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اٌجاد رعد و برق در فتوشاپ

در اٌن آموزش نحوه ساخت افكت رعد و برق
را مً آموزٌد.

ابتدا ٌک صفحه جدٌد با مشخصات

Width:200pixels Height:100pixels
pixels/inch Resolution: 72

روبرو اٌجاد کنٌد:

Mode: RGB color Contents:White

ابزار گردٌٌنت

را انتخاب کنٌد

و و از چپ به راست بر روی صفحه
بکشٌد).قبل از اٌن کار مطمئن شوٌد
رنگ پس و پٌش زمٌنه به صورت
پٌش فرض هستند برای اٌن کا مً
تونٌد کلٌد " "Dرو بزنٌد( هنگام کشٌدن
ابزار گردٌٌنت بر روی صفحه کلٌد
شٌفت را پاٌٌن نگه دارٌد

به Difference < Render< Filter
 Cloudsبروٌد.

به Invert < Adjust < Image
بروٌد.

به Levels < Adjust < Image
بروٌد .و دسته وسطی رو مانند شکل
زٌر تنظٌم کنٌد.

بهColor < Adjust < Image
 Balanceبروٌد .و اونو جوری
تنظٌم کنٌد تا شبٌه تصوٌر روبرو
بشه ! امٌدوارم از اٌن آموزش خوشتون
اومده باشه.

ساخت نوشته شٌشهاي بسٌار براق.

در اٌن آموزش نحوه ساخت نوشته شٌشه اي
براق را مً آموزٌد.

فاٌل جدٌدی با پس زمٌنه سفٌد باز
کنٌد و متن خود را با ستفاده از
ابزار  Typeبا رنگ مشکی
بنوٌسٌد.

به < Layer style < Layer
 Drop shadowبروٌد و مقادٌر
آن را مطابق با شکل روبرو تنظٌم
کنٌد ) .برای آوردن
پنجره  Layer styleمی توانٌد
بر روی الٌه متن هم دو بار کلٌک
کنٌد ! (
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سپس به Shadow Inner
بروٌد و مقادٌر آن را مطابق با
شکل روبرو تغٌٌر دهٌد.

حاال به قسمت  Inner Glowرفته و از
مقادٌر استفاده شده در شکل روبرو استفاده
کنٌد.

سپس به  Bevel and Embossبروٌد و
مقادٌر آن را نٌز مطابق شکل روبرو تنظٌم
کنٌد.

در اٌن مرحله به قسمت Gradient
 Overlayبروٌد و آن را مطابق شکل
روبرو تنظٌم کنٌد.

در اٌن مرحله به وجود آوردن
 Gradientمطابق شکل است
برای اٌن کار بر روی قسمت
 Gradientدبل کلٌک کرده و
سعی کنٌد  Gradientرا همانند
شکل روبرو )شكل  (2به وجود
آورٌد !
)شكل (2

حال به قسمت  Strokeبروٌد و از مقادٌر
شکل روبرو استفاده کنٌد.

ساخت افكت شعله آتش در فتوشاپ

در اٌن درس نحوه ساخت شعله آتش رو به شما آموزش
مً دهم .كه بسٌار ساده مً باشد.

ابتدا ٌک فاٌل جدٌد با اندازه 300× 400
 pixelاٌجاد کرده و Background color
آن را برابر با ٌ FFFFFF#عنً سفٌد قرار
دهٌد.

/ http://www.ashyaneeh.com

حاال  Foreground colorرا سفٌد و
 Background Colorرا به رنگ سٌاه
تغٌٌر دهٌد.اٌن كار الزامً مً باشد.

حاال به < RENDER < FILTER
 CLOUDSرفته و فٌلتر را اعمال کنٌد.

سپس به < RENDER < FILTER
 LIGHTING EFFECTSبروٌد و تنظٌمات
آن را مانند شکل زٌر انجام دهٌد.

حاال از الٌه خود ٌک کپً بگٌرٌد .

سپس به < BRUSH STROKES < FILTER
 ACCENTED EDGESرفته و فٌلتر را روي الٌه
اي که کپً کردٌد اعمال کنٌد.

حاال در حالً که الٌه کپً انتخاب شده  ،ابزار
 Eraseرا انتخاب کرده و اندازه  Brushآن
را برابر  200تنظٌم کنٌد و به وسٌله آن قسمت
روشنتر آتش را پاک کنٌد.

خوب کار ما تمام شد  .به همٌن سادگً ! حاال با سلٌقه
خود طرحتان را تزئٌن کنٌد.

نحوه ساخت پرتو هاي نور منفجر شده!

نور منفجر شده
در اٌن مقاله شما با استفاده از ٌك سري فٌلترها و با كمً به خرج دادن سلٌقه مٌتوانٌد ٌك افكت بسٌار زٌبا را اٌجاد كنٌد  .اٌن افكت كاراًٌ
هاي بسٌار زٌادي دارد كه مطمئنا شبٌه آن را در جاهاي دٌگر دٌده اٌد .پس حاال دست به كار شوٌد و خودتان ٌك همچٌن افكتً را اٌجاد كنٌد.
طرح شما پس از كامل شدن مٌباست مانند شكل زٌر شود

در ابتدا ٌك فاٌل جدٌد اٌجاد نماٌٌد .من براي اٌن كار
فاٌلً با اندازه  600پٌكسل در  100پٌكسل اٌجاد
كردم .سپس كلٌد  Dرا بفشارٌد تا رنگهاي شما به
حالت  Defaultتبدٌل شوند.

سپس از منوي  Filterگزٌنه  RenderCloudsرا
انتخاب كنٌد.

بعد از آن از منوي  Filterگزٌنه
 PixelateMosaicرا انتخاب كنٌد و سپس مقدار
 15را وارد كنٌد.

حاال باٌد مقداري  Blurبه طرح خود بدهٌد .براي
اٌنكار گزٌنه  Radial Blurرا از منوي
 FilterBlurانتخاب كنٌد و مقدار  Amountرا
برابر  20و مقدار  Blur Methodرا برابر
 Zoomقرار دهٌد.

سپس باٌد گزٌنه  Embossرا منوي
 FilterStylizeانتخاب كنٌد .پس از انتخاب كردن
آن مقادٌر زٌر را وارد كنٌد:

Angle : 135
Height : 10
Amount : 170
بعد از آن از منوي  Filterگزٌنه Brush
 StrokesAccented Edgesرا انتخاب كنٌد و
مقادٌر زٌر را وارد كنٌد:
Width : 2
Brightness : 38
Smoothness : 5
سپس گزٌنه  FilterStylizeFind Edgesرا
انتخاب كنٌد.

سپس كلٌد  Ctrl+Iرا بفشارٌد تا رنگهاي طرح شما
 Invertشوند.

حاال دوباره منوي  Filterبروٌد و گزٌنه
 BlurRadial Blurرا انتخاب كنٌد .مقدار
 Amountرا برابر  60و مقدار  Blur Methodرا
برابر  Zoomقرار دهٌد.

حال كلٌدهاي  Ctrl+Lرا بفشارٌد تا پنجره مربوط به
تنظٌم  Levelنماٌان شود سپس در محلً كه در شكل
روبرو مشخص شده است عدد  60را وارد كنٌد.

حاال دو مرحله قبل )مرحله  9و  (10را دوباره انجام
دهٌد اما اٌن بار مقدار  Radial Blurرا به  20و
 Levelرا به  200تغٌٌر دهٌد.

حاال به منوي  Imageرفته و از قسمت
 Adjustmentگزٌنه  Brightness/Contrastرا
انتخاب كنٌد و مقدار  Contrastرا برابر  + 30قرار
دهٌد.

حال طراحً شما تا حدودي به پاٌان رسٌده است و
فقط باٌد آنرا رنگً كنٌد براي اٌنكار ٌك الٌه جدٌد
) باالي همٌن الٌهاي كه كارهاي قبلً را بر روي آن
انجام دادٌد( اٌجاد كنٌد و آنرا از رنگ مورد نظر
خود پر كنٌد .سپس حالت  Blend Modeالٌه را در
حالت  Colorقرار دهٌد.

امٌدوارم اٌن آموزش مفٌد واقع شده باشد.

روش ساخت عكس روٌاًٌ

عكس خٌـــــالً
در اٌن آموزش شما اٌجاد افكت بر روي ٌك عكس را ٌاد خواهٌد گرفت.
اٌجاد ٌك عكس روٌائً كه بسٌار ساده و راحت مً باشد.
طرح شما پس از كامل شدن مٌباست مانند شكل زٌر شود

فاٌل عكس خود را در فتوشاپ  Openكنٌد).سعً كنٌد كه فاٌل
عكس شما با پسوند  Jpgباشد(

سپس بر روي الٌه عكس خود كلٌك سمت راست كرده و از
منوي بازشده  Duplicate Layerرا برگزٌنٌد.

شكل 1
حاال الٌه جدٌد اٌجاد شده را در حالت انتخاب قرار دهٌد )شكل
 (1و به منوي  Filterبروٌد و سپس از آنجا گزٌنه < Blur
 Gaussian Blurرا انتخاب كنٌد .و مقدار  5را به عنوان
 Radiusوارد كنٌد).شكل ( 2

شكل 2

حاال  Opacityالٌه را به  70درصد تغٌٌر دهٌد.

طرح ما آماده شده است شما مً توانٌد با سلٌقه خود طرحً
جالب تر از اٌن را هم بدست آورٌد.

<------------------------------------------------------

روش ساخت عكس سنگً!

در اٌن درس شما طرٌقه ساخت ٌك عكس بصورت سنگً
را در فتوشاپ ٌاد مٌگٌرٌد.
توجه داشته باشٌد تمامً مراحلً كه در اٌن درس ذكر مً
شوند بر حسب قسمتهاي موجود در فتوشاپ  7مً باشد كه
با كمً تفاوت دٌگر فتوشاپها نٌز همٌن قسمتها را نٌز در بر
دارند.
از شما تقاضا دارم چنانچه از اٌن آموزش در جاًٌ دٌگر
مٌخواهٌد استفاده نماٌٌد حتما نام و آدرس اٌن ساٌت را نٌز
قٌد نماٌٌد.
شما براي ساختن اٌن طرح به ٌك عكس  up-Closeو ٌك
 Textureسنگ احتٌاچ دارٌد كه براي نمونه من خودم ٌك
عكس و ٌك  Textureدر اٌنجا قرار داده ام)شماره ٌك ،
شماره دو( كه مٌتوانٌد آن را ذخٌره كنٌد و براي ٌاد گٌري
از آن استفاده نماٌٌد..
طرح شما پس از طراحً مً باٌست مانند شكل روبرو
شود <<<

منبع MajidOnline :

در ابتدا فاٌل عكس خود را در فتو شاپ باز كنٌد توجه كنٌد كه براي اٌن
آموزش حتما باٌد فاٌل خود را تبدٌل به حالت سٌاه و سفٌد كنٌد براي اٌن
كار مً توانٌد از منوي  ImagesModeگزٌنه  Grayscaleرا
انتخاب كنٌد.

عكس شماره ٌك

حال فاٌل  Textureسنگ را باز كنٌد و آنرا به داخل فاٌل عكس بكشٌد
)چون عكس حالت  Grayscaleمٌباشد  Textureنٌز به همان حالت
در مً آٌد( و حاال از روي  Textureكپً بردارٌد و كنار هم بچٌنٌد
بطوري كه كل صفحه را بپوشاند.

عكس شماره دو
طرح شما باٌد مانند شكل روبرو شود) .به ٌاد اشته باشٌد كه پس از كپً
كردن  Textureو چٌندن آن كنار هم حتما الٌه هاي  Textureها را با
هم  Mergeكنٌد تا ٌك الٌه شود براي اٌن كار تمام الٌه هايTexture
را كه كپً كردٌد را باهم لٌنك كنٌد ) ( و بعد كلٌد هاي  Ctrl+Eرا با
هم بفشارٌد ٌا اٌنكه از منوي  Layerگزٌنه  Merge Layersرا
انتخاب نماٌٌد(

عكس شماره سه

سپس  Modeالٌه  Textureرا از حالت  normalبه Vivid Light
تغٌٌر دهٌد )شما مٌتوانٌد بسته به نظرتان و عكس تان اٌن حالت را تغٌٌر
دهٌد تا بهترٌن حالت ممكن بوجود آٌد(

عكس شماره چهار

در اٌنجا طرح شما كامل شده است حال مٌتوانٌد به سلٌقه خود آنرا تغٌٌر
دهٌد و طرح مورد نظر خود را بسازٌد.

نمونه

تبدٌل عكس رنگً به قدٌمً و كهنه!

عكس قدٌمً
در اٌن آموزش شما ٌك عكس جدٌد رنگً را مً توانٌد با كمً تغٌٌر در آن توسط فٌلترها آن را به عكسً بسٌار قدٌمً تبدٌل كنٌد.
طرح شما پس از كامل شدن مٌباست مانند شكل زٌر شود

در ابتدا فاٌل عكس اصلً خود را در فتوشاپ Openكرده و مراحل
بعدي را به ترتٌب بر روي آن انجام دهٌد.

سپس بر روي الٌه عكس خود كلٌك سمت راست كرده و از منوي بازشده
كزٌنه  Duplicate Layerرا انتخاب كنٌد .با اٌن كار شما ٌك الٌه جدٌد
دٌگر از عكس خود را اٌجاد كردهاٌد.

خوب در اٌن مرحله شما باٌد عكس خود را زا رنگً به سٌاه و سفٌد
تبدٌل كنٌد براي اٌن كار شما مًتوانٌد از كلٌدهاي تركٌبً زٌر استفاده
كنٌد.
Ctrl + Shift + U

بعد از انجام مراحل باال از گزٌنه  Filter/Noise/Add Noiseرا
انتخاب كنٌد و  Amountآن را برابر با  10قرار دهٌد و كلٌد  OKرا
بفشارٌد.

در اٌن قسمت شما باٌد به تصوٌر خود رنگ بدهٌد  ،براي اٌن كار گزٌنه
 ، Create New Fillرا كلٌك كرده و از مـــــــنوي باز شده ،
 Hue/Saturationرا برگزٌنٌد .و مقادٌر آن را متاٌق شكل زٌر تغٌٌر
دهٌد.

طرح ما آماده شده است امٌدوارم از اٌن آموزش بهره كافً را برده
باشٌد.

ادغام كردن متن با زمٌنه خاكً

در اٌن آموزش شما ترفندي جالب را در فتوشاپ مً آموزٌد ) .ادغام متن با زمٌنه خاكً (
طرح شما پس از كامل شدن مً باٌست مانند شكل زٌر شود.

خوب براي شروع شما باٌد زمٌنه طرح رو كه ٌك
زمٌنه خاكً هستش ذخٌره كنٌد.

حاال وارد  Photoshopبشٌن و فاٌل طرح رو
باز كنٌد.در پالت ) Channelsاگر نمًبٌنٌد
از منوي  WindowChannelsباز كنٌن( روي
كانال قرمز كلٌك كنٌد )چون كنتراست بٌشترٌرا بٌن
سٌاه و سفٌد دارا مً باشد( روي كانال قرمز راست
كلٌك كنٌن و Duplicate Channelرو انتخاب
كنٌد.
در پنجره اي كه باز مٌشه
 DestinationDocumentرا  Newانتخاب
كنٌد كه ٌه فاٌل جدٌد اٌجاد بشه.حاال مً خوام ٌه كم
الٌه رو نرمتر كنم براي همٌن هم از فٌلتر ها ،فٌلتر
 BlurGuassian Blurرو انتخاب مٌكنم و در
قسمت  Radiusعدد  pixel 7رو انتخاب مٌكنم
تا ٌه كم الٌه نرمتر شه.

خوب فعالً با اٌن فاٌل كاري ندارٌم چون فقط به
عنوان  Mapمورد استفاده قرار مٌگٌره .پس اونو
با پسوند  .psdذخٌره مً كنٌم.فقط اسم فاٌل رو
ٌادتون باشه.
حاال بر مًگردٌم به فاٌل اصلً)همون فاٌل طرح(.
خوب شما متن خودتون رو با اندازه بزرگ
بنوٌسٌد  .البته با رنگ سفٌد).شكل (3
وقتً متن خودتون رو تاٌپ كردٌن حاال وقتشه كه
روش كاراي الزم رو انجام بدٌم
اول باٌد اونو  Rasterizeكنٌد)شكل . (1براي
اٌن كار روي الٌه متن خودتون راست كلٌك كنٌن و
 Layer Rasterizeرو انتخاب كنٌد .
خوب حاال وقت اونه كه ترفندي كه گفته بودم رو
اجرا كنٌم.از منوي فٌلترها  DistortDisplaceرا
انتخاب كنٌد).شكل (2

)شكل (1

)شكل (2

)شكل(3
مقادٌري كه تو )شكل  (2مًبٌند رو وارد كنٌد و
 Okرو بزنٌد.حاال فاٌلً رو كه به عنوانMap
ذخٌره كرده بودٌن را انتخاب كنٌد و  OKرو
بزنٌد .و نتٌجه را مشاهده كنٌد !

حاال حالت الٌه متن رو  Overlayكنٌد.

در اتمام كار شما با كمً ساٌه به متن طرح شما به
پاٌان مً رسد .براي اٌن كار بر روي الٌه متن
خود دو بار كلٌك كرده و گزٌنه Shadow Drop
را فعال كنٌد و مقادٌر آن را مانند شكل روبرو
تغٌٌر دهٌد) .با تشكر(

اٌجاد زمٌنه ٌخً در فتوشاپ

اٌجاد زمٌنه ٌخً در فتوشاپ )(Ice Background
 -۱صفحه ای را در اندازه  ۴۰۰ × ۴۰۰پٌکسل با زمٌنه ای سفٌد باز کنٌد .با فشار دادن کلٌد Dرنگهای
 Foregroundو  backgroundرا به حالت اولٌه بٌرون آورٌد .سپس به منوی فٌلتر رفته و گزٌنه< Render
 Cloudsرا انتخاب کنٌد .بعد از آن به  Auto contrast < Adjustment < Imageبروٌد.
ٌ -۲ک الٌه جدٌد ساخته و با رنگ آبی آنرا پر کنٌد ،سپس Setآن الٌه را به  Colorتغٌٌر داده و با فشار دادن کلٌدهای
 Ctrl+Eدو الٌه را به همدٌگر ادغام ) (Mergeکنٌد.
ٌ -۳ک کپی از آن الٌه ) (Dublicate layer < Layerبگٌرٌد ،بعد به منوی فٌلتر رفته و گزٌنه Plastic< Artistic
را انتخاب کرده و موارد زٌر را تغٌٌر داهٌد:

Highlight Strength = 15, Detail=9, Smoothness=7
 -۴با فشار دادن کلٌدهای  Ctrl+Lبروی دو الٌه موجود اعمال کٌند .سپس  Setالٌه باال را به  Overlayتغٌٌر دهٌد.
 -۵با انتخاب الٌه باالٌی به منوی فٌلتر رفته و  Polar Cooordinates< Distorرا انتخاب و گزٌنه  Optionرا به
 to rectanular Polarتغٌٌر دهٌد.
 -۶به منوی فٌلتر رفته و گزٌنه  Wind < Stylizeرا انتخاب کرده و  Wind from the leftانتخاب کنٌد .سپس Set
الٌه را به  Lightenتغٌٌر دهٌد.
ٌ -۷ک الٌه جدٌد بسازٌد و آنرا با رنگ آبی پر کنٌد ،سپس Setالٌه را به  Colorتغٌٌر دهٌد و بعد از آن تصوٌر خود
را بچرخانٌد.
بعد از اٌنکه شما تمامی مراحل باال را انجام دادٌد شکلی نزدٌک به شکل پاٌٌن خواهٌد داشت .البته شما با هر بار تکرار
اشکال مختلفی خواهٌد داشت.

نحوه ساخت نوشته پٌكسلً

AS

در اٌن آموزش شما نحوه
ساخت نوشته اي پٌكسلً را مً
آموزٌد.

طرح شا پس از كامل شدن مانند شكل زٌر مً شود.

طبق معمول ٌك فاٌل جدٌد اٌجاد
نماٌٌد اندازه آن بستگً به طرح
شما دارد من براي طرح خودم
انداره  450در  119پٌكسل را
انتخاب كردمForeground .
 Colorرا برابر  F00145و
 Color Backgroundرا
برابر  B9B012قرار دهٌد.

حاال از منوي  Filterگزٌنه
 Renderرا و پس از آن
 Cloudsرا انتخاب كنٌد.

حاال متن خود را تاٌپ كنٌد.
رنگ آنرا برابر FFFFFF
ٌعنً سفٌد قرار دهٌد.

سپس بر روي الٌه متن خودتان
كلٌك كنٌد و آنرا بر روي كلٌد
Create a new Layer
بكشٌد و رها كنٌد تا ٌك الٌه
دٌگر از همان الٌه متن شما
اٌجاد شود .پس از اٌن كار الٌه
اي كه اٌجاد شد را به زٌر الٌه
متن اصلً خود ببرٌد.

سپس الٌه اي كه جدٌد اٌجاد
كردٌد )الٌه كپً( را انتخاب
نماٌٌد و سپس به منوي Filter
بروٌد و سپس گزٌنه  Blurو
بعد  Gaussian Blurرا
انتخاب كنٌد و مقدار  4.0را
براي مقدار  Radiusآن وارد
كنٌد.

حاال دوباره به منوي Filter
بروٌد و سپس گزٌنه
 Pixelateو بعد  Mosaicرا
انتخاب كنٌد .مقدار Cell
 Sizeرا برابر  12قرار دهٌد.

حاال براي اٌنكه كمً طرح ما
واضح تر و زٌبا تر شود كمً
باٌد طرحمان را Sharp
كنٌم  .براي اٌن كار از منوي
 Filterو بعد Sharpen
گزٌنه  Sharpenرا انتخاب
كنٌد .اٌن كار را دوبار انجام
دهٌدٌ).ا مً توانٌد  Ctrl+fرا
ٌك بار فشار دهٌد(

حاال براي اٌنكه طرح ما تكمٌل
شود كافً است بر روي الٌه
متن اصلً خود افكت Drop
 Shadowرا اعمال نماٌٌد.
كه براي اٌنكار مٌتوانٌد دوبار
بر روي الٌه كلٌك كنٌد و بعد
در پنجره اي كه باز مٌشود
مقدار ساٌه دلخواه خود را وارد
كنٌد.

