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 دکمه برای وبیجاد ا

 مبتدی: طح س

به خاطر همین سعی می کنم  مبتدیان فتوشاپ هستشمقاالت برای مقاله اولین مقاله از سری ین ا

 .درکشون ممکنه سخت باشه رو با عمق بیشتری توضیح میدممطالبی ک 

دکمه ای رو برای  ماسک هاها و  blending Optionبا استفاده از  در این مقاله سعی می کنیم کهز امرو

 وب طراحی کنیم.

در نقاط استرتژیک اون ها . معموال یک نقش اسای رو در قالب وب سایت ها ایفا می کنند وب هایدکمه 

ه ک وب فقط دوست ندارنطراحان  .دستوراتی رو به بازدیدکنندگان منتقل می کنندسایت قرار میگیرند و 

 باید زیبا هم باشد. دکمه ها دیده بشن

 با تکنیک هایی سعی می کنیم دکمه های زیبا رو ایجاد کنیم.امروز 

 

ولی باید در نظر  ، سایزش آنچنان مهم نیستباز کنید 27ابتدا یک سند جدید فتوشاپ با رزولوشنخب 

تصویری رو داشته باشه به خاطر همین  PX 100( بیشتر از widthبگیرم ک دکمه ما قرار نیست که عرض )

این دکمه برای طراحی وب درست میشه پس در آخر کار اون رو ون . چکفایت می کنه 640X480 با سایز

extract می کنیم. 
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به صورت که روی الیه پس زمینه  اینکه کار رو بهتر ببینم یک گرادیانت ساده به پس زمینه می دهیمبرای 

رو تیک  gradient Overlayپنجره باز شده گزینه . در کلیک کنید Blending Optionsه و روی راست کلیک کرد

 # قرار بدین.c6c6c6# و f3f3f3ند عکس زیر تنظیم کنید و شیب رنگ رو بین ماندار کنید و تظیمات را 

 

 5pxوی را در نوار باال ر radiusو مقدار  بردارید Uرا باکلید میانبر  Rounded Rectangle Toolاکنون ابزار خب 

 .تنظیم کنید و شکل اصلی دکمه را رسم کنید
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 باز Blending Optios  میکنیم تا پنجره کلیکراست تطیل تازه رسم شده دوباره روی الیه این مسحال 

و برای ایجاد یک شکل دکمه مانند از آبی تیره  رو تیک دار می کنیم Gradient Overlayدیگر گزنیه . بار کنیم

(0d3079 )#به آبی روشن تر (557bc9،)# می کنیمکمه را با رنگ پر د. 

 

و رنگ آبی  1pxضخامت با  Strokeاکنون برای اینکه دکمه یک حالت جداگونه از پس زمینه بگیره یک خب 

 بهش میدیم.#( 0b2258تیره )
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و با رنگ سفید و میزان شفافیت  را فعال کرده Inner Glowدر مرحله بعد برای عمق دادن به دکمه گزینه و 

(Opacity )93% .با آن میدهیم 
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ک .برای این کار یاینجا کار ما با استایل الیه تموم شد و میخواهیم یک افکت نویز دار نرم به دکمه بدهیمتا 

را نگه داشته ایم همزمان روی الیه ماسک  Ctrlالیه جدید درست می کنیم سپس هنگامی که دکمه 

 .دکمه خود کلیک می کنیم تا دکمه به حالت انتخاب درآید )توجه کنید که الیه جدید باید فعال باش(

داخل کادر انتخاب شده خود را با رنگ  G( با کلید میانبر Paint bucket toolطل رنگ )با ابزار ساکنون 

انجام دقیق کار ها برای  را زده تا از حالت انتخاب خارج شود. Ctrl +Dو بعد دکمه های  مشکی پر می کنیم

 تصاویر زیر را دنبال کنید.
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 7

تنظیم کنید در ضمن دقت  %99قدار آن را روی و م دنبال کنید Filter>Noise>Add noiseر اکنون مسیخب 

 فعال باشد. monochromaticکنید که گزنیه 

 

( Opacityو میزان شفافیت ) قرار دهید Screenرا روی  نویز الیه Blending Mode از باالی پالت الیه ها اکنون

 اتمام رسید.اعمال افکت نویز نیز به اکنون  تنظیم کنید. %41را روی 
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 Ctrlبه عنوان ادامه کار یک الیه جدید ایجاد کنید و مثل قبل روی الیه ماسک اصلی دکمه به همراه اکنون 

 یه جدید را این بار با رنگ سفید پر کنید.الکلیک کنید تا شکل اصلی دکمه به حالت انتخاب در آید. حال 

یک مستطیل در قسمت پایینی دکمه ایجاد  Mبا کلید میانبر  Rectangular Marquee Toolسپس با ابزار و 

اینکار میخواهیم یک افکت نوری زیبا ایجاد کنیم.. با کنید
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 %43افیت را روی تا ناحیه انتخابی پاک شود و حال میزان شف از صفحه کلید را میزنیم Deleteدکمه کنون ا

 تنظیم می کنیم.

 

 استفاده کردیم. 41با سایز  Arialدر اینجا ما از فونت  نوبت به اضافه کردن یک متن می رسداالن 

 

یک کپی از روی الیه  Ctrl+Jترین راه برای یک افکت مثال حکاکی شده این است که با کلید های ساده 

#( 124d89)جابه جا کرده و با یک رنگ تیره  با یک ضربه کلید چپ و یک کلید باال متن ساخته و الیه زیر را

 .آن را پر میکنیم
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یک تصویر انتخاب کردیم و  انه خود فتوشاپختوان از اشکال مختلف نیز استفاده کرد که ما اینجا از کتابمی 

 همان تکنیک مرحله قبل را روی آن اعمال کردیم.

 

و می لت الیه ها( ( ایجاد کنید. )عکس پوشه پایین پاgroupیک گروه )عنوان مرحله آخر از این دکمه به 

 بار دیگرحال  بگذارید. color dodgeآن را روی  Blending Modeو  توانید اسم آن را افکت های نورانی بگذارید

هر چیزی که داخل این گروه این کار . با طبق مراحل توضیح داده شده قبل دکمه را به حالت انتخاب درآورید

 اعمال خواهد شد.ه ما مقرار بگیره فقط روی دک

و روی چند  سفید رنگ را انتخاب کردهیک براش نرم . حال یک الیه جدید داخل این گروه ایجاد کنیدحال 

 .نقطه از محل انتخاب شده کلیک کنید
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 .میتونه ی ترفند کوچیکی باشه که دکمه ما حالت زنده تری به خودش بگیرهاین 

 نهایت دکمه ما به شکل زیر خواهد بود.در 

 


