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 جزوه آموزشی فتوشاپ
  . )مباحث مهم فتوشاپ مطرح گرددبه طور خالصه است در این جزوه سعی شده ( 

 : محیط برنامه به شکل زیر نمایان میشود )  CS2و یا  CS( با اجراي برنامه فتوشاپ 
  

 
 ------ محیط فتوشاپ    -----  1تصویر 

 
  : اصلی است همانطور که از شکل پیداست این برنامه داراي چند قسمت 

وقتی فایل تصویري باز میشود و یا فایل جدیدي ایجاد میشود پنجره اي شبیه چیزي که در باال : ناحیه کاري  .1
  . میبینید باز خواهد شد که تصویر ما در آن قرار دارد 

  
 :  Menusمنوي اصلی  .2

  : در بخش منو هایی به شهر زیر قرار دارد 
a.  منويFile  : جهت بازکردن فایل یا در این منو گزینه هاییopen –  ذخیره فایلSave - 

 – Closeبستن فایل  – Save Asذخیره کردن با نام جدید  – New fileایجاد فایل  
و   - Save For Web: ذخیره کردن با حجم کم جهت استفاده در وب 
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که خود شامل گزینه هاي متعددي ( جهت اجراي ماکروهاي آماده فتوشاپ   Automateمنوي
 . موجود می باشد ... و )  ست ا
b.  منويEdit  : این منو جهت اعمال رفتارهاي عمومی روي ناحیه کاري مثل کپی و قرار دادن )

Copy & Paste  ( یاCut & paste  و یاundo   وRedo  کردن ) برگشت به
جهت بزرگ و کوچک کردن و یا  transformو یا ) حالت قبل و بعد از اعمال تغییرات 

در این منو براي تغییر  Preferencesگزینه . ن ناحیه کاري استفاده میشود چرخاند
 . تنظیمات اصلی برنامه مورد استفاده قرار میگیرد 

یا الیه ( انتخاب شده است  کاربراز این پس اصطالح ناحیه کاري مختص الیه یا ناحیه اي است که توسط : اصطالح 
  ) . ر هاي انتخاب انتخاب می گردند انتخابی و یا قسمتی از الیه که با ابزا

گزینه هاي این منو بر روي . این منو یکی از مهم ترین منوهاي برنامه می باشد :  Imageمنوي  •
 .  کل تصویر باز شده و یا الیه انتخابی اعمال میشوند

  : گزینه هاي این منو به شرح زیر می باشد 
الزم است در مورد چند مود گرافیکی .  مد گرافیکی تصویر را تعیین می کند:  Modeگزینه  .1

 : توضیحاتی داده شود 

 
Bitmap  : با انتخاب این مد گرافیکی هیچ . این مد گرافیکی براي تصاویر سیاه و سفید استفاده میشود

  . رنگی به جز سیاه و سفید در تصویر وجود نخواهد داشت
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GrayScale  :این مد به اشتباه در . استفاده میشود این مد گرافیکی براي تصاویر با طیف خاکستري
این است که در این  Bitmapبین عموم سیاه و سفید نامگذاري شده اما تفاوت آن با سیاه سفید و مد 

  . مد از سیاه و سفید و طیف مابین این دو یعنی خاکستري استفاده میشود 
RGB Color  :رمز و سبز و آبی گرفته این مد استاندارد صفحه نمایش است و از ترکیب سه رنگ ق

این مد به دو صورت موجود است اگر از ) .  R : Red – G:Green – B:Blue( شده است 
بیت استفاده  16رنگ وجود دارد و اگر از  256براي هر رنگ طیف ) استاندارد ( بیت استفاده شود  8حالت 

بیت  8یشنهاد میگردد از حالت البته پ. طیف رنگ وجود خواهد داشت  16به توان  2شود  براي هر رنگ 
  . استفاده گردد

CMYK Color  : در این استاندارد رنگ ها به رنگ . این مد گرافیکی استاندارد براي چاپ می باشد
تا صد می باشد برخالف  0محدوده هر رنگ ( هاي چاپ نزدیک ترند و با درصد با یکدیگر ترکیب میشوند 

RGB  باشد می   256تا  0که محدوده هر رنگ .(  
باید  BITMAPبه مد سیاه و سفید )  CMYKیا  RGBمثل ( براي تبدیل یک مد گرافیکی رنگی : نکته 