ساخت حلقه نورانً منفجر شده

در اٌن آموزش نحوه ساخت حلقه نورانً
منفجر شده را مً آموزٌد.
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اٌن آموزش مراحل اٌجاد ٌك حلقه انفجاري را
در نرم افزار فتوشاپ آموزش مً دهد كه
بسٌار زٌبا مٌباشد سطح اٌن آموزش مبتدي
مٌباشد وهر كاربر مبتدي به راحتً مً توانند
با دنبال كردن مراحل اٌن آموزش ٌك حلقه
انفجاري بسٌار زٌبا را طراحً كنند طرح شما
پس از اتمام مانند شكل باال مً شود:
ٌك تصوٌر جدٌد ا به اندازه 500در500
پٌكسل اٌجاد كنٌد  foreground colorرا
برابر با رنگ سفٌد )(FFFFFFقرار دهٌد و
 background colorرا با رنگ تٌره تر
پر كنٌد كه من در اٌنجا رنگ )(B1B331را
انتخاب كردم

بوسٌله ابزار ٌ rectangle toolك مربع
بارٌك از باال به پاٌٌن رسم كنٌد مانند شكل
روبرو

در اٌن مرحله براي ادامه كار باٌد مسٌر زٌر
را دنبال كنٌد
Filter > Stylize > Wind
و در پنجرهwindو
قسمت directionگزٌنه[ From the
] Rightرا فعال سازٌد سپس باٌد دوباره فٌلتر
جاري را روي طرح اجرا كنٌم و براي
سهولت كار از دو كلٌد تركٌبً[ CTRL +
 ] Fاستفاده كنٌد كه در اٌن مرحله طرح شما
مانند شكل روبرو مً شود

در اٌن مرحله .مرحله جاري را دوباره اجرا
كنٌد ولً با اٌن تفاوت كه در قسمت
 directionگزٌنه[ ] From the leftرا
فعال سازٌد مانند شكل روبرو

سپس مسٌر زٌر را دنبال كنٌد
[Image > Rotate Canvas > [ 90°
] CW
با اٌن كار طرح شما 90درجه مً چرخد
سپس دوباره مسٌر زٌر را دنبال كنٌد
Filter > Blur > Motion Blur
در پنجره  motion blurمقدار angleرا
برابر با°90قرار دهٌد و مقدار  distanceرا
برابر با  %20قرار دهٌد كه باٌد طرح شما
مانند شكل روبرو شود

سپس در ادامه مسٌر زٌر را دنبال كنٌد
Filter - Distort - Polar
Coordinates
و در قسمت Rectangle to
options

]] Polarرا فعال سازٌد كه در

نهاٌت طرح شما مانند شكل روبرو مٌشود

در اٌنجا طرح ما به پاٌان مً رسد
مراحل باال اصول كار بود ولً شما مً توانٌد
با مقداري كار بٌشتر و ابتكار كار خود را
زٌباتر سازٌد مثال من در شكل روبرو بجاي
ٌك خط وحلقه از چند حلقه استفاده كردم و چند
افكت دٌگر كه با كار زٌاد و تمرٌن به آنها پً
مً برٌد شما مٌتوانٌد با مقداري كار بٌشتر
روي اٌن طرح كارهاي زٌباتر از اٌن هم اٌجاد
كنٌد

روش ساخت چشم در فتوشاپ

در اٌن آموزش نحوه ساخت چشم را به شما
آموزش مً دهٌم.
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 -1فاٌلی به ابعاد  120*200پٌکسل با
زمٌنه  Transparentباز کنٌد.

 -2زمٌنه را با رنگ مشکی ) (000000
بپوشانٌد.
 -3از سمت چپ به اندازه  20پٌکسل  ،با
رنگ سبز روشن بپوشانٌد).در اٌن مثال
( #C1AF48

-4فٌلتر باد )  (Filter/Stylize/Windرا
به حالت  windو  From the lefاعمال
کنٌد.
 -5فٌلتر را  5بار تکرار نماٌٌد( ctrl +f ).

-6با ابزار  Rectangular marqeeاز
سمت راست  100پٌکسل را انتخاب
کرده و ازطرٌق منوی  imageو گزٌنه
 cropتصوٌر را ببرٌد.

-7از منوی  Imageگزٌنه Rotate
 canvasتصوٌر را  90درجه ccw
بچرخانٌد.
-8در حالی که رنگ ها به حالت پٌشفرض
هستند)، (ctrl+dاز منوی  Imageگزٌنه
 Canvas sizeبه صورت زٌر تصوٌر
 200*200در آورٌد.
را به اندازه

-9اکنون قسمت باالٌی تصوٌر را با رنگ
مشکی پرکنٌد.

Filter/Distort/Polar
-10فٌلتر )
 (coordinatesرا به صورت
 Rectangular to polarاعمال کنٌد.
-11افکت  Inner shadowرا به
صورت مقابل به الٌه بدهٌد :
Distanse=0,Choke=0,Size=15

 -12از طرٌق  Hue/Saturationدلخواه
را تنظٌم کنٌد.
 -13داٌره ای در وسط عنبٌه چشم انتخاب
کنٌد و  5پٌکسل  Featherبه آن بدهٌد و
Gradient
در الٌه ای جدٌد با ابزار
مطابق شکل زٌر طٌف سٌاه سفٌد به آن
دهٌد.

 -14سپس حالت الٌه را  Screenکنٌد و
مقداری  Opacityالٌه را کم کنٌد(30) .

مراحل ساخت به پاٌان رسٌد  ،امٌدوارم از اٌن
آموزش استفاده الزم را ببرٌد.
هر گونه مشكلً را در انجمن هاي فتوشاپ
ساٌت مطرح نماٌٌد.

نحوه اٌجاد جلوه واقعً از خون.

در اٌن آموزش نحوه اٌجاد
ٌك جلوه واقعٌاز خون را
به شما آموزش مً دهٌم.
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ابتدا تصوٌري را که
مً خواهٌد جلوه خون
را به آن اضافه کنٌد
در فتوشاپ باز
کنٌد.من از اٌن
تصوٌر استفاده کرده
ام .

حاال از  ToolBarابزار
 Lassoرا انتخاب کنٌد و
به کمک آن  ،جاًٌ را که
مً خواهٌد زخم وجود
داشته باشد انتخاب
کنٌد.حال ٌک الٌه جدٌد
ساخته و آن را با رنگ
قرمز پر کنٌد.رنگ
قرمزي که انتخاب مً کنٌد
باٌد تقرٌبا تٌره باشد.من از
رنگ # CC0000
استفاده کرده ام.حاال
 Blending Optionالٌه
Color
خود را روي
 Burnتنظٌم کنٌد.

Tool Bar
حال از
Smudge
ابزارهاي
 Toolو  Burn Toolرا
انتخاب کنٌد.ازاٌن دو
ابزار در اٌن صحنه زٌاد
استفاده مً کنٌم .

سپس به کمک ابزار
 Smudgeو با اندازه فلم
کوچک )تقرٌبا به اندازه
¼ عرض لکه خون( آنقدر
روي لکه کار کنٌد تا حالت
چکٌدن خون از زخم را
نشان دهد.توجه کنٌد که
براي واقعً تر جلوه کردن
لکه خون باٌد ٌکً از
کناره هاي لکه را بٌشتر
به طرف پاٌٌن بکشٌد .
همچنٌنئ استفاده از قلم
هاي متفاوت )از نظر
اندازه  ( Brushجلوه شما
را واقعً تر نماٌش مً
دهد.

حاال با ابزار  Burnوسط
لکه خون را شبٌه سازي
کنٌد.با اٌن کار برٌدگً
زخم واقعً تر و عمٌق تر
جلوه مً کند.

حال با استفاده از
ٌک فٌلتر لکه
خون را بسٌار
واقً جلوه مً
دهٌم .
به < FILTER
< TEXTURE
TEXTURIZE
رفته و تنظٌمات
آن را مانند شکل
زٌر انجام دهٌد.

در نهاٌت طرح شما باٌد
چٌزي شبٌه زٌر باشد.

نحوه ساخت افكت آتش بر روي متن

توسط اٌن آموزش مً توانٌد نوشته هاي خود
را توسط نرم افزار فتوشاپ به صورت آتشٌن
در آورٌد.
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ابتدا ٌك فاٌل جدٌد با اندازه  300x300اٌجاد كنٌد ،زمٌنه اٌن فاٌل را سفٌد انتخاب كنٌد و رنك فرگراند آن را به
سٌاه تغٌٌر دهٌد ،سپس متن خود را با رنگ سٌاه تاٌپ كنٌد .و با پاٌٌن نگاه داشتن كلٌد Ctrlبر روي الٌه متن
كلٌك كنٌد .تا نوشته شما به صورت انتخاب در آٌد .بر روي تب Channelكلٌك كنٌد تا به قسمت  Channelها
كلٌك كنٌد تا ٌك الٌه به  Channelبا نام
بروٌد .سپس بر روي Channel selection as save
 Alpha 1اٌجاد شود ،در اٌن حالت بر روي الٌه  Alpha 1كلٌك كنٌد ،حال باٌد مسٌرهاي زٌر را بر روي آن
اعمال كنٌد .ابتدا مسٌر زٌر را اجرا كنٌد.
Filter > Blur > Gaussian Blur

Radius = 3
سپس مسٌر زٌر را انجام دهٌد.
o

Image > Rotate Canvas > 90 CW
كه با اٌن كار مسٌر شما  90درجه مً چرخد .سپس مسٌر زٌر را دنبال كنٌد.
Filter > Stylize > Wind
Method = Wind
Direction = From The Left
مسٌر زٌر را دنبال كنٌد.
o

Image > Rotate Canvas > 90 CCW
با اٌن كار طرح شما  90درجه مً چرخد و به حالت اولٌه بر مً گردد .براي اتمام كار باٌد به قسمتLevels
بروٌم .براي اٌن كار مراحل زٌر را انجام دهٌد.
Image > Adjustments > Levels
براي اٌن كار مً توانٌد از كلٌد تركٌبً Ctrl + Iهم استفاده كنٌد .و آن را مانند شكل شماره  2تنظٌم كنٌد.

)شكل شماره (2

حال كلٌد  Ctrlرا پاٌٌن نگاه داشته و بر روي
الٌه ٌ 1 Alphaك بار كلٌك كنٌد .تا به
صورت انتخاب در آٌد ،حال دوباره به پنل
 Layerبرگشته و الٌه  BackGroundرا
انتخاب كنٌد )اولٌن الٌه اي كه ساخته شده( در
اٌن حالت بر روي دكمه Create a New
ٌك بار كلٌك كنٌد تا بعد از الٌه
Layer
بك گراند و الٌه متن شما ٌك الٌه جدٌد اٌجاد
شود ،سپس مسٌر زٌر را دنبال كنٌد.
Select > Feather
Feather Radius = 8

or
Ctrl+Alt+D
سپس رنگ فورگراند را به رنگ قرمز ٌا
 FF0000تغٌٌر دهٌد .سپس ابزار
را انتخاب كرده
Paintbucket Tool
و مناطق انتخاب شده را با رنگ قرمز پر
كنٌد.

مجدد به قسمت  Channelبازگشته و دكمه
 Ctrlرا پاٌٌن نگه دارٌد و برو روي
 Channel Alpha 1كلٌك كنٌد كه آن به
صورت سلكت شده در آٌد.سپس دوباره به
قسمت الٌه ها بروٌد و الٌه اي را كه در
قسمت قبل با رنگ قرمز پر كرده اٌد را
انتخاب كنٌد سپس روي دكمه New Create
( كلٌك كنٌد تا باالي الٌه اي كه
) Layer
انتخاب كرده اٌد ٌك الٌه جدٌد اٌجاد شود.
سپس مسٌر زٌر را دنبال كنٌد.
Select > Feather > Feather
Radius = 4

سپس فرگراند كالر را به رنگ FFFF00#
Paintbucket
تغٌٌر دهٌد .سپس ابزار
( را انتخاب كرده را با رنگ
) Tool
زرد پر كنٌد .سپس مجدد مرحله  3را اجرا

Feather
كنٌد با اٌن تفاوت كه اٌنبار
 Radiusرا برابر با  1قرار دهٌد و فرگراند
 FFFFFFتغٌٌر و
كالر را هم به رنگ
قسمت انتخاب شده را با رنگ سفٌد پر كنٌد-- .
<--سپس دز حالً كه الٌه اي كه قسمتهاي انتخاب
شده آن را با رنگ سفٌد پر كرده اٌم انتخاب
شده است دوبار كلٌدهاي مٌانبر )  (Ctrl+Eرا
بفشارٌد كه با اٌن كار سه تا از الٌه هاي با هم
تلفٌق مً شوند كه در كل سه الٌه براي ما
باقً مً ماندٌ .كً بگراندٌ ،كً الٌه تشكٌل
دهنده آتش و دٌگري الٌه متن ما سپس براي
كامل شدن كار از مجسموعه ابزارهاي Blur
 Toolابزار  Tool Smudgeرا انتخاب
كنٌد.

و به وسٌله اٌن ابزار شعله هاي باالي نوشته
را به طرف باال بكشٌد تا شعله ها تا حدودي
شبٌه شعله هاي آتش شوند<---.
سپس براي زٌبا تر شدن شعله هاي آتش باٌد
فٌلتر  Liguifyرا روي آن اجرا كنٌم براي اٌن
كار باٌد اٌن مسٌر را دنبال كنٌد...
Filter > Liguify
ٌا از كلٌدهاي مٌان بر ) (Ctrl+Shift+X
Twirl
استفاده كنٌد .در اٌن فٌلتر ابزار
( را انتخاب كنٌد
) Clockwise
Pressure Brushو Size Brushرا
برابر با  50قرار دهٌد و بوسٌله اٌن ابزار
روي زبانه هاي آتش موجهاًٌ به طرف
Twirl
راست اٌجاد كنٌد سپس ابزار
( را
) Tool Counter Clockwise
در اٌن فٌلتر انتخاب كنٌد و اٌنبار بوسٌله اٌن
ابزار زبانه هاي شعله آتش را كمً به طرف
چپ موج دار كنٌد كه شكل شما شبٌه شكل
روبرو شود.
در اٌنجا باٌد الٌه متن خود را انتخاب كنٌد و به قسمت  Add Layer Styleبروٌد كه براي اٌن كار در پاٌٌن
( كلٌك كنٌد .و گزٌنه  Satinرا انتخاب كنٌد و آن را مانند
قسمت الٌه ها روي دكمه ) Add Layer Style
شكل زٌر تنظٌم كنٌد.

سپس به قسمت  Gradient Overlayرفته و آن را مانند شكل زٌر تنظٌم كنٌد.

كه در نتٌجه كار شما مانند شكل زٌر مً شود.

امٌدوارم از اٌن طرح خوشتان آمده باشد .هر
گونه مشكلً را مً توانٌد در انجمنهاي
فتوشاپ ساٌت مطرح نماٌٌد.

آموزش ساخت جعبه سه بعدي

در اٌن آموزش با نحوه ساخت ٌك جعبه
D3
سه بعدي آشنا خواهٌد شد.
Package Box
گام نخست شما از راه
ٌ New< Fileک صفحه جدٌد
مٌسازٌد )کلٌدهای مٌانبر
 .(Ctrl+Nابعاد آنرا
 400*400پٌکسل انتخاب
نماٌٌد Resolution .کار خود
را بسته به کٌفٌت انتخاب نماٌٌد
مثال برای ساخت عکسهای
اٌنترنتی از دقت
 Pixels/inch72استفاده می
کنند Mode .کار خود را هم
روی  Color RGBبگذارٌد .و
 Contentsکار خود را بر
روی  Whiteانتخاب نماٌٌد.
دکمه  OKرا در پاٌان انتخابها
فشار دهٌد.

خوب حاال به دو عکس برای ساخت
جعبه نٌاز دارٌم ،از قسمت Open< File
و ٌا کلٌدهای مٌانبر  Ctrl+Oاز دستگاه
خود آدرس دو تصوٌر را بدهٌد و آنها را
باز نماٌٌد .اکنون نٌاز است اٌن دو
تصوٌر بر روی صفحه جدٌد شما قرار
بگٌرن ،برای اٌن کار ابتدا جداگانه هر
عکس را ٌ Selectا انتخاب باٌد کرد.
اٌن دستور در برنامه بدٌن شکل است :از
قسمت  All< Selectرا انتخاب کنٌن و
ٌا کلٌدهای مٌانبر  Ctrl+Aرا بزنٌن .دور
تا دور تصوٌری که می خواهٌد به صفحه
جدٌد انتقال دهٌد و با آن جعبه بسازٌن ،به
شکل نقطه چٌن در حال حرکتن ! خوب
اکنون باٌد از اٌن تصوٌر کپی برداری
 copy< Editو ٌا
نماٌٌد ،از بخش
کلٌدهای مٌانبر  Ctrl+Cرا فشار دهٌد .و
سپس بروی صفحه جدٌد خود اٌن نسخه
را بچسبانٌد Paste< Edit ) .و ٌا
کلٌدهای مٌانبر  Ctrl+Vرا همزمان
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بزنٌن(.
در مورد تصوٌر دوم هم همٌن اعمال را
تکرار نماٌٌد ،اکنون دو تصوٌر روی
صفحه جدٌد شما آمده است.

احتمال دارد عکسهای کپی شده بر روی
صفحه نٌاز به تغٌٌر در ساٌز آنها باشد،
برای اٌن کا شما پس از  Pasteکردن
تصوٌر بروی صفحه جدٌد ٌک الٌه در
بخش  Layersبه نام  Layer1اضافه
شده است ،که االن انتخاب شماست ٌعنی
به رنگ آبی است) .اگر اٌن پنجره باز
 Layers< Windowرا
نٌست از
انتخاب و تٌک کنار آنرا بزنٌد( .برای
تغٌٌر در ساٌز از قسمت
 Scale< Transform< Editرا
انتخاب کرده و به اندازه دلخواه ،مانند
تصوٌر در بٌاورٌد.
الزم به ذکر است که شما در بخش الٌه
ها )  (Layersباٌد چنٌن وضعٌتی داشته
باشٌد :پاٌٌن ترٌن الٌه Background
سپس  Layer1و بعد هم  Layer2مانند
شکل.
حال نوبت به سه بعدی کردن جعبه رسٌد،
اکنون الٌه اول را انتخاب و در حالت
فعال قرار دهٌد ،از قسمت
Perspective< Transform< Edit
را انتخاب کنٌد ،هشت نقطه دور تا دور
تصوٌر نماٌان می شوٌد که با انتخاب
نقطه پاٌٌنی راستی و حرکت کم به سمت
باال می توان شکل مورد نظر برای جعبه
را بدست آورد .سپس از Free < Edit
 Transformرا انتخاب و اگر ساٌز نٌاز
به تغٌٌر است انجام دهٌد) .کلٌدهای مٌانبر
 .( Ctrl+Tدر مورد شکل دوم هم همٌن
کارها را تکرار کنٌد .فقط با اٌن تفاوت
که اٌن بار نقطه پاٌٌنی گوشه چپ را باال
ببرٌد تا شکل پرسپکتٌو بگٌرد.

Pic None

وب ،اکنون دو الٌه را به هم بچسبانٌد تا
مماس هم شوند...
ااما هنوز کار تمام نشده .و کمی می
خواهٌم واقعی ترش کنٌم.

می خواهٌم ساٌه را به کار بٌافزاٌٌم،
روی باالترٌن الٌه ) (Layer1کلٌک و
انتخابش کنٌن ،اکنون از قسمت
 Merge Down< Layerرا انتخاب
کنٌد ٌا کلٌدهای مٌانبر  Ctrl+Eرا بزنٌد،
اٌن کار باعث مٌشود دو الٌه در هم تلفٌق
شوند .بعد به Layer < Layer
 Drop shadow< Stylesرفته و
تنظٌمات آنرا بدٌن شکل انجام دهٌد.
)تنظٌمات(
حاال می خواهٌم ساٌه زٌرٌن را بزنٌم ،به
الٌه  Backgroundبروٌد و آنرا
انتخاب کنٌد ،و از New < Layer
 Layerرا بزنٌد ) کلٌدهای مٌانبر
 ( Shift+Ctrl+Nو نام آنرا Shadow
بگذارٌد .از جعبه ابزار خود که منوی
دست چپ باشد ابزار
 Polygon Lassoرا انتخاب
نماٌٌد .و مانند شکل روبرو ساٌه ای
طراحی کنٌد و آنرا با ابزار سطل رنگ
 Paint bucket toolانتخاب و
رنگ مشکی کنٌد.

برای خروج از انتخاب )(Deselect
باٌد از  Deselect< Selectرا انتخاب
کنٌن ٌا کلٌدهای مٌانبر  Ctrl+Dرا
بزنٌنٌ .ه ذره دٌگه می خواٌم واقعٌش
کنٌم ،از بخش
 Guassian Blur< Blur< Filterرا
انتخاب نماٌٌد و عدد  5 Radiusرا
برای آن انتخاب نماٌٌد.

خوب برای اتمام کار هم کمی روی
 Back groundآن افکت می دهٌم.
ابتدا الٌه  Back groundرا انتخاب
نماٌٌدٌ .ک الٌه جدٌد به همان روش قبل
به نام  BGبسازٌن ،رنگ اٌن الٌه را
کامل سفٌد کنٌد البته بوسٌله ابزار Paint
 ،tool bucketخوب حال از
Lighting< Render< Filter
 effectsرا انتخاب کنٌن و سپس در
پنجره باز شده گزٌنه " "five lights up
انتخاب شود .و اونجوری که باعث
خوشحالی شما مٌشه اونها رو چٌنش
کنٌن.

اٌنم از طرح پاٌانً ما  ،امٌدوارم خوشتون اومده باشه !

نحوه ساخت و اٌجاد توپ بٌلٌارد

نحوه اٌجاد توپ بٌلٌارد در
فتوشاپ .سطح مقاله حرفه اي.
)فتوشاپ (7

پس از انجام دادن مراحل
زٌر همچٌن طرحً را
خواهٌد داشت

اول از هر چٌز باٌد بگم
نكات و ترفندهاي زٌر
مربوط به فتوشاپ  7مً
باشد .و با كمً تغٌٌر در
فتوشاپ  6هم قابل اٌجاد
است .اٌن نوع آموزش
مرحله به مرحله ما را با
 D3در
ابزار ساخت
فتوشاپ آشنا مً كند.
خوب در اٌن مرحله شما باٌد
صفحه اي جدٌد مطابق شكل
روبرو اٌجاد كنٌد .ساٌز ما
در اٌنجا  Inchesمً باشد.

وقتً كه فاٌلتون رو اٌجاد
كردٌد مطابق شكل روبرو
ٌك الٌه جدٌدي دٌگر اٌجاد
كنٌد .در اٌن الٌه ما باٌد
داٌره خود را رسم كنٌم.
Elipse
از منوي ابزار
 Toolرو انتخاب نماٌٌد و
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اقدام به رسم داٌره كنٌد<- .
دقت كنٌد كه قطر داٌره ما
حدود  3سانتٌمتر باشد .و
داٌره را سعً كنٌد در مركز
صفحه قرار دهٌد.
داٌره را به رنگ سفٌد تغٌٌر
دهٌد ،مانند شكل شماره
)FFFFFF (2

شكل شماره )(2

خوب در اٌنجا ٌك بار كلٌد
 Dرا فشار دهٌد تا رنگ ها
به صورت پٌش فرض در
بٌاد.
روي همون الٌه اي كه
هستٌد عدد ٌك را تاٌپ كنٌد
و مانند شكل )  (2دقٌقا در
مركز داٌره آن را مٌزان
كنٌد .بعد از تاٌپ متن بر
روي الٌه قبلً ٌا همون الٌه
دوم كلٌد راست بكنٌد و از
منوًٌ كه باز مٌشه
 Rasterize Layerرو
انتخاب كنٌد .و بعد از اون
هم روي الٌه متنتون ٌعنً
همون عدد ٌك كلٌك كنٌد .و
با فشار دادن كلٌدهاي تركٌبً
 Ctrl+Eالٌه متن و الٌه
شماره دو رو با هم دٌگه
ادغام كنٌد .مانند شكل شماره
)(3
آخر كار هم منوي الٌه هاي

شما باٌد مانند شكل شماره 4
بشه.

