعداد صفحات كاری را كه می خواهید، تعیین نمایید. 
Primary color mode: برای تعیین نوع رنگ می باشد از CMYK برای تصاویری كه می خواهید 
چاپ كنید استفاده كنید و از RGB برای تصاویری كه در صفحه نمایش می خواهید داشته باشید، 

استفاده كنید. 
حالت  در  كه  كنید  تعیین  را  عكس  كیفیت  می توانید  قسمت  این  در   :Rendering resolution

پیش فرض كیفیت عكس ها dpi 300 در نظر گرفته می شود. 
Preview Mode: در این قسمت می توانید نحوه ی نمایش اشیا را در صفحه تعیین كنید. 

شامل  كه  شد  خواهد  ظاهر  منویی  قسمت،  این  كردن  باز  با 
گزینه های زیر می باشد:

حالت  این  در  ساده(:  Simple Wireframe)قاب سیمی 
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نمایشی همه ی اشیا را كاماًل بدون خصوصیات ظاهری شان خواهید دید. یعنی بدون رنگ و ضخامت 
خطوط، به عبارتی اشیا به گونه ای دیده می شوند كه گویی از سیم نازكی درست شده اند. 

Wireframe)قاب سیمی(: این حالت نمایشی مانند حالت قبل است با این تفاوت كه خطوط با كمی 
ضخامت و رنگ سایه ها را به صورت خاكستری نیز نمایش داده خواهد شد. 

Draft)پیش نویس(: در این حالت نمایش خام و پیش نویسی از اشیا را می بینید. در این حالت خطوط 
و رنگ نمایش داده خواهد شد، در واقع این حالت بیشتر تمركز بر روی رنگ را دارد. 

Normal)عادی(: در این حالت همه  چیز به صورت معمولی و عادی نمایش داده خواهد شد. بدین 
معنی كه اشیا بدون نرم شدگی لبه ها نمایش داده خواهند شد. 

حالت  بهترین  در  را  اشیا  كه  می باشد  پیش فرض كورل  حالت  حالت،   این  Enhance)بهبودیافته(: 
نمایش خواهد داد. 

Pixels)پیكسل(: در این حالت اشیا را به صورت نقطه بیتی یا پیكسل نمایش داده خواهند شد. 
از  بعد  بگیرید.  نظر  در  رنگ  برای  را  پیشرفته تری  تنظیمات  می توانید   Color setting قسمت  در 
تنظیمات گفته شده بر روی دكمه ی OK كلیك كنید تا صفحه ی جدید با مشخصات تعیین شده 

ایجاد شود. 

Property Bar 2-4-14 تغییر ابعاد صفحه با استفاده از امكانات
بعد از ایجاد یك صفحه، می توانید با استفاده از نوار خصوصیات مربوط به آن، تنظیمات صفحه ی 

ایجاد شده را تغییر دهید. 
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                                Page Size: با استفاده از این گزینه  می توانید اندازه ی كاغذ را انتخاب كنید. 
                               Page dimensions: در این قسمت می توانید عرض و ارتفاع صفحه را به صورت 
دستی وارد كنید. اگر اندازه ی كاغذ را انتخاب كرده باشید این مقدارها متناسب با اندازه ی كاغذی 

خواهند شد كه انتخاب نموده اید. 
              با استفاده از این گزینه ها می تواهید جهت نمایش صفحه را تغییر دهید كه به صورت عمودی 

      .Landscape باشد یا افقی Portraite
          All Pages: اگر تعداد صفحاتی كه ایجاد كرده اید، بیشتر از یك صفحه باشد، اگر این گزینه 

فعال باشد با تغییر اندازه ی صفحه، تغییرات بر روی كل صفحات اعمال خواهد شد. 
           Current Page: اگر این گزینه را انتخاب كنید با تغییر اندازه ی صفحه، تغییرات فقط بر روی 

صفحه ی جاری اعمال شده و اندازه ی باقی صفحات تغییر نخواهد كرد. 
                              Drawing Units: در این قسمت می توانید واحد اندازه گیری یا واحد ترسیم را 

تعیین نمایید. 
   Nudge distance:  با استفاده از این گزینه می توانید تعیین كنید كه اشیا با حركت 

كلید های جهتی كیبورد تا چه اندازه ای جابه جا شوند. 
                           Duplicate distance: این گزینه زمانی كاربرد دارد كه از یك شی كپی كنید، و 

با استفاده از این قسمت می توانید فاصله ی شی اصلی و كپی شده را تعیین كنید. 
           Treat all objects as filled: اگر این گزینه فعال باشد، اشیایی كه درون آن ها رنگ آمیزی 
شده نباشد را با ابزار انتخاب می توانید به راحتی انتخاب كنید در غیر اینصورت فقط اشیایی را كه 

داخل آن ها پر شده باشد را می توانید انتخاب نمایید. 
نوار  در  موجود  می توانید گزینه های  این گزینه  بر روی  با كلیك   :Quick customize           

خصوصیات را اضافه یا كم كنید. 

3-4-14 شناخت اصول ایجاد صفحات جدید و تغییر نام آن ها
برای ایجاد صفحه ی جدید و تغییر نام آن یا حذف صفحه می توانید از نوار هدایت گر صفحه در پایین 

پنجره استفاده كنید. بدین ترتیب كه بر روی نام صفحه كلیك 
راست كرده تا منویی به شكل روبرو نمایش داده شود. 

Rename Page: با انتخاب این گزینه می توانید نام صفحه را 
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تغییر دهید. 
Insert Page After: با انتخاب این گزینه می توانید صفحه ی جدیدی بعد از صفحه ی جاری ایجاد 

كنید. 
Insert Page Before: این گزینه یك صفحه ی جدید قبل از صفحه ی جاری ایجاد می كند. 

Duplicate Page: با استفاده از این گزینه می توانید یك نسخه كپی از صفحه ی جاری ایجاد نمایید. 
Delete Page: برای حذف صفحه ی جاری كاربرد دارد. 

Publish Page to ConceptShare: با استفاده از این گزینه می توانید صفحه ی مورد نظر را برای 
نرم افزار  ConceptShare بفرستید. 

همچنین برای ایجاد صفحه ی جدید و یا تغییرات گفته شده می توانید از منوی Layout نیز استفاده 
كنید. 

5-14 شناخت روش ایجاد فریم برای صفحه ی ایجاد شده 
فریم)Frame( یا قاب یك شئ مستطیل می باشد كه كل صفحه را در برگرفته و به راحتی می توانید 
صفحه ی كاری خود را كنترل كنید. نگذارید اشیا از صفحه بیرون بزنند و نظم خاصی از قبیل رنگ 

پس زمینه و ... را بر روی فایل خود ایجاد كنید. 
 Page Setup گزینه ی Layout برای ایجاد یك فریم یا همان مستطیل روی صفحه ی خود، از منوی
 را انتخاب كنید تا پنجره ی Options باز شود،و یا از منوی Tools گزینه ی Options را انتخاب كنید
 و یا از كلید میان بر Ctrl+J استفاده كنید، سپس  گزینه ی Document زیرگزینه ی Page Size را 

انتخاب كنید. در این پنجره با كلیك بر روی گزینه  ی Add Page Frame یك 
فریم یا قاب در صفحه ی طراحی ایجاد خواهد شد. 

گزینه های دیگر این پنجره عبارتند از : 
Size: برای تعیین اندازه ی كاغذ. 

كادر  در  و  كاغذ.  پهنای  یا  عرض  تعیین  برای   :Width
مقابل آن می توانید واحد اندازه گیری را تعیین كنید. 

Height: برای تعیین ارتفاع كاغذ. و با انتخاب گزینه های مقابل آن صفحه به صورت عمودی و یا 
افقی نمایش داده می شود. 

Apply size to current page only: اگر این گزینه  تیك داشته باشد، با داشتن چندین صفحه، 
تغییرات سایز صفحه فقط بر روی صفحه ی جاری اعمال خواهد شد. 

X7
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Show page border: اگر این گزینه تیك داشته باشد حاشیه ی صفحه نمایش داده خواهد شد. 
Rendering Resolution: برای تعیین كیفیت اشیای ایجاد شده كاربرد دارد. 

تعیین واحد و قدرت تفكیك پذیری و طول و عرض محیط كاری است. و زمانی  Bleed: جهت 
كاربرد دارد كه در هنگام چاپ كاغذی كه بر روی آن چاپ می كنید بزرگتر از اندازه ی كاغذ مورد 

نظر باشد. 
Show bleed area: با انتخاب این گزینه  نواحی Bleed در صفحه نمایش داده 

می شوند. 
بعد از اضافه كردن قاب درون صفحه ی طراحی اگر كلیك كنید، قاب یا فریم 
ایجاد شده انتخاب خواهد شد و می توانید بر روی آن تنظیمات مختلفی از قبیل 

ایجاد رنگ و غیره انجام دهید. 

1-5-14 آشنایی با روش ایجاد پس زمینه روی صفحه ی کاری 
در حالت عادی و بدون ایجاد فریم هم می توانید به صفحه ی طراحی جلوه های خاصی بدهید. برای 
 Tools منوی  از  یا  و  كنید  انتخاب  را   Page Background گزینه ی   Layout منوی  از  كار  این 
 Options استفاده كنید تا پنجره ی Ctrl + J    را انتخاب كنید و یا از كلید میان بر Options گزینه ی

باز شود سپس از گزینه ی Document زیرگزینه ی Background را انتخاب نمایید. 
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در پنجره ی باز شده با انتخاب No Background صفحه ی طراحی بدون پس زمینه خواهد بود. 
رنگ  می توانید  آن  مقابل  كادر  از  و  باشد  می تواند  رنگ  دارای یك  طراحی  پس زمینه ی   :Solid

پس زمینه را انتخاب كنید. 
Bitmap: اگر می خواهید پس زمینه ی طراحی دارای یك تصویر باشد این گزینه را انتخاب كرده و با 

كلیك بر روی Browse فایل تصویری مورد نظر خود را انتخاب كنید. 
فعال  باشید  انتخاب كرده  را   Bitmap اگر گزینه  ی  دارد كه  Source دو گزینه وجود  در قسمت 
 Linked خواهد شد و مسیر فایل تصویری انتخاب شده را نمایش می دهد. در این قسمت اگر گزینه ی
اعمال  نیز  تغییرات روی پس زمینه  این  اعمال كنید  تغییرات  فایل اصلی  انتخاب كنید، اگر روی  را 
خواهد شد و اگر گزینه ی Embedded را انتخاب كنید با تغییر فایل اصلی، پس زمینه تغییر نخواهد 

كرد. 
 Defult Size برای تعیین اندازه ی فایل تصویری می باشد. با انتخاب گزینه ی Bitmap Size قسمت
فایل تصویر به اندازه ی واقعی اش در پس زمینه نمایش داده خواهد شد، بنابراین اگر تصویر از اندازه ی 
پس زمینه صفحه بزرگتر باشد در وسط صفحه قرار می گیرد و اگر اندازه ی تصویر از اندازه ی صفحه 
 Custom كوچكتر باشد، تصاویر در كنارهم چیده می شوند تا صفحه پر شود. و با انتخاب گزینه ی

Size می توانید اندازه ی عرض و ارتفاع تصویر را مشخص كنید. 
Print and Export Background: با انتخاب این گزینه و عالمت دار كردن این گزینه،  رنگ و یا 

تصویر پس زمینه در چاپ و خروجی گرفتن نیز وجود خواهد داشت.

2-5-14 شناخت روش قفل و جلوگیری از حرکت فریم 
نباشد،  جابه جایی  و  قابل حركت  طراحی  در صفحه ی  شده  ایجاد  قاب  یا  فریم  یك  بخواهید  اگر 

 Object منوی  از  سپس  كنید  انتخاب  را  قاب  ابتدا 
Lock Object را  گزینه ی  زیر   Lock گزینه ی 
برگزینید و یا روی فریم كلیك راست كرده و گزینه ی 
و  قفل شده  فریم  تا  كنید  انتخاب  را   Lock Object
غیرقابل حركت باشد.  برای برگرداندن فریم به حالت 
غیرقفل نیز می توانید بر روی فریم كلیك راست كنید 
و گزینه ی Unlock Object را انتخاب كنید و یا از 
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منوی Object گزینه ی Lock و زیر گزینه ی Unlock Object را انتخاب كنید. 

6-14 آشنایی با ایجاد شئ مستطیل Rectangle tool و تغییرات بر روی آن 
یكی از عمومی ترین شكل های مورد كاربرد، شئ مستطیل 
دایره،  مثل  عمومی  شكل های  ایجاد  برای  اصوالً  است. 
مخصوص  ابزار  كورل  در  غیره  و  چندضلعی ها  مستطیل،  

 Rectangle tool یا  مستطیل  ابزار  بر روی  ابزار  از جعبه ی  مستطیل،  ایجاد شئ  برای  دارد.  وجود 
كلیك كنید و یا این كه از كلید میان بر F6 استفاده كنید تا این ابزار انتخاب شود.

مكان نما را به داخل صفحه ی طراحی آورده،  شكل مكان نما به این صورت            خواهد بود. نقطه ی 
بعالوه بدین معنی است كه ایجاد شئ از آن نقطه آغاز می شود و شكل مستطیل كنار آن برای راهنمایی 
به شما است و نشان می دهد كه با این مكان نما می توانید مستطیل رسم كنید. بنابراین هر ابزاری را كه 
بردارید شكل آن ابزار را همراه با بعالوه در صفحه خواهید دید. حال كلیك چپ ماوس را نگه داشته 
نگه  دارید  را   Shift مستطیل كلید  هنگام رسم  اگر در  را رسم كنید،  مستطیل  ماوس  با حركت  و 
آن گاه مستطیل از وسط به اطراف كشیده خواهد شد. و اگر در هنگام رسم مستطیل كلید Ctrl را از 

صفحه كلید نگه دارید آن گاه می توانید مربع رسم كنید. 

1-6-14 آشنایی با تغییر اندازه ی )Size( شئ ایجاد شده 
وقتی مستطیل را ایجاد كردید، اطراف شكل ایجاد شده 8 مربع توپر و كوچك و یك عالمت ضربدر 

در وسط شئ دیده می شود. اگر این عالئم را اطراف شئ ایجاد شده نمی بینید با 
كلیك بر روی آن این عالئم نمایش داده خواهند شد. به مربع های كوچك اطراف 
شئ دستگیره )Handler( می گویند. این دستگیره ها مانند دستگیره های معمولی 

بوده یعنی می توانید آن ها را با ماوس بگیرید و بكشید. 
برای بزرگ و كوچك كردن متناسب شكل، یعنی وقتی پهنای شكل را زیاد می كنید 
ارتفاع آن نیز به همان نسبت بزرگ شود. مكان نما را به یكی از چهارگوشه ی شكل 

ایجاد شده ببرید تا مكان نما به شكل یك پیكان دو جهته مایل تغییر شكل دهد،  به این ترتیب با كشیدن 
دستگیره مستطیل در جهت قطر حركت كرده و اندازه ی آن از هر دو جهت عمودی و افقی بزرگ 

یا كوچك می شود. 



200X7

در اطراف شئ چهار دستگیره ی میانی نیز وجود دارد. این دستگیره ها هم برای بزرگ و كوچك 
كردن شئ است اما با استفاده از این دستگیره ها شئ به حالت متناسب بزرگ و كوچك نمی شود بلكه 

از نظر هندسی  به نسبت دلخواه شما بزرگ و كوچك می شود و شكل حاصل 
مشابه شكل اولیه نخواهد بود. وقتی مكان نمای ماوس را به هر یك از این چهار 
افقی  یا  پیكان دو جهته ی عمودی  به صورت  نزدیك كنید، شكل آن  دستگیره 

خواهد شد و با حركت دستگیره ها شكل در جهت عمودی یا افقی بزرگ یا كوچك خواهد شد. 

2-6-14 آشنایی با حرکت یا انتقال شئ مستطیل و دوران دادن آن 
در  این عالمت  دارد،  ایجاد شده یك عالمت ضربدر وجود  در وسط شئ  همانطور كه گفته شد 
واقع دستگیره ی جابه جایی یا انتقال شئ است كه وقتی با ماوس آن را بگیرید و بكشانید شئ با آن به 

حركت در می آید. 
وقتی روی هر شئ انتخاب شده یكبار دیگر كلیك كنید شكل دستگیره های آن و شكل عالمت وسط 

شئ تغییر خواهد كرد و از حالت شكل سمت چپ به شكل سمت 
راست در خواهد آمد. كه 8 دستگیره ی اطراف آن می توانید به شئ 
دوارن دهید. برای دوران شئ كافیست روی یكی از دستگیره های 

گوشه با ماوس كلیك كرده و مكان نمای ماوس را بكشانید. اگر بخواهید شئ را كج كنید از پیكان های 
افقی و عمودی میانی استفاده كنید. با كلیك بر روی این پیكان های میانی می توانید شئ خود را در 

جهت افقی یا عمودی كج كنید. 
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1.پسوند فایل های كورل چه می باشد؟
 CDR )ب    PDF )الف

TIF )د    JPG )ج 
2. كدام یك از نرم افزارهای زیر برداری است؟

الف( فتوشاپ    ب( كورل 
 ج( Word    د( گزینه ب و ج

3. كلید میان بر پنجره ی Options در نرم افزار كورل چیست؟
 Ctrl+J )ب   Ctrl+Q )الف

Ctrl+I )د   Ctrl+T )ج  
4. كلید میان بر ابزار Rectangle چیست؟

F۷ )د  F6 )ج   F5 )ب  F4 )الف

1.یك صفحه ی كاری با اندازه ی A4 با نام Corel ایجاد نمایید به طوریكه صفحه  به صورت افقی یا 
خوابیده باشد.

2.یك صفحه قبل از صفحه ی جاری ایجاد نموده و نام آن را Frame بگذارید، سپس برای 
صفحه ی طراحی خود یك قاب ایجاد كنید.

3.یك صفحه بعد از صفحه ی جاری ایجاد نموده و روی صفحه ی طراحی یك تصویر به عنوان 
پس زمینه درج كنید به طوریكه با تغییر تصویر اصلی، روی تصویر پس زمینه تغییرات اعمال نشود. 
4.یك مستطیل در صفحه ی طراحی ایجاد نموده و به آن كمی دوران داده و آن را در جهت افقی 

كج كنید، سپس صفحه را قفل كنید.

پرسش های چهارگزینه ای فصل چهاردهم

سؤاالت عملی فصل چهاردهم 
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توانایی بازسازی و اجرای طرح آرم، لوگو و نشانه های تبلیغاتی
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1-15 آشنایی با مفاهیم آرم، نشانه و لوگو
نشانه یا آرم)Arm( ، بیان مفهوم یا شكل چیزی است كه در قالب شكلی دیگر در ذهن متجلی می شود 
و آن را باید روی كاغذ ثبت كرد و تماماً بیانگر چیزی است كه عینیت پیدا كرده است. طراحی نشانه، 
اصطالحی برای هماهنگ سازی نیازهای نشانه های مسیریابی، آموزشی و اطالع رسانی به كار می رود. 

در  امروزه  بخصوص  می گیرند.  قرار  مطالعه  مورد  علوم  تمام  در  نشانه ها  ضمناً 
حوزه ی نقد هنری و ادبی هنرهای تجسمی و رسانه ای مورد توجه قرار گرفته و 
نقش عمده ای را ایفا می كنند. از جمله كاربرد نشانه به صورت سریع در گرافیك 
نمایان است. انواع نشانه ها عبارتند از نشانه ی هندسی )دایره، مثلث، مربع و تركیبی( 
و نشانه ی بازنمایی شده )برگرفته از طبیعت(. البته نشانه یك تعریف تئوری بوده و 

آرم نیز یك طرح ایجاد شده از روی نشانه است.
لوگو)Logo( طرح گرافیكی و نمادی منحصر به یك كاال یا سیستم تجاری بوده 
كه نقش آن یادآوری نام محصولی خاص یا خصوصیات و خدمات یك سازه ی 

تجاری می باشد.

2-15 شناخت ابزارهای موجود در Toolbox کورل و اصول استفاده از آن ها
در این قسمت به شرح مختصری از كاربرد ابزارهای كورل می پردازیم. این ابزارها به طور 
پیش فرض در سمت چپ صفحه قرار دارد. البته می توانید آن را جابه جا كنید. اگر جعبه ی 
ابزار را در سمت چپ مشاهده نكردید با كلیك راست بر روی یكی از نوارهای خصوصیات 
یا ابزار استاندارد و انتخاب گزینه ی Toolbox، این نوار ابزار در سمت چپ فعال خواهد 

شد. 
          Pick tool: برای انتخاب و ماوس عادی استفاده می شود. 

 F10 این ابزار برای شكل دهی به اشیا كاربرد دارد و كلید میان بر آن :Shape Tool          
می باشد.

          Crop tool: ابزارهای برش در این زیرمجموعه قرار دارند. 
          Zoom tool: ابزارهای بزرگنمایی در این زیرمجوعه قرار دارند و كلید میان بر آن 

Z است. 
          Freehand tool: این ابزار، به ابزار خط كشی آزاد نام دارد، كلید میان بر آن F5 است.  
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          Artistic Media tool: ابزار رسانه های هنری، برای رسم هنری كاربرد دارد و كلید میا ن بر 
آن I است.

 F6 ابزارهای ترسیم مستطیل در این مجموعه قرار دارند و كلید میان بر آن :Rectangle tool          
می باشد. 

          Ellipse tool: ابزارهای طراحی بیضی در این مجموعه قرار داشته و كلید میان بر آن F۷ است. 
          Polygon tool: برای رسم اشكال چندضلعی استفاده شده و كلید میان بر آن Y است. 

          Text tool: از این ابزار برای نوشتن متن می توانید استفاده كنید، كلید میان بر آن F8 می باشد. 
          Parallel Dimension tool: برای تعیین اندازه ی بین دو نقطه به صورت موازی و نمایش آن 

بر روی صفحه كاربرد دارد. 
          Straight-Line Connector tool: این ابزار برای اتصال بین دو نقطه با استفاده از كشیدن 

یك خط مستقیم كاربرد دارد. 
          Drop Shadow: با استفاده از این ابزار می توانید جلوه ی سایه ی بیرونی به اشیا دهید. 

          Trancparency tool:  با استفاده از این ابزار می توانید یك شئ یا نوشته را به صورت طیفی 
شفاف تبدیل كنید.

          Color Eydropper tool: با استفاده از این ابزار می توانید نمونه ی رنگ را انتخاب و بر روی 
شئ ایجاد كنید. 

          Intractive Fill tool: ابزارهای محاوره ای برای پر كردن اشیا در این زیر مجموعه قرار دارد 
و كلید میان بر آن G می باشد. 

          Smart Fill tool: ابزارهای هوشمند طراحی و رنگ  كردن در این مجموعه قرار دارند. 

Object Proprties 3-15 آشنایی با پنجره ی
این پنجره را با استفاده از ابزار ترسیم مستطیل شرح می دهیم. ابزار مستطیل را انتخاب كرده و یك 
 Object Properties شئ مستطیل رسم كنید. بر روی شئ رسم شده كلیك راست كرده و گزینه ی
پنجره ی  كردن  باز  برای  همچنین  كنید.  استفاده   Alt+Enter میان بر  كلید  از  یا  و  كنید  انتخاب  را 
از  Object Properties استفاده كنید. هر كدام  Object گزینه ی  از منوی  خصوصیات می توانید 
روش های گفته شده را انجام دهید پنجره ای به صورت زیر در كنار پالت رنگ نمایش داده خواهد 

شد.   
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          Artistic Media tool: ابزار رسانه های هنری، برای رسم هنری كاربرد دارد و كلید میا ن بر 
آن I است.

 F6 ابزارهای ترسیم مستطیل در این مجموعه قرار دارند و كلید میان بر آن :Rectangle tool          
می باشد. 

          Ellipse tool: ابزارهای طراحی بیضی در این مجموعه قرار داشته و كلید میان بر آن F۷ است. 
          Polygon tool: برای رسم اشكال چندضلعی استفاده شده و كلید میان بر آن Y است. 