  . تبدیل کنیم Bitmapو سپس به  GrayScaleابتدا مد را به 
بنابراین . غیر فعال می گردند ) که بعدا بحث خواهد شد ( بسیاري از فیلتر ها  Cmykدر حالت :  2نکته 

  . تبدیل بگردانید  CMYKانتخاب کنید و در نهایت به  RGBبتدا مد خود را می توانید ا
بیت پشتیبانی نمی  16از مد )  Gifو یا  jpgنظیر ( بسیاري از فرمت هاي استاندارد تصاویر  : 3نکته 
  . بیت قرار دهید  8بنابراین بهتر است مد خود را در حالت . کنند 
  

 . راي تنظیم رنگ الیه انتخابی ارائه می دهد گزینه هایی ب:  Adjustmentsگزینه .2
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  : برخی از مهمترین گزینه هاي این بخش 
Level   وAuto Level  : زمانی که شما میخواهید عکسی را که توسط دوربین شخصی گرفته اید

  . د دارد و یا هر عکس که نیاز به تسطیح رنگ داشته باشد را تسطیح رنگ و نور نمایید این گزینه بسیار کاربر
Hue/Saturation    وDesaturate  : تغییر رنگ و یا تغییر  -این گزینه براي رنگ بندي

  . شدت رنگ ناحیه کاري کاربرد دارد 
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  . این دستگیره براي تعویض رنگ هاي ناحیه کاري با رنگ هاي دیگر کاربرد دارد :  Hueدستگیره 
شدت رنگ کاهش و با زیاد کردن افزایش می یابد  با کم کردن این دستگیره:  Saturationدستگیره 

دقت کنید که در این . براي سیاه و سفید کردن ناحیه کاري این دستگیره را در کمترین حالت قرار دهید ( 
که کل تصویر ار تغییر می  GrayScaleحالت فقط ناحیه انتخابی سیاه و سفید می شود و این با مد 

  . ) دهد متفاوت است 
  . نیز جهت تغییر شدت نور استفاده می گردد Lightnessدستگیره 

  
  . نیز براي سیاه و سفید کردن ناحیه کاري استفاده میشود  Desaturateگزینه 

  
  : با اجرای این گزینھ پنجره زیر ظاھر میشود :  PhotoFilterگزینه 

  
شش داد به این صورت که یا از را با یک رنگ پو) ناحیه کاري (توسط این گزینه میتوان روي الیه انتخابی 

رنگ مورد نظر را  Colorاستفاده کرد و یا از قسمت ) تصویر باال ( Filterفیلتر هاي آماده در قسمت 
  . شدت پوشش این رنگ را تعیین کرد   Densityو سپس در قسمت . انتخاب نمود 

  
) عکس هاي قدیمی داشتند رنگ قهوه اي رنگی که ( Sepiaبراي تبدیل رنگ یک تصویر به رنگ : نکته 

سیاه و سفید کنید و سپس توسط این گزینه و انتخاب  Desaturateبهتر است ابتدا الیه را توسط 
  . به رنگ مورد نظر خواهید رسید  Sepiaفیلتر 

  
تبدیل رنگ عکس به حالت نگاتیو ( هم براي مکمل کردن رنگ هاي الیه استفاده میشود  Invertگزینه 

 . (  
  

 :  Convas Sizeو  Image Sizeگزینه )  Imageمنوي ( .3
  . تصویر را تغییر دهیم کل زمانی که ما بخواهید ابعاد . این دو گزینه بسیار کاربرد دارند              

  : پنجره زیر نمایان میشود  Image Sizeبا انتخاب گزینه 
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  . کنید  میتوانید ابعاد تصویر را به پیکسل مشخص Pixel Dimentionدر قسمت 
  ... . ابعاد تصویر را به سانتی متر یا اینچ یا  Document sizeو در قسمت 

زیرا . دقت کنید که در تغییر اندازه تصویر در هنگام تغییر عرض طول نیز به طور متناسب تغییر میکند 
انتخاب شده است و این گزینه باعث میشود که نسبت  Constrain Proportionsگزینه 

  ) . به نشان زنجیر در کنار ابعاد توجه کنید ( تصویر به هم نخورد  عرض و طول
  . تغییرات به کل تصویر اعمال خواهد شد ,دقت کنید که با انتخاب این گزینه و اعمال تغییرات 

  
این گزینه همانند گزینه قبل براي تغییر ابعاد تصویر می باشد با این تفاوت :  Convas Sizeگزینه 

