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نوید حاتمى
موجود ابزارهاى هم با گذشته ــماره ش چند طى
به و کم کم بررسى کردیم را فتوشاپ ابزار جعبه در
با ادامه در نزدیک مى  شویم. ابزار جعبه این انتهاى
خواهیم آشنا فتوشاپ ابزار جعبه سه بعدى ابزارهاى
فتوشاپ هایى در فقط ابزار جعبه این البته ــد که ش
نمایش ــند، باش ــل نگارش کام که
درباره ــود. ب خواهند ــتفاده اس ــل قاب و ــده ش داده
تفصیل به آینده ــاى هفته ه در ــه بعدى س ابزارهاى
با داریم قصد ــماره ش این در خواهیم کرد. صحبت
نام با ــاپ فتوش جالب ــیار بس فرامین از دیگر یکى
فرمان به کمک این شویم. ــنا آش
الیه هاى در را ــى زیبای ــیار بس جلوه هاى مى  توانیم
چون جلوه هایى اعمال کنیم. الیه ها پانل در موجود
جلوه هاى و درخشندگى حاشیه، حجم، سایه، اعمال
را آنها صورت کامل ــه ب ادامه در زیبایى که ــیار بس

مى  کنیم. بررسى
اعمال قابل ــه اى الی نوع هر روى جلوه ها ــن ای
نحوه ــى بررس براى ــه نتیج بهترین ــا ام ــتند؛ هس
به متنى ــاى الیه ه روى آنها ــک از هر ی ــرد عملک
نوع این روى را جلوه ها نیز ما آمد که خواهد دست

مى  دهیم. نمایش الیه
ابتدا جلوه ها ــن ای از ــتفاده اس و فراخوانى براى
از ــپس س انتخاب کرده را ــر نظ ــورد م الیه ــد بای
ــپس س و گزینه ــر ــا کلیک ب ب منو ــوار ن
انتخاب کنیم. را خود دلخواه  ، جلوه
قسمت در با 2 بار کلیک کردن مى  توان آن بر عالوه
پنجره نیز الیه) ــم اس (جلوى نظر مورد الیه خالى
را نظر مورد جلوه و ــى فراخوان را
جلوه هاى از پرداخت. آن ــال اعم به و انتخاب کرد
دقت ــاره کرد. اش زیر موارد به مى  توان بخش ــن ای
جلوه هر براى فراوانى تنظیمات ــید که باش ــته داش
ــت کمبود عل به ما ــه گرفت ک ــر نظ در ــوان مى  ت
ــاره اش جلوه هر ــى اساس و مهم موارد به فقط فضا

مى  کنیم.

براى ــایه اى س مى  توان ــوه جل ــک این به کم
ــمت ازقس جلوه این در اعمال کنیم. نظر مورد الیه
بوده تنظیم قابل شده ایجاد ــایه س جهت
مورد الیه از سایه فاصله گزینه با و

مى  توان نیز گزینه ــا ب و ــود مى  ش تنظیم نظر
تنظیم کرد. را شده اعمال سایه محوشدگى

ایجاد منظور به قبلى ــوه جل مثل نیز جلوه ــن ای
حالت این در تفاوت که این با مى  شود استفاده سایه
نظر مورد الیه داخل ــمت س به ــده ش ایجاد ــایه س

دارد. قبلى جلوه به شبیه تنظیماتى بود که خواهد

در ــندگى درخش مى  توان ویژگى به کمک این
در جلوه اى که ــرد. ایجاد ک نظر مورد الیه ــراف اط
ــت که اس حالتى ــبیه ش ــود مى  ش ایجاد حالت این
از نور و گرفته ــرار ق نورى منبع مقابل ــمى  در جس
مربع با کلیک روى مى  رسد. ما چشم به آن اطراف
مى  توانیم ــمت قس در ــع واق ــى رنگ
و ــم کنیم تنظی را ــده ایجادش ــندگى درخش ــگ رن
گرادیان حالت ــه ب رنگ تک حالت از را آن ــى حت
این تنظیم قابل گزینه هاى ــر دیگ از تبدیل کنیم.
غلظت تنظیم ــت جه به مى  توان ــوه جل
تنظیم براى گزینه و ایجادشده ــندگى درخش
تنظیم با جلوه این در اشاره کرد. درخشندگى اندازه
لبه هاى حالت در قسمت
ایجاد تیزترى لبه هاى حالت در و نرم تر

شد. خواهد

جلوه مثل تقریبا نیز جلوه این
به ــندگى درخش اعمال در آن تفاوت و ــل کرده عم

بود. خواهد شده انتخاب الیه داخل سمت

در موجود جلوه جالب ترین گفت مى  توان تقریبا

فتوشاپ جلوه هاى بین
حجمى  اعمال کرده ــده ش انتخاب الیه به است که
در مى  دهد. ــش نمای فرورفته ــا ــته ی برجس را آن و