          Text tool: از این ابزار برای نوشتن متن می توانید استفاده كنید، كلید میان بر آن F8 می باشد. 
          Parallel Dimension tool: برای تعیین اندازه ی بین دو نقطه به صورت موازی و نمایش آن 

بر روی صفحه كاربرد دارد. 
          Straight-Line Connector tool: این ابزار برای اتصال بین دو نقطه با استفاده از كشیدن 

یك خط مستقیم كاربرد دارد. 
          Drop Shadow: با استفاده از این ابزار می توانید جلوه ی سایه ی بیرونی به اشیا دهید. 

          Trancparency tool:  با استفاده از این ابزار می توانید یك شئ یا نوشته را به صورت طیفی 
شفاف تبدیل كنید.

          Color Eydropper tool: با استفاده از این ابزار می توانید نمونه ی رنگ را انتخاب و بر روی 
شئ ایجاد كنید. 

          Intractive Fill tool: ابزارهای محاوره ای برای پر كردن اشیا در این زیر مجموعه قرار دارد 
و كلید میان بر آن G می باشد. 

          Smart Fill tool: ابزارهای هوشمند طراحی و رنگ  كردن در این مجموعه قرار دارند. 

Object Proprties 3-15 آشنایی با پنجره ی
این پنجره را با استفاده از ابزار ترسیم مستطیل شرح می دهیم. ابزار مستطیل را انتخاب كرده و یك 
 Object Properties شئ مستطیل رسم كنید. بر روی شئ رسم شده كلیك راست كرده و گزینه ی
پنجره ی  كردن  باز  برای  همچنین  كنید.  استفاده   Alt+Enter میان بر  كلید  از  یا  و  كنید  انتخاب  را 
از  Object Properties استفاده كنید. هر كدام  Object گزینه ی  از منوی  خصوصیات می توانید 
روش های گفته شده را انجام دهید پنجره ای به صورت زیر در كنار پالت رنگ نمایش داده خواهد 

شد.   

زبانه ی Outline: در این زبانه می توانید تنظیم خطوط اطراف مستطیل و اشیای دیگر هندسی را تعیین 
كنید.گزینه های این زبانه به شرح زیر می باشد: 

                                                 در قسمت Outline Width می توانید اندازه ی ضخامت خطوط را 
تعیین كنید.

                           Outline Color: رنگ خطوط در این قسمت تعیین می شود. 
                            Line Style: برای تعیین سبك خطوط اشیا كاربرد دارد. 

پرداخت  نوع  می توانید   :Miter limit قسمت  در 
گوشه های اشیا، كالهك خطوط و زاویه ی آن را تعیین 

كنید.

                            Start Arrowhead: در این قسمت می توانید نوع پیكان ابتدای مسیر را تعیین كنید. 
زمانی كه یك خط رسم كرده باشید.

                              End Arrowhead: با استفاده از این گزینه می توانید نوع پیكان انتهای مسیر را 
تعیین كنید. زمانی كه یك خط رسم كرده باشید.  

                            Share Attributes: اگر این گزینه تیك داشته باشد خصوصیات تعیین شده بر 
روی اشیایی كه با شئ رسم شده از نظر خصوصیات یكسان باشند، به اشتراک گذاشته خواهد شد. 

    Stretch: در این قسمت می توانید عددی بین 1 تا 100 درصد را وارد كنید. این 
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عدد نشان می دهد كه نسبت عرض و طول قلم یا نازكی و ضخامت نقش قلم چقدر باشد. در واقع 
نسبت نازكی به ضخامت قلم تعیین خواهد شد كه در كادر مقابل آن شكل نوک قلم نمایش داده 
خواهد شد و برای خارج كردن حالت قلم از استاده یا قائم به حالت افقی یا هر زاویه ای دیگر می توانید 

اندازه ی زاویه قلم را در قسمت Tilt Nib تعیین كنید. 
                      Behind fill: اگر این گزینه را عالمت بزنید در صورتی كه داخل شئ پر شود)مثاًل 

رنگ ریخته شود( خطوط اطراف شئ پشت، پُرشدگی قرار می گیرد. 
                             Scale with image: اگر این گزینه عالمت داشته باشد، در صورتی كه شئ را 
بزرگ یا كوچك كنید ضخامت خطوط نیز با شئ بزرگ و كوچك خواهد شد. در غیر اینصورت 

فقط اندازه ی شئ تغییر می كند و ضخامت خطوط به همان حالت اولیه كه آن را رسم كرده بودید 
باقی می ماند. 

                              Overprint outline: زمانی كه گزینه ی Behind fill را انتخاب كرده باشید 
خطوط اطراف شكل پنهان می شود، با انتخاب این گزینه خطوط در چاپ بر روی شئ چاپ خواهد 

شد. 

زبانه ی Fill:  این زبانه برای تعیین نحوه ی پر شدن شئ كاربرد دارد. 
         No fill: با انتخاب این گزینه شئ مورد نظر توخالی و بدون 

رنگ خواهد بود. 
         Uniform fill: با انتخاب این گزینه می توانید درون شئ مورد 

نظر را با یك رنگ به صورت یكدست پر كنید. 
         Fountain fill: با انتخاب این گزینه شئ مورد نظر را با یك 

طیف یا شیب رنگ می توانید پر كنید. 
         Vector pattern fill: با استفاده از این گزینه می توانید شئ را با الگوهای برداری پر كنید. 
         Bitmap pattern fill: با انتخاب این گزینه می توانید شئ را با الگوهای نقطه بیتی پر كنید. 
         Two-color pattern fill: با استفاده از این گزینه می توانید از الگوهای دو رنگ استفاده 

كنید. 
با انتخاب هر یك از گزینه های باال، قسمت وسط این پنجره متناسب با گزینه ی انتخابی تغییر خواهد 

كرد. 
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                          اگر این گزینه تیك داشته باشد، با تركیب دو شئ با یكدیگر فصل اشتراک آن 
دو شئ با رنگ شكل زیرین درنظر گرفته خواهد شد در غیر اینصورت شئ ها با رنگ شئ مقابل پر 

خواهند شد. 
در زبانه ی Trancparency می توانید نوع شفافیت شئ را تنظیم كنید. 

4-15 شناخت استفاده از نوار خصوصیات Property Bar برای طراحی و ترسیم
همانطور كه قباًل هم گفته شد نوار خصوصیات در باالی پنجره قرار داشته و شامل خصوصیات هر 
ابزار می باشد. البته این نوار برای هر ابزار متفاوت است. در این بخش نوار خصوصیات مربوط به ابزار 

Rectangle را شرح خواهیم داد. 

                        
                            Object position: با استفاده از این قسمت می توانید جایگاه قرار گرفتن شئ را 
تعیین كنید. در قسمت X می توانید موقعیت شئ را در امتداد افقی و در قسمت Y می توانید موقعیت 

قرار گرفتن شئ را در امتداد عمودی تعیین كنید. 
اگر می خواهید شئ را مثاًل 20 واحد در امتداد افقی و به سمت راست جابه جا كنید، نباید عدد 20 
 X وارد كنید، بلكه باید عدد 20 را با مختصات فعلی موجود در خانه ی X را مستقیم در خانه ی مقابل
جمع كنید تا مختصات افقی جدید شئ بدست آید. و اگر می خواهید شئ به سمت چپ حركت كند 
باید مقدار مورد نظر را از مختصات كم كنید. این قاعده برای حركت شئ به سمت باال و پایین نیز 

صادق است. 
                              Object size: در این قسمت عرض و ارتفاع شئ مشخص می شود. برای بزرگ 
یا كوچك كردن اندازه ی شئ می توانید مقادیر پهنا و ارتفاع مورد نظر را وارد كنید تا اندازه ی شئ 

تغییر كند. 
                      Scale factor: برای بزرگ و كوچك كردن اندازه ی شئ به صورت درصد و مقیاس 
می توانید از این گزینه  استفاده كنید. برای مثال اگر مستطیلی را كه ارتفاع آن 1 سانتی متر است به 2 

سانتی متر تغییر دهید در واقع آن را 200 درصد بزرگ كرده اید. 
           Lock ratio: اگر این گزینه به صورت قفل باز باشد بدین معنی  است كه پهنا و ارتفاع  شئ 
را می توانید مستقل از هم و به هر اندازه ای كه می خواهید، تعیین كنید. اما اگر روی این گزینه كلیك 
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كنید با به شكل قفل بسته تبدیل شود، بدین معنی خواهد بود كه با تغییر ارتفاع، پهنای شئ نیز به همان 
به یكدیگر وابسته  پهنا شئ  ارتفاع و  اندازه ی  به عبارت دیگر  بالعكس.  تغییر خواهد كرد و  نسبت 

می شوند. 
                      Angle of rotation: این گزینه به شما امكان می دهد تا شئ را به هر مقداری كه 
می خواهید دوران یا چرخش دهید. دوران حول مركز فعلی شئ انجام خواهد شد. اگر می خواهید شئ 
را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید عدد مثبت در این قسمت وارد كنید و اگر می خواهید شئ در 

خالف جهت عقربه های ساعت بچرخد، عدد منفی در این قسمت وارد كنید. 
           Mirror horizontally: با كلیك بر روی این گزینه می توانید شئ را در جهت محور افقی 

قرینه كنید. 
          Mirror vertically: با كلیك بر روی این گزینه می توانید شئ را در جهت محور عمودی 

قرینه كنید. 
                  با استفاده از این قسمت می توانید گوشه های شئ را تغییر داده و شكل آن ها را عوض 
كنید. البته قابل ذكر است كه برای مشاهده ی تغییرات باید گزینه های Corner radius را تغییر دهید.

تغییر  این قسمت اگر مقادیر اعداد قسمت اول را  Corner radius: در    
دهید گوشه های سمت چپ شئ گرد شده، به داخل رفته و یا تخت می شود. و اگر قسمت دوم را تغییر 

دهید گوشه های سمت راست تغییر خواهند كرد.
                           Outline width: با استفاده از این گزینه  می توانید ضخامت خطوط اطراف شئ 

را تعیین كنید. 
           Wrap text: با استفاده از این گزینه می توانید نحوه ی رفتار شئ با متن را مشخص كنید. بدین 
معنی كه اگر شئ با متن برخورد كرد چه رفتاری داشته باشد. با كلیك بر روی این گزینه منویی باز 
خواهد شد كه انواع شكسته شدن متن را در برخورد با شئ نمایش می دهد. برای استفاده از این گزینه 
ابتدا باید یك كادر متن ایجاد كرده و متنی را داخل آن نوشته، سپس شكلی را رسم كرده و به داخل 
كادر متن حركت دهید سپس این گزینه را باز كرده و موارد داخل آن را یك به یك امتحان كنید تا 
نتیجه را ببینید. در این منو گزینه ای به نام Text wrap  offset وجود دارد كه در مقابل آن می توانید 

فاصله ی متن را از لبه ی شئ تعیین كنید. 
             To front of layer: با كلیك بر روی این گزینه می توایند شئ انتخاب شده را به جلو یا باالی 

شئ یا الیه ی دیگر منتقل كنید. كلید میان بر این گزینه Shift + PgUp می باشد. 
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             To back of layer: با كلیك بر روی این گزینه می تواید شئ انتخاب شده را به پشت یا زیر 
شئ یا الیه ی دیگر منتقل كنید. كلید میان بر این گزینه Shift + PgDn می باشد. 

              Convert to curves:  با استفاده از این گزینه می توانید شكل خود را به منحنی تبدیل كنید. 
در اینصورت می توانید شكل شئ را تغییر دهید. كلید میان بر این گزینه Ctrl + Q می باشد.

3 Point Rectangle 5-15 استفاده از ابزار مستطیل سه نقطه ای
این ابزار در زیر مجموعه ی ابزار مستطیل قرار دارد و با كلیك 
بر روی مثلث كوچك در زیر ابزار مستطیل نمایش داده خواهد 

شد. این ابزار هم مستطیل ایجاد می كند اما با قابلیت بیشتر. معموالً وقتی مستطیل ایجاد می كنید، هر 
كار كنید، افقی رسم می شود. بنابراین اگر مستطیل مایلی بخواهید باید ابتدا آن را انتخاب و با روشی 
كه آموزش داده شد آن را بچرخانید. كورل ابزاری به نام مستطیل سه نقطه ای دارد كه با استفاده از 
آن می توانید مستطیل را از همان ابتدا مایل رسم كنید. نوار خصوصیات این ابزار نیز مانند ابزار مستطیل 

است. 

6-15 آشنایی با برخی از ابزارهای موجود در کورل 
Pick tool ابزار انتخاب

با استفاده از آن می توانید اشیای موجود در  ابزار كورل می باشد و  ابزار در جعبه ی  ابزار اولین  این 
صفحه كاری را انتخاب كنید. 

Shape tool  ابزار شكل دهی            
ابزار شكل دهی در جعبه ی ابزار در زیر ابزار انتخاب قرار دارد و با استفاده از این ابزار می توانید بر روی 
گره ها كار كنید و شكل شئ را تغییر دهید. این ابزار را انتخاب كرده سپس بر روی شئ مورد نظر 
كلیك كنید تا گره های شكل نمایش داده شوند. در این حالت مكان نما به صورت یك پیكان مثلثی 

نمایش داده می شود، با كلیك بر روی گره  و حركت مكان نما می توانید شئ 
را تغییر شكل دهید. 



210X7

Freehand tool ابزار خط كشی آزاد            
این ابزار خط كشی آزاد نام دارد و به شكل مداد و خط منحنی است. با استفاده از این ابزار می توانید 

خطوط و اشكال آزاد رسم كنید. با استفاده از این ابزار می توانید سه نوع خط 
ترسیم كنید. 

1- ترسیم خط راست: این ابزار را برداشته و در صفحه یكبار كلیك كنید تا 
نقطه ی ابتدایی خط مشخص شود. سپس مكان نمای ماوس را حركت دهید. 
این  در  كنید،  كلیك  باشد  پایانی  نقطه ی  می خواهید  كه  دیگر  نقطه ی  در 

صورت یك خط صاف بین این دو نقطه ایجاد خواهد شد. 
2- ترسیم خط منحنی: ابزار را برداشته و در صفحه یكبار كلیك كنید و دكمه ی ماوس را رها نكنید 
و همانطور كه پایین نگه داشته اید مكان نما را به شكل منحنی موردنظر خود حركت دهید. از حركت 

مكان نمای شما ردی به جا می ماند كه مسیر منحنی است. 
3- ترسیم خط شكسته: ابزار را برداشته و یكبار كلیك كنید تا نقطه ی ابتدایی ایجاد شود، مكان نما را 
حركت داده و در نقطه ی پایانی دو بار كلیك كنید، سپس مكان نما را دوباره حركت دهید تا یك 
پاره خط دیگر ایجاد شود و در نقطه ی پایانی دوباره دو بار كلیك كنید و این كار را ادامه دهید تا 
زمانی كه خطوط شكسته ایجاد شوند و در نهایت اگر پاره خط دیگری نمی خواهید در نقطه ی پایانی 

آخر یكبار كلیك كنید. 

Smart Drawing ابزار طراحی هوشمند
با  و  است  گرفته  قرار   Freehand ابزار  زیرمجموعه ی  در  ابزار  این 
استفاده از آن می توانید اشكال هوشمند ترسیم كنید كلید میان بر این 
ابزار Shift+S می باشد. كار این ابزار به این صورت است كه شما با 
انتخاب این ابزار مكان نما به صورت یك مداد خواهد بود و به كمك 

آن می توانید به صورت آزادانه شكلی را ترسیم كنید. زمانی كه شما شكلی را ترسیم می كنید و كلید 
ماوس را رها می كنید، كورل سعی می كند حدس بزند كه شما می خواستید چه بكشید و شكل منظم 
را جایگزین شكل شما خواهد كرد. كورل شكل های مستطیل، مربع، دایره، مثلث و بیضی را براحتی 

می تواند تشخیص دهد. 
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Ellipse tool ابزار بیضی              
با استفاده از این ابزار می توانید بیضی رسم كنید. كلید میان بر این ابزار F۷ می باشد. برای ایجاد بیضی، 
این ابزار را انتخاب كرده و در صفحه ی كاری در یك نقطه كلیك كرده و همانطور كه كلید ماوس را 
نگه داشته اید ماوس را بكشید و مطابق اندازه ای كه می خواهید كلید ماوس را رها كنید.  برای كشیدن 
دایره در هنگام استفاده از این ابزار كلید Ctrl را نگه دارید. در نوار خصوصیات این ابزار می توانید به 

بیضی یا دایره ی رسم شده قوس یا قاچ دهید. 

           Pie: بعد از رسم بیضی اگر از نوار خصوصیات روی این گزینه كلیك كنید كورل به طور 
خودكار یك قاچ 2۷0 درجه ای از بیضی یا دایره ی مورد نظر ایجاد می كند. 

                         Starting and ending angles: با استفاده از این گزینه ها می توانید زاویه ی شروع و 
زاویه ی پایان قاچ را تعیین كنید. در كادر باال زاویه ی شروع و در كادر پایین زاویه ی پایان را می توانید 

تعیین كنید. 
           Arc: با كلیك بر روی این گزینه می توانید بر روی بیضی یا دایره رسم شده، قوس ایجاد كنید، 

و مانند گزینه ی قبل زاویه ی شروع و پایان آن را تغییر دهید. 
           Change direction : با كلیك بر روی این گزینه می توانید جهت قوس یا قاچ را تغییر دهید. 

۷-15 آشنایی با روش های انتخاب اشیا 
• انتخاب یك شئ: برای انتخاب یك شئ می توانید از ابزار Pick tool در جعبه ی ابزار استفاده كنید. 
برای انتخاب كردن شئ ایجاد شده ابزار را برداشته،  مكان نمای ماوس را روی محیط شئ برده و یكبار 
كلیك كنید. روش دیگر برای انتخاب یك شئ، استفاده از كلید Tab از روی صفحه كلید است. با 
زدن این كلید شئ موجود در صفحه ی طراحی انتخاب می شود. اگر چند شئ در صفحه نمایش وجود 

داشته باشد، با هر باز زدن كلید Tab یكی از اشیا انتخاب می شود.
• انتخاب چند شئ: برای انتخاب چند شئ به طور همزمان می توانید مكان نمای ماوس را در نقطه ای 
قرار دهید، كلیك كنید و با نگه داشتن كلیك ماوس اطراف اشیا بكشانید تا انتخاب شوند. و روش 
دیگر برای انتخاب چند شئ این است كه كلید Shift را نگه دارید و روی اشیا به ترتیب كلیك كنید.

همچنین برای انتخاب می توانید از منوی Edit گزینه ی Select All زیر گزینه  ی: 
راهنما(،  خطوط  Guidelines)انتخاب  متون(،  Text)انتخاب  اشیا(،  همه ی  Objects)انتخاب 

Nodes)انتخاب گره ها(. 
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1. به طرح ایجاد شده از روی نشانه چه می گویند؟
الف( بسته        ب( لوگو           ج( نشانه  د( آرم

2. ابزار Pick Tool برای چه كاری استفاده می شود؟
الف( ابزار برش     ب( ابزار گزینش ماوس عادی      ج( ابزار بزرگنمایی     د( ابزار انتخاب آزاد

3. كلید میان بر F5 مربوط به كدام ابزار است؟
Ellipse Tool )د  Freehand Tool )ج       Crop Tool )ب   Shape Tool )الف

4. كلید میان بر گزینه ی Properties چیست؟
Ctrl+Enter )د  F5 )ج        Alt+Esc )ب        Alt+Enter )الف

به رنگ  به طوریكه رنگ خطوط  بیشتر كنید  را  1.یك مستطیل رسم كرده، ضخامت خطوط آن 
قرمز و از نوع خط چین باشد و تنظیمات آن را طوری قرار دهید كه با كوچك و بزرگ كردن شئ،  

ضخامت خطوط نیز به همراه آن تغییر كند.
به طوریكه  برداری پر كنید  الگوی  از یك  استفاده  با  2.یك مستطیل ترسیم كرده،  و داخل آن را 

خطوط اطراف شئ پشت این پرشدگی پنهان شود.
3.یك شئ مستطیل رسم كرده و آن را 36 درجه خالف عقربه  های ساعت بچرخانید، گوشه های 

سمت چپ را گرد كنید.
4.یك مستطیل رسم كرده و با استفاده از ابزار مناسب شئ خود را تغییر شكل دهید.

5.با استفاده از ابزار Freehand در صفحه ی طراحی یك خط راست، یك خط منحنی و یك خط 
شكسته ترسیم كنید.

6.در صفحه ی طراحی دو دایره رسم كرده و به یكی از آن ها قاچی با زاویه ی شروع 130 درجه و به 
دیگر دایره یك قوسی با زاویه ی پایان 196 درجه دهید.

پرسش های چهارگزینه ای فصل پانزدهم

سؤاالت عملی فصل پانزدهم 
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اجرای طرح گسترده از بسته بندی های مختلف و اجرای شاخص های گرافیكی 
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1-16 شناخت روش و اصول اجرای طرح گسترده ی بسته بندی در نرم افزار کورل دراو
شما با استفاده از نرم افزار كورل می توانید طرح هایی را بر روی جعبه ها و پاكت ها انجام دهید كه به این 
طرح ها، طرح گسترده ی بسته بندی می گویند. در زیر ابزارهای موجود برای طراحی را بیان می كنیم. 

1-1-16 استفاده از ابزارهای ترسیمی
ابزارهای مختلف ترسیمی در نوار ابزار قرار دارند، كه عبارتند از: 

         Freehand: برای ترسیم خطوط آزاد كاربرد دارد و كلید 
میان بر آن F5 می باشد. 

        Point Line-2: برای رسم خط صاف بین دو نقطه كاربرد 
دارد. 

        Bezier: برای رسم منحنی كاربرد دارد و مانند ابزار خط كشی آزاد كه در فصل قبل شرح داده 
شد می توانید از این ابزار نیز استفاده كنید.  

        Pen: این ابزار نیز برای رسم خطوط و منحنی به صورت تركیبی استفاده می شود. 
          B-Spline: با استفاده از این ابزار می توانید منحنی ترسیم كنید. 

          Polyline:  ابزار خط مركب، با كمك این ابزار می توانید همه جور خط مركبی را تولید كنید، 
اما این كار با ابزارهای دیگر به صورت پیوسته امكان پذیر نمی باشد و باید با چند ابزار این  كار را انجام 
دهید. با استفاده از این ابزار می توانید خطوط منحنی و صاف و شكسته را ترسیم كنید. اگر با این ابزار 
در نقاط مختلف كلیك كنید خطوط صاف یا شكسته رسم می شود و اگر كلیك ماوس را نگه دارید 

خط منحنی ایجاد خواهد شد. 
           Point Curve-3: ابزار منحنی سه نقطه ای، برای كشیدن منحنی یا قوس می باشد. ابزار را 
برداشته و در صفحه كلیك كنید، كلیك ماوس را نگه داشته و در نقطه ی دوم نیز كلیك كنید همچنان 
كلیك ماوس را نگه دارید و مكان نما را به نقطه ی سوم برده تا یك قوس ایجاد شود،  سپس كلیك 

كرده و كلید ماوس را رها كنید. 
         Smart Drawing: با استفاده از این ابزار می توانید طراحی هوشمند كنید. 
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2-1-16 استفاده از ابزارهای کنترل و تغییر اشكال ترسیم شده 
بعد از طراحی اشكال می توانید آن ها را ویرایش كنید. برای انجام این عمل از 
ابزارهای مختلف می توانید استفاده كنید كه در جایگاه های مختلفی از ابزارها 

 Shape قرار دارند. در این قسمت به شرح زیرگزینه های موجود در ابزار
و Crop می پردازیم. 

          Smooth: با استفاده از این ابزار می توانید لبه های شئ را نرم تر كنید.
در نوار خصوصیات

 این ابزار دو گزینه وجود دارد:  Nib size: در این قسمت می توانید اندازه ی نوک قلم 
را تعیین كنید.                     Rate: با استفاده از این قسمت می توانید میزان شدت اعمال این ابزار را 
تعیین كنید.و گزینه ی        Pen pressure: زمانی استفاده می شود كه از لوح و قلم فشاری به جای 

ماوس استفاده كنید.
          Smear: با استفاده از این گزینه می توانید لبه های شئ را تغییر شكل دهید.اگر مكان نما را به 

داخل شئ بكشید لبه ها به سمت داخل شئ جمع خواهند شد و اگر مكان نما را 
به بیرون شئ بكشید لبه ها به سمت بیرون شئ كشیده خواهند شد. 