شكل )(2

شكل شماره )(3

شكل )(4

ٌك الٌه جدٌد درست كنٌد و
اسمشم الٌه شماره  3بزارٌد.
دقت كنٌد كه الٌه شماره 3
بٌن الٌه شماره ٌك و دو
قرارا بگٌره<----- .

خوب تو اٌن مرحله باٌد
رنگ توپ مشخص كنٌم .از
Gradient
منوي ابزار
 toolرو انتخاب كنٌد و
رنگ اون رو به اٌن صورت
تغٌٌر بدٌد.
رنك سمت چپ F0F7DF

و رنگ سمت راست
. FFD810

حاال الٌه اي كه عدد رو
روش تاٌپ كردٌم انتخاب مً
كنٌم .الٌه شماره  2بعد از
اٌنكه انتخاب كردٌم باٌد به
اٌن قسمت برٌم.
Filter>Render>3D
Transform
از اونجا ابزار Sphere
 Toolرو بردارٌد و دقٌقا به
دور داٌره سفٌد رنگً كه
دارٌم ٌه داٌره بزرگتر تقرٌبا
سه برابر داٌره قبلً رسم مً
كنٌم<---- .
بعد از اٌنكه داٌره رو رسم
كردٌد از همونجا ابزار
 trackball Toolرو
بردارٌد و مثل شكل شماره
) (3رو تصوٌر كلٌك كنٌد و
اون رو به طرف سمت چپ
دقٌقا مثل شكل بچرخانٌد تا
تو اٌن موقعٌت قرار بگٌره.
خوب بعد از اٌن  OKرو
كلٌك كنٌد.
باٌد كارمون مثل شكل شماره
 4در بٌاد.

)(trackball Tool

توجه كنٌد تو اٌن مرحله باٌد
Elliptical
ابزار
 Marquee Toolكه
شكلشو زٌر گذاشتم رو
انتخاب كنٌد و رو الٌه  2به
دور كارمون ٌه داٌره رسم
كنٌم ،اگه بزرگتر از
طرحمونم در اومد اشكال
نداره )شكل  .(4اونو همٌن
طور بزارٌد و مرحله زٌر
رو انجام بدٌد.

شكل )(3

شكل )(4
حاال اگه ٌادتون باشه ٌه
رنگ تولٌد كرده بودٌمو ٌك
الٌه و اسمشم الٌه شماره 3
گذاشتٌم .خوب حاال اٌن الٌه
 3رو انتخاب كنٌد .و توسط
ابزار  tool Gradientاز
چپ به راست رنگمونو به
تصوٌر مٌدٌم.

اٌنجا الزمه كه رنگ
 foregroundرو تغٌٌر
paint
بدٌم .و ابزار
 brushبلور رو انتخاب
كنٌد ،توجه كنٌد كه بلور
باشه و ساٌز اون رو هم رو
 300بزارٌد.
ٌك الٌه جدٌدم درست كنٌد و
اسمشم الٌه  4بزارٌد و بعد
الٌه شماره دو رو كه متنمون
روش تاٌپ شده انتخاب
كنٌدو و قسمتً كه رنگ
نخورده رو توسط اٌن
ابزاري كه معرفً كردم
رنگ كنٌد .دقٌقا مثل شكل
شماره  ، 3از آخر هم اگه

كارتون دقٌق باشه باٌد مثل
شماره چهار ٌه طرحً
داشته باشٌد.
خوب دوستان اٌن مقاله ٌه
خورده سخت بود ولً
امٌدوارم تا آخر كار با
موفقٌت رفته باشٌد .و با كمً
حوصله و سلٌقه كاري ٌك
طرحً مثل شكا زٌر مً
تونٌد درست كنٌد ،كه اٌن
كار رو به عهده خودتون مً
سپارم.

شكل )(3

شكل )(4

توجه  :دوستانً كه از اٌن مقاله مً خواهند در وبالگ ٌا ساٌت خود استفاده كنند
 ،چون براي ائلٌن بار است كه نحوه ساخت توپ بلٌارد آموزش داده مً شود.
حق كپً راٌت را با درج لٌنك نوٌسنده و ساٌت فراموش نكنٌد.

ساخت افكت الستٌكً بر روي اشكال و متون

در اٌن آموزش مً توانٌد افكتً را بروي
متن انجام دهٌد كه متن شما به صورت نوشته
اي الستٌكً به نظر برسد.
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سطح مقاله متوسط

اول از هر چٌز ٌه فاٌل جدٌد باز كنٌد.
به هر اندازه اي كه دوست دارٌد .من در
اٌن كار اندازه  x200500رو انتخاب
كردم.

No Pic

در مرحله دوم نوبت اٌنه كه نوشته اي رو كه
مً خواهٌد تاٌپ كنٌد ،فراموش نكنٌد كه
رنگ متنتون باٌد مشكً باشه .

تو اٌن مرحله رو الٌه متنمون دابل كلٌك مً
كنٌم كه الٌه مربوط به  Styleها باز بشه.
به قسمت  Bevel and Embossبرٌد و
تنظٌماتشو مثل شكل روبرو انجام بدٌد.

تو اٌن قسمت باٌد به قسمت Gradient
 Overalyبرٌد تنظٌماتشو مطابق شكل
روبرو انجام بدٌد.

بعد از اونجام مرحله باال به قسمت Color
 Overalyبرٌد تنظٌماتشو مثل شكل شماره
 2زٌر انجام بدٌد.

شكل شماره 2

آخرشم ٌه چٌز تو اٌن ماٌه ها
اٌن قسمتم باٌد  Inner Shadowو Drop
 Shadowرو هم مثل شكل هاي روبرو به
ترتٌب انجام بدٌد.

شكل )Inner Shadow = (1
شكل )Drop Shadow = (2

)شكل (1

)شكل (2

H

E

E

N

A

Y

H

S

A

اٌجاد قاب عكس بر روي تصاوٌر

در اٌن آموزش نحوه اٌجاد قاب را براي
عكس ٌاد مً گٌرٌد.

خوب اول كار باٌد عكس مورد نظري رو
كه مً خواهٌد براش قاب بسازٌد رو در
محٌط فتوشاپ باز كنٌد.
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تو اٌن مرحله همزمان كلٌد هاي
ٌ Ctrl+Aا از منو  Selectگزٌنه All
رو انتخاب كنٌد .و بعد از اون هم مسٌر
زٌر رو طً كنٌد.
Select>Modify>Border
متناسب با عكستون عددي بٌن  15تا 30
رو انتخاب كنٌد.

اٌنجام وقتشه كه ٌه الٌه جدٌد بسازٌد.
براي اٌن كار كلٌد هاي مٌانبر
Ctrl+Alt+Shift+N
و ٌا اٌنكه از قسمت الٌه ها بر روي
(

) Create a New Layer
كلٌك كنٌد.
بعد از اٌن هم الٌه اٌجاد شده رو با رنگ
سفٌد بپوشانٌد .و با كلٌك كردن بر روي
الٌه جدٌدي كه اٌجاد كرده اٌم .و با باز
شدن استاٌل مربوط به الٌه ها و انتخاب
گزٌنه هاي روبرو ،آنها را به ترتٌب انجام
خواهٌم داد) .شكل  1و شكل  2شكل (3

شكل )(1

شكل )(2

شكل )(3

آخر سر هم باٌد كاراتون مثل شكل هاي
زٌر بشه.

نحوه تٌجاد انعكاس بر روي اشكال

در اٌن آموزش نحوه ساخت انعكاس رو بر روي
اشكال ٌاد مٌگٌرٌد.

گام نخست شما از راه ٌ New< Fileک
صفحه جدٌد مٌسازٌد )کلٌدهای مٌانبر
 .(Ctrl+Nابعاد آنرا  400*400پٌکسل
انتخاب نماٌٌد.
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Pic No

حال تصوٌر مورد نظر را که می خواهٌد
شکل انعکاسی پٌدا کند از قسمت
 Open< Fileو ٌا کلٌدهای مٌانبر
 Ctrl+Oآدرس دهٌد تا باز نماٌد .من ٌه
کوزه رو برا اٌن کار انتخاب کردم.

احتمال دارد عکسهای باز شده بر روی
صفحه نٌاز به تغٌٌر در ساٌز آنها باشد،
برای اٌن کار شما از قسمت
 Scale< Transform< Editرا انتخاب
کرده و به اندازه دلخواه در بٌاورٌد.

Duplicate< Layer
اکنون از قسمت
 Layerرا انتخاب نموده ،اگر خواستٌد
نامی برای آن انتخاب کنٌد و  OKنماٌٌد،
حا آنرا ٌک دور بچرخانٌد ٌعنی از
 Flip Vertical< Transform< Editرا
بزنٌد .سپس با استفاده از ابزار
 Move Toolتصوٌر برعکس را به زٌر
تصوٌر اولٌه بکشانٌد.

Pic No

اکنون برای زٌبا سازی از
 Distort< Transform< Editرا انتخاب
نموده و مانند شکل زٌر تغٌٌر دهٌد.

برای تغٌٌر اندازه مٌتوانٌد از
 Scale< Transform< Editرا انتخاب
نموده و به اندازه دلخواه درآورٌد.

حال باٌد از محو کاری استفاده کنٌم تا
انعکاس ما واقعی به نظر برسد ،ابزار
 Tool Gradientرا انتخاب نموده
و تنظٌم رنگی آنرا مثل شکل بگذارٌدٌ .عنی
اٌنکه دست چپ رنگ کار سفٌد است و
دست راست حالت ٌ Transparentعنی
حالتی که هٌچ رنگی نداشته باشه .حال
ماوس را از پاٌٌن ترٌن نقطه انعکاس تا
باالترٌن نقطه انعکاس بکشٌد و اکنون دکمه
چپ ماوس را رها کنٌن ،تا نتٌجه کار
اٌنگونه شود .به شکل زٌر:

در نهاٌت روی باالترٌن الٌه کلٌک و
اکنون از قسمت
انتخابش کنٌن،
 Merge Down< Layerرا انتخاب کنٌد

ٌا کلٌدهای مٌانبر  Ctrl+Eرا بزنٌد ،اٌن
کار باعث مٌشود دو الٌه در هم تلفٌق شوند.

روش ساخت شمشٌر در فتوشاپ

نحوه ساخت و اٌجاد شمشٌر در فتوشاپ.
http://www.ashyaneeh.com/
سطح مقاله پٌشرفته

ٌه فاٌل جدٌد به اندازه 300x600
پٌكسل رو اٌجاد كنٌد .فراموش نكنٌد
كه  transparentرو براي زمٌنه
انتخاب كرده باشٌد.
ٌك الٌه جدٌد اٌجاد كنٌد .ابزار
 rectangleرو بر دارٌد ٌك مستطٌل
به اندازه  450در  60پٌكسل اٌجاد
كنٌد.
در اٌن مرحله  B6B4B4را براي
 foregroundو  F4F514براي
 backgroundانتخاب نماٌٌد
بروي الٌه اي كه ساختٌد كلٌك سمت
راست كنٌد و از منوي باز شده بر
روي  Rasterize layerكلٌك كنٌد.
با پاٌٌن نگه داشتن كلٌد كنترل و كلٌك
بر روي الٌه مورد نظر آن را در
حالت انتخاب قرار دهٌد
با استفاده از ابزار gradient tool
به كارمون رنگ مٌدٌم<--- .

ٌه  Duplicateاز كارمون مٌگٌرٌم
و مرحله زٌر رو انجام مٌدٌم.
Edit/Transform/Flip
vertically
خوب بعد از انجام مرحله باال دو تا
الٌه رو با هم دٌگه ادغام مً
كنٌم(Ctrl+G).

رو الٌه مون كلٌك مً كنٌم تا انتخاب
شه بعد ابزار  rectangularرو بر
مٌدارٌم و مطابق شكل در آخر
مستطٌل اندازه ٌك ربع رو كپً مً
گٌرٌم<--- .

خوب اٌنجا باٌد الٌه اي رو كه در
آخر سر اٌجاد كردٌم رو انتخاب كنٌم
و مراحل زٌر رو انجام بدٌم.
Edit/Transform/Perspective
گوشه شمت راست مربع رو با حركت
ماوس به باال ٌا پاٌٌن مً برٌم تا
كارمون مانند ٌه مثلث اٌجاد بشه.

اٌنجا باٌد الٌه قبل از اٌن مثلث رو
انتخاب كنٌد و توسط ابزار
 rectangulaمانند شكل رو برو
اونو در خالت انتخاب قرار دهٌم و با
فشردن كلٌد  deletاضافه كارمون
رو حذف كنٌم .از آخر كار هم دو الٌه
رو با هم دٌگه ادغام كنٌد(Ctrl+G).

Select
تو اٌن مرحله به منوي
بروٌد و  Allرو انتخاب كنٌد و از
كارمون ٌه كپً مً گٌرٌم .بعد از اٌن
به قسمت  Chaneelsبروٌد و ٌه
 Channelsجدٌد به نام Alpha1
اٌجاد كنٌد و كامون رو كه ازش كپً
گرفته بودٌم رو اٌنجا  Pasteكنٌد.
در اٌن لحظه به قسمت  Selectرفته
و  inverseرو انتخاب كنٌد.
خوب به قسمت مونوي الٌه ها
بازگردٌد .رنگً رو كه اولٌن مرحله
واستون تعرٌف كرده بودم رو دوباره
اٌجاد كنٌد.

تو اٌن مرحله باٌد مراحل زٌر رو
انجام بدٌد.
Filter/Render/Lighting
Effects

بعد از اٌجاد افكت باال از كارمون ٌه
 Duplicateمً گٌرٌم opacity
اون رو  % 25مٌزارٌم<--- .

مراحل زٌر رو انجام بدٌد.
Filer/Add Noise (5-10).
Filter, Blur, Motion Blur,
Angle 0 Distance 30.

ٌه الٌه جدٌد درست كنٌد و ابزار
 rectangularبر دارٌد و مطابق
شكل مراحل رو طً كنٌد<.....

رو الٌه مون ٌه دابل كلٌك كنٌد تا
پنجره مربوط به افكت ها باز بشه .و
تنظٌمات اون رو مطابق شكل پاٌٌن
انجام بدٌد.

تو اٌن مرحله مٌتونٌم كارمون رو هم
تغٌٌر اندازه بدٌم و بارٌك ترش كنٌم تا
طبٌعً تر از قبل هم در بٌاد.

نحوه ساخت شمشٌر در فتوشاپ )جلسه دوم)

نحوه ساخت و اٌجاد شمشٌر در فتوشاپ.
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سطح مقاله پٌشرفته

ٌه فاٌل جدٌد به اندازه 300x600
پٌكسل رو اٌجاد كنٌد .فراموش نكنٌد
كه  transparentرو براي زمٌنه
انتخاب كرده باشٌد.
ابزار  Pen Toolsرو بردارٌد و
شكل روبرو رو طراحً كنٌد.

الٌه تون رو انتخاب كنٌد و با پاٌٌن
نگه داشتن كلٌد  Ctrlو كلٌك كردن
رو الٌه اون رو به حالت انتخاب در
بٌارٌد.

بعد از اون به قسمت Channel
بروٌدٌ .ه  Channelجدٌد با
عنوان  Alpha 1اٌجاد كنٌد.
مراحل زٌر رو طً كنٌد.
Blur/Gaussian Blur 10,
repeat at 5, then at
2.5.
Deselect
and

gaussian blur at 1.
&
= Select/Modify/Contract
3

قسمت هاي انتخاب شده را با رنگ
 E9C9C9پر كنٌد.

تو اٌن مرحله به قسمت الٌه ها بر
مً گردٌم .كلٌد  Dرو فشار دهٌد تا
رنگ ها به عالت پٌش فرض
برگردند.
فٌلتر زٌر رو اجرا كنٌد.
Filter/Render/Lighting
Effects

تنظمات مطابق شكل زٌر.

تو اٌن مرحله ٌه كپً از الٌه مون
مً گٌرٌم ...و اونو برعكسش مً
كنٌم )<--- (vertically
مراحل زٌر رو طً كنٌد) .تنظٌمات
طبق شكل روبرو(.
Image/Adjust for different
effects

باقً مراحل خٌلً آسونه  ...مٌتونٌد
با توجه با اشكال زٌر مراحل رو
طً كنٌد و كارتون رو تموم كند.

 : Dمً دونم ٌه مقدار مشكل بود ولً امٌدوارم مراحل رو به خوبً انجام داده باشٌد.

نحوه ساخت  CDدر فتوشاپ

در اٌن مقاله شما نحوه ساخت سً دي
را مً آموزٌد.

طبق معمول ٌك فاٌل جدٌد اٌجاد نماٌٌد
اندازه آن بستگً به طرح شما دارد
من براي طرح خودم انداره  400در
 400پٌكسل رو انتخاب كردم
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ابزار  elliptical marqueeرو بر
دارٌد و مطابق شكل داٌره اي ترسٌم
كنٌد .دقت كنٌد كه داٌره مورد نظر
در مركز كادر قرار بگٌره.

ٌه الٌه جدٌد باز كنٌد<---- .

ابزار  gradient toolرو بر دارٌد
و مطابق شكل روبرو رنگ اون رو
تنظٌم كنٌد...

به كادرمون بر مً گردٌم و مطابق
شكل ماوس را در مركز داٌره قرار
داده و به طرف چپ حركت مٌدٌم...
در آخر هم كارمون مانند شكل روبرو
مٌشه.

تو اٌن مرحله رنگ Foreground
رو سبز قرار مٌدٌم .و مراحل زٌر
رو انجام مٌدٌم) .تنظٌمات طبق شكل
<----(2
)شكل (1

Edit/Fade Fill

)شكل (1

)شكل (2

تو اٌن مرحله باٌد مركز كارمون رو
طبق شكا روبرو خالً كنٌم...
با فشردن كلٌد  Deleteاضافه ها رو
حذف مً كنٌم.
حالت انتخاب را غٌر فعال نكنٌد.
رنگ  Foregroundرا سفٌد
بزارٌد و به  Edit/Fillبروٌد .بعد از
اون هم به
Select/Modify/Contract
رفته و  20را براي اون انتخاب

كنٌد .و باز هم با فشردن كلٌد
 Deleteكار اٌن مرحله رو به پاٌان
مٌدٌم.

بر روي الٌه مون دو بار كلٌك كنٌد
تا پنجره مربوط به الٌه ها باز بشه.
بعد از اون هم  Bevelرو انتخاب
كنٌد و تنظٌمات اون رو مطابق شكل
انجام دهٌد.

آخر كار <-----------

آموزش روتوش كردن عكس در فتوشاپ

آموزش روتوش کردن عکس ) ( Retouch
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شما در اٌن آموزش ٌاد خواهٌد گرفت که چگونه بتوانٌدلکه های موجود در عکستون رو از بٌن ببرٌد
کاربرد اٌن آموزش بٌشتر در عکاسی و ترمٌم عکس های قدٌمی مٌباشد ,سطح اٌن مقاله متوسط مٌباشد.

از اول

از آخر

طرز روتوش کردن:

اول از همه وارد  Quick Mask Modeبشٌن و با ٌه  Brushلبه نرم  Soft Brushقسمت های مورد نظر رو
رنگ کنٌد.
حاال از حالت  Quick Mask Modeخارج بشٌد.
به  Inverse < Selectبرٌد تا قسمت داخل صورت  selectبشه ) ( Ctrl+Shift+I

به مسٌر  Scratches & Dust < Noise < Filterبرٌد و به تناسب عکستون شعاع و مقدار مخلوط شدن رنگها رو

با هم انتخاب بکنٌد.
برای اٌن عکسمون من تنظٌمات باال رو مناسب دٌدم
حاال با  CTRL+Dقسمتى رو که انتخاب کرده بودٌد  Deselectبکنٌن.

عکس نهاٌی در پاٌان کار

طراحً دم موش سه بعدي.

آموزش ساخت دم موش )(d3
ٌه فاٌل جدٌد در اندازه x250250
با رنگ زمٌنه )( B9CCD9#
اٌجاد کنٌدٌ.ه الٌه جدٌدباز کنٌد نام
الٌه رو مٌتونٌد  tentacleبزارٌد.
و با استفاده از ابزار marquee
 toolشکل روبرو را اٌجاد
کنٌد .اندازه مستطٌل اٌجاد شده
 x24018می باشد .و آخر کار هم
داخل اون رو با رنگ مشکی پر
کنٌد.

ٌک فاٌل جدٌد اٌجاد کنٌد و طبق
مرحله اول باز هم مستطٌل را با
اندازه های گفته شده اٌجاد ولی اٌنبار
رنگ آن را با  FCFCFC#پر
کنٌد .به شکل روبرو دقت کنٌد.

مراحل زٌر را طی کنٌد.
Filter>Blur>Gaussian Blur
 radiusرا برابر با  4قرار دهٌد,
خوب حاال وقتش رسٌده که دو الٌه
ای رو که دارٌم با هم دٌگه ادغام
کنٌم (Ctrl+E) .حاال ما ٌه الٌه
بٌشتر ندارٌم با استفاده از کلٌد مٌانبر
 Ctrl+Dالٌه مون رو deselect
می کنٌم.

تو اٌن مرحله باٌد شکل مستطٌلمون
رو  distortکنٌم ,مراحل زٌر رو
انجام دهٌد.
Edit>Transform>Distort
کلٌد های  SHIFT+ALTرو هم
زمان با هم بگٌرٌد و توسط ماوس
مطابق شکل روبرو گوشه کادر
مستطٌلمون رو به طرف راست
حرکت مٌدٌم که با کمی دقت مطابق
شکل روبرو اٌجاد مٌشه.

فٌلتر زٌر رو بر روی شکلمون
انجام بدٌد.
Filter>Distort>Shear
به شکل روبرو دقت کنٌد.

فٌلتر زٌر رو انجام بدٌد.
Filter>Artistic>Plastic
Wrap
مقادٌر زٌر رو اعمال کنٌد.
Settings: Highlight
Strenght : 9
Detail : 9
Smoothness : 2

در اٌن مرحله دو کلٌک بر روی
الٌمون مٌکنٌم تا پنجره مربوط به
الٌه ها باز بشه و drop shadow
رو فعال می کنٌم و در نهاٌت مقادٌر
زٌر را اعمال کنٌد.
Blend Mode: Normal
Color: Black
Opacity: 30 %
Angle: 90
Distance: 2
Spread: 0
Size: 5
تو اٌن مرحله کارمون دٌگه تموم
شده

اٌنجا من اومدم ٌه مقدار کارمون رو
به سلٌقه خودم رنگ کردم.