گزینه ــا ب جلوه این ــمت قس
در ــه ــود ک مى  ش ــخص مش حجم ــال اعم ــوه نح
خارج ــمت س به (حجم ــت 5 حال
داخل ــمت س به ــم (حج ــه)، الی
خارج و داخل ــمت س در (حجم ــه)، الی
دو ــر ه در ــم (حج ــه)، الی
باالخره و ــط) وس در ــى فرورفتگ ــاد ایج با ــمت س
ــیه حاش روى حجم ــاد (ایج
این در ــت. اس تنظیم ــده )  قابل ش انتخاب ــه الی

جلوه ــاد ایج ــدت ش ــه گزین با ــمت قس
و ــده ش ایجاد حجم اندازه گزینه با حجمى  و
ــده ایجادش حجم نرمى  کناره هاى گزینه با
تنظیمات بخواهیم صورتى که در ــود. مى  ش تنظیم
این باشیم، داشته ــده ش ایجاد حجم روى بیشترى
بود. خواهد انجام قابل ــمت قس از کار
ــود که مى  ش ــاهده مش نیز جلوه 2 گزینه این همراه
حجم لبه هاى تنظیم ــراى ب گزینه از
بافت ایجاد براى گزینه و ــده ش ایجاد
مى  گیرد. قرار استفاده مورد شده ایجاد حجم روى

ــت پیداس نامش از ــور که ط همان جلوه ــن ای
را ــاتن س پارچه برق و انعکاس ــه ب ــبیه ش جلوه اى
جلوه این ــم مه تنظیمات از ــد. مى  کن ــازى شبیه س

و ــه فاصل تنظیم ــت جه ــه ب
ــاره کرد. اش مى  توان جلوه اندازه تنظیم منظور ــه ب
قابل جلوه ــال اعم زاویه ــز نی ــمت قس از

است. تنظیم

را دلخواهى رنگ ــوان مى  ت جلوه به کمک این
تنظیم جلوه این اعمال کرد. نظر مورد الیه ــه کل ب
انتخاب همان آن تنظیم مهم ترین و نداشته فراوانى
با کلیک روى ــت که اس ــده ش اعمال رنگ تغییر و

مى  گیرد. انجام رنگ قرمز مربع

اعمال جهت قبلى ــوه جل همانند نیز جلوه ــن ای
تفاوت این با مى  شود ــتفاده اس الیه روى کل رنگ
خاص ــال یک رنگ اعم جاى به جلوه این در ــه ک
حالت هاى در را دلخواه رنگ هاى از شیبى مى  توان
مى  توان جلوه این تنظیمات از اعمال کرد. ــف مختل
با کلیک روى ــر که نظ مورد رنگ هاى انتخاب ــه ب
تغییر قابل ــه گزین مقابل ــتطیل مس
شده انتخاب رنگ هاى اعمال نحوه انتخاب و است
الماسى و انعکاسى زاویه دار، گرد، خطى، حاالت در
شیب اعمال زاویه ــمت قس از اشاره کرد.
تنظیم قابل آن ــدازه ان ــش بخ از و ــى رنگ

بود. خواهد

عمل ــل قب ــد 2 جلوه همانن ــز نی ــوه جل ــن ای
رنگ اعمال ــاى ج به ــوه جل این در ــا ام ــد؛ مى  کن
اعمال ــده ش انتخاب الیه روى کل طرحى و بافت
بافت قسمت از جلوه این در ــود. مى  ش
از و ــده ش انتخاب الیه روى اعمال براى نظر مورد
بود. خواهد تنظیم قابل آن اندازه ــمت قس
انتخاب ــکان ام بر ــالوه ع ــمت قس در
راست سمت مثلث با کلیک روى موجود بافت هاى
شده تعریف بافت هاى از مختلفى انواع مى  توان آن

استفاده کرد. و فراخوانى را فتوشاپ

نیز فراوانى ــرد ــه کارب جلوه ک ــک این ــه کم ب
ــیه اى حاش نظر مورد الیه اطراف در مى  توان دارد،
ممکن ــیه حاش این ایجاد کرد. دلخواه ضخامت به
ــیب رنگ )، ش تک رنگ ( صورت به ــت اس
ــود ش ) اعمال بافت ( )  یا )
از ــت. اس تنظیم قابل ــمت قس از که
محل قسمت از و اندازه قسمت
داخل یا سمت به بیرون، ــمت س (به حاشیه اعمال

است. تنظیم قابل وسط)
صورت به ــال اعم از پس ویژه ــاى جلوه ه این
قابل الیه ها پانل در الیه ــام ن ادامه در عالمت
به آن مثلث کنار با کلیک روى ــت که اس مشاهده
جمع صورت به با کلیک دوباره و ــترده گس صورت
با مى  توان نیاز صورت در و ــود مى  ش مشاهده شده
ــمت س در کناره موجود ــم چش آیکون کلیک روى

غیرفعال کرد. فعال یا را آنها چپشان

جلوههاى ویژه با فتوشاپ
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