          Twirl: با این ابزار می توانید لبه های شئ را بپیچید یا بچرخانید.در نوار خصوصیات این ابزار دو 
گزینه وجود دارد كه برای جهت چرخاندن شئ در خالف جهت عقربه های 

ساعت و یا در جهت عقربه های ساعت كاربرد دارد.
          Attack: با استفاده از این گزینه می توانید با اضافه كردن گره، شئ را تغییر

 شكل دهید. 
          Repel: با استفاده از این ابزار، لبه های شئ به سمت بیرون و یا داخل انتقال می یابند.اگر مكان نما 

را داخل لبه ی شئ قرار دهید شئ به سمت داخل و اگر مكان نما را خارج از 
لبه ی شئ قرار دهید، شئ به سمت بیرون انتقال خواهد یافت. 

          Smudge: این ابزار برای لك كردن شئ كاربرد دارد.بدین معنی كه با استفاده از این ابزار 
می توانید لبه های شئ را به شكل نامنظم به اطراف بسط داده و یا جمع كنید.اگر 
می خواهید لبه ی شئ را به خارج گسترش دهید، مكان نما را داخل لبه ی شئ قرار 

دهید و اگر می خواهید لبه ی شئ را به داخل جمع كنید ، مكان نما را خارج از لبه ی شئ قرار دهید.در 



نوار خصوصیات این ابزار عالوه بر اندازه ی قلم مو گزینه های دیگری نیز وجود دارد: 
                Dryout: در این قسمت می توانید اثر خشك شدن ابزار را تعیین كنید.برای این گزینه 
می توانید عددی بین 10+ تا 10- را انتخاب كنید.منظور از خشك شدن، میزان باریك تر و محوتر شدن 
لبه ی شئ می باشد.اگر عدد مثبت در این قسمت وارد كنید قلم مو حالت خشك گرفته و باریك تر 

خواهد شد و با وارد كردن عدد منفی قلم مو حالت خیسی گرفته و پهن تر خواهد شد.
                     Pen tilt: با استفاده از این گزینه می توانید میزان كج شدن قلم  مو را تعیین كنید.فرض 
بر این است كه هر چه قلم مو را نسبت به كاغذ مایل تر یا كج تر نگه دارید، نقش آن بیشتر از حالت 

دایره ای كامل خارج شده و به بیضی نزدیك تر می شود.
                     Pen bearing: در دنیای واقعی می توانید قلم مو را در دستتان بچرخانید تا نقش  آن تغییر 
زاویه دهد.با استفاده از این گزینه می توانید قلم مو را هر چقدر كه بخواهید بچرخانید و به حالت های 

مختلف مایل درآورید.
سه انتخاب دیگر در نوار خصوصیات كه به شكل قلم می باشند زمانی كاربرد دارند كه از لوح و قلم 

فشاری استفاده كنید.
          Roughen: با استفاده از این ابزار می توانید نرمی مسیرهای رسم شده را از بین ببرید و آن ها را 

خشن یا زبر كنید.قلم مو را برداشته و روی مسیر شئ مورد نظر بكشید تا حالت 
نوک قلم  اندازه ی  بر  عالوه  ابزار  این  خصوصیات  نوار  شود.در  خش دار 

گزینه های دیگر عبارتند از: 
                 Frequency of spikes: در این قسمت می توانید مقدار بریدگی  ها یا خش دار شدن را 

تعیین كنید.
                 Dryout: در این قسمت می توانید میزان خشك شدن اثر قلم مو را تعیین كنید.بدین معنی 

كه با به كار گرفتن قلم مو اثر خش دار شدن به مرور كم رنگ شود.
                        در مقابل این خانه می توانید،  مقدار كج شدن قلم  را تنظیم كنید كه این مقدار بر روی 
زاویه ی خش ها نیز اثر خواهد گذاشت و مقداری بین 0 تا 90 درجه می توانید در این گزینه وارد كنید.

 در این قسمت می توانید جهت خش دار شدن مسیر را مشخص كنید.در حالت 
پیش فرض این گزینه روی Auto قرار دارد و وقتی ابزار را به كار می گیرید به صورت خودكار جهت 
مسیر را تشخیص خواهد داد.این منو دو گزینه ی دیگر نیز دارد كه با انتخاب Fixed Direction)جهت 
ثابت( گزینه ی مقابل آن نیز برای تعیین جهت درجه فعال می شود كه می توانید بین 0 تا 360 درجه در 
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این خانه تعیین كنید و به این منظور خواهد بود كه خش زدن با این زاویه ی ثابت در تمام مسیر انجام 
خواهد شد. و گزینه ی Stylus Setting )تنظیم های فشاری( زمانی كاربرد دارد كه از قلم فشاری 

استفاده می كنید و می توانید زاویه ی قلم را تعیین كنید.
          Crop: برای برش زدن قسمتی از شئ و حذف كردن بقیه ی قسمت ها می توانید از این ابزار 
استفاده كنید.با انتخاب این ابزار، ابتدا شئ ای را كه می خواهید برش بزنید را انتخاب كنید در غیر 
كه  را  محدوده ای  شد.سپس  خواهد  گرفته  نظر  در  برش  برای  طراحی  صفحه ی  كل  اینصورت 

مستطیل،  از كشیدن  كنید.بعد  انتخاب  ابزار  این  با  نگه دارید  می خواهید 
خارج از محدوده ی انتخابی با یك روكش خاكستری شفاف پر خواهد 
شد.بدین صورت كورل به شما نشان می دهد كه بخش بیرونی با روكش 

داخل  برش  انتخاب محدوده ی  از  برش خذف خواهد شد.بعد  از  است كه پس  بخشی  خاكستری 
مستطیل ایجاد شده دوبار كلیك كنید تا برش انجام شود.

در نوار خصوصیات این ابزار گزینه های موجود عبارتند از: 
                           Crop position: در خانه های مقابل X و Y می توانید مختصات مستطیل برش را 

تعیین كنید.
                           Crop size: در این دو قسمت می توانید پهنا و ارتفاع مستطیل برش را تعیین كنید.

                       Angle of rotation: زاویه ی چرخش مستطیل برش در این خانه تعیین می شود و با 
وارد كردن عدد مثبت چرخش در جهت عقربه های ساعت و وارد كردن عدد منفی چرخش در جهت 

خالف عقربه های ساعت خواهد بود.
          Clear crop marquee: اگر می خواهید برش را نادیده بگیرید كافی است بر روی این گزینه 

كلیك كنید.
         Knife: ابزار چاقو یا تیغه ی برش زنی، كه با انتخاب آن شكل مكان نما به صورت تیغ برش زنی 
در خواهد آمد.و برای برش زدن شئ و جدا كردن آن به دو قسمت كاربرد دارد.بعد از انتخاب ابزار 
مكان نما را روی شئ مورد نظر برده و در نقطه ای كه می خواهید شروع برش باشد كلیك كنید و 
مكان نما را به سمت نقطه ی پایان حركت دهید در این هنگام خط برش بین این دو نقطه ظاهر خواهد 
شد،  اگر نقطه ی پایان همان جای موردنظر شماست كلیك كنید تا برش انجام شود و شئ از خط برش 

از  را  شئ ها  می توانید  انتخاب  ابزار  برداشتن  شود.با  تقسیم  قسمت  دو  به 
یكدیگر جدا كنید.
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          Virtual Segment Delete: این ابزار برای حذف قطعه های مجازی كاربرد دارد.زمانی كه 
دو یا چند شئ را روی یكدیگر قرار می دهید یا بخشی از آن ها با یكدیگر هم پوشانی پیدا می كنند.این 

تقاطع ها و برخوردها قطعه هایی را شكل می دهند، حال اگر بخواهید یكی 
از این دو قطعه را حذف كنید می توانید از این ابزار استفاده كنید.

در شكل مستطیل و پنج ضلعی با یكدیگر برخورد داشته اند برای پاک كردن هر كدام از قطعه ها كه 
می خواهید كافی است این ابزار را انتخاب كنید و روی جایی كه می خواهید پاک شود كلیك كنید.

          Eraser: با استفاده از ابزار پاک كن می توانید لبه یا داخل شئ را كه انتخاب كرده اید پاک 
كنید.یعنی به كمك این ابزار به راحتی می توانید شكل لبه های شئ را تغییر دهید یا داخل شئ سوراخ 

ایجاد كنید.در هنگام استفاده از این ابزار باید دو نكته را مد نظر داشته باشید: 
1- اگر چند شئ با هم گروه شده باشند و بعد شما بخواهید با پاک كن یكی از آن ها را پاک كنید، 
نرم افزار نمی فهمد كه كدامشان را باید پاک كند در چنین حالتی پیغام اخطار نمایش داده خواهد 

شد.در چنین حالتی شئ را باید ابتدا از حالت گروه خارج كنید.
2- اگر می خواهید در یك امتداد مستقیم عمل پاک كردن را انجام دهید، وقتی در نقطه ی اول با 

ماوس كلیك كنید، كلید ماوس را رها  كنید و مكان نما را به نقطه ی مورد 
نظر ببرید.یك خط چین مستقیم بین نقطه ی اول و دوم ایجاد می شود.و با 
كلیك كردن در نقطه ی دوم، عمل پاک  شدن در امتداد خط چین مستقیم 

ایجاد خواهد شد.

3-1-16 روش و نحوه ی استفاده از ابزارهای ترسیم اشكال هندسی
ابزارهای ترسیم اشكال هندسی، مدل های مختلفی وجود دارد كه به 

شرح آن ها می پردازیم.

           Polygon: با استفاده از این ابزار می توانید چندضلعی های 
منظم را رسم كنید، با این ابزار می توانید سه ضلعی تا 500 ضلعی رسم كنید. كلید میان بر 

این ابزار Y است. بعد از انتخاب این ابزار در نوار خصوصیات دو خانه ی فعال
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 وجود خواهد داشت كه عبارتند از:
                       Points or sides: در این قسمت تعداد نقاط یا رأس های چندضلعی را می توان تعیین 

نمود. 
                              Outline width: در این گزینه می توانید ضخامت خطوط را تعیین كنید. 

برای ترسیم چندضلعی مكان نما را داخل صفحه ی طراحی آورده و با نگه داشتن كلیك ماوس، ماوس 
را بكشانید تا چندضلعی ترسیم شود. اگر می خواهید چندضلعی كاماًل منتظمی داشته باشید، در هنگام 
 Shift را نگه دارید. اگر می خواهید چندضلعی از وسط به اطراف رسم شود،  كلید Ctrl ترسیم كلید
را نگه دارید و با نگه داشتن كلید Ctrl+Shift چندضلعی هم از وسط و هم منتظم رسم خواهد شد. 

این حالت ها برای ترسیم كلیه ی اشكال صادق می باشد. 

            Star: برای رسم ستاره از این ابزار می توان استفاده نمود،  در نوار خصوصیات این ابزار بسیاری 
از گزینه ها مانند قبل است و برای تعداد اضالع ستاره می توان از این نوار استفاده كرد. در این نوار 
گزینه ی                      Sharpness برای میزان تیزی ضلع های ستاره كاربرد دارد و عددی بین 1 تا 

99 را می توان در این گزینه قرار داد. در واقع هر چه مقدار این خانه بیشتر شود 
میزان تیزی ضلع ها نیز بیشتر خواهد شد.

             Complex Star: با استفاده از این ابزار می توانید ستاره های مختلط و پیچیده را رسم كنید. 
این  اضالع  تعداد  می باشد.  معمولی  ستاره ی  مانند  ابزار  این  خصوصیات  نوار 

ستاره را می توانید تا 500 ضلع و میزان تیزی آن را تا 248 تعیین كنید. 

            Graph Paper:  برای ترسیم كاغذ نمودار كاربرد دارد. كه با ترسیم آن 
یك جدول كشیده می شود كه می توان تك تك خانه های آن را رنگ كرد و یا تغییر داد. در نوار 
خصوصیات این ابزار با استفاده از گزینه ی                        Columns and rows می توانید تعداد 
سطر و ستون های جدول را تعیین كنید.  یكی از كاربردهای ابزار كاغذ نمودار در نقطه گذاری فرش 
است، برای این كار روی نقشه ی فرش با این ابزار یك جدول ایجاد می كنند و بعد تك تك مربع ها 

را از روی طرح زیر آن انتخاب و رنگ كنید. كسانی كه كار تولید گوبلن یا 
كار  طراحی كاشی  كه روی  و كسانی  می دهند  انجام  را  خیاطی  شابلون های 
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می كنند از این ابزار می توانند به خوبی استفاده كنند. كلید میان بر این ابزار حرف D می باشد.
              Spiral: با این ابزار می توانید شكل مارپیچ یا پیچ حلزونی رسم كنید.كلیدمیان بر این ابزار 

حرف A است.در نوار خصوصیات این ابزار گزینه های زیر وجود دارند: 
                     Spiral revolutions: در این قسمت می توانید تعداد چرخش های حلزونی را تعیین 

كنید. در این خانه می توانید عددی بین 1 تا 100 را وارد كنید. 
          Symmetrical spiral: با انتخاب این گزینه یك حلزونی متقارن خواهید داشت كه شعاع 

چرخش آن به اندازه ی ثابت و مشخص خواهد بود. 
          Logarithmic spiral: اگر این گزینه را انتخاب كنید یك حلزونی لگاریتمی خواهید داشت، 
پیچ لگاریتمی را هر چه از داخل به خارج بازتر كنید سرعت باز شدنش بیشتر خواهد شد. با انتخاب 
این نوع پیچ، گزینه ی كنار آن                                Spiral expansion factor   نیز فعال خواهد 
شد كه در این قسمت می توانید شتاب انبساط یا باز شدن حلزونی لگاریتمی  را تعیین كنید. عددی بین 

1 تا 100 را می توانید در این خانه قرار دهید.    
          Basic Shapes: با استفاده از این ابزار می توانید اشكال پایه یا اساسی مانند متوازی االضالع

 Perfect Shapes را رسم كنید. در نوار خصوصیات و  باز كردن گزینه ی 
می توانید شكل كاملی را كه می خواهید ترسیم كنید را انتخاب نمایید.          

            Arrow Shapes: برای ترسیم انواع شكل های پیكان دار می توانید از 
این ابزار استفاده كنید. 

در نوار خصوصیات با باز كردن گزینه ی Perfect Shapes می توانید 
انواع فلش های جهتی را ببینید. 

           Flowchart Shapes: با استفاده از این ابزار می توانید شكل هایی 
نیز می توانید  ابزار  این  نوار خصوصیات  در  ترسیم كنید.  را  است  فلوچارت الزم  برای كشیدن  كه 

شكل های الزم را ببینید. 
          Banner Shapes: برای ترسیم انواع شكل های پرچمی یا بنر از این ابزار استفاده می شود. 

           Callout Shapes: با استفاده از این ابزار می توانید شكل های 
نقل قول را ترسیم كنید. 
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1.برای تغییر اندازه ی بین دو نقطه و نمایش آن بر روی صفحه در كورل از كدام ابزار استفاده 
می شود؟

 Dimension Tool )ب   Polyline Tool )الف
Interactive Connector Tool )د    Pen Tool )ج

2. كار ابزار Smudge Brush چیست؟
الف( تغییر شكل یك شئ   ب( زبر و خشن كردن شئ
ج( باز كردن قسمتی از شئ   د( برش زدن قسمتی از شئ

3.برای رسم شكل مارپیچ كدام ابزار استفاده می شود؟
  Graph Paper )ب       Spiral )الف

Complex Star )د            Star )ج
4.برای طراحی گراف،ماتریس یا جدول از كدام كلید میان بر استفاده می شود؟

S )د                                 D )ج                            Y )ب  I )الف

1.یك شئ دایره رسم كرده و با استفاده از ابزار مناسب لبه ی شئ  خود را بپیچید یا بچرخانید.
2.یك شئ مستطیل رسم كرده وبا استفاده ازابزار Repel لبه ی پایین شئ را به سمت بیرون انتقال دهید.

3.یك شئ به دلخواه ترسیم نموده و با استفاده از ابزار تیغه ی برش آن را به دو قسمت تقسیم كنید.
4.دو شئ ترسیم نمایید به طوریكه با یكدیگر هم پوشانی داشته باشند، سپس یكی از آن ها را در نقطه ی 

مشترک به دلخواه  حذف كنید.
5.یك مثلث با ضخامت خطوط 2 پوینت رسم نموده و یك ستاره با تعداد اضالع 8 و میزان تیزی 
65 ترسیم نمایید، با استفاده از ابزار مناسب لبه ی مثلث را لك كرده و به داخل جمع كنید به طوریكه 

حالت قلم خشك و باریك باشد و لبه های شكل ستاره را خشن یا دندانه وار كنید.
6.در صفحه ی طراحی یك شكل از نوع Basic Shapes ترسیم كنید و با یك رنگ داخل آن را پر 
كنید،  یك شكل از نوع Flowchart ترسیم كنید و داخل آن را با یك الگوی نقشه بیتی پر كنید و 

یك شكل از نوع Banner Shapes ترسیم كنید.

پرسش های چهارگزینه ای فصل شانزدهم

سؤاالت عملی فصل شانزدهم



222X7

اجرای طرح سه بعدی از بسته بندی های مختلف و اجرای شاخص های تبلیغاتی 



223

1-1۷ آشنایی بامفهوم طرح های سه بعدی و کاربرد آن ها در آثار گرافیكی 
بُعد مجازی،  انجام خواهد شد.  بدانیم كه مفهوم سه بعدی سازی در رایانه به صورت مجازی  باید 
به  بنا شده و  بر اساس قوانین و اصول هندسی  نامیده می شود. پرسپكتیو، علمی است كه  پرسپكتیو 
وسیله ی آن دوری و نزدیكی اجسام را نشان می دهند. با رعایت این اصول در طراحی می توانید تناسب 
واقعی اجسام در فواصل مختلف را به نحوی نشان دهید كه با تناسبات اصلی آن ها مشابهت داشته و 

در جای صحیح و متناسب با سایر اجسام قرار گیرد. 
در واقع به وسیله ی پرسپكتیو فضای سه  بعدی را در 
روی سطح دو بعدی ایجاد كرده و عمق اجسام را 

نشان می دهید.

2-1۷ شناخت ابزارهای مورد استفاده در سه بعدی سازی طرح های موجود در 
نرم افزار کورل دراو

از آن ها  استفاده  با  ابزارها و روش هایی وجود دارد كه  نرم افزار فتوشاپ،  مانند  نرم افزار كورل،  در 
می توانید طرح پرسپكتیو را بر روی فایل اعمال كنید. برای انجام این عمل از منوی Effects، جعبه 

ابزار یا نمونه ها می توانید بهره ببرید.

1-2-1۷ قابلیت های موجود در زیرمجموعه ی منوی Effects و روش استفاده از 
آن ها 

ایجاد  روش های  از  یكی   Effects منوی  شد،  بیان  باال  در  كه  همان طور 
تصاویر سه بعدی و جلوه دهنده می باشد. این منو را باز كنید تا گزینه های 
مختلف آن را مشاهده كرده و از آن استفاده كنید. در زیر به برخی از این 

گزینه ها كه مهم تر می باشند اشاره می كنیم. 



224X7

Blend مخلوطی
یا  مخلوط  یكدیگر  با  را  شئ  دو  می توانید  گزینه  این  از  استفاده  با 
صفحه ی  در  شئ  دو  ابتدا  ابزار  این  از  استفاده  برای  كنید.  تركیب 
 Effects منوی  از  كنید،  انتخاب  را  آن ها  و  كنید  ترسیم  طراحی 
نوار  پنجره  راست  سمت  در  تا  نمایید  انتخاب  را   Blend گزینه ی 

Blend نمایش داده شود.  
در قسمت                                   Blend Object می توانید تعداد مراحل 
تركیب را وارد كنید، و روی گزینه ی Apply در پایین پنجره كلیك 

كنید تا عمل مخلوط شدن دو شئ انجام شود. 

Contour فرم دهی
با استفاده از این گزینه می توانید به شئ فرم دهید. به عبارت دیگر این گزینه به شئ چندین لبه خواهد 

داد. برای استفاده از این گزینه ابتدا یك شكل ترسیم كنید،  سپس از 
منوی Effects گزینه ی Contour را انتخاب كنید تا در سمت راست 

نوار Contour باز شود. كلید میان بر این گزینه Ctrl+F9 می باشد. 
گزینه های موجود در این نوار به شرح زیر می باشند:

                         این سه گزینه برای تعیین جهت فرم ها یا لبه ها كاربرد 
از  افزوده شوند و  به شئ  لبه ها از كدام طرف  دارند. بدین منظور كه 
سمت چپ به راست، بترتیب To center سبب ایجاد لبه ها از سمت 
لبه ی شئ به سمت مركز خود شئ خواهد شد. Inside contour برای 
 Outside contour و  می باشد  داخل  به سمت  اضافی  لبه های  ایجاد 

برای ایجاد لبه به بیرون از شئ از كاربرد دارد. 
  Contour steps: در این قسمت تعداد لبه هایی كه می خواهید ایجاد شود را 
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می توانید وارد كنید. 
                                   Contour offset: در مقابل خانه ی این گزینه می توانید اندازه ی فاصله ی بین 

لبه ها را تنظیم كنید. 
                                    در این قسمت می توانید نوع فرم گوشه های لبه ها را انتخاب كنید. 

                        با استفاده از این سه گزینه می توانید حالت نمایش رنگ لبه ها را تعیین كنید كه به 
صورت خطی، در جهت عقربه های ساعت یا خالف عقربه های ساعت باشند. 

                                Outline color: با استفاده از این قسمت می توانید رنگ خطوط لبه ها را انتخاب 
كنید. 

   Fill color: در این قسمت می توان رنگی را كه می خواهید با استفاده از آن لبه ها 
شئ را پر كنند انتخاب نمایید. در نظر داشته باشید اگر شكلی را در ابتدا رسم می كنید بدون رنگ یا 

خالی باشد با تغییر رنگ این گزینه در شئ تغییری ایجاد نخواهد شد.                     
  در زبانه ی Object می توانید شتاب ایجاد لبه ها را تغییر دهید 
را  لبه ها  تغییر رنگ  نیز می توانید شتاب   Color زبانه ی  و در 
 Link گزینه ی  اگر  نمایید.  تعیین  رنگ  دایره ی  به  نسبت 

acceleration)ارتباط شتاب ها( عالمت داشته باشد بدین معنی خواهد بود كه دو زبانه ی شتاب ایجاد 
لبه  و شتاب تغییر رنگ به یكدیگر وابسته می باشند و با تغییر یكی از آن ها دیگری نیز تغییر خواهد 

كرد،  بنابراین اگر می خواهید این دو زبانه را مستقل از یكدیگر تغییر 
دهید تیك مقابل این گزینه را بردارید.  بعد از تنظیمات نوار بر روی 
گزینه ی Apply كلیك كنید تا بر روی شئ انتخاب شده فرم ایجاد 

شود. 
Extrude برجسته کاری

یا ضخامت  ارتفاع  معموالً  بعد دیگر كه  اشیا یك  به  برجسته كاری 
است می افزاید، و آن را سه بعدی جلوه می دهد. برای استفاده از این 
قابلیت از ابتدا یك شئ ترسیم كرده سپس از منوی Effects گزینه  ی 

Extrude را انتخاب كنید تا نوار آن در سمت راست باز شود. 
دیده  ضربدر  عالمت  یك  شئ  از  بیرون  در  گزینه  این  انتخاب  با 

می شود كه نقطه ی گریز نام دارد. 
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كه با تغییر این عالمت و جابه جا كردن آن نوع برجسته كاری شئ نیز تغییر می كند در واقع مقدار عمق 
برجسته كاری به میزان فاصله ی نقطه ی گریز تا شئ اصلی بستگی دارد. حال در نوار Extrude در 

سمت راست گزینه های زیر نمایش داده می شود: 
                                 در این قسمت می توانید مقدار عمق برجسته كاری را تعیین كنید.       

   
                          در مقابل این دو خانه می توان میزان افقی و عمودی بودن عمق را تعیین كرد. 