وقتی با جارو دنبال ٌه موش کنی
آخر سر هم همچٌن چٌزی مٌشه;) .
امٌدوارم از اٌن آموزش لذت برده
باشٌد.
حتی از اٌن آموزش مٌشه با اٌجاد
چند نوع دٌگه از اٌن شکل رٌشه
درخت هم اٌجاد کنٌد .سعی مٌکنم
آموزش ساخت رٌشه درخت رو هم
تو ساٌت قرار بدم.

نحوه اٌجاد و ساخت الكترٌسٌته اتمً

نحوه ساخت و اٌجاد الکترٌسٌته اتمی
WwW.AsHyaNeEh.cOm
سطح مقاله متوسط

ٌک صفحه جدٌد در اندازه
 x500500اٌجاد کنٌد با رنگ
زمٌنه . E13354#
رو منو ابزار
ابزار
بردارٌد و با استفاده از ٌک برش
کوچٌک مطابق شکل روبرو

همچٌن چٌزی اٌجاد کنٌد.

تو اٌن مرحله توسط ابزار
 smudgeکه در شکل مقابل هم
مشخص شده اون رو دارٌد و
شکل شماره  2رو اٌجاد کنٌد ٌه
مقدار وقت گٌره ولی دقت کنٌد
چٌزه خوبی مٌشه )حاال دقٌقا مثل
شکل شماره  2ما نشد زٌاد مهم
نٌست(.

)شکل (2

اٌنجا باٌد ٌه مقدار کارمون طبٌعی
تر بشه مراحل زٌر رو انجام بدٌد
تا کارتون مانند اٌن شکل  3در
بٌاد.

>Image
>Adjustments
Brightness/Contrast
خوب بعد از اٌن مرحله باال ٌه
کار دٌگم باٌد انجام بدٌد.
>Image
>Adjustments
Hue/Saturation

)تنظٌمات(

ٌه مقدار رنگ رو به سلٌقه
خودتون آبی کنٌد )تٌره تر(

)شکل (3
تو اٌن مرحله ٌه  duplicateاز
الٌه ای که دارٌم بگٌرٌد
) (Ctrl+Jبعد از اون هم فٌلتر
زٌر رو اعمال کنٌد.
Filter>Brush
Strokes>Spatter
تنظمٌات رو هم مٌتونٌد طوری
انجام بدٌد که به نتٌجه خوب که
رسٌد بعد اعمال کنٌد.

Pic No

امٌدوارم از اٌن آموزش لذت برده
باشد.
اٌن آموزش جهت آشناٌی شما با
ابزار  smudgeو dodge
بود
موفق باشد ;(

نحوه اٌجاد انفجار )انرژي( نوع دوم

اٌجاد انفجار 2
سطح مقاله  :متوسط
اول از هر چٌز ٌه صفحه جدٌد در
اندازه  x250250باز کنٌد .توجه
کنٌد هنگام باز کردن فاٌل
 backgroundفعال شده باشه.
کراکتر  Dرو برای رٌست کردن
رنگ فشار دهٌد

فٌلتر زٌر رو اعمال کنٌد.
filter > render > clouds

فٌلتر زٌر رو اعمال کنٌد.
> Filter > Pixelate

WwW.AsHyaNeEh.cOm

آشٌانه.کام

Mezzotint
البته فراموش نکنٌد که از منوٌی
که داخل فٌلتر باال بود long
 linesانتخاب کنٌد.

فٌلتر زٌر رو اعمال کنٌد.
Filter > Blur > Radial Blur
Choose 100
zoom
and best.

اٌن مرحله آخری هم  Ctrl+Uرو
فشار دهٌد تا کادر مربوط به
 Hue/Saturationباز بشه بعد
 Colorizeرو فعال کنٌد و رنگ
رو ٌا به آبی و ٌا به زرد تغٌٌر
بدٌد.
امٌدوارم اٌن آموزش هم مورد
قبول شما کاربران عزٌز قرار
گرفته باشه.

جلوه اي از كره خاكً در فضا

نحوه ساخت ٌک کره خاکی در فضا
سطح مقاله متوسط

ٌه فاٌل جدٌد با زمٌنه مشکی باز کنٌد  .مطابق
شکل روبرو ٌک داٌره رسم کنٌد و رنگ
ترکٌبی آن را همانند روبرو قرار دهٌد.
ٌه مقدار باٌد از طرف چپ کره ما روشن
باشه.
و ٌا اٌنکه فاٌل روبرو رو درٌافات کنٌد .فاٌل
زٌر فاٌل اٌجاد شده ٌه الٌه جدٌد اٌجاد کنٌد
و باز هم با رنگ مشکی اون رو پر کنٌد

اٌجاد  , lens flareمراحل زٌر را طی
کنٌد.
Filter > Render > Lens Flare
تنظٌمات مطابق شکل روبرو...
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اٌنجا باٌد ٌه مقدار به کارمون بلور بدٌم.
blur Gaussian < Blur < Filter

کار شما تا اٌن مرحله باٌد اٌن شکلی شده باشه.

از منوی ابزار  ,ابزار  eraser toolرو بر
دارٌد و ٌه مقدار پشت کره خاکی رو خالی
کنٌد.
که ٌه مقدار پرتو نور خودشو واقعی تر نشون
بده.

امٌدوارم از اٌن آموزش لذت برده باشٌد .اگر با
ٌه مقدار حوصله کارتون رو مثل عکس زٌر
واقعی تر در بٌارٌد کارتون زٌبا تر مٌشه .اٌنم
بود اٌجاد جلوه ای از کره خاکی در فضا(; .

اٌجاد جلوه اي خشن تر از ابرها

جلوه ای خشن تر از ابرها
سطح مقاله متوسط
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فاٌل مربوط به ابر خود را باز
کنٌد .مانند روبرو

در اٌن قسمت مراحل زٌر را
طی کنٌد.
> Image
> Adjustments
Levels
طبق شکل روبرو تنظٌمات
را انجام دهٌد.
که نتٌجه اون  ...شکل 2

شکل 2

مراحل زٌر رو انجام بدٌد.
تنظٌمات مطابق شکل روبرو.

موفق باشٌد ;(
به همٌن سادگی ابرهای خود را
خشن تر و واقعی تر نشان دهٌد.

در پاٌان

ساخت آدمك ,معرفً ابزارPen Tool

ساخت آدمک  .معرفی ابزار Pen
Tool
سطح مقاله متوسط
ٌه فاٌل جدٌد باز کنٌد و اون رو با
رنگ مشکی پر کنٌد.
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ابزار  tool Penرا از منو ابزار
بردارٌد.

طبق عکس های روبرو شکل
مقابل را رسم کنٌد.

شکل 1

شکل 2

شکل 3

شکل 4
اٌن مرحله ابزار  Point Toolرا
بردارٌد
گوشه کادری که ترسٌم کردٌد کلٌد کنٌد
و ٌه مقدار به اون انهنا بدٌد).شکل (5

شکل 5

شکل 6
خوب اٌن مرحله رنگشو تغٌٌر بدٌد.

ٌه الٌه جدٌد اٌجاد کنٌد و طبق شکل
روبرو دو تا مثلث اٌجاد کنٌد )هدف
ساخت چشم(

از مثلث ٌه  Duplicateبگٌرٌد.
(right click > Duplicate
layer),
بعد از اون هم مرحله زٌر...
(Edit > Transform > Flip
)Horizontal
شکل 8
شکل 7

شکل 8
مرحله زٌر رو انجام بدٌد.
(Right click > Blending
options).
کادر مروبوط به الٌه ها را باز کنٌد.
) 9شکل( Outer Glow
)شکل Inner Glow (10

شکل 9

;(
موفق باشد
کارمون به پاٌان رسٌد امٌدوارم لذت
برده باشد.

شکل 10

هدف از اٌن آموزش فقط جهت آشناٌی
با ابزار  Pen toolبود.

شکل پاٌان کار

در ابتدا رنگ مشكلً كامل را براي رنگ زمٌنه خود
انتخاب نماٌٌد ،سپس ٌك فاٌل جدٌد با اندازه عرض 800 :و
ارتفاع 300 :و با انتخاب گزٌنه Background Color
براي  Contentsاٌجاد نماٌٌد.
پس از اٌجاد فاٌل متن خود را تاٌپ نماٌٌد )مثال:
 (MajidOnlineو رنگ سفٌد را به عنوان رنگ متن
انتخاب نماٌٌد .سپس كلٌد هاي  Ctrl+Aرا بفشارٌد تا كل
كار انتخاب شود .بعد به منوي Align To < Layer
 Selectionرفته و گزٌنه  Vertical Centersرا
انتخاب نماٌٌد .دوباره به همان قسمت رفته و اٌن بار گزٌنه
 Horizontal Centersرا انتخاب نماٌٌد) .اٌن گزٌنه
هاي هنگام انتخاب ابزار  Tool Moveدر قسمت
 Optionابزار دٌده مً شود :

(
حال كلٌدهاي  Ctrl+Shift+Cرا بفشارٌد تا از كل كار
كپً در حافظه كپً بردارد و سپس با فشردن كلٌدCtrl+V
آنرا  Pasteكنٌد) .توجه داشته باشٌد كه اٌن الٌه حتما زٌر
الٌه متن و باالي الٌه  Backgroundقرار داشته باشد. (.
حاال كلٌد  Ctrl+Eرا بفشارٌد تا الٌه جدٌد كه ساخته اٌد و
الٌه  Backgroundبا هم ٌكً شوند ) (Mergeشوند.
)توجه داشته باشٌد كه حتما باٌد الٌه جدٌدي كه اٌجاد كرده
اٌد را انتخاب كرده باشٌد تا با الٌه زٌر خود ٌعنً الٌه
ٌ Backgroundكً شوند (.سپس مً باٌست الٌه متن
خود را مخفً نماٌٌد تا بتوانٌد راحت تر كار خود را ادامه
دهٌد براي اٌن كار بر روي كه در كنار الٌه قرار دارد
كلٌك نماٌٌد.
در اٌن مرحله شما باٌد به الٌه  Backgroundخودتان ٌك
سري افكتها اعمال نماٌٌد .ابتدا به منوي< Filter
 Polar Coordinates < Distortبروٌد و گزٌنه
 Polar to Rectangularرا انتخاب نماٌٌد و سپس OK
كنٌد.
سپس طرح خود را  90درجه بچرخانٌد .براي اٌنكار به
گزٌنه  CW °90 < Rotate Canvas < Imageرا
انتخاب كنٌد.
حاال به منوي  Stylize < Filterرفته و گزٌنه  Windرا
انتخاب نماٌٌد  .در پنجره كه باز مٌشود گزٌنه Methodرا
در حالت  Windقرار دهٌد و در قسمت  Directionگزٌنه
 From the Rightرا انتخاب نماٌٌد .اٌن كار را باٌد 2
بار انجام دهٌد .بعد از اٌنكه اٌن كارها را انجام دادٌد به
همان قسمت رفته و گزٌنه  From the Leftرا انتخاب
نماٌٌد .اٌن كار را نٌز باٌد  2بار انجام دهٌد .بعد از انجام
اٌن كارها دوباره به همان قسمت بروٌد و اٌن دفعه From
 the Rightرا انتخاب نماٌٌد .پس در كل شما مً باٌست
 5بار ٌك افكت به نام  Windرا بر روي اٌن الٌه اما هر
دفعه با مقادٌر متفاوت انجام دهٌد.
نكته :براي راحتً كار مً توانٌد پس از انتخاب فٌلتر و
براي اعمال دفعه دوم از كلٌدهاي  Crtl+Fاستفاده نماٌٌد و
براي اٌنكه بخواهٌد مقادٌر فٌلتر را تغٌٌر دهٌد كلٌدهاي
 Ctrl+Alt+Fرا بفشارٌد.

حاال باٌد عكس طرح خود را بچرخانٌد و مانند حالت اولش
كنٌد .براي اٌنكار بر روي گزٌنهRotate < Image
 CCW °90 < Canvasكلٌك نماٌٌد.

دوباره به قسمت Polar < Distort < Filter
 Coordinatesبروٌد و اٌن بار گزٌنه Rectangular
 to Polarرا انتخاب نماٌٌد.

سپس گزٌنه  Radial Blurرا از قسمت Blur < Filter
انتخاب نماٌٌد .مقادٌر آنرا مانند زٌر تغٌٌر دهٌد:
Amount: 50
Blur Method: Zoom
Quality: Good

حاال به الٌه متن خود بازگرٌد آنرا فعال سازٌد تا نماٌش
داده شود  .مً بٌنٌد كه بدلٌل سفٌد بودن رنگ آن با طرح
شما تداخل پٌدا مٌكند .پس رنگ متن خود را به رنگ
مشكلً كامل تغٌٌر دهٌد.

حاال از الٌه متن خود ٌك كپً بگٌرٌد .براي اٌن كار مً
توانٌد به قسمت  Duplicate Layer < Layerبروٌد و
ٌا اٌنكه بر روي الٌه متن كلٌك كرده و آنرا كشٌده و بر
رها كنٌد.
روي كلٌد
حاال بر روي الٌه جدٌدي كه اٌجاد نمودٌد )مانند:
 (MajidOnline Copyدوبار كلٌك كنٌد تا پنجره افكتها
باز شود .سپس گزٌنه  Outer Glowرا انتخاب نماٌٌد و
مقادٌر زٌر را به آنها نسبت دهٌد:
Blend-Mode: Screen
Opacity: 40%
noise: 0%
]Color: White [#FFFFFF
Technique: Softer
Spread: 0%
Size: 20px
) ( Contour: Linear
)Anti-aliased: On (checked
Range: 60%
Jitter: 0%
سپس به الٌه متن اولٌه خود بازگردٌد )مانند:
 (MajidOnlineحاال كلٌدهاي  Ctrl+Tرا بفشارٌد و
سپس بر روي طرح خود كلٌد سمت راست ماوس را
بفشارٌد و گزٌنه  Flip Verticalرا انتخاب نماٌٌد ) .براي
اٌن كار شما مٌتوانٌد از راه < Transform < Edit
 Flip Verticalنٌز اقدام كنٌد( .پس از اٌنكار الٌه متن
خود را به سمت پاٌٌن بكشٌد تا باالترٌن نقطه اٌن الٌه بر
براي اٌنكه بهتر متوجه منظور من بشوٌد من در اٌن عكس
پاٌٌن ترٌن نقطه الٌه متنً كپً شده مماس شود.
مجٌدآنالٌن را با رنگ قرمز نوشته ام اما شما در طرح خود با
)اصطالحا" طرح متن شما حالت آٌنه اي پٌدا كند(
همان رنگ مشكً بنوٌسٌد.

پس از اٌن كار كلٌد  Tرا بفشارٌد تا ابزار  Textانتخاب
شود سپس به قسمت  Optionاٌن  Toolبروٌد و بر روي
كلٌك نماٌٌد .در پنجره اي كه باز مٌشود ابتدا
كلٌد
گزٌنه  Arcرا به  Styleنسبت دهٌد .سپس تمامً مقادٌر
وارد شده را صفر نماٌٌد بجز مقدار Vertical
 Distortionكه مقدار آن را مً باٌست  50-قرار دهٌد.

طرح شما پس از اعمال تمام مراحل تا اٌنجا مً باٌست
مانند شكل روبرو شود.

حاال موقع آن رسٌده است تا طرح خود را رنگً نماٌٌم.
براي اٌن كار مٌتوانٌد از امكان جالبً كه فتوشاپ براي ما
گذاشته است استفاده كنٌم .اٌن امكان جالب
 Hue/Saturationنام دارد .براي اٌن كار بر روي كلٌد
كه در پاٌٌن پنجره  Layersقرار دارد كلٌك كنٌد و
در منوًٌ كه باز مً شود گزٌنه  Hue/Saturationرا
انتخاب نماٌٌد) .توجه داشته باشٌد قبل از اٌنكه اٌن الٌه را
اٌجاد نماٌٌد مً باٌست در باالترٌن الٌه خود قرار بگٌرٌد(.
در پنجره اي كه باز مً شود ابتدا گزٌنه Colorizeرا چك
بزنٌد .سپس مقادٌر زٌر را وارد نماٌٌد:
Hue: 210
Saturation: 100
Lightness: 0
حاال دٌگر طرح شما آماده شد.
خسته نباشٌد ;(

در شكل رو برو ترتٌب قرار گٌري الٌه ها را مً بٌنٌد الٌه
هاي شما نٌز باٌد به همٌن ترتٌب قرار بگٌرند

در اٌن درس شما طرٌقه ساخت  chromeTextرا در فتوشاپ ٌاد مٌگٌرٌد.
توجه داشته باشٌد تمامً مراحلً كه در اٌن درس ذكر مً شوند بر حسب قسمتهاي موجود در فتوشاپ 7مً باشد كه با كمً تفاوت
دٌگر فتوشاپها نٌز همٌن قسمتها را نٌز در بر دارند.

شما خودتان مً توانٌد مقادٌر ذكر شده در اٌنجا را برحسب مورد نٌاز و عالقه خود تغٌٌر دهٌد  ,اٌن مقادٌر فقط براي مثال مً باشد.
اٌن آموزش از ساٌت مشابه خارجً درٌافت شده و با ٌكسري تغٌٌرات به زبان فارسً ترجمه شده است از شما تقاضا دارم چنانچه از اٌن
آموزش در جاًٌ دٌگر مٌخواهٌد استفاده نماٌٌد حتما نام و آدرس اٌن ساٌت را نٌز قٌد نماٌٌد.
طرح شما پس از طراحً مً باٌست مانند شكل روبرو شود <<<

براي شروع كار ٌك فاٌل با اندازه  200× 200و با  dpi72و
حالت رنگ  RGBو  Transparentاٌجاد نماٌٌد.

متن خود را تاٌپ نماٌٌد  .سپس با پاٌٌن نگاه داشتن كلٌد Ctrlبر
روي الٌه متن خود كلٌك نماٌٌد تا متن انتخاب شود .حال ٌك
الٌه جدٌد درست كنٌد و در آن الٌه با شماره رنگ 595959#
محل انتخاب شده را رنگ نماٌٌد.

عكس شماره ٌك

سپس با شماره رنگ  262626#در همان الٌه اي كه قرار
دارٌد به محل انتخابً خود با مقادٌر زٌر  Strokeدهٌد:
Edit\Stroke
With: 5px
Location : Inside

عكس شماره دو

سپس ٌك الٌه جدٌد اٌجاد نماٌٌد .بعد از آن به قسمت
 Select\Modify\Contractبروٌد و مقدار  12را وارد نماٌٌد
) اٌن مقدار بستگً به قطر متن شما دارد كه مً توانٌد آنرا به مٌل
خود تغٌٌر دهٌد(  .جال در الٌه جدٌدي كه اٌجاد نمودٌد محل
انتخابً را با رنگ سفٌد پر نماٌٌد .حال متن را از حالت انتخاب
در آورٌد )(Ctrl+D

عكس شماره سه

حال به قسمت  Filtter\Blur\Gaussian Blurرفته و مقدار
 px5را وارد نماٌٌد .بعد حالت ) (modeالٌه را از  normalبه
حالت  Overlayتغٌٌر دهٌد .بعد الٌه متن خود را )شكل شماره
دو( را با پاٌٌن نگاه داشتن كلٌد  Ctrlو كلٌك بر روي الٌه متن
آنرا انتخاب كنٌد و سپس به پنل  Channelsرفته و بر روي
كلٌد  channel Save selection asكلٌك نماٌٌد ) (.
بعد از روي الٌه جدٌد كه ساخته شد )ٌ (Alpha1ك الٌه دٌگر
درست نماٌٌد  .براي اٌن كار الٌه  Alpha1را گرفته و بر روي
كلٌد  Create new channelبكشٌد و سپس رها نماٌٌدٌ ) .ا
اٌنكه بر روي الٌه كلٌد سمت راست ماوس را بفشارٌد و از
منوًٌ كه باز مً شود گزٌنه  Duplicate channelرا انتخاب
نماٌٌد(
حال عملٌات زٌر را بر روي اٌن الٌه اعمال نماٌٌد:
pixels 9 < Filter\Blur\Gaussian Blur
pixels 6 < Filter\Blur\Gaussian Blur
pixels 3 < Filter\Blur\Gaussian Blur
pixel 1 < Filter\Blur\Gaussian Blur

عكس شماره چهار

حال به پنل  Layresبازگردٌد .الٌه متن خود را انتخاب نماٌٌد و
به قسمت  Filtter\Render\Lighting Effectsرفته و مطابق
شكل روبرو عمل نماٌٌد <<<

دٌدن عكس در اندازه بزرگتر اٌنجا كلٌك كنٌد براي

جاال دوباره كلٌد  Ctrlرا پاٌٌن نگاه دارٌد و بر روي الٌه متنتان
كلٌك كنٌد تا انتخاب شود .حال به گزٌنه
 Select\Modify\Contractرا انتخاب نماٌٌد و مقدار px1
را وارئ كنٌد .حال كلٌدهاي  Ctrl+Shift+Iرا بفشارٌد كه حالت
انتخابً شما بر عكس شود سپس كلٌد  Deleteرا بفشارٌد تا
اضافه هاي الٌه پاك گردد .حال  Ctrl+Dرا بفشارٌد تا الٌه
 Deselectشود.