ابعاد تصویر و هر آنچه که در تصویر وجود دارد تغییر کرده ولی در این  Image sizeکه در گزینه 
گزینه فقط ابعاد تصویر تغییر میکند و ابعاد عناصر داخلی ثابت می ماند و ناحیه اضافه شده با رنگ پیش 

  . زمینه پر خواهد شد
  . ریده و دور ریخته میشوندبا انتخاب و اعمال این گزینه حاشیه هاي اضافی تصویر ب:  Trimگزینه 

  
  : خب بر می گردیم به منوي اصلی و بقیه منو ها 

 . این منو براي کار بر روي الیه هاي استفاده میشود که در جاي خود بحث خواهد شد:  Layerمنوي  •
منو  گزینه هاي این) توسط ابزار هاي انتخاب ( اگر ناحیه اي را در صفحه انتخاب کرده باشیم :  Selectمنوي  •

 . روي آن انتخاب انجام می گردند 
این منو نیز پر کاربرد بوده و گزینه هاي مختلفی براي اعمال فیلتر روي تصویر یا الیه یا   : Filterمنوي  •

 . ناحیه انتخابی در این منو قرار دارد 
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ا یکدیگر تصاویر زیبا ساخته الزم به ذکر است که اعمال فیلتر روي تصویر کامال سلیقه اي بوده و با ترکیب فیلتر ها ب
هاي موجود در اینترنت  Tutorialsهمچنین میتوانید از . خواهد شد که نیازمند تجربه و تمرین زیاد است 

  . یافتن فیلتر هاي ترکیبی زیبا بهره ببرید براي 
 . عموما نحوه نمایش تصاویر در محوطه فتوشاپ را در این منو تنظیم خواهید کرد:  Viewمنوي  .1
اگر بدنبال پنجره یا پنل خاصی میگردید که گم کرده اید در این منو آن را پیدا خواهید : Windowsوي من .2

 . کرد 
  

  : بعد از معرفی منو ها به معرفی سایر پنجره ها خواهیم پرداخت 
  ) :  TOOL BOX( نوار ابزار  .3

  : ها آورده شده است  شکل زیر نوار ابزار فتوشاپ می باشد که به انتخاب بر اساس کاربرد نام آن

  
  

  . از ابزار جابجایی براي جابجا کردن الیه ها و انتخاب ها استفاده میشود
به طریقی جهت انتخاب کردن ) بسته به انتخاب مورد نیاز ( انتخاب رنگ و انتخاب نا متقارن هر کدام  –ابزار انتخاب 

  . ناحیه خاصی از تصویر مورد استفاده قرار می گیرند 
  . از این ابزار جهت بریدن قسمتی از حاشیه تصویر و دور ریختن آن استفاده میشود:  Cropابزار 
براي انتخاب رنگ این ابزار ار قسمت . این ابزار براي ترسیم و نقاشی استفاده میشود :  Brushابزار 

ForeGround Color  وBackground Color  تصویر باال ( استفاده میشود . (  
از این ابزار بیشتر جهت . ین ابزار براي کپی رنگ ناحیه اي از تصویر در ناحیه دیگر استفاده میشود ا Stampابزار 

روش کار بدین صورت است که با انتخاب این ابزار ابتدا باید ناحیه اي را که . روتوش عکس ها استفاده میشود 
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را پایین نگه داشته و ناحیه را با  ALTیک میخواهید رنگ آن ناحیه را منتقل کنیم مشخص کنیم براي این کار کل
را رها کرده و به ناحیه که میخواهیم رنگ آنجا کپی شود میرویم و با  Altحال . کلیک موس انتخاب می کنیم 

  .  کلیک موس و حرکت موس رنگ را در آن چا کپی می کنیم
  . براي نوشتن عبارات استفاده میشود :  Textابزار 
  . م عناصر وکتور کاربرد دارد براي ترسی Penابزار 
  . کاربرد دارد) عناصر وکتور ( براي تغییر شکل و جابجایی مسیر  Path Selectionابزار 

  . در قسمت ترسیم اشکال نیز میتوانید شکلهاي مختلفی را ترسیم نمایید 
این بدین معنی است )  شکل باال( در کنار برخی از ابزار هاي یک عالمت مثلث کوچک نمایش داده شده است : نکته 

که این ابزار چند وضعیتی است و با کلیک موس و نگه داشتن موس روي این ابزار پنجره اي در کنار ابزار باز میشود و 
  . سایر ابزار هاي وابسته نمایش می یابد 