در زیر قسمت Vanishing Point)نقطه ی گریز( منویی وجود دارد كه با 
باز كردن آن می توانید نوع برجسته كاری را انتخاب كنید. حال به شرح هر 

یك از این گزینه ها می پردازیم. 
انتخاب پیش فرض خود كورل نیز می باشد، با  Small Back: این گزینه 
انتخاب این گزینه وجه پشتی شئ كوچك تر از وجه جلویی آن خواهد شد. 

Small Front: با انتخاب این گزینه وجه جلو كوچك می شود و شئ را به طرف 
شما می راند و به این شكل آن را برجسته كاری می كند. 

Big Back: این گزینه هم اثری مانند Small Front دارد با این تفاوت كه به جای آن كه وجه جلو 
كوچك شود، وجه پشت بزرگ شده و گسترش می یابد. 

Big Front:  این گزینه سبب می شود تا وجه جلو بزرگ شود. 

Back Parallel: با انتخاب این گزینه، وجه جلو و وجه پشت درست مانند یكدیگر و كاماًل موازی 
هم خواهند شد. یعنی شئ فقط از حالت دو بعدی با ضخامت پیدا كردن به حالت 

سه  بعدی در می آید. درست مانند تابلوهای حروف پالستیكی برجسته. 
Front Parallel: اگر جای وجه پشت و جلو را عوض كنید، این گزینه را در 

عمل خواهید دید و درست مانند گزینه ی قبل می باشد. 
در پنجره ی Extrude در سمت راست می توانید خصیصه های نقطه ی 
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گریز را تعیین كنید. با كلیك بر روی گزینه ی VP Locked To Object كه در زیر منوی تعیین 
نوع برجسته كاری وجود دارد منوی دیگری باز می شود كه می توانید خصیصه های نقطه ی گریز را 

تعیین كنید. 
Vp Locked To Object: با انتخاب این گزینه نقطه ی گریز به شئ قفل خواهد شد. بدین معنی كه 

با تغییر مكان شئ، نقطه ی گریز نیز با آن حركت كرده و در جای جدید قرار می گیرد. 
Vp Locked To Page: با انتخاب این گزینه نقطه ی گریز به صفحه قفل خواهد شد. در این حالت با 
تغییر و جابه جایی شئ، نقطه ی گریز همچنان مكان قبلی خود را در نظر می گیرد و به همراه شئ جابه جا 

نخواهد شد، فقط برجسته كاری شئ همراه شئ جابه جا می شود. 
... Copy VP From : گاهی اوقات دو یا چند شئ برجسته كاری شده دارید كه هر یك به سوی 
نقطه ی گریز مورد نظر خودش برجسته شده است. اما شما از نقطه ی گریز یكی از آن ها خوشتان 
می آید و می خواهید نقطه ی گریز آن را برای یك یا چند شئ دیگر هم به كار برید. برای اینكار 
كافی است شئ ای را كه می خواهید نقطه ی گریزش تغییر كند را انتخاب كرده،  سپس روی گزینه ی 
نقطه ی گریزش خوشتان می آید  از  نمایید و روی شئ اصلی كه  انتخاب  را   Copy VP From...

كلیك كنید. 
توجه داشته باشید كه اگر اشیایی كه نقطه ی گریزشان كپی شده است را جابه جا كنید، نقطه ی گریز 

آن ها نیز جابه جا خواهد شد و باید دوباره این كار را انجام دهید. 
Shared Vanishing Point: در گزینه ی قبل با جابه جایی اشیا نقطه ی گریز كپی شده نیز جابه جا 
می شد. اگر می خواهید نقطه ی گریز كپی شده با جابه جایی شئ تغییر نكند و نقطه  گریزها همیشه با هم 
یكی بمانند می توانید از این گزینه استفاده كنید. برای انتخاب این گزینه نیز مانند گزینه ی قبل عمل 

كنید. 

   Add Perspective عمق نمایی یا پرسپكتیو
تصاویر  می دهد  امكان  كاربر  به  كه  دارد   Add Perspective نام  به  دارد  ابزاری   Corel Draw
معمولی را تبدیل به ترسیم های عمق نمایی شده كند. عمق نمایی یا پرسپكتیو عبارت است از قواعدی 
ترسیمی و ریاضی كه به كاربر بردن آن ها در طراحی باعث می شود كه ذهن در آن طراحی احساس 
عمق كند. یكی دیگر از نكات پرسپكتیو آن است كه اشیای موازی صفحه ی دید،  یعنی صفحه ای كه 
عمود بر عمق تصویر است و چشم ناظر در آن قرار دارد. هرچه از ناظر دور می شوند، فاصله شان با 
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یكدیگر كمتر می شود. برای استفاده از این ابزار باید قواعد عمق نمایی را بدانید. ابتدا شئ ای را ترسیم 
از منوی  نمودارGraph Paper( سپس  نمایید)مانند شئ كاغذ 
Effects گزینه ی Add Perspective را انتخاب كنید. بالفاصله 
تشكیل  شبكه  یك  شود  عمق   نمایی  است  قرار  كه  شئ  روی 
شبكه  این  رأس های  در  شكل  مربع  نقطه ی  چهار  كه  می شود، 
قابلیت جابه جایی دارند. روی هر نقطه  ای كه می خواهید رفته و 
آن را حركت دهید تا به شئ پرسپكتیو دهید. برای خارج شدن از 

حالت پرسپكتیو، ابزار Pick را انتخاب كنید. 
 Clear Effects گزینه ی  از منوی  انتخاب كرده و  را  ابتدا شئ  برای حذف كردن پرسپكتیو شئ، 

Perspective را انتخاب كنید تا شئ به حالت قبل از عمق نمایی باز گردد. 
2-2-1۷ آشنایی با ابزارهای موجود در جعبه ی ابزار برای سه بعدی سازی و ایجاد حجم 

ابزارهایی وجود دارند كه برای ایجاد بُعد و  ابزار مجموعه  در جعبه ی 
حجم استفاده می شوند. این ابزارها را می توانید در تصویر مقابل مشاهده 

كنید. 
برای استفاده از این ابزارها باید شئ یا اشیایی را بر روی صفحه طراحی 
ترسیم كرده و با استفاده از این ابزارها بر روی این اشیا كلیك كنید تا 

عملیات مورد نظر انجام شود. هر كدام از این ابزارها نوار خصوصیات مربوط به خود را دارند، كه با 
استفاده از آن می توانید تنظیمات مربوطه را انجام دهید. این ابزارها عبارتند از: 

           Drop Shadow: این ابزار به شما امكان ایجاد سایه بر روی شئ یا اشیا را خواهد داد. قاعده ی 
كلی در هنگام این ابزار این است كه اشیایی می توانند سایه دار شوند كه داخل 
شئ،  روی  سایه  ایجاد  برای  باشد.  توپر  باید  شئ  یعنی  نباشند،  خالی  آن ها 
و  نگه داشته  را  ماوس  كلیك  برده  نظر  مورد  روی شئ  را  ماوس  مكان نمای 
مكان نما را حركت دهید و به جای مورد نظر بكشایند و كلیك ماوس را رها 

كنید تا سایه ایجاد شود. 
نوار خصوصیات این ابزار به شكل زیر می باشد: 

 با باز كردن این گزینه می توانید از منوی ظاهر شده شكل سایه ای را كه 
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می خواهید انتخاب كنید. در كنار این گزینه یك عالمت مثبت قرار دارد كه می توانید سایه ی فعال 
فعلی را با تمام مشخصات و پارامترهایش برای كاربرد در موارد دیگر به عنوان یك Preset ذخیره 

كنید. 
  Drop shadow offset: با استفاده از این دو گزینه  می توانید فاصله ی سایه را از شئ 

تعیین كنید. 
                     Drop shadow opacity: در این قسمت می توان میزان شفافیت سایه  را تعیین كرد. 

                    Shadow feathering: اگر سایه  از یك منبع نور تیز مثل یك فالش بیرون بزند، تیز و 
دقیق است. اما سایه ای كه در اثر نورهایی مثل نور فلورسنت تولید می شود، سایه ای نرم است. با استفاده 

از این گزینه می توانید مقدار نرم شدن سایه را تعیین كنید.
            Feathering direction: سایه ای كه ایجاد می كنید تك رنگ نیست بلكه نقاط روشن و تیره 
دارد كه از لبه ی سایه ی شئ به اطراف متغیر بوده و امتداد می یابد. بنابراین برای تعیین جهت نرم شدن 

سایه می توان از این گزینه استفاده نمود. با كلیك بر روی این گزینه منویی 
ظاهر می شود كه گزینه های متفاوتی دارد. با انتخاب گزینه ی Inside سایه رو 
به داخل نرم می شود. Middle سایه به طرفین نرم می شود. Outside سبب 
نرم شدن سایه به سمت خارج خواهد شد و Average سایه به شكل میانگین 

نرم خواهد شد. با تغییر جهت نرمی سایه، گزینه ی كناری آن نیز فعال خواهد شد. 
            Feathering edge: با استفاده از این گزینه می توانید نحوه ی نرم شدن لبه ی سایه 

را تعیین كنید. با كلیك بر روی این گزینه منویی ظاهر می شود كه هر یك از 
گزینه های آن شكل لبه ی سایه را تغییر می دهد.

            Shadow color:  با استفاده از این قسمت می توانید رنگ سایه را تغییر دهید. 
                       Merge mode: در این قسمت می توان نحوه یا حالت تركیب رنگ سایه را با رنگ 

زیرینش تعیین نمایید. 
در نوار خصوصیات سه گزینه وجود دارد كه در حالت عادی غیرفعال می باشند و زمانی فعال خواهند 
شد كه در قسمت Preset مدل سایه را روی یكی از گزینه های Perspective قرار دهید. سه گزینه 

بعد از فعال شدن به شرح زیر خواهند بود: 
                 Drop shadow angle:  در این قسمت می توانید زاویه ی سایه را تعیین كنید. این خانه 

می تواند مقداری بین 360+ تا 360- درجه داشته باشد. 
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                 Shadow stretch: با استفاده از این گزینه می توان سایه را در جهتی كه قرار گرفته است 
بكشید. در واقع كشیدگی سایه در این گزینه تعیین می شود. 

                Shadow fade: در این قسمت می توانید میزان محوشدگی سایه را تعیین كنید. اگر 
می خواهید سایه هر چه از شئ دورتر می شود محوتر و رنگ پریده تر شود این گزینه را بیشتر كنید. این 

خانه می تواند مقداری بین 0 تا 100 داشته باشد. 
          Contour: با استفاده از این ابزار می توانید به شئ خود فرم یا لبه دهید. در به كارگیری این ابزار 
ابتدا یك شئ را ترسیم یا انتخاب نمایید، ابزار را برداشته،  مكان نما را روی شئ برده و كلیك ماوس 

را پایین نگه دارید و مكان نما را به سمت بیرون از شئ یا مركز شئ بكشید و در هر 
نوار  شوند.  ایجاد  لبه ها  تا  كنید  رها  را  ماوس  كلیك  می خواهید  كه  نقطه ای 
خصوصیات این ابزار مانند گزینه هایی است كه در پنجره ی Contour توضیح 

داده شد. 

           Blend: ابزار تركیب یا مخلوط، كه با استفاده از این ابزار می توانید دو شئ را با یكدیگر مخلوط 
یا تركیب كنید. ابتدا دو شئ در صفحه ی طراحی رسم كنید، سپس این ابزار را از جعبه ی ابزار انتخاب 
نموده، مكان نما را به داخل یكی از شئ های رسم شده برده و با نگه داشتن كلیك ماوس، مكان نما را 

به سمت شئ دیگر بكشید و كلیك ماوس را رها كنید تا دو شئ با یكدیگر تركیب شوند. 

           Distort: این ابزار به ابزار كژریختی معروف است. این ابزار شكل مسیر شئ را تحت فشار یا 
كشش قرار می دهد و آن را می شكند، و به انواع شكستگی های زیپ شكل و تاب برداشته و ... 

تبدیل می كند. در واقع این ابزار به شكل اعوجاج می دهد. برای استفاده از این ابزار، مكان نما را به 
داخل شئ برده و كلیك ماوس را نگه دارید، حال اگر مكان نما را به سمت راست بكشید لبه های شئ 

به داخل فشرده می شوند به این حالت از كژریختی Push)كژریختی فشاری( 
گفته می شود. )مانند شكل روبرو(

حال اگر مكان نما را به داخل شئ برده و كلیك ماوس را نگه دارید، و آن را به سمت چپ بكشید، 
لبه های شئ بیرون می زنند و گره ها به داخل كشیده می شوند، به این حالت از كژریختی Pull)كژریختی 

كششی( گفته می شود. )مانند شكل روبرو(
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با حركت مكان نما به سمت راست یا چپ فقط می توانید كژرختی فشاری یا كششی را داشته باشید. 
برای تنظیمات بیشتر و حالت های دیگر باید نوار خصوصیات این ابزار را تغییر دهید. 

           Push and pull distortion: با كلیك بر روی این گزینه می توانید حالت كژریختی فشاری 
یا كششی داشته باشید. با انتخاب این گزینه،  گزینه ی زیر را خواهید داشت.  

                  Push and pull amplitude: با استفاده از این گزینه می توانید دامنه ی فشار و كشش را 
تعیین كنید. اگر مقدار مثبت در این خانه قرار دهید اندازه و وسعت كژریختی فشاری را می توانید تغییر 

دهید و اگر مقدار منفی وارد كنید دامنه ی كژریختی كششی تغییر خواهد نمود. 
           Zipper distortion: با انتخاب این گزینه، كژریختی به شكل زیپ در خواهد آمد. 

به  یا  دندانه دانه  لبه های شئ  روی شكل  بر  ابزار  كشیدن  با  كه  معنی  بدین 
عبارتی به شكل زیپ خواهد شد. همانطور كه در شكل می بینید لبه های شئ 

به صورت دندانه در آمده است. در بین دو نقطه ی ابتدایی و انتهایی مربع شكل، یك اهرم متحرک 
مستطیل شكل وجود دارد كه با كشیدن این اهرم به سمت پایین یا باال شكل داندانه ها نیز تغییر خواهد 

كرد. با انتخاب كژریختی زیپی، در نوار خصوصیات گزینه های مربوط به آن فعال خواهند شد.
                   Zipper amplitude: در این قسمت مشخص می كنید كه دانه های زیپ چقدر بزرگ 

باشند و تا چه دامنه ای را بپوشانند.
                   Zipper frequency:  فركانس یا تعداد دندانه های بین هر دو گره در این قسمت مشخص 

می شود.
                            با استفاده از این سه گزینه می توان نظم كژرختی ایجاد شده را تغییر داد.

           Randomize distortion: با انتخاب این گزینه باعث می شوید كه دندانه های زیپ از حالت 
نظم بیرون آمده و به صورت تصادفی دامنه ی آن بزرگ و كوچك شود.

           Smooth distortion: انتخاب این حالت باعث می شود تا دندانه های زیپ از حالت تیز و 
تند خارج شده و نوک آن ها كمی نرم شود.

           Localize distortion: با انتخاب این گزینه، كه به كژریختی منطقه ای معروف است، هر 
نقطه ای از مسیر كه به ابزار نزدیك تر است، بیشتر تحت تأثیر قرار می گیرد.
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نكته ی قابل توجه این است كه این سه ابزار را می توانید به صورت دوتایی یا هر سه باهم انتخاب كنید.

           Twister distortion : با انتخاب این گزینه از نوار خصوصیات، می توانید شئ را پیچ دهید.
بعد از انتخاب این گزینه،  ابزار را به مركز شئ برده و با نگه داشتن كلیك ماوس و كشیدن آن پیچش 

را بر روی شئ ایجاد كنید.توجه داشته باشید كه اگر ابزار را به لبه های 
ابتدا و انتهای شئ نزدیك كنید، پیچش بیشتر از حالت S شكل خود 

خارج شده و به حالت یك قوس یا C نزدیك می شود.
در نوار خصوصیات گزینه های مربوط به این حالت عبارتند از: 

                با انتخاب هر یك از این گزینه ها می توانید تعیین كنید كه جهت پیچش در جهت عقربه های 
 Counterclockwise(یا در خالف جهت عقربه های ساعت و   )Clockwise rotation( ساعت 

rotation( باشد.
                  Complete rotation: در این گزینه  تعداد چرخش های كامل نمایش داده می شود.

                    Additional degrees: این گزینه زوایای اضافی چرخش را نشان می دهد.این گزینه 
مقدار زاویه ی چرخش را كه كمتر از 360 درجه باشد نشان می دهد.

ابزار بعدی در جعبه ی ابزار، ابزار پیچیدن می باشد.
           Envelope:  با انتخاب این ابزار می توانید شئ موردنظر را بپیچانید.با انتخاب این ابزار، 

اطراف شئ یك كادر مستطیل شكل با خط چین قرمز رنگ احاطه می شود 
اجباری  نقاط  را  گره ها  دارد.این  وجود  شكل  مربع  گره   8 آن  روی  كه 

و حركت  ماوس  نگه داشتن كلیك  و  این گره ها  روی  مكان نما  بردن  می نامند.با   )Constrained(
مكان نما،  شكل پیچیدن نیز تغییر خواهد كرد. شكل پیچش به نوار خصوصیات این ابزار بستگی دارد.

                   Mapping mode: با انتخاب این گزینه منویی ظاهر می شود كه می توانید حالت 
پیچیدن گره ها 

را تعیین كنید.Horizontal: با انتخاب این حالت، گره ها را فقط در امتداد افق 
می توان جابه جا كرد.و تمام حركت های افقی در نظر گرفته خواهند شد.

Original: این گزینه گره های گوشه های كادر مستطیل را بر گره های انتخاب شئ منطبق می كند.
Putty: با انتخاب این حالت،  هر نقطه ای از شئ را می توانید بگیرید و بكشید، مانند خمیر بتونه ای، 
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موج و حركت یكی از گره ها تمام شئ را تحت تأثیر قرار داده و آن را به نسبت دوری و نزدیكی از 
نقطه ی متحرک متحول می كند.

Vertical: با استفاده از این گزینه حركت گره ها را در جهت عمودی خواهد بود.
در این قسمت به شرح تأثیر حركت گره ها بر روی شئ می پردازیم.در نوار 

خصوصیات می توان حالت های مختلفی را تعیین كرد.
            Unconstrained mode: حالت دستكاری غیراجباری، در این حالت می توانید با تمام 

گره های موجود كار كنید و آن ها را تغییر دهید.
           Straight line mode: حالت ایجاد خط مستقیم، در این حالت انگار كادر شئ را با دقت 
تمام در امتداد خط های راست تا می زنید.یعنی دو طرف هر یك از گره ها وقتی حركت كند، فقط 

خط راست ایجاد می كند.
           Single-arc mode: حالت ایجاد منحنی تكی،  در این حالت هر گره، دستگیره ی مركز یك 

منحنی متقارن خواهد بود و حركت گره در آن منحنی، خمیدگی ایجاد می كند.
           Double-arc mode: حالت ایجاد منحنی دوطرفه، با انتخاب این گزینه هر گره، محل تالقی 

منحنی های طرفین خود خواهد بود و یا تغییر آن در واقع دو قوس ایجاد می كند.
آخرین ابزار موجود برای سه بعدی كردن اشیا و جلوه  دادن به آن ها،  ابزار برجسته كاری می باشد.كه 

قباًل نیز شرح داده شد.
           Extrude: با استفاده از این ابزار می توانید شئ خود را برجسته یا سه بعدی كنید.نحوه ی استفاده 
از این ابزار بدین صورت می باشد كه ابتدا یك شئ ترسیم كنید سپس مكان نما را داخل شئ برده و 
كلیك ماوس را نگه دارید و مكان نما را به سمتی كه می خواهید در آن سمت برجسته شود، حركت 

دهید.در این حالت یك مكعب متغیر ایجاد می شود. وجه جلویی این 
مكعب با رنگ قرمز كادری است كه شئ اصلی را در بر می گیرد.در 
طرف مقابل این این وجه، كادر دیگری وجود دارد كه به رنگ آبی 
رها  با  بود.  خواهد  برجسته كاری  پایین  مقطع  حاوی  انتها  در  و  است 

كردن كلیك ماوس شئ سه بعدی خواهد شد.در نوار خصوصیات این ابزار بسیاری از گزینه های آن 
را در پنجره ی Extrude قباًل توضیح داده ایم.حال به نحوه ی رنگ كردن، چرخش و نورپردازی شئ 

برجسته شده می پردازیم.
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           Extrude rotation: با استفاده از این گزینه می توان شئ برجسته شده را چرخاند.با كلیك بر 
روی این گزینه منوی چرخش ظاهر خواهد شد.پس از ظاهر شدن این منو می بینید كه در آن یك عدد 

بزرگ در داخل یك دایره قرار گرفته است.این عدد 3 به شئ برجسته  شده كه انتخاب 
كرده اید وصل است و به اصطالح سمبل آن است.اگر می خواهید شئ فقط در صفحه ی 
XY دوارن كند، مكان نما را در خارج از دایره برده و كلیك ماوس را نگه دارید و 
مكان نما را حركت دهید.بخشی از قوس دایره به رنگ زرد در می آید و عدد 3 هم 

همان قدر می چرخد، هر كجا از مقدار دوران راضی بودید كلیك ماوس را رها كنید.اما اگر می خواهید 
دوران سه بعدی انجام دهید، باید مكان نما را وارد دایره كنید و كلیك ماوس را نگه دارید، حال با 

حركت ماوس، عدد 3 به دوران افتاده و با حركت مكان نما حركت خواهد 
كرد.در هر سمت كه راضی بودید كلیك چپ را رها كنید.در پایین منوی 
ظاهر شده چرخش شئ، در بیرون از دایره ی عدد 3 یك دكمه ی كوچك           
در سمت چپ وجود دارد كه با كلیك بر روی آن چرخش به حالت اولیه 
بازمی گردد.و در سمت راست آن نیز دكمه ی دیگری         وجود دارد كه با 
كلیك بر روی آن منو به حالت مختصات رفته و می توانید مختصات درصد 

چرخش و دوران را تعیین كنید.
با استفاده از این گزینه می توانید رنگ شئ   :Extrusion Color           
برجسته شده را تغییر دهید.با كلیك بر روی این گزینه منویی ظاهر می شود 
كه با انتخاب هر یك از گزینه های آن می توانید نوع رنگ شئ را تغییر دهید. 
           Use Object Fill: با انتخاب این گزینه در منوی ظاهر شده كه به 
صورت پیش فرض نیز انتخاب شده می باشد،  رنگ اولیه ی شئ در نظر گرفته 
را  شده  برجسته  شئ  توخالی  صورت  به  باشد  نداشته  رنگ  اگر  و  می شود 
نمایش می دهد. با انتخاب این گزینه، گزینه ای به نام Drape fill وجود دارد 

كه كنار آن عالمت گذاشته شده است. اگر این خانه تیك داشته باشد، هر یك از قطعات تشكیل دهنده ی 
برجسته كاری را جداگانه می توانید پر كنید. و اگر این خانه عالمت نداشته باشد، شئ و تمام اشیای 
اضافی كه در اثر برجسته كاری ایجاد شده است، را یكپارچه فرض كرده و آن را یكپارچه پر می كند. 