پنج عكس شماره

حال بر روي كلٌدCreate new fill or adjustment layer
( كلٌك نماٌٌد و از منوًٌ كه باز مً شود گزٌنه
)
 Curvesرا انتخاب نماٌٌد .تنظٌمات پنجره محاوره اي كه باز
مً شود را مطابق شكل روبرو تنظٌم كنٌد <<<

دٌدن عكس در اندازه بزرگتر اٌنجا كلٌك كنٌد براي

سپس دوباره بر روي كلٌدadjustment Create new fill or
 layerكلٌك كنٌد و دورباره گزٌنه  Curvesرا انتخاب نماٌٌد و
مقادٌر آنرا مانند شكل روبرو تنظٌم كنٌد <<<

دٌدن عكس در اندازه بزرگتر اٌنجا كلٌك كنٌد براي
خب حاال دٌگر كار ساخت  chromeTextما تمام شده است.
چنانچه ماٌل به تعوٌض رنگ باشٌد مً توانٌد الٌه متن را انتخاب
نماٌٌد و از  Create new fill or adjustment layerگزٌنه
 Hue/Saturationرا انتخاب نماٌٌد و با چك مارك زدن گزٌنه
 colorizeدر پنجره  Hue/Saturationرنگ مورد دلخواه
خود را انتخاب نماٌٌد.
مثال با وارد كردن اعداد زٌر مً توانٌد طرحً مانند شكل روبرو
اٌجاد نماٌٌد:
Hue : 0
Saturation : 57
51+ : Lightness

كار نهاًٌ

در اٌن درس شما آموزش مً بٌنٌد كه چگونه ٌك نوشته زنگ زده درست كنٌد.
در اٌن درس كار با الٌه هاي  Channelرو ٌاد مً گٌرٌد و با ٌكً از كاربردهاي آن آشنا مً شوٌد.
اٌن آموزش سطح متوسطً دارد كه با كمً دقت اكثر كاربران فتوشاپ مٌتوانند آنرا انجام دهند .مبناي كار در اٌن آموزش بر حسب
فتوشاپ  7مً باشد.
طرح شما پس از كامل شدن مٌباست مانند شكل زٌر شود

ابتدا ٌك فاٌل جدٌد با اندازه  x400400اٌجاد
نماٌٌد .سپس از  Actionهاي استاندارد فتوشاپ
) (7براي درست كردن ٌك شكل زمٌنه باشٌد استفاده
كنٌد .من در اٌن تمرٌن از Rusted Metal
استفاده كرده ام )اگر فتوشاپ خود را كامل نصب
كرده باشٌد با  Loadكردن اكشن Textures
موجود در شاخه Presets\Photoshop
 Actionsمٌتوانٌد از دسته بندي  Textureگزٌنه
 Rusted Metalرا انتخاب نماٌٌد تا براي شما
عكس زمٌنه را بسازد(

سپس ابزار متن را انتخاب كنٌد و متن خود را تاٌپ
نماٌٌد .سپس متن با كلٌك راست كردن بر روي الٌه
متن خود و انتخاي گزٌنه  Rasterize Layerالٌه
متن خود را از حالت متنً خارج كنٌد .و سپس با
نگاه داشتن كلٌد  Ctrlو كلٌك بر روي الٌه  ،متن
خود را انتخاب نماٌٌد.

حال به پنل  Channelsرفته و در آنجا كلٌد
 selection as channel Saveرا بفشارٌد.
حاال ٌك الٌه جدٌد در پنل كانالها اٌجاد مً شود .در
حالت عادي نام الٌه  Alpha1نامٌده مً شود كه
شما با دوبار كلٌك كردن بر روي الٌه نام آنرا به
 textتغٌٌر دهٌد .حاال بر روي اٌن الٌه كلٌك كنٌد و
آنرا بكشٌد و بر روي كلٌد Create new
 channelرها كنٌد تا از روي الٌه شما كپً گرفته
شود .نام اٌن الٌه را  lightقرار بدهٌد.

حاال گزٌنه  Filter/Blur/Gaussian Blurرا
انتخاب كنٌد .سپس عدد  8را وارد نماٌٌد .بعد از
 OKكردن كلٌد  Ctrl+Alt+Fرا بفشارٌد تا دوباره
همٌن افكت اجرا شود و اٌن بار عدد  4را وارد
نماٌٌد .اٌن كار را براي اعداد  2و  1نٌز انجام
دهٌد .پس در كل شما  4بار باٌد اٌن افكت را بر
روي الٌه  lightخود اعمال نماٌٌد .حاال كلٌدهاي
 Ctrl+Shift+Lرا بفشارٌد .اٌنكار سبب مً شود تا
 Levelكار بصورت اتوماتٌك تنظٌم شود .حاال كلٌد
 Ctrl+Iرا بفشارٌد و بعد از آن كلٌد  Delرا بزنٌد
تا دور الٌه ما حذف شود .خب حاال كلٌد Ctrl+D
را بفشارٌد.
حاال به پنجره الٌه ها بازگردٌد .در آنجا بر روي
الٌه  Backgroundخود كه آنرا با  Textureپر
كرده اٌد كلٌك نماٌد و آنرا بكشٌد و بر روي كلٌد
 create new layerرها كنٌد تا ٌك الٌه جدٌد
اٌجاد شود .نام الٌه جدٌد را  rustبگذارٌد .حاال
مٌتوانٌد الٌه متن خود را مخفً كنٌد )براي اٌنكار
بر روي عكس چشمً كه در سمت چپ الٌه وجود
دارد كلٌك كنٌد( حاال گزٌنه
 Filter/Render/Lighting Effectsرا انتخاب
كنٌد .سپس مقادٌر زٌر را وارد نماٌٌد) .توجه داشته
باشٌد ابتدا الٌه  rustرا فعال نماٌٌد بعد افكت را
اجرا نماٌٌد تا افكت بر روي الٌه  rustاعمال شود(
Light Type: Spotlight
Intensity : 35
Focus : 64
Gloss : -65
Material : 0
Exposure : 0
Ambiance : 25
را قبال اٌن الٌه( Texture Channel : Light
)در كانلها ساخته اٌد
White is high : Checked
Height : 100
)توجه داشته باشٌد انتخاب مسٌر نور پردازي بر
عهده خودتان است كه به عنوان مثال مٌتوانٌد مانند
شكل عمل كنٌد( حاال كلٌد  OKرا بفشارٌد.

حاال تقرٌبا تمام كار را انجام داده اٌد فقط ٌكم زٌبا
كار مانده است كه مٌتوانٌد آنها را بصورت زٌر
انجام دهٌد .كلٌد  Ctrlرا پاٌٌن نگاه دارٌد و سپس بر
روي الٌه اصلً متن خود )كه آنرا مخفً كرده اٌد(
كلٌك كنٌد تا آنرا انتخاب كند .سپس كلٌدهاي
 Ctrl+Cو سپس  Ctrl+Vرا بفشارٌد تا از آن كپً
بردارٌد) .توجه داشته باٌد شما همچنان مً باٌست
در الٌه rustباشٌد( .الٌه اي را كه  Pasteكرده
اٌد effectبنامٌد.

ها ترتٌب قرار گٌري الٌه

حاال بر روي الٌه  Effectدوبار كلٌك كنٌد تا پنجره
افكتهاي الٌه باز شود) .براي اٌن كار مٌتوانٌد از
منوي  Layerو سپس  Style Layerاٌن كار را
انجام دهٌد (.حاال گزٌنه  Drop Shadowرا
انتخاب نماٌٌد ومقادٌر آنرا مانند زٌر تغٌٌر دهٌد:
Blend Mode : Linear Light
Color : 4A1E06
Angle : -97
Distance : 0
Spread : 0
Size : 5

 را انتخاب نماٌٌد وOuter Glow حاال گزٌنه
:مقادٌر زٌر را وارد نماٌٌد
Blend Mode : Multiply
Opacity : 100
Noise : 0
Color : FF8820
Technique : Softer
Spread : 0
Size : 10

 را انتخابBevel and Emboss سپس گزٌنه
:كنٌد و مقادٌر زٌر را وارد كنٌد
Style : Inner Bevel
Technique : Softer
Depth : 21
Direction : Up
Size : 65
Soften : 0
Angle : -97
Altitude : 45
Highlight Mode : Vivid Light
Color : FF8006
Opacity : 100
Shadow Mode : Multiply
Color : 000000
Opacity : 15

 طرح شما آماده... را بفشارٌدOk  حاال كلٌد...خب
... خسته نباشٌد...شد
حاال اگر بخواهٌد مٌتونٌد به سلٌقه خودتون
(; طرحتونو تزٌٌن كنٌد

Scan Lines
در اٌن آموزش شما طرٌقه انداختن خطوط موزونً را بر روي شكل آموزش مً بٌنٌد.
اٌن كار باعث مً شود كار شما حالت مدرنتر و جذابتر جلوه كند.
همانطور هم كه در پاٌان آموزش گفته شده است شما مٌتوانٌد بسته به طرح خود رنگها  ،حاالت و ٌا درصد ضفافٌت الٌه را تغٌٌر
دهٌد.
طرحً مانند شكل زٌر مد نظر ما مً باشد:

ابتدا ٌك فاٌل جدٌد با اندازه  x42اٌجاد نماٌٌد )عرض  2و
ارتفاع  (4حالت  Backgroundآنرا در حالت
 transparentقرار بدهٌد.

سپس محٌط كاري را بزرگ نماًٌ كنٌد  .به اندازه اي كه به
آن كامال تسلط داشته باشٌد .حاال ابزار  Tool Pencilرا
انتخاب كنٌد و مانند شكل روبرو باال ٌا پاٌٌن كار ٌك نقطه
اٌجاد كنٌد).دقت كنٌد كه اندازه نوك قلم باٌد  3باشد(

حاال كلٌدهاي  Ctrl+Aرا بفشارٌد تا كل كار انتخاب شود
سپس از منوي  Editگزٌنه  Define Patternرا انتخاب
كنٌد و در پنجره اي كه باز مٌشود ٌك نام مناسب براي
 Patternخود انتخاب كنٌد.

پس از فشردن كلٌد  OKشكل شما به گروه  Patternها
اضافه مً شود.
حاال در فاٌل عكس مورد نظر ٌك الٌه جدٌد اٌجاد نماٌٌد.

سپس به منوي  Editرفته و گزٌنه  Fillرا انتخاب كنٌد.
از قسمت  Useگزٌنه  Patternرا انتخاب كنٌد و در
قسمت  Custom Patternطرحً را كه تبدٌل به
 Patternكردٌد را از لٌست انتخاب كنٌد .سپس كلٌدOK
ٌا بفشارٌد.

طرح شما مانند شكل روبرو مً شود.

سپس گزٌنه  overlayرا از قسمت حاالت الٌه انتخاب كنٌد
)در حالت معمولً مقدار آن  Normalمً باشد(

طرح شما آماده شده و مانند شكل روبرو مً شود) .شما
مٌتوانٌد بسته به طرح خود رنگ خطوط ،حالت الٌه ،و ٌا
درصد شفافٌت الٌه را تغٌٌر دهٌد تا شكل مورد نظر حاصل
شود(

خدا به نام

ابتدا ٌك فاٌل جدٌد با اندازه دلخواه و پس زمٌنه دلخواه اٌجاد کنٌد(CTRL+N) .
من براي کارم  300در  300پٌکسل و پس زمٌنه تٌره رو انتخاب کردم.

1

سپس ٌک الٌه جدٌد اٌجاد نموده و کلٌد  Shiftرا نگه دارٌد و با استفاده از
ابزار ٌ Eliptical Marquee Toolک داٌره با اندازه دلخواه بر روي الٌه
جدٌدي که اٌجاد نمودٌد رسم کنٌد.
رنگ  Foregroundرا به  E21F01تغٌٌر دهٌد و سپس کلٌد  Shift+F5را
بزنٌد و  Color Foregroundرا انتخاب کنٌد.
Fill : Color : E21F01 < Edit < Menu
مانند شکل

2

حاال بر روي الٌه جدٌدي که اٌجاد نمودٌد دوبار کلٌک کنٌد تا پنجره مربوط به
استاٌلها باز شود و وارد کزٌنه  Inner Glowشوٌد و مقادٌر روبرو را وارد
کنٌد.

طرح شما مٌباٌست مانند شکل روبرو شده باشد

سپس با استفاده از ابزار ٌ Elipse Toolک داٌره کوچک تر با رنگ سفٌد بر
روي داٌره قرمز رسم کنٌد و  Opacityاٌن الٌه را به  15درصد تغٌٌر دهٌد.

3

4

و حاال با استفاده از ابزار  TOOL PENو ٌا  TOOL MARQUEEبا
سلٌقه خودتون )و ٌا همانند شکل( اٌن الٌه را برش کاري کنٌد تا براق شود.
همانند شکل

و در آخر براي طراحً لوگوي فلش رنگ  235676#را انتخاب کنٌد و با
استفاده از ابزار ٌ TOOL PENک  Fرا ترسٌم کنٌد.
شکل نهاًٌ

5

بعد از ترسٌم  F؛ بر روي همٌن الٌه دوبار کلٌک کرده تا پنجره مربوط به
استاٌلها باز شود .گزٌنه  Inner Shadowو  Inner Glowو Gradient
 Overlayرا انتخاب و مقادٌر را همانند من وارد کنٌد.

طرح روبرو ٌك نمونه از همٌن آموزش است  .شما پس از پاٌان اٌن
آموزش طرحً مانند روبرو را خواهٌد داشت.
موفق و پٌروز باشٌد

پاٌان کار

ابتدا ٌك فاٌل با اندازه  x300300پٌكسل اٌجاد
نماٌٌد .سپس رنگ  Foregroundو رنگ
 Backgroundرا در حالت سٌاه و سفٌد قرار
1
دهٌد )ٌا كلٌد  Dرا بفشارٌد تا به حالت
پٌشفرض تبدٌل شود ٌا اٌنكه بر روي آٌكون
كوچك آن كلٌك كنٌد(.

سپس از منوي  render< Filterگزٌنه
2
 cloudsرا انتخاب كنٌد .

حاال از منوي Adjustment < Image
گزٌنه  Color Balanceرا انتخاب كنٌد .در
مربع اول عدد  -50و در مربع سوم عدد 50
را وارد كنٌد .سپس حالت Tone Balance
 3را به  Shadowsتغٌٌر دهٌد و در آن مقدار
خانه سوم را  50قرار دهٌد .دوباره مقدار
 Tone Balanceرا تغٌٌر دهٌد و در حالت
 Highlightsقرار دهٌد .اٌن بار هم در خانه
سوم عدد  50را وارد كنٌد.

حاال به ocean ripple < distort < filter
بروٌد .مقدار  ripple sizeرا برابر  6و
4
مقدار  magnitudeرا برابر  14قرار دهٌد و
سپس  OKكنٌد.

در آخر هم براي اٌنكه تكستچر شما زٌبا تر شود از
منوي  Adjustment < Imageگزٌنه Auto
 contrastرا انتخاب كنٌد.

ٌک صفحه به اندازه  250 * 200پٌکسل باز کرده سپس به منوی  Grain < Texture < Filterو مقادٌر زٌرا تغٌٌر
دهٌد:
Intensity = 100
Contrast = 100
Grain Type = Vertical
رنگ  Foregroundرا به رنگ سبز و رنگ  Backgroundرا به سٌاه تغٌٌر دهٌد .سپس به منوی < Filter
 Glow Neon < Artisticرفته و مقادٌر زٌرا تغٌٌر دهٌد.
Glow Size = 5
Glow Brightness = 15
رنگ سبز را برای  Glowانتخاب کنٌد.
به منوی  Glowing Edges< Stylize < Filerرفته و مقادٌر زٌرا تغٌٌر دهٌد.
Edge Width = 1
Edge Brightness = 15
Smoothness = 1
در نهاٌت شکل شما به صورت زٌر خواهد بود:

در ابتدا ٌك فاٌل با اندازه  x100480اٌجاد كنٌد .سپس به
منوي  Editرفته و از آنجا گزٌنه \ Preferences
 Grid & Guidesرا انتخاب كنٌد .سپس در قسمت
 Gridline everyعدد  20و سپس  Pixelرا انتخاب
كنٌد .براي  Subdivisionsنٌز مقدار  1را وارد كنٌد .حاال
كلٌد  OKرا بفشارٌد تا به محٌط فتوشاپ بازگردٌد .براي
فعال سازي  Gridبه منوي  Viewرفته و از آنجا گزٌنه
 Show \ Gridرا انتخاب كنٌد و ٌا از كلٌد مٌانبر
' Ctrl+Alt+استفاده كنٌد.
حاال بر روي ابزار ٌ Rectangle Toolك بار Right
 Clickكنٌد .از منوًٌ كه باز مٌشود گزٌنه Rounded
 Rectangle Toolرا انتخاب كنٌد.

در قسمت  Optionابزار مقدار  Radiusرا به  30پٌكسل
تغٌٌر دهٌد.

حاال به تعداد  5خانه افقً و  3خانه عمودي مربعً رسم
كنٌد) .توجه داشته باشٌد كه رنگ  Foregroundخود را
در حالت مشكً قرار دهٌد(
حاال از قسمت  Optionابزار گزٌنه Subtract from
 Shapeرا انتخاب كنٌد .با انتخاب اٌن گزٌنه شما هر شكلً
را كه بكشٌد از شكل قبلً كم مٌكند  .براي تفهٌم بٌشتر از
وسط شكلً كه در قبل اٌجاد كردٌد مقدار  1خانه عمودي و
 3خانه افقً ٌك مربع رسم كنٌد.

خب  ...حاال باٌد از روي اٌن طرحً كه رسم كرده اٌد چند
تاي دٌگر هم كپً بردارٌد .اما قبل از كپً برداري بر روي
الٌه اي كه شكل در آن وجود دارد ٌك بارRight Click
كنٌد ) اگر نام الٌه را عوض نكرده باشٌد نام آنShape 1
است( و سپس گزٌنه  Rasterize Layerرا انتخاب كنٌد.
حاال ابزار  Tool Moveرا انتخاب كنٌد ٌك كلٌد  Vرا
بفشارٌد .در حالً كه كلٌد  Alt+Shiftرا پاٌٌن نگاه داشته
اٌد الٌه را ٌك خانه سمت راست بكشٌد .با اٌن كار از روي
الٌه شما ٌك كپً بر داشته شد .اٌن كار را دوبار دٌگر انجام
دهٌد تا تعداد شكلهاي شما  4تا شود .حاال  3الٌه جدٌد اٌجاد

شده است .به باالترٌن الٌه بروٌد و كلٌد  Ctrl+Eرا بفشارٌد
اٌن كار باعث مٌشود كه الٌه انتخابً با الٌه قبل خود
 Mergeشود .اٌن كار را  2بار دٌگر انجام دهٌد تا تعداد
الٌه هاي شكل شما فقط ٌكً شود )در اصل شما دو الٌه
دارٌد ٌكً الٌه  Backgroundو دٌگري الٌه Shape
(1
حاال باٌد حلقه هاي مٌانً را اٌجاد كنٌم .براي اٌنكار از وسط
حلقه هاي قبلً ٌك مستطٌل دٌگر با استفاده از ابزار
 Rectangle Tool Roundedبا اندازه  1خانه عمودي
و  5خانه افقً مانند شكل روبرو رسم كنٌد .اٌن كار را باٌد
انقدر ادامه دهٌد تا تمام حلقه ها به هم متصل شوند .حاال تمام
الٌه هاًٌ كه براي شكل اٌجاد شد را از روشً كه در مرحله
قبل گفته شد  Rasterize Layerكنٌد و سپس همه آنها را
به هم بچسبانٌد .حاال ما فقط  3الٌه دارٌم كه ٌكً الٌه
 Backgroundماست ٌكً الٌه مرحله قبل ٌعنً Shape
 1و ٌكً دٌگر الٌه اٌست كه از اٌن مرحله حاصل شد و نام
آن  Shape 2است.

اكنون دٌگر نٌازي به  Gridندارٌد  .مٌتوانٌد آنرا غٌر فعال
كنٌد .كلٌد هاي ' Ctrl+Alt+را بفشارٌد .حاال بر روي الٌه
 Shape 1خود دوبار كلٌك كنٌد تا پنجره  Styleباز شود.
در پنجره اي كه باز شد گزٌنه  Inner Glowرا انتخاب
كنٌد و سپس تنظٌمات آنرا مانند شكل روبرو تغٌٌر دهٌد.

سپس گزٌنه  Bevel and Embossرا تٌك بزنٌد و
تنظٌمات آنرا مطابق شكل روبرو تغٌٌر دهٌد.

حاال كلٌد  Okرا بفشارٌد تا به محٌط فتوشاپ برگردٌد .طرح
شما مانند شكل روبرو شده است )شكل  .(1حاال بر روي
كه در همان الٌه اي كه افكتهاي مرحله قبل را
شكل
اعمال كرده اٌد نماٌش داده مٌشود ٌك بارRight Click
كنٌد .از منوًٌ كه باز مٌشود گزٌنه Copy Layer Style
را انتخاب كنٌد .سپس به الٌه  Shape 2رفته و بر روي
الٌه  Right Clickكنٌد و از منوًٌ كه باز مٌشود گزٌنه
 Paste Layer Styleرا انتخاب كنٌد تا افكتهاًٌ كه بر
روي الٌه اول انجام داده بودٌد بر روي الٌه دوم نٌز انتقال
پٌدا كند .با اٌن كار طرح شما مانند شكل  2مٌشود.

شكل 1

شكل 2
رنگ  Backgroundرا به  830000#تغٌٌر دهٌد و
سپس به منوي  Filterبروٌد و گزٌنه Distort \ Ocean
 Rippleرا انتخاب كنٌد .مقدار  Size Rippleو Ripple
 Magnitudeرا  9قرار دهٌد و كلٌد  OKرا بفشارٌد .اٌن
كار را بر روي هر دو الٌه انجام دهٌد )پس از انجام اٌن
فٌلتر براي اعمال آن بر روي الٌه دٌگر براي راحتً كار
كافٌست كلٌد  Ctrl+Fرا بفشارٌد تا آخرٌن افكتً كه اعمال
كرده اٌد را بر روي الٌه حاضر نٌز اعمال كند(
حاال دوباره به منوي  Filterبروٌد و گزٌنه Noise \ Add
 Noiseرا انتخاب كنٌد .مقدرا  Amountرا برابر 14
قرار دهٌد و حالت  Distributionرا در حالت
 Gaussianقرار دهٌد .در آخر هم گزٌنه
 Monochromaticرا تٌك بزنٌد .مانند مرحله قبل اٌن
افكت را بر روي الٌه دٌگر نٌز اعمال نماٌٌد.

حاال دٌگر طرح ما آماده شد .فقط نٌاز به كمً تزٌٌن دارد );

صفحه اي را به اندازه  ۱۲۰در ۲۸۰پٌکسل با زمٌنه اي سفٌد
باز کنٌد.سپس رنگ  Forgroundخود را به اٌن رنگ
 F7AB5Fو  Backgroungرا به  F7DB7Fتغٌٌر دهٌد.
ٌک الٌه جدٌد بسازٌد و نام آنرا به  tipتغٌٌر دهٌد .براي اٌجاد
الٌه جدٌد به منوي  Layerرفته و گزٌنه  Layer < Newرا
انتخاب مً کنٌد .سپس در پالت الٌه ها بروي الٌه جدٌد کلٌک
کرده و آنرا به  tipتغٌٌر دهٌد .سپس با استفاده از ابزار انتخاب
مربع شکل محٌطً را به اندازه ۲۳در ۷۹پٌکسل انتخاب مً
کنٌد .پس از انتخاب محٌط انتخاب شده را با رنگ
 Foregroundپر کنٌد.
بعد به منوي فٌلتر رفته و گزٌنه  Add Noise < Noiseرا
انتخاب کرده و موارد زٌرا تغٌٌر دهٌدAmout= 5, :
 Distribution= Gaussianو  Monochromaticرا از
حالت انتخاب خارج مً کنٌم.

دوباره ٌک الٌه جدٌد ساخته و نام آنرا به  paperتغٌٌر
مٌدهٌم .توسط ابزار انتخاب مربع شکل ،مربعً را به اندازه
 ۲۳در ۱۶۶پٌکسل اٌجاد کنٌد و محٌط انتخاب شده را با رنگ
سفٌد پر کنٌد .براي اٌنکار مً توانٌد به منوي  Editرفته و
سپس  White < Contents < Fillانتخاب کرده  Okرا
کلٌک کنٌد .بعد از آن پاٌٌن محٌط انتخاب شده را را به باال
فٌلتر سٌگار وصل مً کنٌد.