  
 این پنجره خصوصیات ابزار ها را نمایش میدهد و پنجره پر کاربردي:  Propertiesپنجره خصوصیات  .4

مثال در . خصوصیات ابزار در این پنجره نمایش می یابد  , ToolBoxبا انتخاب هر ابزار از پنجره . است 
 . خصوصیات مربوط به ابزار انتخاب نمایش یافته است  1شکل 

  : برخی از خصوصیات تقریبا در بیشتر ابزار ها موجود است مثال 
Size   :ابزار هایی مثل ( د این خصوصیت اندازه ابزار را تعیین می کنBrush  یاStamp  . (  

Opacity   وFlow  : مثال ابزاري با . این خصوصیات شفافیت ابزار را تعیین میکنندOpacity 50%   به
  . درصد شفاف است و جسم زیرین از روي آن پیداست  50اندازه 

Feather  : این خصوصیت براي ابزارهايSelection  این خصوصیت مشخص توسط .بسیار کاربرد دارد
  ) . مقدار به پیکسل . ( میکنیم که چه مقدار از حاشیه اطراف ناحیه انتخابی ما محو باشد 

  . خصوصیاتی نظیر اندازه نوشته یا فونت و رنگ و غیره نمایش می یابد  Textهمچنین با انتخاب ابزار 
  

 : الیه هاي  .5
وجود خاصیت الیه هاي در فتوشاپ باعث شد تا این . اساسی ترین مفهوم در فتوشاپ مفهوم الیه هاي می باشد 

  . مشهور شود  Bitmapنرم افزار نسبت به سایر نرم افزار هاي 
  : را بررسی خواهیم کرد  Transparentبراي درك این مفهوم ابتدا مفهوم 

Transparent  این لغت از دلق هاي شفافی گرفته شد که جهت . در لغت به معنی شفافیت است
بدین معنی که روي دلق هاي مختلف اجسام مختلفی ترسیم میشد و پس از . شن سازي استفاده میگردید انیمی

در حقیقت هر دلق فقط آنچه را که روي آن ترسیم شده . قرار دادن دلق ها بر روي هم تصویر نهایی حاصل میشد
  ) .  Transparent( بقیه قسمت هایش شفاف بود بود نمایش می داد و 
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و همانند تصویر فوق الیه هاي باالتر بر روي . استفاده میکنند  Transparentهاي در فتوشاپ از خاصیت الیه 

  . الیه هاي پایین تر قرار میگیرند و ناحیه هاي مشترك الیه هاي باالیی نمایش می یابند 
  : پنجره الیه ها در شکل زیر نشان داده شده است 

  
  

روي سایر  layer2که . وجود دارند  layer2و  background – layer1: در اینجا سه الیه با نام ها 
  . الیه ها قرار دارد 

  .یا شفاف تصویر با چارخانه هاي خاکستري و سفید نمایش داده می شود transparentدر فتوشاپ ناحیه 
  . جدد الیه نمایان می گردددر کنار هر الیه عالمت چشمی قرار دارد که با کلیک روي آن الیه موقتا ناپدید و با کلیک م

  : آیکون ها در زیر پنجره الیه 
  . برایحذف یک الیه  الیه را انتخاب  و این آیکون را کلیک کنید : حذف الیه 

  . براي منظم کردن پنجره الیه ها کاربرد دارند  Setsیا   پوشه ها
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 – Gradiantک الیه با طیف رنگ ی –میتوانید یک الیه رنگی ) ایجاد الیه هاي خاص ( با کلیک روي آیکون 
  . ایجاد کنید ... و  Patternیک الیه 

الیه را انتخاب و آیکون ... ) مثال ایجاد سایه یا تغییر ضخامت و سه بعدي سازي و ( براي استایل دادن به الیه ها 
باز شده نیز تنظیمات مورد در پنجره . استایل را کلیک کنید و از گرینه هاي باز شده مورد مورد نظر را انتخاب نمایید

پس از اعمال استایل در سمت راست نام الیه مربوطه در پنجره الیه ها یک عالمت استایل ظاهر . جام دهید ننظر را ا
در شکل باال داراي  layer2( میشود که به کلیک روي آن استایل هاي اعمال شده الیه در زیر آن نمایش می یابد 

  ). استایل است 
انتخاب کنید و این آیکون را  Ctrlیا  Shiftچند الیه به یکدیگر الیه هاي را با نگه داشتن کلید  براي اتصال