            Use Solid Color: با انتخاب این گزینه، شكل منو نیز تغییر خواهد كرد، كه می توانید فقط 
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           Extrude rotation: با استفاده از این گزینه می توان شئ برجسته شده را چرخاند.با كلیك بر 
روی این گزینه منوی چرخش ظاهر خواهد شد.پس از ظاهر شدن این منو می بینید كه در آن یك عدد 

بزرگ در داخل یك دایره قرار گرفته است.این عدد 3 به شئ برجسته  شده كه انتخاب 
كرده اید وصل است و به اصطالح سمبل آن است.اگر می خواهید شئ فقط در صفحه ی 
XY دوارن كند، مكان نما را در خارج از دایره برده و كلیك ماوس را نگه دارید و 
مكان نما را حركت دهید.بخشی از قوس دایره به رنگ زرد در می آید و عدد 3 هم 

همان قدر می چرخد، هر كجا از مقدار دوران راضی بودید كلیك ماوس را رها كنید.اما اگر می خواهید 
دوران سه بعدی انجام دهید، باید مكان نما را وارد دایره كنید و كلیك ماوس را نگه دارید، حال با 

حركت ماوس، عدد 3 به دوران افتاده و با حركت مكان نما حركت خواهد 
كرد.در هر سمت كه راضی بودید كلیك چپ را رها كنید.در پایین منوی 
ظاهر شده چرخش شئ، در بیرون از دایره ی عدد 3 یك دكمه ی كوچك           
در سمت چپ وجود دارد كه با كلیك بر روی آن چرخش به حالت اولیه 
بازمی گردد.و در سمت راست آن نیز دكمه ی دیگری         وجود دارد كه با 
كلیك بر روی آن منو به حالت مختصات رفته و می توانید مختصات درصد 

چرخش و دوران را تعیین كنید.
با استفاده از این گزینه می توانید رنگ شئ   :Extrusion Color           
برجسته شده را تغییر دهید.با كلیك بر روی این گزینه منویی ظاهر می شود 
كه با انتخاب هر یك از گزینه های آن می توانید نوع رنگ شئ را تغییر دهید. 
           Use Object Fill: با انتخاب این گزینه در منوی ظاهر شده كه به 
صورت پیش فرض نیز انتخاب شده می باشد،  رنگ اولیه ی شئ در نظر گرفته 
را  شده  برجسته  شئ  توخالی  صورت  به  باشد  نداشته  رنگ  اگر  و  می شود 
نمایش می دهد. با انتخاب این گزینه، گزینه ای به نام Drape fill وجود دارد 

كه كنار آن عالمت گذاشته شده است. اگر این خانه تیك داشته باشد، هر یك از قطعات تشكیل دهنده ی 
برجسته كاری را جداگانه می توانید پر كنید. و اگر این خانه عالمت نداشته باشد، شئ و تمام اشیای 
اضافی كه در اثر برجسته كاری ایجاد شده است، را یكپارچه فرض كرده و آن را یكپارچه پر می كند. 

            Use Solid Color: با انتخاب این گزینه، شكل منو نیز تغییر خواهد كرد، كه می توانید فقط 

با یك رنگ ضخامت به وجودآمده در اثر برجسته كاری روی شئ را پر كنید. 
برای تعیین رنگ كافی است نمونه ی رنگ فعال شده را باز كرده و رنگ مورد 

نظر را انتخاب نمایید. 
           Use Color Shading:  با انتخاب این گزینه، می توانید ضخامت شئ را 
با شیب رنگ یا طیف پر كنید. با انتخاب این گزینه در منو دو رنگ فعال می شود 
كه در قسمت From مشخص كنید كه سایه روشن رنگی از كدام رنگ شروع 

شود و از قسمت To مشخص كنید كه شیب رنگ به كدام رنگ ختم شود. در 
قسمت پایین این منو گزینه ای وجود دارد كه غیرفعال می باشد و برای تعیین 
رنگ شیب ایجاد شده بر روی شئ می باشد،  زمانی فعال می شود كه شئ را با 
استفاده از گزینه ی Bevel اریب كرده باشید. كه در زیر به اریب كردن شئ 

می پردازیم. 

            Extrusion bevels: با استفاده از این گزینه می توانید لبه های شئ خود را عمق دار كنید و  یا 
شئ را اریب كنید. با كلیك بر روی این گزینه منویی ظاهر می شود كه می توانید به شئ خود عمق 
دهید.  ابتدا شئ برجسته كاری شده را انتخاب كنید ، سپس برای اریب كردن یا ایجاد عمق بر روی 
لبه ها ابتدا گزینه ی Use Bevel را عالمت بزنید، در كادر وسط یك نقطه در روی لبه نمایش داده 
می شود، می توانید این نقطه ی سفید رنگ را بگیرید و حركت دهید، محل استقرار این نقطه، تعیین 
مقابل  استفاده كنید، در  منو  زیر  از گزینه های  یا  و  بود.  لبه خواهد  یا شیب  كننده ی وضعیت عمق 
 Bevel Angle می توانید مقدار عمق را تعیین كنید و در مقابل گزینه ی Bevel Depth گزینه ی اول

می توانید زاویه ی این عمق یا زاویه ی اریب شدن لبه ها را تعیین كنید. 
اگر عالمت كنار گزینه ی Show Bevel Only بگذارید، ضخامت شئ 
به شما نمایش داده نخواهد شد و فقط لبه های اریب شده ظاهر می شوند. 
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            Extrusion lighting: این گزینه برای نوردهی شئ سه بعدی 
كه  می شود  ظاهر  منویی  گزینه،  این  روی  بر  كلیك  با  دارد.  كاربرد 
می توانید نوع نوردهی به شئ را تنظیم كنید. در منوی ظاهر شده سه گزینه 
به شكل المپ وجود دارد كه نورافكن های شما می باشند و با انتخاب هر 
یك از آن ها و قرار دادن آن ها روی رأس های مكعب در منو، شئ نوردهی 
می شود. زمانی كه شئ ای سه بعدی را انتخاب می كنید و از این منو یكی 
قفس  درون  گوی  یك  نرم افزار  می كنید،  انتخاب  را  نورافكن ها  از 

می گذارد و به آن نور می دهد تا ببینید كه كجای شئ را دارید نور می دهید. 
همزمان بر روی یك شئ می توان بیشتر از یك چراغ را روشن كرد و برای 

خاموش كردن هر یك از چراغ ها كافی است بر روی آن كلیك كنید. 
گزینه ی Intensity:  با حركت این زبانه می توانید مقدار شدت نور را تعیین 

كنید. 

Use full color range)استفاده  از تمام محدوده رنگ(: اگر 
نوردهی ضعیف خواهد  پرداخت  بردارید  را  این خانه   عالمت 

شد.

3-1۷ شناخت روش و اصول طراحی و اجرای فرم سه بعدی مكعب
همان طور كه می دانید، مكعب یك شئ سه بعدی است كه از مستطیل یا مربع ساخته شده و دارای 
حجم می باشد. یك مكعب دارای 8 وجه است. در این قسمت روش ساخت یك مكعب مربع را به 

صورت گام به گام آموزش می دهیم.

1. ابتدا ابزار Rectangle Tool  را انتخاب كرده و در هنگام 
طراحی كلید Ctrl را نگه دارید تا یك مربع رسم شود. یا بعد از رسم 
یك مستطیل از طریق نوار Property Bar، طول و عرض مستطیل 

را با هم برابر كنید تا یك مربع ایجاد شود.
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2. حال ابزار Extrude Tool  را از جعبه ابزار یا منوی
 Effects انتخاب كنید، مكان نما را به داخل شئ رسم شده برده و با 
نگه داشتن كلیك چپ ماوس را به سمتی كه می خواهید شئ برجسته 
شود بكشید، با رها كردن كلیك ماوس شئ در جهت تعیین شده 

سه بعدی می شود. 
 

4-1۷ شناخت روش و اصول طراحی و اجرای فرم سه بعدی استوانه
رای طراحی استوانه مراحل زیر را پیگیری كنید:

هنگام  در  و  كرده  انتخاب  را    Ellipse Tool ابزار  ابتدا   .1
طراحی كلید Ctrl را نگه دارید تا یك دایره رسم شود و یا بعد از 
رسم یك بیضی از طریق نوار Property Bar، طول و عرض بیضی 

را با هم برابر كنید تا یك دایره ایجاد شود.

 Effects را از جعبه ابزار یا منوی  Extrude Tool 2. حال ابزار
انتخاب كنید، مكان نما را به داخل شئ رسم شده برده و با نگه داشتن 
شود  برجسته  شئ  می خواهید  كه  سمتی  به  را  ماوس  چپ  كلیك 
بكشید، با رها كردن كلیك ماوس شئ در جهت تعیین شده سه بعدی 

می شود. 

5-1۷ شناخت روش و اصول طراحی و اجرای فرم سه بعدی مخروط 
1. ابتدا ابزار Ellipse Tool  را انتخاب كرده و یك بیضی رسم 

كنید. 
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2. حال ابزار Extrude Tool  را از جعبه ابزار یا منوی
برده  داخل شئ رسم شده  به  را  مكان نما  كنید،  انتخاب   Effects  
با نگه داشتن كلیك چپ ماوس را به سمتی كه می خواهید شئ  و 
برجسته شود بكشید، با رها كردن كلیك ماوس شئ در جهت تعیین 
شده سه بعدی می شود و تبدیل به استوانه خواهد شد، برای تبدیل به 
مخروط، مستطیل سفید رنگ            در وسط خط بیننقطه ی گریز و 

نقطه ی مبدأ،  را گرفته و به سمت نقطه ی گریز)عالمت ضربدر( بكشید تا شئ جمع شده و به صورت 
مخروط تبدیل شود. 

6-1۷ شناخت روش و اصول طراحی و اجرای فرم سه بعدی هرم
 برای طراحی هرم مراحلی كه بیان می شود را پیگیری كنید:

و یك چند  انتخاب كرده  را    Polygon Tool ابزار  ابتدا   .1
ضلعی رسم كنید. سپس از طریق نوار Property Bar تعداد اضالع 

چندضلعی را روی 3 گذاشته تا شكل به مثلث تبدیل شود. 

 Effects را از جعبه ابزار یا منوی  Extrude Tool 2. حال ابزار
انتخاب كنید، مكان نما را به داخل شئ رسم شده برده و با نگه داشتن 
شود  برجسته  شئ  می خواهید  كه  سمتی  به  را  ماوس  چپ  كلیك 
بكشید، با رها كردن كلیك ماوس شئ در جهت تعیین شده سه بعدی 

می شود. 
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1.كدام گزینه در منوی Effects برای آمیخته شدن اشیا استفاده می شود؟
Perspective )د                           Extrude )ج             Contour )ب          Blend )الف

2. ابزار Interactive Blend Tool برای انجام چه عملی است؟
الف( برای فرم سازی استفاده می شود                     ب( برای مخلوط كردن دو شئ استفاده می شود

ج( برای اعوجاج دادن به شئ كاربرد دارد        د( برای سایه دادن به شكل استفاده می شود
3.كدام گزینه در نوار Property اشیا برای ایجاد نورپردازی در شئ استفاده می شود؟

Lighting )د                             Bevels )ج           Color )ب             Rotation )الف
4.با استفاده از كدام ابزار می توان شئ خود را برجسته كاری نمود؟

Interactive  )د  Extrude  )ج  Emboss )ب  Prespective )الف

1. یك شكل ستاره و یك مربع ترسیم نموده، داخل یكی از آن ها را با الگوی برداری و دیگری را 
یك طیف پر كنید سپس اشكال را با تعداد مرحله 30 با یكدیگر مخلوط كنید.

2.یك دایره ترسیم نموده و با استفاده از ابزار مناسب به آن فرم دهید به طوریكه تعداد لبه های ایجاد 
شده 25 باشد و به سمت بیرون لبه ها اضافه شوند، رنگ خطوط لبه ها قرمز و داخل آن ها با رنگ زرد 

پر شود.
3.یك شئ به دلخواه ایجاد نموده و آن را برجسته كنید به طوریكه وجه جلو و وجه پشت موازی 

باشند و نقطه ی گریز به صفحه قفل شود.
4.با استفاده از ابزار Graph یك شكل ترسیم نموده، ضخامت خطوط آن را به دلخواه تغییر داده و 

به آن بُعد یا پرسپكتیو دهید.
5.یك شكل از نوع Arrow Shapes رسم كنید و به آن سایه ای بیرونی به رنگ آبی و شفافیت 60 

بدهید طوری كه سایه به سمت داخل نرم تر شود.
6.یك شكل به دلخواه ترسیم نمایید و به آن كژزیختی كششی با دامنه ی 98 دهید.

۷.یك شكل به دلخواه ترسیم كرده و به آن كژریختی به شكل زیپ دهید به طوریكه دامنه ی زیپ 

پرسش های چهارگزینه ای فصل هفدهم

سؤاالت عملی فصل هفدهم
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روی ۷0 و تعداد دندانه های آن 50 باشد.
8. یك شكل به دلخواه ترسیم كرده و آن را سه بعدی یا برجسته كنید ، داخل آن را با استفاده از 

الگوی نقشه بیتی پر كنید و شئ برجسته شده را حول محور XY دوران دهید، رنگ ضخامت ایجاد 
شده بر روی شئ را به رنگ سبز تغییر دهید.

9. یك هرم رسم كنید و لبه های شئ خود را عمق دار نمایید كه میزان عمق آن 0/5 و زاویه ی عمق 
آن 3۷ درجه باشد.

10. یك مخروط رسم كنید و درون آن را با یك الگوی دو رنگ پر كنید، و به آن نوردهی كنید 
كه شدت مقدار نور 60 باشد.
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توانایی تغییر و تبدیل فایل های Bitmap به فایل های برداری
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 1-18 آشنایی با تفاوت فایل های Bitmap و پیكسلی با فایل های برداری
همان طور كه قباًل اشاره كردیم فایل های Bitmap یا پیكسلی بر اساس نقاط و پیكسل ها ساخته شده 
اند. در حالی كه فایل های برداری بر اساس نمودار، منحنی و خطوط ساخته شده و در صورت بزرگ 
و كوچك شدن، كیفیت آن از بین نخواهد رفت. این نكته را نیز بیان كردیم كه كورل یك نرم افزار 

برداری و فتوشاپ یك نرم افزار پیكسلی است.

 2-18 شناخت روش و اصول تبدیل فایل های Bitmap به فایل های برداری
حال می توانید تصاویر یا عكس ها و فایل های پیكسلی را به نرم افزار كورل وارد كرده )البته این كار 
نوار  تا  كنید  انتخاب  آن را  وارد شدن،  بعد  سپس  و  دهید(  انجام   File/Import منوی  طریق  از  را 

Property Bar به صورت مقابل  تغییر 
كند.

منوی  یا  نوار  این  كاربرد  ادامه  در 
فایل  یك  تبدیل  برای  را   Bitmaps
بالعكس  آموزش  برداری و  به  پیكسلی 

می دهیم.

1-2-18 گزینه ی Trace Bitmap موجود در نوار خصوصیات و فعال سازی نرم افزار مربوطه 
برای تبدیل یك تصویر پیكسلی به برداری، بعد از انتخاب تصویر از نوار خصوصیات آن گزینه ی 

Trace Bitmap را انتخاب كنید و یا از زیرگزینه های موجود در منوی Bitmaps استفاده كنید. 

كار این دستور بدین صورت است، در تصویر دنبال منطقه ای كه رنگ یكسان یا تقریباً یكسان دارد، 
می گردد و دور آن منطقه را خط می كشد و آن رنگ تقریبی را در داخل آن منطقه می گذارد و آنقدر 
به كار پیدا كردن مناطق رنگی ادامه می دهد تا این كه تمام تصویر نقشه بیتی ردیابی شود و همه ی 

مناطق رنگ دار از داخل تصویر نقشه بیتی استخراج شود و به شكل برداری در بیاید. 
                            با انتخاب این گزینه از نوار خصوصیات منوی روبرو ظاهر می شود كه روش های مختلفی را 

X7
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 1-18 آشنایی با تفاوت فایل های Bitmap و پیكسلی با فایل های برداری
همان طور كه قباًل اشاره كردیم فایل های Bitmap یا پیكسلی بر اساس نقاط و پیكسل ها ساخته شده 
اند. در حالی كه فایل های برداری بر اساس نمودار، منحنی و خطوط ساخته شده و در صورت بزرگ 
و كوچك شدن، كیفیت آن از بین نخواهد رفت. این نكته را نیز بیان كردیم كه كورل یك نرم افزار 

برداری و فتوشاپ یك نرم افزار پیكسلی است.

 2-18 شناخت روش و اصول تبدیل فایل های Bitmap به فایل های برداری
حال می توانید تصاویر یا عكس ها و فایل های پیكسلی را به نرم افزار كورل وارد كرده )البته این كار 
نوار  تا  كنید  انتخاب  آن را  وارد شدن،  بعد  سپس  و  دهید(  انجام   File/Import منوی  طریق  از  را 

Property Bar به صورت مقابل  تغییر 
كند.

منوی  یا  نوار  این  كاربرد  ادامه  در 
فایل  یك  تبدیل  برای  را   Bitmaps
بالعكس  آموزش  برداری و  به  پیكسلی 

می دهیم.

1-2-18 گزینه ی Trace Bitmap موجود در نوار خصوصیات و فعال سازی نرم افزار مربوطه 
برای تبدیل یك تصویر پیكسلی به برداری، بعد از انتخاب تصویر از نوار خصوصیات آن گزینه ی 

Trace Bitmap را انتخاب كنید و یا از زیرگزینه های موجود در منوی Bitmaps استفاده كنید. 

كار این دستور بدین صورت است، در تصویر دنبال منطقه ای كه رنگ یكسان یا تقریباً یكسان دارد، 
می گردد و دور آن منطقه را خط می كشد و آن رنگ تقریبی را در داخل آن منطقه می گذارد و آنقدر 
به كار پیدا كردن مناطق رنگی ادامه می دهد تا این كه تمام تصویر نقشه بیتی ردیابی شود و همه ی 

مناطق رنگ دار از داخل تصویر نقشه بیتی استخراج شود و به شكل برداری در بیاید. 
                            با انتخاب این گزینه از نوار خصوصیات منوی روبرو ظاهر می شود كه روش های مختلفی را 

را برای تبدیل تصویر نقشه بیتی به برداری دارد. هر یك از این زیرگزینه ها 
به صورت جداگانه در منوی Bitmaps می توانید انتخاب كنید. 

1- گزینه ی Quick Trace: اگر نیاز به سرعت زیاد در كارتان دارید، از حالت Quick Trace)ردیابی 
سریع( استفاده كنید. برای این كار ابتدا تصویر نقشه بیتی را باز كرده، و از نوار خصوصیات گزینه ی 
از منوی  یا  Quick Trace كلیك كنید و  انتخاب كنید سپس روی گزینه ی  Trace Bitmap را 

Bitmaps گزینه ی Quick Trace را انتخاب كنید. به هر روشی كه 
تنظیم های  با  و  زیاد  سرعت  با  كورل  كنید،  انتخاب  را  گزینه  این 
خودكار شروع به ردیابی نقاط می كند و تصویر را تبدیل به تصویر 
برداری می كند. هر چه كیفیت یا Resolution تصویر نقشه بیتی كه 
در كورل وارد می كنید بیشتر باشد، كورل آن را بهتر ردیابی می كند.  

در تصویر مقابل با استفاده از این دستور تصویر را به برداری تبدیل كرده ایم. 

نوار  Trace Bitmapدر  منوی  در  كه  گزینه  این  از  استفاده  با   :Centerline Trace گزینه ی   -2
و   Bitmaps منوی  در  یا  و  می باشد،  خصوصیات 
می توانید    ،Centerline Trace گزینه ی  انتخاب 
خطوط درونی تصویر را ردیابی و به برداری تبدیل 

كنید.  این گزینه شامل دو زیرگزینه می باشد:
• Technical Illustration: با انتخاب این گزینه با استفاده از یك سری قواعد فنی تصویری، تصویر 

با رسم خطوط به برداری تبدیل می شود.
• Line Drawing: با استفاده از ترسیم خطوط داخلی تصویر را به برداری تبدیل می كند. 

3- گزینه ی Outline Trace: با انتخاب این گزینه از منوی Trace Bitmap در نوار خصوصیات 
و یا انتخاب این گزینه از طریق منوی Bitmaps، می توانید 
با استفاده از ردیابی خطوط خارجی، تصویر را به برداری 

تبدیل كنید. این گزینه  شامل زیرگزینه های زیر می باشد: 
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• Line art: برای ایجاد تصویر برداری به سبك خطوط هنری استفاده می شود.
• Logo: برای ایجاد تصویر برداری به سبك آرم یا نشانه استفاده می شود.

• Detailed logo: آرم یا نشانه ای ایجاد خواهد شد كه دارای جزئیات و دقت بیشتری می باشد.
• Clipart: تصویر برداری به صورت هنر آرایشی خواهد شد.

• Low Quality Image: یك تصویر برداری با كیفیت كم ایجاد خواهد شد.
• High Quality Image: یك تصویر برداری با كیفیت زیاد ایجاد خواهد شد. 

جز  به  گزینه های  از  یك  هر  انتخاب  با 
وارد  را  شما   Quick Trace گزینه ی 
)ردیابی   Power Trace پنجره ی  به 
روبرو  صورت  به  كه  نیرومند(می كند. 

است.

Power Trace آشنایی با پنجره ی
همانطور كه گفتیم با انتخاب هر یك از گزینه های موجود در Trace Bitmap این پنجره باز خواهد 

شد. هرگاه یك تصویر نقشه بیتی وارد این پنجره شود در قسمت 
باال نمایش داده خواهد شد و در قسمت پایین آن تصویر برداری، 

تصویر نمایش داده می شود. 
در باالی پنجره عنوان Preview قرار دارد كه با كلیك كردن 
منو نحوه ی  این  منویی شامل سه گزینه ظاهر می شود.  روی آن 
تغییر  را  پنجره  در  شده  برداری  تصویر  و  اصلی  تصویر  نمایش 

می دهد. 

• Before and After: این حالت، حالت پیش فرض نمایش نیز می باشد، كه هم تصویر نقشه بیتی و 
هم تصویر برداری شده را نمایش می دهد.
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• Large Preview: در این حالت فقط تصویر برداری شده به صورت بزرگ نمایش داده می شود. 
• Wireframe Overlay: در این حالت قابی سیمی روی 
نقشه بیتی است  قرار می گیرد، تصویر زیری، تصویر  تصویر 
برداری  یا شئ  تصویر  دارد،  قرمز  كه خطوط  رو  تصویر  و 
شده می باشد كه به شكل نیمه شفاف روی تصویر زیری قرار 
گرفته است. با انتخاب این گزینه، زبانه ای در مقابل گزینه ی 
Preview فعال می شود به نام Transparency كه با تغییر 
این زبانه میزان شفافیت تصویر رویی را می توانید تعیین كنید. 

ابزارهایی در باالی سمت راست وجود دارد به صورت مختصر به شرح آن ها می پردازیم. 
Zoom In: ذره بین با عالمت مثبت، با هر بار كلیك كردن روی این 

گزینه تصویر در پنجره بزرگتر می شود. 
پنجره  در  تصویر  گزینه  این  روی  كردن  كلیك  بار  هر  با  منفی،  عالمت  با  ذره بین   :Zoom Out

كوچكتر می شود. 
Zoom To Fit: دایره و با چهار فلش، با انتخاب این گزینه تصویر پنجره، به اندازه ی قابش می شود. 

Pan: دست، با انتخاب آن و كشاندن در تصویر، می توانید تصویر را جابه جا كنید. 
در سمت راست پنجره دو زبانه است كه اولی Setting برای ایجاد تنظیمات و دومی Color برای 

تغییر نگ استفاده می شود. 

Setting زبانه ی
نوع  Trace Type است كه می توانید  اولین گزینه ای كه دیده می شود  باشد،  فعال  این زبانه  وقتی 

ردیابی را انتخاب كنید و از گزینه ی Type of Image می توانید نوع تصویر را مشخص كنید.
قسمت Trace Controls: گزینه های مربوط به پیگیری مراحل كار در این بخش قرار دارد. 

• Detail: این زبانه برای كم یا زیاد كردن جزئیات تصویر می باشد، كه هر چه این زبانه را به سمت 
راست بكشید جزئیات بیشتر نمایش داده خواهد شد. 

• Smoothing: این زبانه را هر چه بیشتر به راست بكشید خطوط برداری خروجی تقریبی تر و نرم تر 
خواهند بود.و بر عكس هر چه بیشتر به چپ كشیده شود، خط های برداری تیزتر و راست تر ایجاد 

خواهند شد.
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• Corner Smoothness: با استفاده از این زبانه می توانید گوشه های خطوط هموار یا صاف تر كنید.
قسمت Options: با گزینه های موجود در این قسمت می توانید تنظیمات بیشتری را انجام دهید، كه 

عبارتند از: 
• Delete original image: اگر می خواهید تصویر نقشه بیتی پس از برداری شدن از سند حذف 

شود و به جای آن فقط تصویر ردیابی و برداری شده قرار گیرد، این گزینه را تیك بزنید.
• Remove background: هر تصویر یك پس زمینه ای دارد كه ممكن است ساده یا پیچیده باشد.