بعد از آنکه مراحل قبل را تمام کردٌد الٌه هاي tipو paper
را به هم ) mergeادغام( کنٌد.بعد از آن ،اٌن فاٌل
 gradientرا دانلود کرده و آنرا نصب کنٌد.
روش نصب:
بعد از اٌنکه فاٌل را دانلود کردٌد آنرا از حالت فشرده )(Zip
خارج سازٌد .سپس فتوشاپ را باز کرده ابزار Gradient
را انتخاب كنٌد و سپس به قسمت  Optionابزار بروٌد در
قسمت انتخاب  Gradientبر روي فلش كوچكً كه در باال و
سمت راست پنجره وجود دارد كلٌك كنٌد سپس بروي گزٌنه
 Loadکلٌک کرده و آدرس فاٌل خود را نوشته و آنرا باز مً
کنٌد.

بعد از نصب  Gradientرا انتخاب کرده و کمً قبل و کمً
بعد از محٌط اتنخاب کشٌد تا شکل شما به صورت زٌر شود.
سپس آنرا از حالت انتخاب خارج ساخته بعد به گزٌنهmode
رفته و آنرا به حالت  Multiplyانتخاب مً کنٌد.
بعد از آن ٌک الٌه جدٌد دٌگري را ساخته و طبق شکل با
انتخاب ابزار سلکتشن مربع شکل شکلً را مً کشٌد .براي
عوض کردن رنگ نخ دور سٌگار به منوي < image
 hue/satursation > adjustرفته و  colorizeرا فعال
کرده و باستفاده از رنگ زرد )طالًٌ( آنرا پر خواهٌد کرد.
حاال نوبت به کشٌدن توتون سٌگار رسٌده ،براي اٌنکار ٌک
الٌه جدٌد ساخته و طبق شکل قسمت باالًٌ سٌگار را انتخاب
کرده و سپس با رنگ  E5F369آنرا پر کنٌد .سپس به منوي
 Add Noise < Noise < Filterرفته و اندازه ها را به
صورت زٌر تغٌٌر خواهٌد داد.
 Amount=26, Distribution=Gaussianو
 Monochromaticرا انتخاب کنٌد.
سپس به سلٌقه خود قسمتً از اٌن رنگ را پاک کنٌد ،در نهاٌت
شکل شما به صورت زٌر خواهد شد.

صفحه ای را به اندازه  ۳۰۰× ۳۰۰پٌکسل باز کنٌد .سپس کلٌد
 Dرا فشار دهٌد .به منوی فٌلتر رفته و گزٌنه < Render
 Cloudsرا انتخاب کنٌد.

به  curves< adjustments< imageرفته و نمودار را به
صورت شکل روبرو تبدٌل کنٌد.
به منوی  Selectرفته و  Color Rangeرا نتخاب کنٌد.
مقدار  fuzzinessرا به  ۲۰۰تغٌٌر دهٌد )البته اٌن مقدار
بستگی به صورت ابری که شما ساخته اٌد دارد( و گزٌنه
 Selectرا به حالت انتخاب قرار دهٌد.

به  Feather < Selectرفته و مقدار را به  ۲تغٌٌر دهٌد
سپس به  Clouds< Render< Filterبروٌد .توجه داشته
باشٌد شکل خود را از حالت انتخاب خارج نسازٌد.
به  Inverse < Selectو سپس به < Render < Filter
 Difference Cloudsبروٌد .به
 Saturation&Hue< Adjustments< Imageرفته و
سپس مقدار زٌرا تغٌٌر دهٌد:
 Hue = 146, Saturation = 50, Lightness = -7و
 Colorizeرا انتخاب کنٌد.
به  Add Noise < Noise < Filterرفته و مقدار
) (Uniform,Monochromatic, 20را تغٌٌر دهٌد .سپس
به  Craquelure < Texture < Filterبروٌد.
به منوی  Selectرفته و  Inverseرا برگزنٌد ،بعد به
 Saturation&Hue < Adjustments< Imageبروٌد و
مقدار زٌرا تغٌٌر دهٌد:
 Saturation = 61, Lightness = 8 ,202 = Hueو
 Colorizeرا انتخاب کنٌد) .سعی کنٌد تا رنگ به صورت
آبی تبدٌل شود(

به  Ocean Ripple < Distort < Filterرفته و مقدارها را
به  ۲و  ۱۰تغٌٌر دهٌد.
بعد از اتمام اٌن مراحل شکل را از حالت انتخاب خارج سازٌد.
در پاٌان شکل شما شبٌه شکل روبرو خواهد بود.

اگر هم دوست داشته باشٌد می توانٌد با رفتن به < Filter
 Spherize < Distortشکل را به صورت کره تبدٌل کنٌد.
پس از آنکه اٌن فٌلتر را اعمال کردٌد با انتخاب ابزار سلکت
داٌره ای ،داٌره ای را به اندازه کره زده و سپس با فشار دادن
ٌک زمان کلٌدهای  Shift + Ctrl + Iسلکت را وارونه کرده
و سپس کلٌد  Deleteرا فشار دهٌد .در پاٌان شما کره ای
همانند شکل زٌر خواهٌد داشت.

ابتدا ٌك فاٌل جدٌد با اندازه دلخواه اٌجاد نماٌٌد .من دراٌنجا
اندازه  640× 480را انتخاب كرده ام.

سپس ابزار  Horizontal Text Toolرا انتخاب كنٌد و
متن خود را تاٌپ نماٌٌد .رنگ مورد نظر خود را نٌز
انتخاب كنٌد .براي واضح بودن طرح بهتر است از ٌك
فونت تو پر با اندازه بزرگ )مثال  ( pt150استفاده كنٌد.
سپس بر روي الٌه كلٌد سمت راست ماوس را بفشارٌد و
گزٌنه  Rasterize Layerرا انتخاب كنٌد .حاال الٌه را
 dragكنٌد و بر روي كلٌد  Creat a new layerرها
كنٌد تا ٌك الٌه جدٌد اٌجاد شود.
حاال دو الٌه را با هم لٌنك كنٌد بدٌن صورت كه در پنجره
الٌه ها ،در آن خانه اي كه كنارش ٌك عكس چشم وجود
دارد كلٌك كنٌد .بدٌن صورت ٌكً از الٌه هاي ما در اٌن
دارد .حاال كلٌد
دارد و دٌگري شكل
خانه شكل
هاي  Ctrl+Tرا با هم بفشارٌد تا حالت Free
 Transformانتخاب شود  .سپس كلٌد هاي
 Ctrl+Shift+Altرا با هم نگاه داشته و بر روي گره
سمت راست پاٌٌن شكل كلٌك كنٌد و آنرا به سمت راست
تا حدي كه شكل متن به هم نخورد ،بكشٌد .سپس كلٌدها را
رها كنٌد و بر روي گره وسط باال كلٌك كنٌد و آنرا به
پاٌٌن بكشٌد .پس از رسٌدن به شكل مطلوب كلٌد Enter
را بفشارٌد.
حاال الٌه ها را از حالت لٌنك بودن با ٌكدٌگر خارج كنٌد
كلٌك كنٌد( سپس بر روي الٌه متن
)بر روي شكل
زٌرٌن دوبار كلٌك كنٌد تا پنجره افكتها باز شود .در پنجره
اي كه باز مٌشود گزٌنه  Bevel and Embossرا تٌك
بزنٌد و كلٌد  OKرا بفشارٌد )نٌاز به تغٌٌري در تنظٌمات
آن ندارٌد( مطمئن شوٌد كه ابزار  Arrow Toolانتخاب
شده است اگر اٌنطور نٌست كلٌد  Vرا بفشارٌد .حاال 9
بار كلٌد  Down Arrowرا بفشارٌد )اٌن نكته را ٌاد
آورد شوم كه منظورم از  Down Arrowهمان كلٌدهاي
مكان نما بر روي صفحه كلٌد است( تا الٌه مقداري پاٌٌن
آٌد.
حاال كلٌد  Altرا پاٌٌن نگاه دارٌد و  9بار كلٌد Up
 Arrowكه بر روي صفحه كلٌد شما است را بفشارٌد .با
اٌنكار  9الٌه جدٌد هر ٌك با فاصله  1پٌكسل اٌجاد مٌكنٌد.

خب ..تمام شد دٌگه منتظر چً هستٌد ); همٌن بود...
امٌدوارم كه بدردتون خورده باشه ...فقط ٌك نكته رو
عرض كنم كه براي اٌنكه كارتون راحت تر باشه و بتونٌد
بعدا روي متن كار كنٌد تمام الٌه هاًٌ كه اٌجاد شده را
ٌكً كنٌد براي اٌنكار همه آنرا را با هم لٌنك كنٌد و سپس
كلٌد  Ctrl+Eرا بفشارٌد.
اٌن هم از طرح بوجود آمده از تمرٌن اٌن جلسه ...فقط من
ٌكم اونو تزٌٌنش كردم);

طبق معمول ٌك فاٌل جدٌد با  Resolutionطراحً
مخصوص وب ٌعنً  dpi72اٌجاد نماٌٌد .اندازه آن بستگً
به طرح شما دارد .من در اٌنجا اندازه  300*209پٌكسل را
انتخاب كرده ام.

به پنل  Channelsبروٌد )اگر اٌن پنل در پنلهاي موجود
شما پٌدا نمٌشود به منوي  Windowرفته و از آنجا گزٌنه
كه در
 Channelرا انتخاب كنٌد (.سپس بر روي كلٌد
پاٌٌن پنل وجود دارد كلٌك كنٌد) .كلٌد a new Create
 ( channelسپس ابزار  Textرا انتخاب كنٌد و متن مورد
نظر خود را تاٌپ نماٌٌد .و پس از اتمام كلٌد هايCtrl+D
را بفشارٌد تا متن شما از حالت انتخاب خارج شود.

سپس به منوي  Filterرفته و گزٌنه
... Ripple < Distortرا انتخاب كنٌد .مقادٌر آنرا به
همان حالت پٌش فرض رها كنٌد و كلٌد OKرا بفشارٌد.

سپس به منوي  Filterرفته و گزٌنه < Blur
 Blur Gaussianرا انتخاب كنٌد .مقدار  Radiusآنرا
برابر  6قرار دهٌد.

حاال كلٌدهاي  Ctrl+Lرا بفشارٌد تا پنجره مربوط به
تنظٌمات  Levelنماٌش داده شودٌ .ااٌنكه از منوي
 Imagesگزٌنه  Adjustmentو سپس گزٌنه  Levelsرا
انتخاب كنٌد .مقادٌر آنرا به ترتٌب از سمت چپ به راست
برابر مقادٌر زٌر قرار دهٌد:
Input Levels: 120, 1.00 , 140

حاال در حالً كه كلٌد  Ctrlرا پاٌٌن نگاه داشته اٌد بر روي
الٌه اي كه در پنل كانالها ) (Channelsاضافه كردٌد كلٌك
كنٌد تا متن داخل آن انتخاب شود .سپس بر روي الٌهRGB
كلٌك كنٌد) .اٌن الٌه باالترٌن الٌه موجود در پنل
 Channelsاست(.
سپس به پنل  Layersبازگردٌد و ٌك الٌه جدٌد با كلٌك
اٌجاد كنٌد .حال كلٌد  Dرا بفشارٌد تا
كردن بر روي
رنگهاي پالت شما به حالت پٌش فرض تبدٌل شوند .سپس
كلٌدهاي  Alt+Backspaceرا بفشارٌد تا محلً كه انتخاب
شده است با رنگ مشكً پر شود .حاال كلٌد Ctrl+Dرا
بفشارٌد تا محدوده از حالت انتخاب خارج شود.

كه در پاٌٌن پنل الٌه ها وجود دارد
سپس بر روي كلٌد
كلٌك كنٌد و سپس از منوًٌ كه باز مٌشود گزٌنهDrop
 Shadowرا انتخاب كنٌد .مقادٌر آنرا مانند شكل روبرو
تنظٌم كنٌد.

سپس گزٌنه  Inner Shadowرا انتخاب كنٌد و مقادٌر آنرا
مانند شكل روبرو تنظٌم كنٌد.

سپس گزٌنه  Inner Glowرا انتخاب كنٌد و مقادٌر آنرا
مانند شكل روبرو تنظٌم كنٌد.

سپس به گزٌنه  Bevel and Embossبروٌد و سپس
تنظٌمات آنرا مطابق شكل روبرو تغٌٌر دهٌد .حالت Gloss
 Contourرا نٌز مطابق شكل زٌر تغٌٌر دهٌد و ٌا اٌنكه
فاٌل آنرا از از اٌنجا درٌافت كنٌد.

سپس گزٌنه  Textureرا از همان قسمت Bevel and
 Embossرا انتخاب كنٌد  .براي  Patternاٌن قسمت بر
روي فلشً كه در كنار شكل  Patternوجود دارد كلٌك كنٌد
سپس در سمت راست و باالي منوًٌ كه باز مٌشود ٌك فلش
كوچك دٌگر وجود دارد .بر روي آن فلش كلٌك كنٌد حاال
گزٌنه  ) Texture Fillكه در حالت عادي آخرٌن گزٌنه اي
است كه در منوًٌ كه باز مٌشود نماٌش داده مٌشود( را
انتخاب كنٌد .حاال اولٌن  Patternموجود در لٌست را
انتخاب كنٌد.

حاال گزٌنه  Stainرا انتخاب كنٌد و مقادٌر آنرا مانند شكل
روبرو تغٌٌر دهٌد.

حاال به عنوان آخرٌن كار گزٌنه  Color Overlayرا
انتخاب كنٌد و تنظٌمات آنرا مطابق شكل روبرو تغٌٌر دهٌد.

خدا به نام
افكت پالسماًٌ آموزش ساخت
ٌك صفحه جدٌد در اندازه  400در  400اٌجاد كنٌن و  Foreground Colorاون رو برابر  #747474و  Background colorاون رو سٌاه قرار بدٌن .
حاال فٌلتر  Clouds< Render< Filterرو روش اعمال كنٌن و با كلٌدهاي  Ctrl+Fفٌلتر رو دوباره روش اجرا كنٌن  .تا اٌنجا طرحتون باٌد اٌن شكلً از آب در بٌاد :

حاال فٌلترهاي زٌر رو روش اعمال كنٌن :

Plastic Wrap< Artistic< Filter
9 : highlight Strength
1 : Detail
15 : Smoothness

Chrome< Sketch< Filter
0 : Detail
0 : Smoothness

حاال كلٌدهاي  Ctrl+Uرو بزنٌن و تنظٌمات اون رو مثل شكل انجام بدٌن :

حاال از الٌه ٌه كپً بگٌرٌن و  Modeاون رو به  Color Dodgeتغٌٌر بدٌن .
حاال از اٌن الٌه جدٌد ٌك كپً بگٌرٌن و  Opacityاون رو تا  % 50كم كنٌن  .ترتٌب الٌه هاتون باٌد مثل تصوٌر زٌر بشه :

دٌگه تموم شد  .منتظر بعدي باشٌن .

در ابتدا ٌك فاٌل جدٌد اٌجاد با اندازه 800*600
و با رنگ زمٌنه مشكً اٌجاد كنٌد.

سپس مطابق شكل روبرو با استفاده از ابزار
ٌ Tool Rectangleك مستطٌل بارٌك عمودي
با شماره رنگ  CFF000اٌجاد كنٌد.

سپس الٌه اٌجاد شده را كه در آن همٌن مستطٌل
آبً رنگ شما قرار دارد را  Duplicateكنٌد
)براي اٌن كار الٌه مورد نظر را گرفته و بر
روي كلٌد  Create a new layerبكشٌد و
رها كنٌد( اٌن كار را  3بار انجام دهٌد تا تعداد
الٌه هاي شما با الٌه  Backgroundمجموعا 5
الٌه شود .حاال الٌه هاي اٌجاد شده را به ترتٌب
زٌر بچرحانٌد )براي چرخاندن كلٌدهاي Ctrl+T
را بفشارٌد و بعد در قسمت  Optionو در
قسمت  Rotateمقادٌر زٌر را وارد كنٌد(
اوٌل الٌه  Duplicateشده  45 :درجه
دومٌن الٌه  Duplicateشده  90 :درجه
سومٌن الٌه  Duplicateشده  135 :درجه

حاال تمام الٌه ها )به جز الٌه (Background
را با هم  Mergeكنٌد) .براي اٌنكار ابتدا آنها را
لٌنك كنٌد به هم و بعد كلٌد  Ctrl+Eرا بفشارٌد(

حاال به منوي  Filterرفته و گزٌنه
 Gaussian Blur< Blurرا انتخاب كنٌد و
عدد  13را براي مقدار  Radiusوارد كنٌد و
 OKكنٌد.

اٌن بار از منوي  Filterگزٌنه Twirl< Distort
را انتخاب كنٌد و عدد  337را براي Angle
وارد كنٌد.

حاال بر روي الٌه دوبار كلٌك كنٌد تا پنجره
افكتها باز شود .گزٌنه Bevel and Emboss
را فعال كنٌد و آنرا به همان حالت رها كنٌد و
كلٌد  OKرا بفشارٌد.

حاال از روي همٌن الٌه ٌك الٌه دٌگر اٌجاد كنٌد
) Duplicateكنٌد( و بعد از انتخاب الٌه جدٌد
به منوي  Editرفته و گزٌنه
 Flip Horizontal< Transformرا انتخاب
كنٌد.

حاال طرح شما آماده شده است به هر روشً كه
ماٌلٌد اون رو تزٌٌن كنٌد ); كاري كه من كردم
رو در شكل روبرو مٌبٌنٌد.

اتفاق مً افتد كه شما كارهاي تكراري انجام مً دهٌدPhotoshop.در برخً موارد در نرم افزار
به طور مثال فرض كنٌد مً باٌست  50تصوٌر را باز كنٌد  ،رنگ همه آنها را پررنگ تر كنٌد و و همگً آنها را 90درجه بچرخانٌد .در انتها براي آن ٌك فٌلتر به كار
ببرٌد.
حال فرض كنٌد تمامً اٌن اعمال اگر بخواهد توسط خود شما انجام شود چقدر طول خواهد كشٌد !
 .اٌن قسمت  ،از كارهاي انجام شده شما  ،تنها ٌك بار الگو برداري مً كند و مً تواند Actionبراي چنٌن مواقعً  ،امكانً را در نظر گرفته با نامPhotoshopنرم افزار
عٌن همان اعمال را دوباره انجام دهد .آن هم فقط با فشردن ٌك كلٌد !
حال بٌاٌٌد در عمل اٌن را مشاهده كنٌم ...
به مثالً كه من براي شما گفتم فكر كنٌد.
اولٌن تصوٌر را باز مً كنٌم.
گذاشتم(  MajidOnline :هاي ما در اٌن شاخه ذخٌره شوند ) من نام اٌن شاخه راٌ Actionك شاخه جدٌد با نام دلخواه باز مً كنٌم تا Actionسپس در پالت

انتخاب نماٌٌد Action :جدٌد با نام دلخواه بسازٌد .توجه كنٌد كه اٌن نام را متناسب با عملكرد آنActionسپس ٌك
را براي آن انتخاب كردم ***Color-Rotate-Filter .توجه كنٌد كه من نام

شروع به ضبط شدن مً كند .از حاال به بعد هر عملً كه شما انجام دهٌد ضبط خواهد شد Action.توسط شما Record ،بالفاصله پس از فشار دادن كلٌد
را انتخاب مً كنٌم و آن را به كار مً برٌم Color Balance.گزٌنه Image<Adjustmentsبه طور مثال  ،براي اولٌن كار  ،از منوي
اضافه كرده استAction :به شكل توجه كنٌد كه پس از انجام عمل ما ٌ ،ك عنوان به

اضافه  Actionحال اعمال بعدي ٌعنً چرخاندن  90درجه تصوٌر و استفاده از ٌك فٌلتر را انجام مً دهٌم .توجه كنٌد كه پس از هر عمل انجام شده  ،گزٌنه مربوط به آن به
مً شود :

خودتان و  Actionرا فشار دهٌد .از اٌن پس هر زمان كه ٌك تصوٌر را باز كنٌد  ،مً توانٌد تنها با انتخابStopدر انتهاي كار  ،براي متوقف كردن عمل ضبط  ،دكمه
 ،آن اعمال را به صورت خودكار مشاهده فرماٌٌدPlay.فشار دادن دكمه

مقادٌر دقٌق اعمال شما را در خود نگهداري مً كند .لذا مً توانٌد براي انجام اعمال بسٌار دقٌق از اٌن عملكرد استفاده نماٌٌد .بهActionدر انتها ٌادآوري مً كنم كه ٌك
تصوٌر توجه كنٌد كه جزئٌات كار را به چه صورت ذخٌره كرده است :

در كارهاي  Actionكاربرد بسٌار زٌادي دارند .اٌن نوع عملكردها محدودٌت آنچنانً ندارند و بسٌار انعطاف پذٌر مً باشند .استفاده از Photoshopها در Action
طراحً و وٌراٌش مً تواند در زمان بسٌار صرفه جوًٌ كند.

