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 ار های کاربردی فتوشاپبا ابزآشنایی 

 

 ارائه و تنظیم : وبسایت نیسا

www.nissa.ir 
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یکی از مهمترین کار هایی است که باید انجام شود، یعنی اگر با  با ابزار های کاربردی فتوشاپآشنایی 

ن باز شما بستگی ار ها وابسته به تکنیک های شما و ذهچند ابزار مهم فتوشاپ آشنا شوید، ما بقیه ک

 پیدا خواهد کرد!

عیوب تصویر ترمیم  –پاک کردن  ) –و جایگزین کرد( جابجایی  –ابزار ها به دسته های ، ) برش این 

 تعیین وضعیت و تعیین رنگ ( تشکیل شده اند. ) –تایپ و ترسیم اشکال (  ) –و رنگ و جلو دادن ( 
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 ابزار هارا استفاده نماییدتسلط کامل با تا از این صفحه یک پرینت داشته باشید میتوانید 
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Move 

 Vکلید زدن با سریع دسترسی.  صفحه در اشیاء حرکت و انتخاب برای استفاده مورد

 

Marquee Tools 

 M کلید زدن با سریع دسترسی. شود می استفاده و بیضی مربع، مستطیل، مانند اشیاء انتخاب برای

 

Lasso Tools 

 چند اشکال انتخاب برای دیگر ابزار چند شامل و دارد کاربرد قائده بی و نامنظم انتخابهای برای که است ابراری

 L کلید زدن با سریع دسترسی. رود می کار به ها لبه خودکار انتخاب و ضلعی

 

Magic Wand Tool 

 W کلید زدن با. میکند تعیین را شده مشخص محدوده از یکسان انتخاب که فتوشاپ جادویی ابزار

 

Crop Tool 

 و شماست مدنظر آن از قسمتی فقط که دارید عکسی مثال بعنوان.میکند حذف را تصویر از ناخواسته قسمتهای

 C کلید زدن با سریع دسترسی. است کراپ ابزار همین انتخاب بهترین. ندارید نیاز را دیگر قسمتهای

 

Healing Tools 

 و لکه یه حتی ابزار این با.صورت روتوش برای گزینه بهترین و تصویر عیوب و تعمیر برای فتوشاپ ابزار بهترین

 H کلید زدن با سریع دسترسی. ماند نخواهد باقی صوزت در قرمز
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Clone Stamp Tool 

 و کرده انتخاب الگو بعنوان را تصویر از بخشی میتوانید.شده مشخص نقطه یک از تصویر سازی شبیه برای ابزاری

 S کلید زدن با سریع دسترسی. دهید قرار براحتی دیگر قسمت در

 

Eraser Tool 

 E کلید زدن با سریع دسترسی. الیه یا و تصویر، یک از هایی قسمت کردن پاک برای کن پاک ابزار

 

Sharpen Tool 

 تصویر یک در ها لبه کردن تیز برای

 

Blur Tool 

 تصویر یک در ها لبه کردن محو برای

 

Smudge Tool 

 رنگ توانید می انگشت با که انگشتی نقاشی از استفاده مانند. کند می ایجاد لکه یک تصویر در که است ابزاری

 .کنید ترکیب را ها

 

Dodge Tool 

 O کلید زدن با سریع دسترسی. دارد کاربرد عکس مختلف قسمتهای کردن تیره برای

 

Burn Tool 

 O کلید زدن با سریع دسترسی. دارد کاربرد عکس مختلف قسمتهای کردن روشن برای
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Sponge Tool 

 O کلید زدن با سریع دسترسی. دارد کاربرد تصویر در اشباع عدم یا و کردن اشباع برای

 

Brush / Pencil 

 با سریع دسترسی. مفیدند بسیار نقاشی برای ها ابزار این. روند می کار به اشکال محیطی خطوط کشیدن برای

 B کلید زدن

 

Fill Tools 

 با سریع دسترسی. میشود استفاده گرادیانت یک بعنوان یا ثابت رنگ یک با انتخابها و ها الیه کل کردن پر برای

 G کلید زدن

 

 رنگهای از مخلوطی یا کمان رنگین یک رنگهای مانند مختلف رنگ چند مجموع به “  gradient” از منظور

 .است دیگر

 

Type Tools 

 زدن با سریع دسترسی. دیگر های قابلیت از بسیاری و اندازه و فونت نوع تعیین بهمراه کردن تایپ و نوشتن ابزار

 T کلید

 

Pen Tools 

 نیز برداری شی یک تواند می که مسیرهایی و اشکال ایجاد برای. است فتوشاپ در ترسیم ابزار قدرتمندترین

 P کلید زدن با سریع دسترسی. شود می استفاده اندازه هر به و است باشد
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Custom Shapes 

 و اند گرفته قرار لیست یک در منظم کامال بصورتی قبل از که هستند ای تصاویرآماده و ها شکل از ای مجموعه

 خود عالوه به برید، بکار مناسب جای در و انتخاب را دلخواه شکل سهولت به توانید می پنجره، این کردن باز با

 U کلید زدن با سریع دسترسی. نمایید اضافه لیست به را آن و کرده ایجاد جدید اشکال توانید می نیز شما

 

Foreground Background 

 بین تعویض برای و است انتخاب حال در که رنگی دیدن برای آسان راه یک که زمینه پس و زمینه پیش رنگهای

 ، کردن نقاشی هنگام در توان می را background رنگ و foreground رنگ. است مناسب بسیار رنگ دو

 نمایشگر این طریق از میتوان. نمود تنظیم دلخواه به ، اشکال کردن رنگ و تایپ هنگام در متن رنگ تنظیم برای

 فلش توسط که کند می ایجاد را امکان این نیز و کنیم مشاهده هستند شدن استفاده حال در که را هایی رنگ

 . کنیم عوض هم با را ها رنگ جای آن کناری

 

 

 

 

 

 3پایان آموزش قسمت 

 امیدوارم موثر واقع باشیم

 محمد منصوری.ب

E-mail: Suport.web98@gmail.com 

 