اگر می خواهید این پس زمینه را حذف كنید این گزینه را عالمت بزنید.
به صورت خودكار  باشد، كورل  فعال  این گزینه  زمانی كه   :Automatically choose color  •

رنگ  پس زمینه را انتخاب می كند.
• Specify color : اگر این گزینه را تیك بزنید، دكمه ی قطره چكان مقابل آن فعال خواهد شد، 
قطره چكان را انتخاب كنید و با مكان نمای آن وارد بخشی از پنجره كه تصویر اصلی را نشان می دهد 
شوید،  روی هر رنگی كه فكر می كنید پس زمینه است با آن كلیك كنید تا آن رنگ را در بخش 
كه  دید  كنید، خواهید  مشاهده  را  تصویر  حالت  این  در  ببینید.اگر  قطره چكان  كنار  رنگ  نمونه ی 

محوطه ای كه آن رنگ در آن بوده شفاف شده است.
• Remove color from entire image: بعد از انتخاب رنگ پس زمینه ممكن است این رنگ 
در جاهای دیگر تصویر نیز باشد، در این هنگام اگر بخواهید این رنگ در تمام جاهای دیگر تصویر 

شفاف شود، این گزینه را عالمت بگذارید.
• Merge adjacent objects of the smae color: با انتخاب این گزینه تمام قسمت های همجواری 

كه دارای رنگ مشابه هستند با یكدیگر ادغام می شوند.
• Remove object overlap: با انتخاب این گزینه قسمت هایی كه روی هم افتاده اند حذف خواهد 

شد.
اساس رنگ آن ها  بر  برای گروه بندی كردن قسمت های مختلف   :Group object by colors  •

كاربرد دارد.

3-18 روش و اصول گروه بندی کردن قطعات تشكیل دهنده ی تصویر برداری
وقتی یك یا چند تصویر یا شئ ایجاد می كنید،  ممكن است بخواهید گروهی از آن ها را با هم حركت  
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داده و جابه جا كنید و یا این كه عمل ویرایش را بر روی آن انجام دهید.برای انجام این عمل ابتدا 
اشیایی را كه می خواهید با هم گروه كنید را انتخاب 
نمایید.سپس از یكی از روش های زیر برای گروه بندی 

استفاده كنید:
Group و زیرگزینه ی  • از منوی Object گزینه ی 

Group Object را انتخاب كنید.
• از كلید میان بر Ctrl+G استفاده كنید.

 Group از نوار خصوصیات روی             گزینه ی •
Objects كلیك كنید.

خصوصیات گروه  كردن 
• با كلیك روی هر یك از آن ها،  همه ی گروه با هم انتخاب می شود.

• مكان آن ها نسبت به یكدیگر منجمد شده و ثابت می ماند.
• وقتی گروه را حركت داده و جابه جا كنید همه ی اعضای گروه با حفظ همان حالت ثابتشان نسبت 

به یكدیگر، به حركت در می آیند.
• همه گروه با هم بزرگ یا كوچك، كج و معوج می شوند و مثل شئ واحدی عمل می كنند.

• اگر مثل یك شئ معمولی بخواهید آن ها را دوارن دهید، دور مركز دوران مشتركشان می چرخند 
كه البته مركز گروه است.

• اگر گروهی را انتخاب كنید، و روی یكی از رنگ های پالت رنگ در سمت راست پنجره، كلیك 
كنید، تمام اشیای گروه به همان یك رنگ در خواهند آمد.این خصوصیت در مورد ضخامت خطوط 

دور و رنگ آن نیز صدق می كند.
1-3-18 شناخت خارج کردن قطعات تشكیل دهنده ی تصویربرداری از حالت گروه 
بعد از گروه بندی اشیا،  می توانید آن ها را از حالت گروه خارج كنید.برای انجام این عمل ابتدا گروه 

موردنظر را انتخاب نموده سپس می توانید به یكی از روش های زیر عمل كنید.
 Ungroup و زیرگزینه ی Group گزینه ی Object از منوی •

Objects را انتخاب كنید.
• از كلید میان بر Ctrl+U استفاده كنید.

 Ungroup Objects          از نوار خصوصیات روی گزینه ی •
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كلیك كنید.
در برخی از موارد پیش می آید كه می خواهید چند گروه را با یكدیگر از حالت گروه خارج كنید، 
در این حالت از دستور Ungroup All استفاده كنید، بدین ترتیب كه ابتدا گروه های مورد نظر را 

انتخاب كرده سپس از منوی Object گزینه ی Group و زیر گزینه ی Ungroup All Objects را 
انتخاب كنید.و یا از نوار خصوصیات روی گزینه ی           Ungroup All Objects كلیك كنید.

2-3-18 تغییر رنگ قطعات تشكیل دهنده ی تصویربرداری 
 Object هر قطعه ای را انتخاب كنید، می توانید از طریق پنجره ی

Properties زبانه ی Fill یا از پالت رنگ در سمت راست رنگ آن 
را عوض كنید.
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1. كدام گزینه برای تبدیل یك تصویر پیكسلی به برداری استفاده می شود؟
Corel Trace )د   Bitmap )ج        Trace Bitmap )ب  Trace )الف

2. كدام گزینه در قسمت Trace Bitmap برای تبدیل یك تصویر به یك آرم یا نشانه ی ساده 
استفاده می شود؟

Clipart )د   Detailed Logo )ج                 Logo )ب  Line art )الف
3. كلید میان بر گزینه ی Group چیست؟

Ctrl+O )د   Ctrl+G )ج        Ctrl+H )ب  Ctrl+P )الف
4.در كدام حالت تصویر برداری شده فقط به صورت بزرگ نمایش داده می شود؟ 

 Wireflame  )ب   Before and After )الف
Extra Large )د   Large Preview  )ج

1. یك تصویر در كورل وارد كرده و با استفاده از دستور ردیابی سریع آن را به برداری تبدیل كنید. 
2. یك تصویر در كورل باز كرده و آن را به سبك خطوط هنری به برداری تبدیل كنید، به طوریكه 

جزئیات تصویر بیشتر و خطوط برداری نرم تر شوند. 
3. یك تصویر در كورل وارد كرده و آن را به سبك هنر آرایشی برداری كرده، چند شئ به دلخواه 

رسم كرده و همه ی اشیا و تصویر را با هم گروه بندی كنید. 

پرسش های چهارگزینه ای فصل هیجدهم

سؤاالت عملی فصل هیجدهم
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 Bitmap ویرایش و اصالح رنگ فایل های تصویری
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1-1۹ شناخت قابلیت ها و امكانات ویرایش و اصالح رنگ در نرم افزار کورل دراو 
تصاویر  همان  یعنی  نقشه بیتی  اشیای  برای  بیشتر   Corel كه  می پردازیم  جلوه هایی  به  فصل  این  در 
معمولی به كار می برد.این جلوه ها، فرمان های تصحیح رنگ، نور، و كنتراست و از این قبیل هستند.

می توان گفت این بخش یك فتوشاپ كوچك است.تقریباً تمام فرمان های تصحیح رنگی را كه در 
از این فرمان ها حتی از فرمان های تنظیم گر  فتوشاپ وجود دارد، در این قسمت وجود دارد.برخی 
فتوشاپ قوی تر است.برای استفاده از این فرمان ها ابتدا باید از منوی File گزینه ی Import را انتخاب 

و یك تصویر jpg را به نرم افزار وارد كنید.

Effects/ Adjust 2-1۹ گزینه های زیرمجموعه ی
منوی  از  سپس  كنید،  انتخاب  را  شده  وارد  تصویر 
تا زیرگزینه های  باز كنید  را   Adjust Effects گزینه ی 
این قسمت نمایش داده شود.در ادامه به شرح این گزینه ها 

می پردازیم.

Contrast Enhancement 1-2-1۹ فرمان تنظیم کنتراست یا تضاد رنگ و نور
كنتراست یا تضاد رنگ و نور در یك تصویر عاملی است كه تصویر را از حالت تاری و نامفهومی 

خارج می كند.هر چه كنتراست دو نقطه ی تصویری 
آن ها  بین  بخش  تمایز  اختالف  باشد،  بیشتر  مجاور 
می توانید  فرمان  این  از  استفاده  شد.با  خواهد  بیشتر 
شئ  یا  تصویر  جلوه ی  و  بخشیده  بهبود  را  تضاد 
نقشه بیتی را بیشتر كنید.با انتخاب این گزینه پنجره ای 

به شكل مقابل باز می شود.
در سمت چپ پنجره هیستوگرام تصویر نمایش 

داده می شود.در باالی هیستوگرام دو زبانه برای تنظیم تاریكی و روشنایی تصویر می باشد و در پایین 
هیستوگرام دو زبانه برای تنظیم خروجی كنتراست كاربرد دارد.
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زبانه ی Gamma  Adjustment نیز برای تنظیم خاكستری های میانی تصویر استفاده می شود.
در این پنجره گزینه های دیگری وجود دارد كه اگر بخواهید از طریق 
نمونه گیری با قطره چكان تنظیم روشنایی و تاریكی را انجام دهید، 
)نمونه گیری   Eyedropper Sampling بخش  دارد.از  كاربرد 
مقادیر  )تنظیم   Set input values ابتدا گزینه ی   قطره چكان(،  با 

یا سفید  تاریكی(  تنظیم  )برای  از قطره چكان های سیاه  انتخاب كنید، سپس روی یكی  را  ورودی( 
)برای تنظیم روشنایی( كلیك كرده و قطره چكان را وارد تصویر كنید و روی نقطه ای كه می خواهید 
 Set سیاه ترین یا سفیدترین نقطه ی تصویر باشد كلیك كنید.همین كار را با عالمت گذاشتن مقابل
دقیق  تنظیم  منظور  به  هیستوگرام  پایینی  زبانه ی  برای  خروجی(  مقادیر  )تنظیم   output values

كنتراست هم می توانید انجام دهید.
در بخش Channel اگر كنار Auto-adjust عالمت بگذارید، كورل خودش رنگ ها را به طور 

خودكار در دامنه ی فام توزیع می كند.بهترین پیشنهاد این است كه 
كنار این گزینه عالمت داشته باشد.و در همین بخش می توانید تنظیم 

خودكار را روی كانال رنگی كه می خواهید انجام دهید.

بخش Histogram Display Clipping)برش بخش باالیی هیستوگرام( هم اگر روی 
Automatically باشد بهتر است.به این ترتیب به طور خودكار كورل تصمیم می گیرد كه باالهای 

هیستوگرام را از جایی كه مناسب تشخیص می دهد برش دهد تا 
بتوانید پایین های آن را به درستی ببینید.

Local Equalization 2-2-1۹ هم ترازی منطقه ای
در تصویر نقاطی هستند كه درست دیده نمی شوند.با استفاده از این دستور می توان با تغییر كنتراست 
این نقاط را بسته به تصویر روشن تر یا تاریك تر نمایان كرد.هر نقطه با نقاط هم جوارش مقایسه  می شود 
منطقه ای گفته می شود.البته  فرمان هم ترازی  این  به  دلیل  همتراز می شود.به همین  به آن ها  نسبت  و 

برای  منطقه ای  هم ترازی  كه  است  ذكر  قابل 
مناسب تر  دارند  زیاد  جزئیات  كه  تصاویری 
می باشد.با انتخاب این گزینه پنجره ی مقابل باز 
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خواهد شد.
زبانه ها  این  تغییر  با  كه  دارد  وجود  Height)ارتفاع(  و  Width)عرض(  زبانه ی  دو  پنجره  این  در 
می توانید پهنا و ارتفاع منطقه ی موردنظرتان را تعیین كنید. مقابل این زبانه یك قفل وجود دارد، كه 
اگر مقدار عرض را تغییر دهید،  مقدار ارتفاع نیز تغییر خواهد كرد.اگر بر روی شكل قفل كلیك كنید 

آن گاه این دو زبانه را می توانید مستقل از یكدیگر تغییر دهید.

Sample/Target Balance 3-2-1۹ تعادل بخشی به طریق نمونه گیری
با استفاده از این دستور می توانید كنتراست رنگ های تصویر را با یك نمونه تغییر دهید.با انتخاب این 
گزینه در پنجره ای كه باز می شود در سمت راست سه قطره چكان وجود دارد كه دو ستون در مقابل 
نمونه  زمانی كه  كنید،  انتخاب  را  نمونه رنگ  می توانید  قطره چكان  از سه  استفاده  می باشد.با  آن ها 

داده  نمایش   Sample ستون  در  رنگ  می گیرید 
می شود و در ستون سمت راست Target رنگی را 
كه می خواهید جایگزین رنگ انتخابی شود را قرار 
نماینده ی   Sample ستون  می دهید.رنگ های 
روشن  رنگ های  و  میانی  رنگ های  تاریكی ها، 
تصویر هستند، هر تغییر رنگی كه می دهید بر كل 

صورت  این  به  كار  می گذارد.نحوه ی  جای  بر  سراسری  تأثیری  تصویر 
مثال  كرده)برای  انتخاب  می خواهیم  كه  را  قطره چكانی  ابتدا  كه  است 
قطره چكان با دایره ی سیاه( و مكان نما را كه به شكل قطره چكان درآمده 

است را وارد تصویر اصلی می كنیم و روی رنگ تیره ای كه تیره ترین رنگ تاریك ها می باشد كلیك 
كرده تا انتخاب شود.این رنگ به بخش Sample در بخش تاریكی ها یعنی سطر اول كپی می شود.

این رنگ در بخش Target نیز ظاهر خواهد شد با كلیك بر روی این رنگ كادر رنگ باز خواهد 
شد،  حال رنگی را كه می خواهید جایگزین شود انتخاب كنید.

و  خاكستری(  قطره چكان  )سطردوم،  سایه روشن ها  نماینده ی  كه  دیگر  رنگ های  برای  را  كار  این 
روشنی ها)سطرسوم، قطره چكان سفید( می باشند نیز انجام دهید.
در سمت راست پنجره هیستوگرام تصویر نمایش داده می شود.

نمایانگر  كه  می شوند  داده  نمایش  اعدادی  هیستوگرام  زیر  در 
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رنگ نمونه گیری شده و رنگ هدف می باشند.اعداد سمت چپ نمایش دهنده ی رنگ های تیره، اعداد 
وسط نماینده ی رنگ های میانی و اعداد سمت راست نماینده ی رنگ های روشن می باشد.

را  كانال ها(  تمام  )تنظیم   Always adjust all channels گزینه ی  عالمت  اگر  پنجره  باالی  در 
بردارید،  آن گاه می توانید هر كانال رنگ را به صورت جداگانه تنظیم كنید.

Tone Curve 4-2-1۹ منحنی فام
منحنی  تغییر  با  می توانید  دستور  این  از  استفاده  با 
تغییر دهید.با  روشنایی و كنتراست تصویر را هم زمان 
انتخاب این گزینه پنجره ای به شكل مقابل باز خواهد 
شد.اساس كار در این پنجره قسمت نمودار شكل  آن 
كه در حال حاضر به صورت خط است می باشد.نمودار 
عمودی در سمت راست محور عمودی نمایش دهنده ی 

نتیجه ی كار می باشد و محور افقی نمایش دهنده ی فام های تصویر اصلی می باشد.برای تغییر منحنی 
كافی است مكان نما را روی یك نقطه از منحنی گذاشته و با نگه داشتن دكمه ی ماوس، مكان نما را 
حركت دهید تا در آن نقطه منحنی جابه جا شود.با هر بار كلیك در جای جدیدی از منحنی یك نقطه 
ایجاد می شود كه می توانید هر نقطه را به صورت جداگانه تغییر دهید.رفتاری كه منحنی با تغییر هر 
نقطه از خود نمایش می دهد بستگی به سبك یا شیوه ی منحنی است كه از مقابل عنوان Style انتخاب 

كرده باشید.

برای نگاتیو كردن تصویر می توانید از این دو گزینه                  استفاده كنید.اگر بر روی دكمه ی 
سمت چپ         كلیك كنید منحنی نسبت به محور عمودی معكوس می شود و تصویر منفی می شود.با 
كلیك كردن دوباره روی این گزینه تصویر به حالت مثبت باز می گردد.و اگر بر روی دكمه ی سمت 

راست         كلیك كنید همین  كار بر روی محور افقی انجام خواهد شد.
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Brightness/Contrast/Intensity 5-2-1۹ روشنایی/کنتراست/شدت
با استفاده از این فرمان می توانید روشنایی و كنتراست تصویر تغییر دهید.با انتخاب این گزینه در پنجره ای 

میزان  می توانید  زبانه  سه  تغییر  با  می شود  باز  كه 
و   )Contrast(كنتراست  ،)Brightness(روشنایی
كنید. زیاد  یا  كم  را   )Intensity( رنگ ها  شدت 

 Ctrl+B برای باز كردن این گزینه از كلید میان بر
می توانید استفاده كنید.

Color Balance 6-2-1۹ تعادل رنگ
گزینه  این  میان بر  كنید.كلید  ایجاد  تعادل  تصویر  رنگ های  بین  می توایند  گزینه  این  از  استفاده  با 

دستور  این  انتخاب  می باشد.با   Ctrl+Shift+B
پنجره ای به شكل مقابل باز خواهد شد.

متقابل  رابطه ی   Color Channel قسمت  در 
نمایش  دوبه دو  صورت  به  اصلی  رنگ های  بین 
اگر  مثاًل  می باشد كه  معنی  این  به  داده می شود.و 

زبانه ی اول را به سمت راست بكشید از رنگ سایان در تصویر كاسته می شود و به رنگ قرمز افزوده 
می شود و بالعكس.این تنظیم برای دیگر زبانه ها نیز صادق است.در سمت راست پنجره در قسمت 
Range می توانید تعیین كنید كه كدام بخش از تصویر تغییر كند.با انتخاب Shadows)تیرگی ها(، 
پیش فرض  صورت  كرد.به  خواهند  تغییر  Highlights)روشنی ها(  میانی(،  Midtones)رنگ های 
تغییرات روی تمام این بخش ها اعمال خواهد شد.بنابراین اگر می خواهید روی بخش خاصی تغییر 
اگر عالمت   Preserve luminance بردارید.گزینه ی آخر  را  بقیه ی گزینه ها  رنگ  دهید عالمت 
داشته باشد درخشش های تصویر را نیز تغییر رنگ می دهد و با برداشتن عالمت آن درخشش تصویر 

از تغییر رنگ مصون خواهد ماند. 
Gamma ۷-2-1۹ گاما

از این دستور تعیین كرد.با كلیك بر روی  با استفاده  اندازه ی مقادیر آن را می توان  حجم رنگ و 
این گزینه پنجره  زیر باز خواهد شد.با تغییر زبانه ی 
Gamma Value می توانید مقدار حجم رنگ را 

تغییر دهید.
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Effects/Transform 3-1۹ گزینه های زیرمجموعه ی
می شوند. تصویر  تغییر شكل  باعث  كه  هستند  جلوه هایی  گرفته اند  قرار  منو  این  در  كه  جلوه هایی 

به  ادامه  كنید.در  انتخاب   Effects منوی  از  را  گزینه   این 
زیرگزینه هایی كه در این قسمت قرار دارند می پردازیم.

DeInterlace 1-3-1۹ رفع درهم تنیدگی
هر تصویر تلویزیونی در واقع دو تصویر است كه در هم تنیده شده است.در تلویزیون معمولی هر 
تصویر با 625 خط افقی تشكیل می شود ولی به دالیل فنی نمی توان هر 625 خط را در یك زمان ایجاد 
كرد.بنابراین هر تصویر ویدیویی را به دو بخش تقسیم می كنند.تصویر اول كه از خط های فرد تشكیل 
شده است و تصویر دوم كه از خط های زوج تشكیل شده است.این دو تصویر مانند دو شانه درهم فرو 
می روند و تصویر نهایی را ایجاد می كنند.وقتی تصویر تلویزیونی را در كامپیوتر ضبط می كنید می بینید 
كه تصویر خط خطی است.این به آن دلیل است كه ابزار ضبط، فقط تصویر زوج یا فرد را ضبط كرده 
است.یا ممكن است درون تصویر هاله ببینید و یا هر دو اشكال ممكن است با هم وجود داشته باشد.
در این حالت با استفاده از فرمان DeInterlace می توانید تصویر را تصحیح كنید.با انتخاب این گزینه 

پنجره ی مقابل باز می شود.
خطوط(  Scan Lines)اسكن  بخش  در 
از  ناشی  تصویر  كنید كه  می توانید مشخص 
فرد  خطوط  یا   Even Lines زوج  خطوط 

Odd Lines را می خواهید.مقابل هر كدام كه می خواهید نگه داشته شود عالمت بگذارید تا كورل 
آن یكی را دور بیاندازد.

كه  خطوطی  جای  به  كه  می كنید  تعیین  جایگزینی(  Replacement Method)روش  بخش  در 
دور انداخته می شود چه چیزی را قرار دهد.با انتخاب Duplication)رونوشت كپی( خطوط همان 
تصویری را كه نگه داشته اید عیناً كپی می شود و جایگزین خطوط دور انداخته می شود.و با انتخاب 
Interpolation)درون افزایی(، كورل سعی می كند كه حدس بزند اگر تصویر دوم )خطوط زوج 
را  به چه صورت می بود، سپس آن حدس  نهایی  بود، تصویر  یا فرد( كه حذف شده است موجود 

جایگزین تصویر حذف شده می كند.
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Invert 2-3-1۹ نگاتیو یا معكوس کردن
دیگر  عبارت  آمد.به  در خواهد  معكوس چاپی اش  یا  نگاتیو  به شكل  تصویر  این گزینه  انتخاب  با 

رنگ های موجود در تصویر را معكوس می كند.

Posterize 3-3-1۹ پوستری کردن
هر تصویر از صدها، هزاران یا حتی میلیون ها رنگ تشكیل شده است.زمانی هست كه می خواهید با 
این همه رنگ سروكار نداشته باشید و تمام رنگ های مشابه تبدیل به یك رنگ شوند تا به این ترتیب 
یا  به حالت گرافیكی  را  تعداد رنگ ها كمتر شد.این زمانی كاربرد دارد كه می خواهید تصویرتان 
نقاشی دیواری و...تبدیل كنید.بنابراین می توانید از این گزینه استفاده كنید.با انتخاب این گزینه در 

قسمت  در  می توانید   Posterize پنجره ی 
Levels تعداد رنگ هایی را كه می خواهید در 
تصویر باشند)به غیر از سیاه و سفید( را تعیین 

كنید و پنجره را Ok كنید.

Effects/Correction 4-1۹ گزینه های زیرمجموعه ی
برای  كه  دارد  قرار  زیرمجوعه  یك  فقط  گزینه  این  در 

اصالح و تصحیح تصویر استفاده می شود.

Dust and Scratch 1-4-1۹ غبار و خراش
 Scratch برای زدودن به هم ریختگی تصویر و به اصطالح پاک كردن گرد و غبار و Dust گزینه ی
برای از بین بردن خراش های تصویر استفاده می شود.با انتخاب این گزینه در پنجره ای كه باز می شود، 
و  جزئی تر  تأثیر  كوچك،   كنید.مقادیر  تعیین  را   20 تا   1 بین  مقداری  Radius)شعاع(  زبانه ی  در 
محدودتری بر جای می گذارند.و مقداری بین 0 تا 255 را نیز از طریق زبانه ی Threshold)آستانه( 
تعیین كنید.هر چه مقدار این قسمت بزرگتر باشد حساسیت فرمان نسبت به كنتراست  پیكسل هایی كه 

گرد و غبار و خراش روی شكل را تشكیل داده اند، 
كمتر می شود.بعد از تعیین مقادیر، بدون این كه به 
بقیه ی تصویر ضرری زده شود، غبار و خراش های 
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موجود در شكل از بین می رود.
5-1۹ شناخت روش و اصول ویرایش و اصالح رنگ تصاویر 

 Edit Bitmap گزینه ی Bitmaps برای راحت تر كار كردن با فایل های تصویری از طریق منوی
 Corel ،را برگزینید تا محیطی شبیه به فتوشاپ برای ویرایش فایل مورد نظر باز شود. به این محیط

PHOTO-PAINT می گویند.
مشاهده  را  این محیط  در  ابزارهای موجود 
با  و  بوده  فتوشاپ  نرم افزار  شبیه  كنید، 
امتحان هر كدام می توانید عملیات مربوطه 
Image برای  از منوی  البته  انجام دهید.  را 
كار با تصویر و منوی Adjust برای تنظیم 
نور،  مثل  تصویری  ریز  ویژگی های  كردن 

كنتراست، درخشندگی و... استفاده كنید.
6-1۹ شناخت روش و اصول ایجاد جلوه های ویژه یا فیلتر در فایل های تصویری 

دارای  با روش های مختلفی  را می توانید  نرم افزار كورل  تصاویر موجود در 
جلوه ی خاص كنید و روی آن ها فیلتر ایجاد كنید.در این قسمت می خواهیم 
به شرح فیلترهای موجود در كورل بپردازیم.برای استفاده از این فیلترها منوی 

Bitmaps را باز كنید تا در بخش انتهایی آن گروه فیلترها را ببینید.