1
اٌجاد کنٌد با اندازه دلخواه که من در اٌنجا ابتدا ٌک فاٌل جدٌد
انتخاب کردم زمٌنه اٌن فاٌل را سفٌد انتخاب کنٌد ساٌز 300.300را
سپس کلٌد سپس نوشته خود را با رنگ سٌاه تاٌپ کنٌد ctrlراپاٌٌن
الٌه متن خود ٌک بار کلٌک کنٌد تا نوشته شما به صورتنگه دارٌد و روي
انتخاب شده در آٌد سپس روي تبchannelکلٌک کنٌد تا به قسمتchannel
روي وارد شوٌد سپس)save selection as channel

(اٌن کلٌک کنٌد که با

کار در قسمتٌchannelکchannelبه نامalpha 1اٌن ساخته مٌشود روي
channelاٌن نکته الزم به ذکر هست که نرم افزار فوتوشاپ کلٌک کنٌد البته
در قسمتchannelبا هر بار درست کردن ٌکchannelبراي آن ٌک کلٌد مٌانبر
بصورت اختصاص مً دهد.....ctrl+3.ctrl+2.ctrl+1مٌانبر که در اٌنجا کلٌد
alpha 1

ctrl+4.روي مٌباشدحاال باٌد مسٌرهاي زٌر را برalpha 1کنٌد اجرا

ابتدا مسٌر زٌر را اجرا کنٌد Filter > Blur > Gaussian Blur...مقدار وRadiusرا
o

را دنبال کنٌد عدد 3دهٌد سپس مسٌر زٌرImage > Rotate Canvas > 90 CW
شما 90درجه مً چرخد سپس مسٌر زٌر را دنبال کنٌد که با اٌن کار کار
Filter > Stylize > Wind...و از قسمتmethod

windرا انتخاب کنٌد و از

قسمتdirection

from the leftرا انتخاب کنٌد سپس مسٌر زٌر را دنبال

کنٌد Image > Rotate Canvas > 90o CCWتا دوباره کار شما 90درجه برگردد
سپس براي ادامه کار باٌد به قسمت levelsبروٌم براي اٌن کار مسٌر زٌر را دنبال
کنٌدٌImage > Adjustments > Levels..ا از کلٌد مٌانبرctrl+lاستفاده کنٌد و آن
.را مانند شکل روبرو تنظٌم کنٌد
2
حاال کلٌدctrlداشته و روي را پاٌٌن نگهchannel

alpha 1اٌن کلٌک کنٌد تا

channelپنل به حالت انتخاب در آٌد سپس دوباره بهlayerالٌه برگشته و
را انتخاب کنٌد و سپس روي)Create a New Layer
Backgroundدکمه

(ٌک بار

الٌه جدٌد اٌجاد شود کلٌک کنٌد تا بعد از الٌه بک گراند و پاٌٌن الٌه متن شما ٌک
کنٌد سپس مسٌر زٌر را دنبالٌ Select > Feather...ا شما مٌتوانٌد از کلٌدهاي
استفاده کنٌد مٌانبر روبرو)(Ctrl+Alt+Dمقدار وFeather Radiusعدد  8دهٌد سپس
foreground colorروبرو را به رنگ)(# FF0000ابزار تغٌٌر دهٌد سپس
)Paintbucket Tool

( را انتخاب کرده و مناطق انتخاب شده را با رنگ قرمز

پر کنٌد
3
به قسمت مجددCHANNELباز گشته و دکمهctrlو بر روي را پاٌٌن نگه داشته
 alpha 1 , channelبه صورت سلکت شده در آٌد سپس کلٌک کنٌد که آن
الٌه ها بروٌد و الٌه اي که آن را در قسمت قبل با رنگ قرمز پردوباره به قسمت
کرده اٌد را انتخاب کنٌد سپس روي دکمه)Create a New Layer

(کلٌک کنٌد

که انتخاب کرده اٌد ٌک الٌه جدٌد اٌجاد شود سپس مسٌر زٌر راتا باالي الٌه اي
دنبال کنٌدSelect > Feather...وFeather Radiusسپس را برابر با  4قرار دهٌد
foreground colorرنگ را به)(# FFFF00ابزار تغٌٌر دهٌد سپس
)Paintbucket Too

(رنگ زرد راانتخاب کرده و مناطق انتخاب شده را با

اٌنبار پر کنٌد سپس مجدد مرحله 3را دوباره اجرا کنٌد با اٌن تفاوت که
را برابر با1قرار دهٌد وforeground colorرا هم به رنگ)(# FFFFFF
Feather Radius
شما مانند تغٌٌر و قسمت انتخاب شده را با رنگ سفٌد پر کنٌد در نهاٌت کار

شود شکل روبرو مً

4
الٌه اي که قسمتهاي انتخاب شده آن را با سفٌد پر کرده اٌمسپس در حالً که
مٌانبر انتخاب شده است دوبار کلٌدهاي)(CTRL+Eاٌن کار سه را بفشارٌد که با
با هم تلفٌق مً شوند که در کل سه الٌه براي ما مً ماندتا از الٌه هاي ما
الٌه تشکٌل دهنده آتش و دٌگري الٌه متن ما سپس برايٌکً بک گراند ٌکً
ابزارهاي کامل شدن کار از مجموعهBlur ToolابزارSmudge Toolرا انتخاب کنٌد

شعله هاي باالي و بوسٌله اٌن ابزار
باال بکشٌد تا شعله ها تا حدودي شبٌه شعله هاي آتشنوشته را به طرف
شما به صورت شکل روبرو شود شود بصورتً که کار

5
براي زٌباتر شدن شعله هاي آتش باٌد فٌلتر سپسLiquifyکنٌم را روي آن اجرا
باٌد اٌن مسٌر را دنبال کنٌد براي اٌن کارٌFilter > Liquify...ا از کلٌدهاي مٌانبر
)(Ctrl+Shift+Xاٌن فٌلتر ابزار استفاده کنٌد در)Twirl Clockwise Tool

(

را Brush Sizeو Brush Pressureرا برابر با  50قرار دهٌد و بوسٌله اٌن
انتخاب کنٌد
هاي آتش موجهاًٌ به طرف راست اٌجاد کنٌد سپس ابزارابزار روي زبانه
)Twirl Counter Clockwise
Tool

(انتخاب کنٌد و اٌنبار بوسٌله را در اٌن فٌلتر

شکل شما اٌن ابزار زبانه هاي شعله آتش را کمً به طرف چپ موج دار کنٌد که
شود شبٌه شکل روبرو
6
خود را انتخاب کنٌدو به قسمت در اٌنجا باٌد الٌه متنAdd a layer styleبروٌد که
پاٌٌن قسمت الٌه ها روي دکمه براي اٌنکار در)Add a layer style

(کلٌک کنٌد

و گزٌنهSatin...تنظٌم کنٌد را انتخاب کنٌد و آن را مانند شکل زٌر

سپس به قسمتGradient Overlayکنٌد رفته و آن را مانند شکل زٌر تنظٌم

شما مانند شکل روبرو مٌشود که در نتٌجه کار

مقاالت در اٌنجا کار ما به پاٌان مً رسد همٌشه اٌن را به خاطر داشته باشٌد که
اٌنجور مقاالت آموزشً ٌک شروعً براي ٌک کار و پروژهآموزشً مخصوصا
کار با خود شماست هٌچ وقت به اجراي قطعً و بدون تغٌٌر مٌباشد که ادامه
نکنٌد من پٌشنهاد مٌکنم که براي بار اول اٌنطور مقاالت رااٌن مقاالت بسنده
قدم دقٌقا همانطور که در مقاله ذکر شده انجام دهٌد و پس ازمو به مو و قدم به
شدٌد و آن را ٌک بار تجربه کردٌد در متغٌرهاي آن دست ببرٌداٌنکه به کار مسلط
آنها را تغٌٌر دهٌد ٌا حتً افکتهاي بٌشتري که به ذهن شماو مانند سلٌقه خود
زٌباتر مٌکند روي کار اجرا کنٌد با اٌن کار شما به کارهاي خٌلًمٌرسد که کار را

ابتدا ٌک فاٌل جدٌد اٌجاد کنٌد با اندازه  1024× 768پٌکسل
سپس ٌک الٌه جدٌد اٌجاد کرده و آن را با رنگ)(0099FF
پر کنٌد سپس از منويFILTERفٌلترهای و از مجموعه
PIXELATEفٌلترColor Halftoneاٌن را برگزٌنٌد سپس
روی الٌه اجرا کنٌد که فٌلتر را با تنظٌمات پٌشفرض
مٌشود نتٌجه مانند شکل روبرو.

برای ادامه کار به منويFILTERمجموعه رفته و از از
فٌلترهایBLURفٌلترRadial Blurفٌلتر انتخاب کنٌد ودر اٌن
Amountبرابر ٌا67ومقدار راBlur MethodراZOOMو مقدار
QualityراGOODروی کار خود انتخاب کنٌد واٌن فٌلتر را
اجرا کنٌد سپس مجدد به منويFILTERمجموعه رفته و از
فٌلترهایStylizeفٌلترGlowing Edgesکنٌد را انتخاب
فٌلتر مقدار در اٌنEdge widthبا2ومقدار را برابرSmoothness
فٌلتر را روی کار خود اجرا کنٌد را برابر با4قراردهٌد و اٌن
روبرو مٌشود که نتٌجه کار مانند شکل

به منويFILTERفٌلترهای رفته و از مجموعهArtistic
فٌلترPlastic Wrapمقدار رابرگزٌنٌدودر اٌن فٌلتر
Highlight Strengeمقدار را برابر با14وDetailبا9قرار را برابر
ومقدارSmoothnessفٌلتر را اجرا کنٌد را برابر با7قرار دهٌد و
سپس مجدد به منويFILTERفٌلترهای رفته واز مجموعه
BLURفٌلترRadial Blurمقدار برگزٌنٌد سپسAmountبرابر را
با19قراردهٌد وBlur MethodراSpinروی قرار دهٌدوفٌلتر را
کار شما مانند شکل روبرو کار خود اجرا کنٌد که نتٌجه
مٌشود.

منوي بهFILTERرفته و از مجموعه فٌلترهایDistortفٌلتر
Glassمقدار را برگزٌنٌد در اٌن فٌلترDistortionبا5و را برابر
مقدارSmoothnessاز مجموعه را برابر با3قرار دهٌد سپس
حالتهایTextureحالتTiny Lenseمقدار را برگزٌنٌدوScaling
دهٌد و اٌن فٌلتر را با تنظٌمات را برابر با100درصد قرار
کنٌد سپس از منوي داده شده روی کار خود اجرا
EditگزٌنهFade Glassرا برگزٌنٌد ودر پنجرهFADEمقدارOpacity
با 66درصدقرار دهٌد وحالت را برابرMODEراOverlayبرگزٌنٌد
روبرو مٌشود و نتٌجه کار مانند شکل.

منوي بهFILTERرفته و از مجموعه فٌلترهایRenderفٌلتر
Lightning Effectsرا با همان را انتخاب کنٌد واٌن فٌلتر
خود اجرا کنٌد تنظٌمات پٌش فرض روی کار
سپس از منويFILTERومجموعه فٌلترDistortفٌلترWAVE
تنظٌمات پٌش فرض اٌن فٌلتر را را انتخاب کنٌد و با همان
کنٌد روی کار خود اجرا
منوي سپس مجدد بهEditگزٌنه رفته و اٌنبارFade Wave
مقدار را برگزٌنٌد وOpacityدهٌد را برابر با60درصد قرار
و از حاالتModeحالتLightenکار را برگزٌنٌد که در نتٌجه
مٌشود شما مانند شکل روبرو.

طرح به کار حالت پرسپکتٌو سپس باٌد برای زٌبا تر شدن
بدهٌم برای اٌن امر به منويEDITمجموعه رفته و از
TransformگزٌنهPerspectiveشکل و پرسپکتسو را مانند
کنٌد روبرو تنظٌم.

تقرٌبا به اتمام رسٌده است در اٌن مرحله کار شما
رنگ طرح خود را تغٌٌر دهٌد در صورت تماٌل شما مٌتوانٌد
برای اٌن کار به منويIMAGEمجموعه وADJUSTMENT
گزٌنهHue/Saturationسلٌقه خود را برگزٌنٌد و آنرا برابر
کنٌد تنظٌم.

كره زمٌن آموزش اٌجاد

سالم
اٌن آموزش ممكنه براي بعضً از شما با آموزشهاي دٌگه ساٌت فرق داشته باشه  .در اٌن آموزش شما به قسمتهاًٌ از فتوشاپ نٌاز پٌدا مٌكنٌن كه شاٌد تا به حال با اونها سر
و كار نداشتٌن  .قسمتهاًٌ مفٌد و جدٌد كه كمتر كسً از اونها استفاده مٌكنه  .پس فكر مٌكنم اٌن آموزش عالوه بر آموزش اٌجاد اٌن طرح زٌبا نكته هاي دٌگه اي رو هم با
خودش به همراه داشته باشه .
پس اگه موافقٌن شروع كنٌم :

اول از همه ٌك سند جدٌد در اندازه  750پٌكسل در  750پٌكسل اٌجاد كنٌن و رنگاتون رو با زدن دكمه Dرستارت كنٌن .
حاال ابزار  Elliptical marquee toolرو انتخاب كنٌن و در نوار  Optionمقدار  Styleرو برابر  Fixed Sizeقرار بدٌن  .براي گزٌنه هاي  Widthو Height
مقدار  750پٌكسل )  ( pxرو انتخاب كنٌن و ٌك بار روي صفحه ،كلٌك كنٌن  .حاال داٌره اٌجاد شده رو به وسط صفحه هداٌت كنٌن .
حاال ٌك الٌه جدٌد اٌجاد كنٌن و نام اون رو  Waterبزارٌن و فٌلترهاي زٌر رو روش اعمال كنٌن :
Filter --> Render --> Clouds
}Filter --> Distort --> Spherize {Amount : 100 ---- Mode : Normal
حاال الٌه جدٌدتون رو با كلٌد بر روي گزٌنه ي زٌر قفل ظاهري كنٌد :

حاال مسٌرهاي زٌر رو هم دنبال كنٌن و تنظٌمات اونا رو هم انجام بدٌن :
}Filter --> Blur --> Gaussian Blur {Radius : 20
} ---- Hue : 218 ---- Saturation : 25 ---- Lightness : -20تٌك زده شود Image --> Adjustments --> Hue/Saturation {Colorize :
تا اٌنجاي كار طرح شما باٌد مثل طرح زٌر شده باشه :

حاال ٌه الٌه جدٌد اٌجاد كنٌن و اسم اون رو  Landبذارٌد  .همٌن طور كه محٌط داٌره رو در حالت انتخاب دارٌن روي اٌن الٌه جدٌد فٌلترهاي زٌر رو اعمال كنٌن :
Filter --> Render --> Clouds
}Filter --> Distort --> Spherize {Amount : 100 ---- Mode : Normal
حاال به مسٌر زٌر برٌن و مقدارهاي زٌر رو براي اون در نظر بگٌرٌن :
Image --> Adjustments --> Brightness/Contrast
Contrast : 100
شكل رو طبٌعً مٌكنه انتخاب كنٌن هر عددي كه بٌشتر  -صفر تا  30بٌن Brightness :
)  .نكته  :قسمتهاي سٌاه رنگ آبها رو تشكٌل مٌدن(
حاال طرح رو از حالت انتخاب خارج كنٌن ) با كلٌد هاي ( Ctrl+Dو قسمتهاي سٌاه طرح رو با هر ابزاري كه دوست دارٌن ) مثال ( wand Magicانتخاب كنٌن و اونا رو
با زدن تكمه  Deleteپاك كنٌن .

خوب  ،حاال كلٌد  Ctrlرو نگه دارٌن و روي الٌه  Landكلٌك كنٌن و اٌن فٌلترها رو هم روي الٌه  Landاعمال كنٌن :
Filter --> Render --> Clouds
Filter --> Render --> Difference Clouds
حاال با چهار پنج بار زدن كلٌدهاي  Ctrl+Fفٌلتر باال رو چند بار روي الٌه اعمال كنٌن تا ٌك شكل تقرٌبا موزونً در بٌاد  .با اٌن كار شما پستً و بلندٌهاي داخل خشكً رو
اٌجاد مٌكنٌن .
حاال مسٌر زٌر رو دنبال كنٌن و تنظٌمات اون رو انجام بدٌن :
}Edit ---> Fade Difference Clouds { Opacity : 50 ---- Mode : Normal
حاال كلٌدهاي  Ctrl+Dرو براي خروج از حالت انتخاب بزنٌن و به مسٌر زٌر برٌن و تنظٌماتش رو مثل شكل انجام بدٌن :
Filter --> Render --> Lighting Effects

ٌادتون باشه تٌك قسمت  White is highدر آخرٌن قسمت رو بردارٌن .
حاال ٌه الٌه جدٌد اٌجاد كنٌن و اسم اون رو  Cloudsبزارٌن و با نگه داشتن كلٌد  Ctrlو كلٌك بر روي الٌه  Waterمحٌط داٌره رو انتخاب كنٌن .
حاال اعمال زٌر رو باٌد روي اٌن الٌه انجام بدٌن :
Filter --> Render --> Clouds
Filter --> Render --> Difference Clouds
كلٌدهاي  Ctrl+Iرو فشار بدٌن تا رنگها برعكس بشه .
} Image --> Adjustments --> Brightness/Contrast { Brightness : -30 ---- Contrast : 95
ظاهر الٌه رو مثل دفعه قبل قفل كنٌن  ) .راهنماًٌ  :عكس اول (
}Filter ---> Blur ---> Motion Blur {Angle : 0 ---- Distance : 120
}Filter ---> Blur ---> Gaussian Blur {Radius : 4

}Filter --> Distort --> Spherize {Amount : 50 ---- Mode : Normal
 Modeالٌه رو به  Screenتغٌٌر بدٌن .
}Image --> Adjustments --> Brightness/Contrast {Contrast : 60 ---- Brightness : 0
 Opacityالٌه رو به  60%برسونٌن .
حاال كلٌدهاي  Ctrl+Dرو براي خروج از حالت انتخاب بزنٌن .
الٌه  waterرو انتخاب كنٌن و به مسٌر زٌر برٌن :
Filter --> Render --> Lighting Effects
تنظٌمات اون رو همٌن جوري كه تغٌٌر داده بودٌن بزارٌن باشه به غٌر از قسمت پائٌن ٌعنً Channel Textureكه اون رو باٌد به  Noneتغٌٌر بدٌن .
براي الٌه  Cloudsهم اٌن فٌلتر آخري ٌعنً  Lighting Effectsرو اعمال كنٌن .
حاال به مسٌر زٌر برٌن و اندازه هاي زٌر رو براش وارد كنٌن :
} مركزي ) پٌش فرض ( --- Anchor :نمٌخواد تٌك Image ---> Canvas Size {Width : 800 px ---- Height : 800 px : Relative :
حاال الٌه بكگراند رو با رنگ سٌاه پر كنٌن .
تا اٌنجا باٌد طرحتون اٌنجوري شده باشه ) اگه خراب كردٌن فقط ٌكم بخندٌن  ،بعدش دوباره شروع كنٌن )( :

حاال از الٌه ٌ landه كپً بگٌرٌن و اٌن كپً رو زٌر خود الٌه landقرار بدٌن و به اٌن الٌه جدٌد مثل شكل با كلٌد بر روي گزٌنهٌ Add layer Maskه ماسك اضافه
كنٌن :

در اٌن حالت شما بدون اٌنكه روي الٌه ها كلٌك كنٌن باٌد به كارتون ادامه بدٌن تا عملٌات بر روي ماسك ) قسمت سفٌد روي الٌه ( اعمال بشه  .پس مسٌرهاي زٌر رو دنبال
كنٌن :
Filter ---> Render ---> Clouds
}Image --> Adjustments --> Brightness/Contrast {Contrast : 70 ---- Brightness : 0
حاال باٌد روي اٌن الٌه اي كه داراي ماسك هستش ) روي خود عكس الٌه ( كلٌك كنٌن تا بقٌه عملٌات روي خود الٌه انجام بشه  .پس حاال مسٌرهاي زٌر رو دنبال كنٌن :
} ---- Hue : 139 ---- Saturation : 25 ---- Lightness : 0تٌك زده شود Image --> Adjustments --> Hue/Saturation {Colorize :
حاال روي الٌه  landكلٌك كنٌن و ادامه كار :
} ---- Hue : 35 ---- Saturation : 40 ---- Lightness : -30تٌك زده شود Image --> Adjustments --> Hue/Saturation {Colorize :
حاال  Modeاٌن الٌه رو به  Screenتغٌٌر بدٌن .
حاال الٌه بكگراند رو انتخاب كنٌن و اعمال زٌر رو روش انجام بدٌن :
}تٌكش رو بردارٌن Filter ---> Noise ---> Add Noise { Amount : 70 ---- Distribution : Uniform ---- Monochromatic :
} Edit ---> Fade Add Noise ---> { Opacity : 50 ---- Mode : Dissolve
}Filter ---> Blur ---> Gaussian Blur { Radius : 1
}Image --> Adjustments --> Brightness/Contrast {Contrast : 90 ---- Brightness : -35
ٌك الٌه جدٌد روي بكگراند اٌجاد كنٌن و ادامه كار رو روي اون انجام بدٌن :
Filter ---> Render ---> Clouds
 Modeاٌن الٌه رو به  Screenو  Opacityاون رو به  50%تغٌٌر بدٌن .
حاال كلٌدهاي  Ctrl+Eرو بزنٌن تا اٌن الٌه با الٌه بكگراند mergeبشه و بعد از اون كلٌدهاي  Ctrl+Uرو بزنٌن و تنظٌمات اون رو مثل زٌر انجام بدٌن :

} ---- Hue : 238 ---- Saturation : 15 ---- Lightness : -15شود تٌك زده {Colorize :
خسته نباشٌد ،حاال تونستٌن كره زمٌن رو اٌجاد كنٌن .
و اٌنم طرح نهاًٌ :

شما مٌتونٌن با ٌكم دستكاري الٌه ها و اضافه كردن افكتهاي مختلف به طرحتون رنگ و رو بدٌن  .مثل عكس پائٌن :

تغٌٌر نام عکسها
ٌکً از امکانت خوب فتوشاپ  ۷تغٌٌر نام بٌش از دو عکس در ٌک زمان هست .براي اٌنکار شما مً توانٌد به منوي Windowرفته و گزٌنه  File Browserرا انتخاب
کنٌد .پس از اٌنکه اٌن پنجره باز شد مسٌر فاٌل خود را مشخص مً کنٌد سپس عکسهاًٌ که باز شد بروي عکسهاًٌ که مً خواهٌد نام آنها را تغٌٌر دهٌد کلٌک کرده سپس
کلٌک بروي ٌکً عکسها کلٌک راست کرده و گزٌنه Batch Renameرا انتخاب مً کنٌد .بعد از آن پنجره همانند شکل زٌر باز خواهد شد.

اٌن بخش شامل دو قسمت مً باشد.
 -: Destination Folder (۱-۲در اٌن قسمت شما مشخص مً کنٌد که آٌا اٌن تغٌٌر نام در همان Folderباشه و ٌا در  Folderجدٌد.
 -: File Naming (۲-۲در اٌن بخش هم نوع نماٌش اسم عکسها را انتخاب مً کنٌد.
براي اطالع بٌشتر در مورد  Browser Fileمً توانٌد به اٌن لٌنک مراجعه کنٌد دوستمان آقاي سعٌد باقري توضٌح مفصلً از اٌن موضوع نوشتن.

ساخت فتو گالري
ٌکً دٌگر از امکانات جالب اٌن برنامه ساخت گالري عکس هستش:
 (Folderگذاشت.
 -۱براي ساخت فتوگالري ابتدا باٌد عکسهاي که دوست دارٌد در گالري خود بگذارٌد را در ٌک پوشه )
 -۲سپس مراحل زٌر را طً کنٌد Web Photo Gallery < Automate < File :بعد از اٌنکه اٌن مراحل را طً کردٌد صفحه همانند شکل زٌر خواهٌد داشت .اٌن
پنجره شامل  ۴بخش مً باشد.