و ما قبل به جاي این آیکون در کنار هر الیه یک جعبه کوچک  Csدر ورژن ) به بعد  Cs2مربوط به ورژن . ( بزنید 
یان میشد و آن الیه با الیه انتخابی ما لینک قرار دارد که با کلیک روي جعبه مربوط به هر الیه عالمت زنجیر نما

  ). براي برداشتن لینک نیز همین مراحل را طی کنید : نکته. ( میگردید
Opacity  : دقت کنید که این شفافیت با ( این گزینه درصد شفافیت یک الیه را نشان میدهد

transparent  متفاوت است .  
Fill  : این گزینه نیز مانندopacity  شفافیت الیه را نشان میدهد با این تفاوت که شفافیت به استایل درصد

  . هاي یک الیه اعمال نمیشود 
است براي ترکیب کردن یک  Normalاین قسمت که در حالت عادي روي :  Blend Modترکیب الیه هاي 

وان به ترکیب هاي زیبا با تغییر این حالت می ت. الیه با الیه هاي زیرین خود بر اساس یک الگوریتم خاص می باشد 
  . رسید 

  
خب با این معلومات اینک شما میتوانید یک فایل جدید ایجاد نمایید و یا یک فایل تصویري باز کنید و در محیط 

  . فتوشاپ به ویرایش آن بپردازید 
م داد تا قرار خواه Tutorialبه عنوان نمونه یک   .مراحل کار در فتوشاپ بسته به کار شما متفاوت خواهد بود 

  . با نحوه انجام کار در فتوشاپ بیشتر آشنا شوید
ها مجموعه دستورالعمل هایی هستند که با انجام دادن آنها به یک هدف خاص   tutorials: توضیح ( 

این دستورالعمل ها به صورت متعدد و متنوع در اینترنت موجود هستند و میتوانید آنها را بدست . خواهید رسید 
  . آورید 

  
 Tutorial   :Enerjy Twirlام ن
 

  : مراحل انجام کار 
 بود 400x400ابعاد که من انتخاب کردم )  File-àNew( فایل جدیدي باز کنید  .1
2. background Color  را به رنگ مشکی تغییر دهید . 
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 فیلتر زیر را اعمال کنید  .3

Filter --> Render --> Clouds  

  : و پس از آن فیلتر             

Filter --> Render --> Difference Clouds 

 تصویر بوجود آمده تا اینجاي کار بدین صورت است . کردن تصویر بزنید   Invertرا براي  Ctrl + Iکلید  .4

  

 : و مقادیر زیر را برایش تنظیم کنید )  Ctrl + L(کنید را باز  Levelحال پنجره  .٥

  
  

  : شکل نتیجه 



Blog.Monavarian.ir [CS جزوه آموزش و خالصھ نکات مھم در مورد نرم افزار فتوشاپ] 
 

 12

  
  

 : و تنظیمات زیر را انجام دهید )   Ctrl + B(را باز کنید   Color Balanceحال  .6
  
 

  
  

 . عمال کنید را با تنظیمات زیر ا Filter --> Blur --> Radial Blurفیلتر  .7

  
  : نتیجه تصویر 
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تنظیم  Lighten الیه را روي Blen Modeو )  Ctrl + j( یرید از الیه فوق یک کپی بگ .8
 . کنید 

  
 :تنظیم کنید  290د و مقدار آن را روي را اعمال کنی Distort --> Twirl Filterفیلتر  .9

  

  
  

  : تصویر نتیجه 
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 Ctrl)و از الیه نتیجه یک کپی تهیه کنید )  Ctrl + E(کنید )  Merge(الیه ها را با هم ادغام  .10
+ J )   وBlend mod  الیه جدید را بهLighten تغییر دهید. 

 . اعمال کنید  600را ایندفعه با اندازه  Distort --> Twirl Filterدوباره فیلتر  .11
 : با تنظیمات زیر به نتیجه نهایی خواهیم رسید )  Color Balance  )Ctrl + Bحال توسط  .12
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  : تصویر نهایی : نتیجه 

  
  

که از اینترنت می یابید مهارت خود را در )  TutorialS(شما میتوانید توسط این نمونه دستورالعمل ها 
  . فتوشاپ افزایش دهید طراحی با 

  : به عنوان نمونه در این سایت میتوانید نمونه هاي متعددي از این دستورالعمل ها بیابید 
www.good-tutorials.com 
 

 به امید موفقیت 
 محسن منوریان

  87خرداد  16
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