Bitmaps 1-6-1۹ آشنایی با فیلترهای موجود در منوی
• گروه فیلترهای جلوه های سه بعدی 3D Effects : این گروه از فیتلرها ۷ 

عدد هسنتد.
در تمام این فیلترها سطح صاف و همواری كه فرض می شود شئ نقشه بیتی روی آن قرار گرفته است 



259

خواهد  خود  به  سه بعدی  حالت  تصویر  ترتیب  درمی آید.بدین  مختلف  به شكل های  و  كرده  تغییر 
گرفت.در این منو گزینه های زیر وجود دارد:

3D Rotate -1)دوارن سه بعدی(: كه با انتخاب این گزینه و باز شدن پنجره ی آن، در سمت چپ 
Vertical زاویه  ی عمودی  با حركت و دوران مكعب می توانید شئ را چرخش دهید، در قسمت 

افقی  Horizontal زاویه ی  چرخش و در قسمت 
 Best چرخش را می توانید تعیین كنید.اگر گزینه ی
شكل  بهترین  به  را  تصویر  باشد،  داشته  تیك   fit
روی وجه دوران یافته جا می دهد تا بهتر دیده شود 

و زیاد كوچك نشود.

Cylinder -2 )استوانه ای(: در این حالت سطح تصویر به شكل یك استوانه خم می شود.در قسمت 
Cylinder Modes با انتخاب Horizontal تصویر از جهت افقی جمع یا پخش می شود و با انتخاب 

Vertical تصویر از جهت عمودی جمع یا پخش 
خواهد شد.اگر زبانه ی Percentage را به سمت 
راست بكشید تصویر به مركز جمع می شود و اگر 
زبانه را به سمت چپ بكشید تصویر به گوشه ها 

جمع می شود.

Emboss -3 )برجسته سازی(: این فیلتر لبه های تصویر را پیدا كرده و آن را برجسته می كند.زمینه به 
رنگ هایی كه در بخش Emboss Color تعیین 
می كنید، تغییر رنگ می دهد.و اگر سه رنگ اول 
را   Other گزینه ی  می توانید  نپسندیدید  را  آن 
انتخاب كنید و رنگ مورد نظر را از منوی رنگ 

تعیین كنید.
زبانه ی Depth: در این زبانه عمق برجسته سازی تعیین می شود.

زبانه ی Level: در این قسمت سطح درجه ی رنگ ها مشخص می شود.
گزینه ی Direction: در این قسمت می توانید تعیین كنید كه سطح برجسته در چه جهتی باال بیاید.
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Page Curl -4 )پیچیدن یا تا زدن صفحه(: این فیلتر گوشه های شئ یا تصویر را تا میزند یا می پیچاند.
كه  گوشه ای  می توانید  پنجره  چپ  سمت  در 

می خواهید تاخورده شود را تعیین كنید.
را  تاخوردن  جهت   :Direction قسمت  در 
می توانید تعیین كنید كه عمودی)Vertical( و 

یا افقی)Horizontal(باشد.
كدر  یا  شفاف)Transparent(باشد  تاخورده  گوشه ی  كه  می شود  تعیین   :Paper قسمت  در 

.)Opaque(
در قسمت Color: در مقابل Curl می توانید تعیین كنید كه پشت خود كاغذی كه تا می خورد چه 
تعیین كنید كه رنگ زمینه ی پشت بخش  Background می توانید  مقابل عنوان  باشد.در  رنگی 

تاخورده چه رنگی باشد.
 Height می توانید میزان پهنا یا عرض تاخوردگی را تعیین كنید و در زبانه ی Width در زبانه ی

می توانید میزان ارتفاع تاخوردگی را تعیین كنید.
Perspective -5 )پرسپكتیو(: برای ایجاد پرسپكتیو و بُعد روی تصویر است.با تغییر مربع گوشه ی 

پایین و چپ پنجره می توانید نقطه ی گریز پرسپكتیو 
را  )تنش(   Shear گزینه ی  كنید.اگر  تعیین  را 
یك  شكل  به  را  تصویر  كنید،  انتخاب 

متوازی االضالع معوج می كند.
Pinch/Punch -6)تورفتگی/بیرون زدگی(: این فیلتر تصویر را درست مثل این كه مقابل آینه های 
ناهموار ایستاده باشید، كج و معوج می كند.زبانه را اگر به سمت راست بكشید عمل Punch)تورفتگی 

یا فشاردادن( و اگر زبانه را به سمت چپ بكشید عمل 
Pinch)بیرون زدگی یا ضربه زدن( انجام خواهد شد.

Sphere -۷ )كروی(: این گزینه مانند فیلتر قبلی عمل می كند با این تفاوت كه سطح تورفتگی یا 
بیرون زدگی كروی است.
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ایجاد سبك های هنری  برای  فیلترها  از  این گروه   :Art Stroke نقش های هنری  فیلترهای  • گروه 
بر روی شئ یا تصویر نقشه بیتی كاربرد دارد.به طور مثال با فیلتر Charcoal می توانید تصویر را به 

صورتی درآورید كه انگار با ذغال طراحی شده است.
• گروه فیلترهای محو یا تاركننده Blur: این فیلترها برای مات یا محو كردن تصویر استفاده می شود.

• گروه فیلتر Camera: این گروه فقط یك عضو دارد به نام Diffuse كه نقاط تصویر را به طرف 
بخش های سیاه گسترش می دهد تا جاهای خالی را پر كند و نویز را از بین ببرد.

تصویر  رنگ  دادن  تغییر شكل  برای  فیلترها  از  گروه  این   :Color Transform فیلترهای  گروه   •
كاربرد دارند.

• گروه فیلترهای Contour: این فیلترها برای فرم دادن و شكل دادن لبه های تصویر به كار می روند.
• گروه فیلترهای Creative: برای خلق كردن یا ایجاد كردن كارهای خالقانه و افزودن جلوه هایی 

زیبا به تصویر است.
فیلتر می توان  این گروه  از  به تصویر  اعوجاج دادن  یا  برای كج كردن   :Distort فیلترهای  • گروه 

استفاده نمود.
• گروه فیلترهای Noise: این گروه از فیلترها برای ایجاد نویز و اغتشاش بر روی تصاویر كاربرد دارند.
• گروه فیلترهای Sharpen: با استفاده از این فیلترها می توانید تصویر خود را تیزتر یا واضح تر كنید.

۷-1۹ شناخت روش و اصول تغییر مد رنگ تصاویربیتی 
در نرم افزار كورل نیز مانند فتوشاپ می توانید مد رنگی فایل های تصویری را تغییر دهید. البته با مدهای 
تصویر و كاربردشان در نرم افزار فتوشاپ آشنا شده اید و در این قسمت فقط نحوه ی استفاده از این 

گزینه ها بیان می شود.

Bitmaps/Mode 1-۷-1۹ استفاده از گزینه های زیرمجموعه ی
 Bitmaps منوی  از  آن  با  كار  و  رنگ  مد  تغییر  برای 
گزینه ی Mode را انتخاب كنید تا منوی آن نمایش داده 

شود.
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• گزینه ی )Black and White )1-bit: با استفاده از این گزینه می توانید تصاویر را به حالت سیاه و 
سفید یك بیتی تبدیل كنید.این گونه تصاویر كم حجم اند.با انتخاب این گزینه پنجره ای باز می شود 

كه دارای قسمت های مختلفی برای تنظیم تصویر می باشد.
تعیین  می توانید   Conversion Method قسمت در 
كنید كه كورل رنگ ها را با چه الگویی به نقاط سیاه و 

سفید تبدیل كند. 
تعیین  برای   Intensity زبانه ی   Options قسمت  در 
شدت سیاهی و سفیدی كاربرد دارد.هر چه این زبانه 
را به سمت چپ حركت دهید و به صفر نزدیك شوید 
یا سفیدی مطلق می رود و هر  به سیاهی  بیشتر  تصویر 
چه این زبانه را به سمت راست حركت دهید و به صد 

نزدیك شوید، در تصویر نقش خاكستری بیشتری دیده خواهد شد.
قسمت Screen Type در این گزینه می توانید نوع نمایش نقاط را تعیین كنید.

در خانه ی Degrees زاویه ی نقطه های تصویر تعیین می شود و در خانه ی Lines per تعداد خطوط را 
در هر اینچ می توانید تعیین كنید كه هر چه مقدار این خانه بیشتر باشد نقاط ریزتر خواهند شد.

• گزینه ی )Grayscale)8-bit: برای ایجاد تصاویر سیاه و سفید با خاكستری 8 بیت رنگ استفاده 
می شود.

• گزینه ی Duotone: با استفاده از این گزینه می توان تصاویر را با دو رنگ تبدیل به خاكستری نمود.
در این نوع از تصاویر، تصاویر رنگی نیستند،  اما در آن ها رنگ به كار گرفته شده است.رنگی نبودن 
یعنی این كه هیچ چیز رنگ طبیعی ندارد اما به حالت خاكستری معمولی هم نیستند و خیلی بهتر به 

نظر می رسند.
• گزینه ی Paletted: در این حالت ابتدا رنگ هایی كه برای ایجاد تصویر الزم است در یك جدول 
رنگ، تعیین می شوند سپس فقط با همان رنگ ها تصویر را می سازند.درست مانند زمانی كه با رنگ 
و روغن می خواهید تصویری را بكشید، ابتدا در یك پالت رنگ ها ساخته می شوند سپس تصویر را با 

استفاده از آن رنگ ها ترسیم می كنند.
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1.كدام گزینه برای كم و زیاد كردن كنتراست تصویر كاربرد دارد؟
 Local Equalization )ب  Contrast Enhancement )الف

Tone Curve )د    Sample/Target Balance )ج
2. كلید میان بر پنجره ی Color Balance در نرم افزار كورل چیست؟

Ctrl+F )د   Shift+B )ج     Ctrl+Shift+B )ب                      Ctrl+B )الف
3. با كدام گزینه می توانید رنگ های پیكسل تصویر در كورل را بر عكس كنید؟

DeInterlace )د   Invert )ج     Correction )ب   Posterize )الف
4. گزینه ی ........... برای زدودن به هم ریختگی تصویر و .......... برای خراشیدن آن استفاده می شود.
الف( Scratch - Dust   ب( Dust - Scratch              ج( Dust - Color        د( هیچ كدام

1. یك تصویر باز كرده و با استفاده از دستور مناسب كنتراست و نور بین دونقطه ی همجوار را تغییر 
دهید. 

2. یك تصویر به كورل وارد كرده و با استفاده از دستور مناسب نقاطی از تصویر را كه دیده نمی شوند، 
نمایان سازید. 

3. با استفاده از نمونه گیری رنگ، رنگ های روشن تصویر را با رنگ دیگر جایگزین كنید. 
4. با استفاده از دستور مناسب میان رنگ های تیره تصویر تعادل برقرار كنید. 

5. رنگ های یك تصویر را معكوس كنید. 
6. یك تصویر باز كرده، روشنایی و كنتراست آن را تغییر دهید و به آن دوران سه بعدی دهید. 

۷. به یك تصویر جلوه ی استوانه ای دهید به طوریكه تصویر از جهت عمودی به مركز جمع شود. 
زاویه ی  و  برجستگی آن 13، سطح درجه ی رنگ ها 25  برجسته كنید كه عمق  را  تصویر  8. یك 

برجستگی 80 درجه باشد و رنگ زمینه ی برجستگی آبی باشد. 
9. یك تصویر باز كرده و به آن بعد دهید و با استفاده از فیلتر مناسب به آن ضربه  بزنید. 

پرسش های چهارگزینه ای فصل نوزدهم

سؤاالت عملی فصل نوزدهم
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اجرای پوستر، جلد کتاب، بروشور، کارت ویزیت و دیگر پروژه ها 
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1-2۰ آشنایی با مفهوم پوستر، بروشور، تراکت، بیلبورد، کارت ویزیت و... و کاربرد 
آن ها در امور تبلیغاتی

پوستر
معنی آگهی  به  و  فارسی وارد شده است  زبان  به  اخیر  انگلیسی است كه در دهه ی  پوستر، واژه ی 
دیواری به كار می رود. اما تركیب »آگهی دیواری « چندان دقیق نیست، بلكه مفهوم پوستر را به طور 
كلی می رساند. به عبارت دیگر نمی توان گفت هر نوع آگهی دیواری كه روی دیوار نصب شود لزوماً 
پوستر است. برای مثال: آگهی هایی كه در اندازه ی A4 یعنی 21× 29/۷ سانتی متر برای اطالع رسانی 
طور  همین  نیست.  پوستر  می شود  نصب  خیابان  و  كوچه  دیوارهای  روی  و  چاپ  ترحیم،  مجالس 

برچسب های تبلیغاتی كه ممكن است در ابعاد كوچك به دیوار فروشگاه ها 
نصب شود. پوسترها در موضوعات مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و 
و  شتابان  زندگی  در  تر  بیش  آن ها  كاربرد  و  می شوند  طراحی  تجاری 
ماشینی شهرها است. در واقع پوسترها را می توان به نحوی، یكی از وسایل 
ارتباط جمعی دانست این ابزار كه به منظور اقناع، القا و تغییر دادن مورد 
استفاده قرار می گیرد، اگر به درستی به كار رود و ویژگی بصری الزم در 
طراحی آن رعایت شود و مسیر و برنامه ریزی تبلیغاتی نیز صحیح باشد، 

تأثیر شگرف و غیرقابل تصوری در انتقال پیام دارد. 
بروشور

بروشور مجموعه ی اطالعات یا یك جور جمع بندی از یك سری كارهای كلی 
در مورد یك شركت و یا محصوالت آن را به صورت كاتالوگ دارد. مثاًل تاریخ 
به  ارائه ی محصوالت  تعداد  بازار كار،  نمونه ی كارها، رزومه ی كاری،  تأسیس، 
بازار، خالصه ی اطالعات جامع از نظر حجم اطالعات و... . بروشور رایج ترین 

روش اطالع رسانی سیاحتی محسوب می شود.  
تراکت

یكی از لوازم اطالع رسانی سیاحتی استفاده از برگه های كوچك تك ورقی در 
اندازه ها،  فرم، رنگ  ها و نوع های مختلف می باشد كه به آن تراكت می گویند. این 

برگه ها می تواند در یك سو یا دو طرف حاوی مطالب باشد.
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بیلبورد
تابلوی آگهی، تابلوی تبلیغاتی یا بیلبورد، به تابلوی بزرگی گفته می شود كه فضای مناسبی برای نصب 
به هر فضای  اختیار دولت، صنعت گران و عرضه كنندگان كاال می گذارد. در اصل  آگهی را در 
خارجی كه امكان نصب آگهی بر آن باشد اطالق می شود. اما امروزه، بیشتر به معنای تابلوهای بسیار 
بزرگ و نورپردازی شده است كه بر پایه های بلندی قرار گرفته و از فواصل دور قابل دیده شدن 
هستند. امروزه بیلبوردها مجموعه ای از تصاویر بزرگ هستند، بعضی از آن ها مضحك، بعضی كمی 

بیننده  به عنوان  عجیب و غریب و گاهی كنایه آمیزند. ما 
داشته  بیلبورد  هر  به  نسبت  مختلفی  دیدگاه های  می توانیم 
باشیم اما این واقعیت را نمی توان انكار كرد كه بیلبوردها، 

نماد جریان دائمی و روان زندگی هستند.

کارت ویزیت
كارت ویزیت شما یكی از مهم ترین ابزاری است كه برای بازاریابی می توانید تهیه كنید. شما كارت 
باشند.  داشته  را  شما  با  تماس  برای  اطالعات الزم  تا  می دهید  احتمالی خود  مشتریان  به  را  ویزیت 
همچنین می توانید آن را داخل نامه ها بیندازید تا بوسیله ی آن خودتان و كارتان را به دیگران معرفی 
كنید. همچنین اگر در روزنامه ها و پیك های محلی تبلیغات می كنید، كارت ویزیت شما می تواند یك 
كه  نیست  مهم  می شود.  افراد چاپ  ویزیت  كارت  با  تبلیغات  كه  باشد  برای صفحاتی  آماده  كپی 

این  مهم  دهید،  انجام  ویزیت خود  از كارت  استفاده ای  می خواهید چه 
به  و  باشد  جذاب  و  خوانا،  حرفه ای،  كاماًل  باید  كارت  این  كه  است 
مشتریان كمك كند به خاطر بیاورند كه شما چه می فروشید و چرا باید از 

شما خرید كنند.

2-2۰ آشنایی با ابعاد پوستر، بروشور، تراکت، کارت ویزیت، بیلبورد و...
یا عمودی 50×35، 25×35، 50×۷0، 100×۷0 و... سانتی متر می باشد.  افقی  به صورت  ابعاد پوستر 
همان طور كه مشاهده می كنید هر اندازه ی بزرگ تر را نصف كنید و یا پوستر كوچك تر را دو برابر 
كنید پوستر بعدی ایجاد می شود. بروشور نیز اندازه های معمولی A3 ،A4 و... می باشد. تراكت ها بر 
اساس متر سنجیده شده و حداقل یك متر می باشند. البته طول آن بر حسب نیاز می تواند از یك متر تا 



267

بی نهایت متر باشد. كارت ویزیت نیز 8×4 سانتی متر می باشد. معموالً ابعاد بیلبوردها از شش متر شروع 
شده و به 200 متر ختم می شود.

3-2۰ شناخت انواع پوستر با توجه به نوع کاربرد آن ها
گرچه معموالً جنس كاغذ پوستر را از كاغذ یا مقوای نازک انتخاب می كنند اما بر مواد دیگری مانند 
پارچه، فلز، نایلون، پالستیك و چوب نیز می توان پوستر چاپ كرد كه هر یك از این مواد مزایا و 
عملكرد های ویژه ی خود را دارد. به هر حال انواع كاغذ، رایج ترین ماده برای چاپ پوستر است، 
جنس كاغذ از نظر ضخامت و نازكی، وزن، براق بودن یا مات بودن، تنوع بی شمار دارد و هر یك از 
انواع آن، كیفیت ویژه ای را عرضه می دارد. عموماً كاغذهای مات برای پوستر مناسب ترند تا كاغذهای 
براق، زیرا انعكاس رنگ بر چشم تماشاچی در كاغذ مات كامل و درست است. در كاغذهای براق، 
رنگ ها، انعكاس ویژه ای پیدا می كنند و چشم در فواصل مختلف آن ها را آن گونه كه باید نمی بیند. 
به همین دلیل استفاده از روكش های براق، مانند ورنی داغ »یووی« نیز توصیه نمی شود. چاپ پوستر بر 
موادی غیر از كاغذ و مقوا معموالً برای استفاده ی طوالنی در فضاهای غیر مسقف است كه در مقابل 
باران و سایر عوامل جوی مقاومت و دوام كافی داشته باشند. برای چاپ پوسترهای پارچه ای، معموالً 

از روش چاپ »سیلك اسكرین« استفاده می شود.

1-3-2۰ تبلیغاتی، اطالع رسانی، آموزشی
پوسترهای تبلیغاتی، پوسترهایی هستند كه مؤسسات، آموزشگاه ها و... برای تبلیغ مكان خود و تشویق 
دیگران جهت روی آوردن به این محیط استفاده می كنند. پوستر های اطالع رسانی جهت مطلع كردن 
دیگران از یك عمل خاص مثل برگزاری تئاتر و... استفاده می شوند. پوسترهای آموزشی نیز برای یاد 

دادن دیگران برای كار مشخصی مانند قوانین رانندگی استفاده می شوند.

4-2۰ شناخت روش و اصول طراحی و اجرای پوسترهای تبلیغاتی و اطالع رسانی و آموزشی
شما طبق اندازه هایی كه دارید می توانید از قسمت Property Bar، آن ها را اعمال كرده و اندازه ی 
پوستر خود را مشخص كنید. البته سعی كنید واحد اندازه گیری شما بر حسب میلی متر باشد تا با آن 
چیزی كه در باال ذكر شده است هماهنگ بوده و مشكلی برای كار كردن پیش نیاید. در موقع طراحی 
پوستر نیز از روش های مختلفی استفاده كنید. البته سعی كرده یك گرافیك زیبا اعمال كنید تا یك 
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پوستر مناسب ایجاد شود.
5-2۰ شناخت انواع بروشور و روش و اصول طراحی و اجرای آن ها

تابلوهای آگهی یا بروشورها چند نوع می باشند:
•  یكی آن هایی كه در مكان های بزرگ مثل بزرگ راه نصب می شوند كه عمدتاً مستطیلی هستند.

•  دوم آن هایی كه در پیاده روها نصب می شوند كه چون فضای كمتری وجود دارد قطعشان عمودی 
است.

•   سوم تابلوهایی كه در راهروها یا آسانسورها و... نصب شده  است.
باید توجه داشت كه قطع كار در نوع طراحی می تواند اثر داشته باشد. مثاًل در تابلوهای بزرگ كه به 
آن ها بیلبورد هم می گویند احتیاج نیست كه حتماً رنگ هایی با كنتراست )تضاد( زیاد داشته باشیم. 
نكته ی دیگر این است كه ما در میدان یا پارک، تابلوهایی می بینیم كه خیلی حساب شده هم هستند 
ولی متأسفانه استفاده ی نادرست از قطع های متفاوت و هم استفاده از داربست هایی نامناسب تر باعث 
سردرگمی بیننده و از بین رفتن سالمت بصری آن ها می شوند. نكته ی بعدی این است كه رساندن پیام 
در زمان كم، ارزش زیادی دارد. بخاطر همین موضوع نباید در پوستر و تابلوهای تبلیغاتی از عناصر 
تصویری زیادی استفاده كرد، مخصوصاً در بزرگراه ها و مكان های شلوغ، چون كسی كه سوار ماشین 

است تا بیاید مفهوم تابلو را در آن شلوغی درک كند، عبور كرده و رفته  است.

6-2۰ شناخت روش و اصول طراحی و اجرای کارت ویزیت
 Property Bar برای طراحی كارت ویزیت نیز از اندازه ای مشخص شده در نرم افزار كورل و قسمت
استفاده كنید. البته همان طور كه می دانید كارت ویزیت برای معرفی یك شخص به اشخاص و افراد 
دیگر جهت معرفی بوده و در یك كارت ویزیت مهم ترین چیز، ایجاد و بیان شغل مربوطه، نام شركت 

و شماره ی تماس می باشد.

۷-2۰ شناخت ابعاد انواع جلد کتب و مجالت
ابعاد مختلفی برای جلد كتاب و مجالت وجود دارد كه با نام های 
مختلفی شناخته می شود. در مقابل تصویر یك جلد كتاب و مجله را 

مشاهده كنید.

جلد مجله
جلدکتاب
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1-۷-2۰ جلدهای وزیری، رحلی، رقعی، خشتی و...
اندازه های رایج در جلد كتاب به صورت زیر بیان می شود.

قطع کتاب 
اندازه بعد از برش برحسب 

سانتی مرت 

طول سطر مناسب برحسب 

سانتی مرت 

اندازه کاغذ مناسب برحسب 

سانتی مرت 

70×11/7100 تا 2412/5×16/8وزیری 

60×8/190 تا 21/510×14/5رُقعی 

28×21رحلی 
سلیقه طراح با در نظرگرفنت 

کاربرد
90×60

33/5×24رحلی بزرگ 
سلیقه طراح با در نظرگرفنت 

کاربرد
100×70

70×10/8100 تا 2311/6×15/5دانشگاهی

60×12/790 تا 25/514/5×19دانشگاهی بزرگ 

22×22خشتی
سلیقه طراح با در نظرگرفنت 

کاربرد
100×70

2-۷-2۰ ابعاد رایج در جلد مجالت و نشریه ها
ابعاد مجله و نشریه معموالً در اندازه های رحلی می باشد.

8-2۰ کاربرد جلد کتاب و جایگاه گرافیك در طراحی آن با توجه به محتوا
كاماًل مشخص است، وقتی كتابی را تدارک می بینید باید برای آن جلدی در نظر بگیرید. جلدهای 
كتاب های مختلف را بر اساس محتویات داخل آن طراحی می كنند. به عنوان مثال كتاب های ریاضی 
دارای جلد محاسباتی، كتاب های رایانه ای دارای جلدهایی كه شامل عكس های رایانه ای است و... 
می باشند. همچنین یك جلد باید طوری طراحی شود كه از لحاظ گرافیكی نیز زیبا بوده و یك مشتری 

یا خواننده ی كتاب از جلد آن لذت كافی را ببرد.
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۹-2۰  شناخت اصول و روش طراحی و اجرای جلد کتاب و مجله
قبل  صفحه  در  شده  ذكر  اندازه های  از  مجله  و  كتاب  جلد  طراحی  برای 
آماده ی  تا صفحه ی شما  كنید  تنظیم   Property از  آن را  و  استفاده كرده 
طراحی شود. سپس با اعمال طرح های مختلف و زیبا كار خود را انجام دهید.

 

1.به مجموعه ی اطالعات در مورد شركت یا  محصوالت آن كه به صورت كاتالوگ می باشد......... 
می گویند.

د( بیلبورد ب( بروشور   ج( تراكت    الف( پوستر   
2. كدام یك از گزینه های زیر بهتر است در كارت ویزیت باشد؟

الف( نام شركت   ب( نام شخص  ج( شماره ی تماس    د( هر سه مورد
3. كدام یك از قطع های كتاب دارای اندازه ی دلخواه می باشد؟

ب( رقعی   ج( رحلی   د( دانشگاهی الف( وزیری   

پرسش های چهارگزینه ای فصل بیستم
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توانایی صفحه آرایی متون فارسی و التین
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1-21 آشنایی با مفهوم صفحه آرایی
پیشینه ی صفحه آرایی در ایران، به گذشته های بسیار دور، یعنی زمانی كه سومری ها بر روی لوحه های 
ِگلی، مفاهیم مرتبط با یكدیگر را می نوشتند، باز می گردد. شكل عینی نخستین كتاب ها، به صورت 
در  اند،  داشته  ضخامت  سانتی متر  چند  كدام  هر  كه  كتاب،  خشتی  ورق های  كه  است  بوده  اتاقی 
برای  از حیوانات  اتاق قرار می گرفتند. سپس، پوست برخی  این  به دیوارهای  طبقه های نصب شده 
تولید كتاب به كار می رود و پس از آن، كتاب های كاغذی رایج می شود. اوج هنر كتاب آرایی در 
ایران، به دوره ی تیموری مربوط است اما با شكست جانشینان تیمور و تسلط شاه اسماعیل صفوی 
بر هرات، از ارزش های بصری این هنر كاسته نمی شود و همچنان، بهترین دوره های تكاملی خود را 
می گذراند و فقط در اواخر دوره ی صفوی است كه هنر كتاب آرایی و نگارگری ایرانی، به تدریج 

سیر نزولی آغاز می كند.

صفحه آرایی كتاب
مفهوم عینی و امروزی كتاب یعنی مجموعه ای از برگ های كاغذی كه روی آن ها مطالبی چاپ شده 
است و در یك طرف به نام عطف به یكدیگر متصل شده اند و پوششی به نام جلد دارد. اكنون در 
ایران دو وضعیت كلی برای جنس جلد كتاب وجود دارد. اگر جنس جلد كتاب از انواع مقواهای 
نازک مانند گالسه باشد، اصطالحاً به آن، جلد شومیز می گویند. بعضی دیگر كتاب هایی هستند كه 
جلد آن ها مقوای سخت و ضخیمی است كه پوششی از كاغذی خاص به نام گالینگور دارد و جلد 

این كتاب ها را در اصطالح زركوب یا گالینگور می گویند.
كتاب از سه بخش اصلی تشكیل می شود: واحدهای پیش از متن، متن، واحدهای پس از متن.

واحدهای پیش از متن عبارتند از جلد، آستر بدرقه و صفحات قبل از متن. صفحات متن از صفحه ی 
فرد شروع می شوند و جمع آن ها با واحدهای پس از متن باید دارای تعدادی فرم چاپی مشخص باشد. 
نامه ی فهرست راهنما می شود.  نامه، كتاب  پیوست ها، واژه  یا  پیوست  از متن شامل  واحدهای پس 
همه ی این ها معموالً از صفحه ی فرد شروع می شوند و همان طور كه می دانید در كتاب های فارسی، 
صفحه ی سمت چپ فرد است و در كتاب های التین صفحه سمت راست، فرد در نظر گرفته می شود.

قطع كتاب
اندازه های متداول برای تولید كتاب در هر كشور، به دو عامل اصلی مربوط است. ابعاد كاغذهای رایج 
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در آن كشور و عملكرد و ماهیت كتاب، این دو عامل می باشند. البته اندازه های مختلف كتاب با جلد 
آن یكی بوده و شامل وزیری، رحلی و... می باشد كه قباًل اندازه های آن ذكر شد.

2-21 آشنایی با تفاوت صفحه آرایی متن بدون تصویر با متن با تصویر
وقتی عمل تایپ متن و كتاب را انجام می دهید عملیات های مختلفی از قبیل تیتربندی، شماره گذاری 
و... را انجام می دهید. در برخی از كتاب ها برای نشان دادن مطالب از تصویر استفاده می كنند و در 
معمولی  به صورت  تصویر  بدون  حالت  در  دهند.  می  انجام  را  كار  این  تصویر  بدون  دیگر  برخی 
می توانید متون را تایپ كرده و اطالعات را وارد كنید ولی زمانی كه از تصویر استفاده می كنید باید 
آن را با نوشته ها ادغام و تركیب كنید تا صفحه ای زیبا و آراسته داشته باشید. سعی كنید تصاویر بزرگ 

را به صورت معمولی در پایین صفحه قرار 
دهید و تصاویر كوچك را در مقابل نوشته ها 

و پاراگراف قرار دهید.

3-21 شناخت اصول صفحه آرایی متون فارسی
صفحه آرایی متون فارسی با انگلیسی تفاوت خاصی ندارد ولی چون ترتیب نوشتن آن ها از چپ به 
راست یا راست به چپ می باشد تفاوت های كوچكی دارند. در متون فارسی وقتی از تصویر استفاده 
می كنید، متن در سمت راست یا باالی تصویر قرار گرفته و تصویر را در زیر یا سمت چپ آن قرار 

دهید تا صفحه ی شما آراسته شود. تصویر قبلی نشان دهنده ی این امر می باشد.

پیدا کردن کلمه یا عبارت یا جستجو
برای پیدا کردن اطالعات یا از منوی Home و پانل Editing گزینه ی Find را 

انتخاب کرده و روی گزینه ی Find کلیک کنید.

 Find and Replace  استفاده کنید.در هر صورت پنجره ی Ctrl+F و یا اینکه از کلید میان بر
باز می شود.
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4-21 شناخت اصول صفحه آرایی متون التین
در متون انگلیسی شما باید نوشته را در سمت چپ صفحه قرار داده و تصویر مورد نظر را در سمت 

راست پاراگراف قرار دهید تا متن شما با ترتیب و نظم خاصی نوشته شود.

5-21 شناخت تیتر، سوتیتر، متن، پاورقی و...
تیتر هدایت كننده یا نشان دهنده ی ادامه ی مطلب ارائه شده در مجله یا كتاب می باشد. تیتر باید در 
جایگاه مناسب و ابتدای مطلب با ریتم ادبی خاصی قرار بگیرد و كل مطالب موجود در آن بخش 
را به خواننده نشان دهد. به عنوان مثال به همین تیتر )شناخت تیتر، سوتیتر، متن، پاورقی و...( نگاه 
در  معموالً  پاراگراف چیست. سوتیترها  این  در  موجود  مطلب  می دهد كه كل  نشان  به شما  كنید. 

نشان دهنده و توضیح دهنده ی بخشی  قرار گرفته و  كادر 
Text بخش اصلی كار بوده و  یا  از تصویر می باشند. متن 
نیاز آموزش آن بخش در متن نوشته  كلیه ی مطالب مورد 
می شود. پاورقی نیز شرح مختصر هر نوشته می باشد كه در 
به  ایجاد كنید.  را  انتهای فصل می توانید آن  یا  زیر صفحه 

تصویر مقابل نگاه كنید.

6-21 شناخت ابزارهای مورد استفاده در صفحه آرایی توسط نرم افزار کورل دراو
برای ایجاد نوشته و متن در نرم  افزار كورل ابزار و روش های مختلفی وجود دارد.باید به این نكته توجه 

داشته باشید كه كورل یك نرم افزار واژه پرداز نمی باشد و برای كار با متون طوالنی  نمی باشد.
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1-6-21 ابزار Text و روش تایپ متن
برای به كارگرفتن متن در نرم افزار از جعبه ی ابزار، ابزار Text tool           را انتخاب كنید و یا از كلید 

میان بر F8 استفاده كنید.

پس از انتخاب این ابزار مكان نما را وارد صفحه ی طراحی كرده و در هر مكان كه كلیك كنید كورل 
وارد مرحله ی ورود متن می شود.و یا در زمانی كه مكان نما را وارد صفحه ی طراحی می كنید یك 
كادر مستطیل شكل رسم كنید تا مكان نمای تایپ ظاهر شود در این حالت به باكس ایجاد شده،  باكس 

متن گفته می شود.

Text 2-6-21 قابلیت های موجود در نوار خصوصیات ابزار
وقتی ابزار تایپ متن را انتخاب می كنید نوار خصوصیات به صورت زیر نمایش داده می شود.در ادامه 

به شرح كاركرد هر یك از گزینه های این نوار می پردازیم.

                            Object position: برای تعیین موقعیت جایگاه متن در صفحه ی طراحی می باشد.
                            Object size: برای تعیین اندازه ی عرض و ارتفاع باكس متن كاربرد دارد.

                        Angle of rotation: با استفاده از این گزینه  می توانید جهت چرخش متن را تعیین 
كنید.

          Mirror horizontally: برای متقارن كردن متن در جهت افقی كاربرد دارد.یعنی متن را از 
راست به  چپ یا چپ به راست متقارن می كند.

          Mirror vertically: برای متقارن كردن متن در جهت عمودی كاربرد دارد.بدین معنی كه 
متن را از باال به پایین یا پایین به باال متقارن می كند.

  Font list: با استفاده از این گزینه می توانید نوع قلم را تعیین كنید.كلید 
میان بر این گزینه Ctrl+Shift+F می باشد.

                         Font size: برای تعیین اندازه ی قلم كاربرد دارد.
           Bold: برای ضخیم كردن متن از این گزینه می توان استفاده نمود.كلید میان بر این حالت 

Ctrl+B می باشد. 
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           Italic: این حالت برای كج یا اریب كردن متن استفاده می شود و كلید میان بر آن Ctrl+I است.
          Underline: برای زیرخط دار كردن متن از این حالت می توان استفاده كرد و كلید میان بر آن 

Ctrl+U است.
          Horizontal alignment: با استفاده از این گزینه می توانید نوشته را از حالت افقی تراز كنید.

با كلیك بر روی این گزینه منویی ظاهر می شود كه دارای گزینه های زیر می باشد: 
گزینه ی None: متن بدون تراز افقی خواهد بود.

گزینه ی Left: برای تراز متن از چپ كاربرد دارد.سطرها از سمت چپ 
در یك خط قرار می گیرند.

گزینه ی Right: برای تراز متن از راست كاربرد دارد و سطرها از سمت 
راست در یك خط قرار می گیرند.

گزینه ی Full Justify: در این حالت متن از هر دو جهت چپ و راست تراز می شوند.
گزینه ی Force Justify: در این حالت سطرها با ایجاد فضای سفید كشیده می شوند تا متن از هر دو 

طرف تراز شود.
استفاده می شود و كلید  بولت  یا  تیتر  اول  نمایش عالمت  گذاری های  برای   :Bulleted list   

میان بر آن  Ctrl+M می باشد.
Drop cap : با استفاده از این گزینه حرف اول پاراگراف جدا شده و به ارتفاع چند سطر در 

گوشه ی چپ یا راست متن ظاهر می شود. كلید میان بر آن Ctrl+Shift+D می باشد.
           Text properties: برای نمایش یا عدم نمایش خصوصیات متن در سمت راست پنجره 

می باشد. كلیدمیان بر این گزینه Ctrl+T است. 
          Edit text: برای ویرایش متن تایپ شده می توانید از این گزینه  استفاده كنید، كلید میان بر این 

گزینه  Ctrl+shift+T است.
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1.به جلدهای كتابی كه از انواع مقواهای نازک مانند گالسه می باشد چه می گویند؟
د( زركوب ج( شومیز  ب( گالسه  الف( معمولی 

2. تعریف تیتر چیست؟
الف( هدایت كننده یا نشان دهنده ی ادامه ی مطلب ارائه شده در مجله یا كتاب است.

ب( در كادر قرار گرفته و برای توضیح قسمتی از متن یا تصویر استفاده می شود.
ج( شرح مختصر هر نوشته بوده كه در پایین صفحه نوشته می شود.

د( بخش اصلی كار بوده كه كلیه ی مطالب مورد آموزش  در آن نوشته می شود.
3. كلید میان بر ابزار Text چیست؟

F8 )د  F۷ )ج  F6 )ب  F5 )الف
4. كلید میان بر گزینه ی Bulleted listچیست؟

Ctrl+H )د  Ctrl+N )ج  Ctrl+T )ب  Ctrl+M )الف
 

1. در صفحه ی طراحی نام و نام خانوادگی خود را با رنگ قلم قرمز و اندازه ی 100 تایپ كرده،  متن 
نوشته شده را 25 درجه چرخانده و آن را در جهت افقی متقارن كنید.  

پرسش های چهارگزینه ای فصل بیست و یکم

سؤاالت عملی فصل بیست و یکم
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توانایی استفاده از پروژه های دیگر در نرم افزار و خروجی گرفتن از فایل ها
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1-22 شناخت فرمت های قابل استفاده در نرم افزار کورل دراو
با نرم افزار كورل كار می كنید یك سری فایل های مختلف وجود دارد كه قابل استفاده  شما وقتی 
 Open Drawing پنجره ی   Ctrl+O میان بر  كلید  یا   File/Open از گزینه ی  استفاده  با  می باشند. 

به صورت زیر باز خواهد شد. در پایین پنجره در 
قسمت File name نام فایلی را كه می خواهید باز 
مقابل  از گزینه ی  و  كنید  تایپ  می توانید  را  شود 
آن نوع فرمتی كه می خواهید را می توانید انتخاب  

كنید.

PDF ،CDT ،PAT ،CDR 22-1-1 و...
فرمت های قابل استفاده در نرم افزار به شرح زیر می باشند:

• CorelDRAW( CDR(: این فرمت، فرمت استاندارد نرم افزار كورل دراو بوده و فقط با همین 
نرم افزار قابل باز شدن و استفاده شدن است.

• Pattern File( PAT(: فایل های نمونه ی موجود در هارد خود را می توانید با استفاده از این نرم افزار 
باز كنید.

• CorelDRAW Template( CDT(: فایل  های الگوی موجود در نرم افزار با این فرمت استفاده 
می شود.

• Adobe Portable Document Format( PDF(: این فرمت همان فرمت معروف فایل های متنی 
تصویری می باشد كه می توانید متون خود را به صورت تصویری مشاهده كنید.

• AutoCAD( DWG(: فایل های ایجادشده توسط اتوكد با این نرم افزار و این فرمت قابل استفاده 
می باشند.

Open و تفاوت آن با Import 2-22 آشنایی با مفهوم
در  استفاده  قابل  می كنید،  باز  را  فایلی  یك  وقتی 
نرم افزار است ولی وقتی فایلی را Import می كنید، 
فایلی است كه توسط نرم افزارهای دیگر به صورت 
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پروژه ایجاد شده و شما می توانید آن را در نرم افزار كورل ویرایش كنید. برای انتقال یك فایل یا پروژه 
به نرم افزار از طریق منوی File گزینه ی Import را انتخاب كنید و یا این كه كلید میان بر Ctrl+I را 

فشار دهید، در هر صورت پنجره ی Import به صورت مقابل باز می شود.

3-22 شناخت فرمت های قابل Import شدن در محیط کورل دراو
همان طور كه در مرحله ی قبلی مشاهده كردید، در پنجره ی Import فرمت های مختلفی وجود دارد.

BMP ،JPG ،TIF 22-3-1 و...
فرمت های قابل Import، عبارتند از :

• TIFF Bitmap( TIF(: فایل های تصویری ایجاد شده برای چاپ با این فرمت قابل باز شدن هستند.
فایل های  و  اینترنت  در  استفاده  قابل  حجم  كم  تصویری  فایل های   :)JPG Bitmaps( JPEG •

رایانه ای، با این فرمت قابل باز شدن هستند.
• BMPا)Bitmap Windows(: فایل های نقاشی و تصویری موجود در ویندوز این فرمت را دارند.

 4-22 آشنایی با فرمت های قابل خروج از نرم افزار از طریق Save کردن آن ها
بعد از طراحی و ایجاد فایل های موجود در نرم افزار باید آن ها را ذخیره كنید. برای ذخیره سازیاز طریق 
 Save برای Ctrl+S را انتخاب كنید. البته از كلید میان برهای Save As یا Save گزینه ی File منوی
و Ctrl+Shift+S برای Save As می توانید استفاده كنید. بر روی هر كدام از این گزینه ها كلیك 

صورت  به   Save Drawing پنجره ی  كنید، 
 Save As Type زیر  باز می شود كه در قسمت
می توانید نوع فایل ذخیره سازیرا انتخاب كنید. از 
قسمت Version نیز می توانید ورژن و نسخه ی 
كورل ذخیره شونده را بیان كنید. در زیر به انواع 

فایل های قابل ذخیره سازیمی پردازیم. 
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CLK، CDT، PAT، CDR 22-4-1 و...
انواع فایل های قابل ذخیره سازیدر نرم افزار كورل دراو عبارتند از :

• CorelDRAW( CDR(: این فرمت، فرمت استاندارد نرم افزار كورل بوده و برای ذخیره سازیفایل هایی 
استفاده می شود كه فقط با همین نرم افزار قابل باز شدن می باشد.

• Pattern File( PAT(: فایلی كه با این فرمت ذخیره می شود برای ساخت نمونه جهت استفاده در 
نرم افزارهای مختلف كاربرد دارد.

فایل های  در  مشابه  طرح های  ایجاد  از  جلوگیری  برای   :)CorelDRAW Template(  CDT •
جداگانه و استفاده از موارد تكراری می توان یك الگو ایجاد كرد. این پسوند مربوط به فایل های الگو 

می باشد.
• Corel R.A.V.E( CLK.(: فایل هایی كه با این فرمت ذخیره می شوند مربوط به فایل های انیمیشنی 

هستند كه در نرم افزار كورل و به صورت داخلی قابل استفاده هستند.
• Corel DESIGNER( DES(: این نوع فایل برای طراح نرم افزار استفاده می شود.

• Corel Symbol Library( CSL(: برای ایجاد فایل عالیم و سمبل های مختلف استفاده می شود.
• AutoCAD( DWG(: فایل هایی كه با این پسوند ذخیره می شوند در نرم افزار اتوكد قابل باز 

شدن می باشند.

5-22 شناخت قابلیت Export و تفاوت آن با Save کردن فایل
باز كردن توسط  قابل  را می توانید  پروژه ی خود  نوعی ذخیره سازیمی باشد كه  نیز   Export قابلیت 
 Export را باز كرده گزینه ی File انواع و اقسام نرم افزارها كنید. برای استفاده از این قابلیت منوی

را برگزینید یا از كلید میان بر Ctrl+E استفاده 
كنید. در هر حال پنجره ی Export به صورت 
 Save As قسمت  در  كه  شود  می  باز  مقابل 
Type نوع مورد نظر را انتخاب كرده و بر روی 

دكمه ی Export كلیك كنید.              
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6-22 فرمت های قابل خروج از نرم افزار کورل دراو از طریق Export کردن آن ها
همان طور كه در قسمت قبلی بیان شد شما می توانید انواع مختلفی را Export كنید كه در زیر بیان 

می كنیم:
CMX، PSD، TIF، GIF، JPG، BMP، DOC 22-6-1 و...
انواع فایل های قابل Export در نرم افزار كورل دراو عبارتند از :

در  آن  از  استفاده  و  مطلب  ارائه ی  فایل های   :)Corel Presentation Exchange(  CMX •
نرم افزارهای مربوطه می باشد.

• Adobe Photoshop( PSD(: برای ذخیره سازیو ایجاد فایل هایی استفاده می شود كه در نرم افزار 
فتوشاپ قابل باز شدن هستند.

• TIFF Bitmap( TIF(: فایل های قابل چاپ در چاپخانه به صورت Bitmap و نقاشی استفاده می 
 شود.

• CompuServe Bitmap( GIF(: فایل  های انیمیشن تحت وب با این فرمت قابل استفاده هستند.
• JPEG Bitmaps( JPG(: فایل های تصویر معمولی با این فرمت قابل استفاده هستند.

قابل استفاده  این فرمت  با  نقاشی و تصویر در ویندوز  • Windows Bitmap( BMP(: فایل های 
هستند.

• MS Word( DOC(: با خارج كردن فایل با فرمت Doc می توانید آن را در نرم افزار Word باز 
كنید.

۷-22 شناخت فرمت های مناسب برای ذخیره سازیدر رایانه
مناسب   PSD  ،CDR  ،BMP فرمت های  شد،  بیان  قبلی  قسمت های  در  كه  فرمت هایی  بین  از 
ذخیره سازیدر رایانه می باشند.شناخت فرمت های مناسب برای ارسال از طریق اینترنت از بین فرمت های 

بیان شده فرمت های GIF و JPG به خاطر حجم كم، مناسب صفحات وب می باشند.

8-22 شناخت فرمت های مناسب برای چاپخانه
بهترین فرمت برای چاپ و خروجی فرمت TIF می باشد.
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۹-22 شناخت روش و اصول پرینت گرفتن از فایل های تصویری از طریق نرم افزار
 Print گزینه ی File برای چاپ، از طریق منوی

را انتخاب كنید و یا این كه كلید میان بر Ctrl+P را 
فشار دهید. در هر صورت پنجره ی Print به صورت 

مقابل باز می شود.
 در زبانه ی General می توانید تنظیمات عمومی را 

انجام داده و از فایل خود چاپ بگیرید. تنظیمات 
 Print مربوطه را انجام داده و بر روی دكمه ی

كلیك كنید. بر روی دكمه ی Print Preview در 
همین پنجره كلیك كنید تا پیش نمایش چاپ خود را مشاهده كنید.  گزینه ی Print Preview در 

منوی File نیز وجود دارد.  
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1. كلید میان بر گزینه ی Import چیست؟
 Ctrl+F )ب    Ctrl+I )الف
Ctrl+O )د    Ctrl+H )ج

2. كلید میان بر گزینه ی Save as در كورل چیست؟
Alt+Ctrl+S )د  Shift+S )ج  Ctrl+Shift+S )ب  Ctrl+S )الف

3. كدام یك از پسوندهای زیر برای ذخیره سازیدر كورل استفاده می شود؟
الف( CDR  ب( PAT  ج( CDT  د( هر سه مورد

4.  كدام یك از پسوندهای زیر برای چاپ در چاپخانه مناسب است؟
GIF )د  JPG )ج  TIF )ب  PSD )الف

1. از صفحه ی كاری خود یك خروجی با فرمت JPG روی میزكار در پوشه ای با نام و فامیل خود 
تهیه كنید. 

پرسش های چهارگزنیه ای فصل بیست و دوم 

سؤاالت عملی فصل بیست و دوم 
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