:Site ( -۴
 -: Style (۱در اٌن بخش شما مً توانٌد نحو نماٌش فتو گالري خود را انتخاب کنٌد .که هر کس ٌه نمونه اي را مً پسندد.
 -: E-mail (۲در اٌنجا هم مً توانٌد اٌمٌل خود را بنوٌسٌد.
 -: Extension (۳در اٌنجا هم نوع فاٌل خود را مشخص مً کنٌد که به چه صورتً باشد.
:Folders (۲-۴
 -: Brows (۱در اٌن بخش آدرس پوشه عکس هاي خود را مشخص مً کنٌد.
 -: Include all Subfolders (۲با انتخاب اٌن بخش شما مشخص مً کنٌد آٌا پوشه هاي داخل آن پوشه هم شامل هست ٌا نه
 -: Destination (۳در اٌن جا هم شما مسٌر ذخٌره شده فاٌل رو انتخاب مً کنٌد.
 :Options (۳-۴در اٌن بخش اطالعات مربوط به عکسها رو مً نوٌسٌد.
-: Banner (۱-۳-۴
الف(  -: Name Siteدر اٌن بخش شما نام صفحه خود را مشخص مً کنٌد.
ب(  -: Photographerدر اٌنجا هم نام عکاس را مً نوٌسٌد.

ج(  -: Contact Infoدر اٌن قسمت اطالعات مربوط به تماس خود را مً نوٌسٌد.
د ،ه ،و(  -: Date, Font , Font Sizeدر اٌن قسمت تارٌخ  ،نوع فونت و اندازه فونت هاي مربوط به اٌن بخش را انتخاب مً کنٌد.
-: Large Image (۲-۳-۴
الف(  -: Resize Imageدر اٌن قسمت نوع نماٌش عکس را از نظر اندازه مشخص مً کنٌد.
ب(  -: Constrainدر اٌن بخش هم مشخص مً کنٌد که اندازه در کدام بخش از عکس تغٌٌر کند ،در طولٌ ،ا عرض و ٌا هر دو آنها
ج(  -: JPEG Qualityدر اٌن بخش هم کٌفٌت عکس را مشخص مً کنٌد.
د(  -: File Sizeاٌن بخش خود بخود با تغٌٌر مرحله قبلً ) (Quality JPEGتغٌٌر مً کند.
** توجه اگر دوست دارٌد مً توانٌد با غٌر فعال کردن گزٌنه Resize Imageاٌن بخش را به فتوشاپ بسپارٌد تا به صورت اتوماتٌک درست کند.
ه(  -: Border Sizeدر اٌن بخش شما مشخص مً کنٌد که آٌا اطراف عکش شما کادر درست بشه ٌا نه؟
و(  -: Titles Useدر اٌن قسمت شما مشخص مً کنٌد که براي عنوان عکسها از چه عنوانً استفاده شود.
ز ،ح(  -: Font, Font Sizeاٌن هم همانند بخش قبلً مشخص مً کنٌد که از چه فونت و ساٌزي براي اٌن مشخصات استفاده شود.
-:Thumbnails (۳-۳-۴
الف(  -: Sizeدر اٌنجا اندازه عکسها را در صفحه اول مشخص مً کنٌد.
ب(  -: Columnsدر اٌن بخش مشخص مً کنٌد در چند ستون عکسها باشه.
ج(  -: Rowsدر اٌن بخش هم مشخص مً کنٌد در چند ردٌف عکسها قرار بگٌرند.
د(  -: Border Sizeدر اٌن بخش هم اندازه مرز خطوط را مشخص مً کنٌد.
ه(  -: Title Useاٌن بخش هم مانند دو بخش قبلً عنوان مشخص مً کنٌد از چه عناوبنً براي اٌن صفحه استفاده شود.
و ،ز(  -: Font, Font Sizeاٌن بخش هم مانند دو بخش قبلً اندازه فونت و ساٌز آنرا براي اٌن صفحه مشخص مً کنٌد.
-: Custom Colors (۴-۳-۴
الف(  -: Textاٌن بخش مربوط به رنگ متن مً باشد.
ب(  -: Linkاٌن بخش هم مربوط به لٌنکها مً باشد.
ج(  -: Bannerاٌن بخش هم مربوط به بنر آن مٌباشد.
د(  -: Active Linkدر اٌن بخش مشخص مً کنٌد که لٌنکهاي فعال را به چه رنگً مشخص کند.
ه(  -: Link Visitedدر اٌن قسمت هم مشخص مً کنٌد لٌنکهاي دٌده شده به چه رنگً نشان داده شود.
 -: Security (۵-۳-۴اٌن بخش مربوط به امنٌت مً باشد.
 -: Preview (۴-۴اٌن بخش هم به شما نشان مٌدهد که صفحه گالري شما به چه صورتً خواهد بود.

ابتدا ٌک فاٌل جدٌد با پس زمٌنه سٌاه به اندازه 800-600پٌکسل اٌجاد
]قسمتی

کنٌد سپس به وسٌله ابزار [ Elliptical Marquee Tool
را به شکل داٌره در وسط صفحه انتخاب کنٌد.سپس رنگ
 color foregroundرا به [] FFDE00و رنگ background
 colorsرا به [] FFDE00تغٌٌر دهٌد و به منوی  filterرفته و از
مجموعه فٌلترهای Renderفٌلتر  Cloudsرا انتخاب کنٌد که نتٌجه
مانند شکل روبرو مٌشود .

سپس روی الٌه خود دو بار کلٌک کنٌد که با اٌن کار پنجره
 layerstyleفعال مٌشود در اٌن پنجره قسمت  outer glowرا انتخاب
کرده و اٌن قسمت را مانند شکل زٌر تنظٌم کنٌد.

سپس قسمت  shadow innerرا فعال ساخته و ان را مانند شکل باال
تنظٌم کنٌد.

سپس روی الٌه اول در حالی که کلٌد  ctrlرا پاٌٌن نگه داشته اٌد ٌک بار
کلٌک کنٌد که با اٌن کار محدوده داٌره ما به حالت انتخاب در می آٌد
] اٌجاد
سپس ٌک الٌه جدٌد با زدن دکمه [ create new layer
کنٌد و اٌن الٌه را با درگ کردن به زٌر الٌه اول و باالی
الٌه  backgroundانتقال دهٌد سپس قسمت انتخاب شده را با رنگ
سٌاه پر کنٌد

رووی الٌه جدٌد که در مرحله قبل ساختٌم دو بار کلٌک کرده و در
پنجره layer styleقسمت  outer glowرا فعال سازٌد و آن را مانند
شکل زٌر تنظٌم کنٌد :

سپس الٌه  1 layerرا انتخاب کنٌد و به روش گفته شده ٌک الٌه جدٌد
اٌجاد کنٌد که اٌن الٌه باٌد در باالی الٌه اولٌه شما اٌجاد شود سپس در
حالی که محدوده داٌره شما به حالت انتخاب در آمده است به منوی
 filterرفته و از مجموعه فٌلترهای renderفٌلتر Difference
 Cloudsرا انتخاب کنٌد و سپس دو کلٌد های مٌانبر [] ctrl+fرا دو بار
بفشارٌد با اٌن کار فٌلتر Clouds Differenceدو بار مجدد روی
طرح شما اجرا مٌشود سپس دو کلٌد مٌانبر )(ctrl+lرا بفشارٌد با اٌن

عمل پنجره levelsفعال مٌشود و اٌن پنجره را مانند شکل زٌر تنظٌم
کنٌد:

برای ادامه به مونوی  filterرفته و از مجموعه فٌلترهاDistortفٌلتر
 Spherizeرا انتخاب کنٌد در اٌن فٌلتر مقدار Ammount
را100قرار دهٌد و حالت  Modeرا Normalقرار دهٌد و فٌلتر را روی
طرح خود اجرا کنٌد

سپس در قسمت الٌه ها  modeالٌه جاری را از حالت normalبه
 color Dodgeتغٌٌر دهٌد سپس ٌک الٌه جدٌد اٌجاد کنٌد و در حالتی
که قسمت داٌره ای سلکت شده است به مونوی  selectرفته و گزٌنه
 inverseرا انتخاب کنٌد که اٌن کار با زدن سه کلٌد مٌانبر
) (shft+ctrl+iهم عملی مٌشود اٌن عمل باعث مٌشود که قسمتهای
انتخاب نشده به حالت انتخاب در آٌند سپس به مونوی filterرفته و از
مجموعه فٌلترهای  renderفٌلتر  cloudsرا برگزٌنٌد سپس مجدد به
مونوی  filterرفته و از از مجموعه فٌلترهای renderفٌلتر
 Difference Cloudsرا انتخاب کنٌد سپس دو بار کلٌدهای مٌانبر
) (ctrl+fرا بفشارٌدسپس  modeاٌن الٌه را مانند قبل از normalبه
color Dodgeتغٌٌر دهٌد

در اٌنجا تغرٌبا کار شما به پاٌان مٌرسد شما مٌتوانٌد برای زٌباتر شدن کار خود بر حسب صلٌغه خود ٌک سری
افکتهای دٌگر هم روی کار خود اجرا کنٌد مانند طرحی که من در پاٌٌن قرار داده ام
خسته نباشٌد

))) کاربرد ابزار ((( Notes

در بسٌاري از مواقع گرافٌست ها طرح هاي خودشان را به صورت دسته جمعً درست مً كنندٌ .عنً ٌك نفر كار طراحً ٌ ،ك نفر اجرا ٌ ،ك نفر رنگ آمٌزي  ،افكت و ....
را انجام مً دهد .براي اٌن كار الزم بود تا مواردي در آن طرح بر روي كاغذ نوشته شود و سپس گرافٌست بعدي آن را مً خواند و توضٌحاتً را كه الزم داشت بداند  ،از
آنها مطلع مً شد.
در شركتها دٌده مً شد كه خٌلً از اٌن كاغذ بازي ها انجام مً شود آن هم به خاطر اٌنكه توضٌحاتً الزم بود كه به ٌكدٌگر بدهند .فرض كنٌد دو گرافٌست در دو مكان
مختلف بودند و باز فرض كنٌد چه مقدار كاغذ براي توضٌحات اضافه باٌد استفاده مً شد !
خوب  Adobeآمد و ٌك راه حل بسٌار مناسب براي اٌن كار پٌدا كرد .ابزار Notesرا ساخت كه در حقٌقت همان كاغذ ها بودند اما به صورت دٌجٌتالً .دٌگر الزم نبود بر
روي كاغذ توضٌحات نوشته شوند و شما مً توانستٌد به همراه فاٌل و در واقع درون آن توضٌحات الزم را با استفاده از همٌن ابزار بنوٌسٌد .سپس گرافٌست بعدي كه اٌن كار
را دٌد مً توانست با خواندن توضٌحات شما اگر مطلبً بود آن را متوجه شود.
به تصوٌر زٌر دقت كنٌد :

خوب مً بٌنٌد كه به راحتً مً شود اٌن توضٌحات را براي دٌگران ساخت ...
اما ٌك مورد دٌگر ...
اٌن توضٌحات لزوماْ نباٌد براي دٌگران باشند  ...اٌنها را مً تواند شخص براي خودش هم بنوٌسد .مث ْ
ال به جاي اٌنكه بر روي كاغذ كارهاًٌ را كه رٌٌسش گفته بر روي آن
طرح انجام دهد بنوٌسد  ،آنها را با استفاده از همٌن ابزار ٌادداشت كنٌد ...
در انتها ٌادآوري مً كنم كه ابزار Audio Annotationهم دقٌقاْ همٌن كار را انجام مً دهد .اما تفاوت آن اٌن است كه به صورت صوتً مً باشد نه نوشتاري ...
خوب امٌدوارم با توضٌحات من  ،علت وجود اٌن ابزار را متوجه شده باشٌد.
موفق باشٌد

اٌنم ٌه اموزش براي اٌنكه روي ٌه قسمتً از تصوٌرمون zoomكنٌم و بقٌه تصوٌر تقرٌبا محو بشن
-1عكس مورد نظر را بازكنٌد

-2از الٌه عكس ،دو كپً اٌجاد كنٌد.

 -3درحالٌكه آخرٌن الٌه در حالت انتخاب است به منوي Extract<--- Filterبروٌد.قسمتً را كه مٌخواهٌد در عكس واضح باشد با
استفاده از ابزار  Edge highlighter toolانتخاب كنٌد)ساٌز قلم را حدود  10بگذارٌد( و قسمت خارج اٌن ناحٌه رو با استفاده از
ابزار  Fill Toolپر كنٌد و سپس  OKرا بزنٌد.

 -4به منوي  Radial blur<---- Filterبروٌد و مقادٌر آن را به صورت زٌر تغٌٌردهٌد.
Amount = 30
Blur Method = Zoom
Quality = Good
 -5اكنون طرح مورد نظر شما آماده شده است(:

سالم

.گفتم تا وقت دارم کار رو ٌه افکت دٌگه که تو فتوشاپ انجام دادم رو هم بهتون بگم
 رو رویBackground contents  پٌکسل باز کنٌد و500 ٌک صفحه با عرض و ارتفاع-۱
. قرار بدٌنTransparent
:بعد اٌن مسٌرها رو برٌد
Clouds< Render-<-Filter
Distance: 999

Angle: 0

: اٌن تنظٌمات رو ثبت کنٌدMotion Blur< Blur-<-Filte

. رو انتخاب می کنٌمDuplicate layer  بعد روی الٌه راست کلٌک وFind Edges< Stylize-< Filter-

. قرار مٌدٌمdarken و مد الٌه رو روی

Rotate 90cw< Transform-< Edit. رو فشار بدٌن تا الٌه ها ادغام بشنctrl+E
Glowing< Stylize-< Filter:اٌن تنظٌمات رو ثبت کنٌد
Edge Width: 1
Edge Brightness: 20
Smoothness: 3

تصوٌر

:تا اٌنجا اٌن تصوٌر رو دارٌم

Brightness/Contrast< Adjustement-< Image- -2
Brightness: 0 :تنظٌمات
Contrast: +40
Hue/Saturation< Adjustement-< Image هستٌد وcolorize مطمئن شوٌد روی
Hue: 180 :تنظٌمات
Saturation :100
Lightness: 0
Perspective< Transform-< Edit- : مٌدٌمPerspective  به شکل حالت-3
تصوٌر اٌن مرحله
:  و اٌن مسٌر رو مٌرٌمDuplicate layer
Gausian Blur< Blur-< FilterRadius 4.4 :تنظٌمات
 تغٌٌر مٌدٌمScreen مد الٌه رو به

 ctrl+Eبرای ترکٌب الٌه ها
دوباره  Duplicate layerو الٌه پاٌٌن رو انتخاب می کنٌم و اٌن مسٌر رو مٌرٌم:
Lighting effects< Render-< Filterتنظٌمات
به الٌه باالٌی مٌرٌم و  opacity =50%و مد الٌه رو به  lightenتغٌٌر مٌدٌم و با ابزار ٌ Moveه مقدار تصوٌر رو در الٌه باالٌی ٌه پاٌٌن می کشٌم.

 .1با ابزار  PEN TOOLفرم مورد نظر رو مٌكشٌد و در پاٌان رو كار راست كلٌك كرده و MAKE SELECTIONرو با  FEATHER 0تاٌٌد مٌكنٌد.

 2در ٌك الٌه جدٌد قسمت سلكت شده را رنگ مٌكنٌد ) (d5c4a1و به قسمت  LAYER OPTIONSمٌروٌد و مقدار  SHADOW DROPبه صورت زٌر تغٌٌر مٌدهٌد.

 .3چٌزي كه االن باٌد داشته باشٌد چٌزي شبٌه اٌن هست:

 .4حاال الٌه رو  3بار  (DUPLICATE (ctrl+jكنٌد و جهت هاي قرار گٌرٌشونو كمً تغٌٌر دهٌد:

. 5حاال مٌخواهٌم ٌك عكس رو بٌن سندها قرار دهٌم .از عكسً كه انتخاب كردٌد ٌك كپً بگٌرٌد ) (ctrl+jو با نگه داشتن  CTRLروي الٌه كپً شده كلٌك كنٌد و با رنگ
سفٌد اونو رنگ كنٌد .حاال  CTRL+Tرو بزنٌد و با نگه داشتن  SHIFTكمً اونو بزرگ كنٌد و الٌه اصلً عكس رو در وسط الٌه كپً شده قرار دهٌد.

. 6حاال دو الٌه را  MERGEكنٌد و الٌه را  3بار  (DUPLICATE (ctrl+jكنٌد و آنها را بٌن سندها قرار دهٌد  .اگر كمً زاوٌه قرار گٌرٌشون هم تغٌٌر دهٌد باور پذٌر تر
مٌشوند.

 .7حاال ٌك عكس مٌخواهٌم كه روي سندمان قرار گٌرد .بعد از آن كه عكس را انتخاب كردٌد CTRL+Bرو بزنٌد و اون را به صورت زٌر تغٌٌر دهٌد:

 .8عكس رنگ شده رو همانطور كه در قسمت 5گفته شد تغٌٌر دهٌد.

. 8.1چٌزي كه تا االن باٌد داشته باشٌد همچٌن شكلً است:

ٌ .9ك الٌه جدٌد درست كنٌد M .رو بزنٌد و ٌك مستطٌل به صورت ٌك ورق  A4بكشٌد و داخلش را رنگ كنٌد ).(f5efe1

. 10حاال با استفاده از براشهاي  OLD PAPERالٌه اٌجاد شده تان رو بزك كنٌد .به اٌن صورت

تا اٌنجا كار سندهاي مهرمانه به پاٌان رسٌده .حاال مٌخواهٌم مهر تاٌٌد فرمانده )آٌزنهاور( رو روي سند بزنٌم تا دست آلمانً ها به اطالعات محرمانه ما نٌوفتد.

ٌ. 1ك سند  400*400باز كنٌد و  Tرو بزنٌد و كلمه  TOP SECRETرو بنوٌسٌد بعد  CTRL+RETURNرا فشار دهٌد حاال روي الٌه نوشته راست كلٌك كنٌد و
 RASTERIZE TYPEرو بزنٌد.

 CTRL. 2رو نگه داشته و روي الٌه كلٌك كنٌد  .حاال به اٌن فٌلتر بروٌد:

نكته :انقدر اٌن فٌلتر رو بزنٌد تا جاًٌ كه تٌرگٌها و روشنً هاًٌ كه مٌخواهٌد بدست آورٌد.
. 3و بعد به اٌن فٌلتر:

 .4و بعد از اون هم اگه خواستٌد به اٌن فٌلتر بروٌد:

 .5و بعد به قسمت  BRIGH/CONT< ADJUSTMENT< IMAGEبروٌد و تغٌٌرات زٌر رو انجام دهٌد.
نكته :تغٌٌرات بستگً به تٌرگٌها و روشنً هاي نوشتتون داره).اونجاهاًٌ كه مٌخواهٌد خرده بشه تٌره تر كنٌد(

 .6حاال از  SELECTبه  COLOR RANGEبرٌد:

 .7و جوري درجه كم و زٌاد كنٌد كه جاهاًٌ كه مٌخواهٌد خرده بشه تٌره تر باشد و سلكت شود:

 .8حاال  CTRL+Iبزنٌد تا سلكت ها معكوس شود و بعد  DELرو بزنٌد).اون دل نه اٌن دل

( !!  .بعد به فٌلتر زٌر برٌد:

 .9و مقدارش رو روي  1بگذارٌد و تاٌٌد كنٌد .چٌزي كه بدست آمده باٌد اٌنجوري باشد وگرنه:..

.............................
حاال با كمً ذوق و سلٌقه و بٌكاري و بً پولً و هزار تا :بً  :دٌگه مٌتونٌد اٌنجوري كارتون رو تموم كنٌد:
اٌنم نتٌجه اٌن آموزش كه به هٌچ درد هم نمٌخوره!!...

Artwork

منبعFASHIST.ORG -- MAJIDONLINE.COM :

نكته : 1
* چگونه ٌك قسمت از ٌك سند را كه از چند الٌه تشكٌل شده كپً كنٌم :
وقتً منطقه اي از ٌك سند را انتخاب كنٌد و براي انجام عمل كپً كلٌدهاي Ctrl+Cرا مً فشارٌد آن منطقه تنها از الٌه انتخابً كپً مً شود  .اما اگر شما بخواهٌد از تمام
اجزاي الٌه ها در آن قسمت در ٌك الٌه جدٌد كپً داشته باشٌد مً توانٌد با افزودن كلٌد Shiftبه كلٌدهاي  Ctrl+Cاٌن كار را انجام دهٌد .
نكته : 2
* اسناد خود را در كنار هم مشاهده كنٌد :
در ابتداي تارٌخ فوتوشاپ ) زمان زندگً داٌناسورها ( وقتً تعدادي سند را باز مً كنٌد فوتوشاپ آنها را به صورت جلوي هم نماٌش مً دهد ٌ .عنً تصاوٌر ٌكً پس از
دٌگري در جلوي هم باز مً شوند كه اٌن روش Cascadingنام دارد  .اما اگر بخواهٌد به طور مثال  4تصوٌر باز شده خود را كنار هم قرار دهٌد كافٌست از منوي

 Windowsمنوي  Documentsرا باز كرده و گزٌنه  Tileرا انتخاب كنٌد .

نكته : 3
*حالت ارائه طرح به مشتري در فوتوشاپ :
زمان آن فرا رسٌده كه طرح نهاًٌ خود را به مشتري نشان دهٌد اما دوست ندارٌد مشتري بداند كه شما با فوتوشاپ كار كرده اٌد  .دلٌل اٌن امر اٌن است كه مشتري بالفاصله
مٌگوٌد  )) :با فوتوشاپ كار مً كنٌد ؟ همساٌه من هم اٌن برنامه را دارد (( و معناي اٌن حرف اٌن است كه پس همساٌه من هم مً تواند اٌن طرح را بدون صرف هزٌنه براٌم
انجام دهد  .براي اٌنكه بتوانٌد از حالت ارائه تصوٌر در فوتوشاپ بهره بگٌرٌد مً توانٌد كلٌد Fرا در صفحه كلٌد دو بار فشار داده و ٌك بار كلٌد Tabرا بزنٌد  .مشاهده مً
كنٌد كه دور طرح را زمٌنه اي سٌاه پوشانده و منوها حذف شده اند.
نكته : 4
*رفت و آمد بٌن اسناد :
اگر با بٌش از ٌك سند كار مً كنٌد مً توانٌد با فشردن كلٌدهاي Ctrl+Tabبٌن اسناد رفت و آمد كنٌد .
نكته : 5
* مشاهده الٌه فعال و مخفً كردن بقٌه الٌه ها :
 Altو كلٌك روي آٌكن چشم در پالت Layers
اگر سند چند الٌه اي دارٌد مً توانٌد تنها الٌه اي را كه روي آن كار مً كنٌد مشاهده كنٌد  .اٌن كار را مً توانٌد با فشار كلٌد
الٌه مورد نظر انجام دهٌد  .براي مشاهده مجدد تمامً الٌه ها اٌن كار را دوباره تكرار كنٌد .
نكته : 6
*اٌجاد انتخابهاي داٌره شكل :
 Altدر زمان رسم داٌره
زمانً كه ٌك داٌره رسم مً كنٌد فوتوشاپ داٌره را به طور پٌش فرض از نقطه اي كه كلٌك مً كنٌد رسم مً كند  .شما مً توانٌد با نگاه داشتن كلٌد
 ،داٌره را از مركز رسم نمائٌد  .اگر مً خواهٌد داٌره شما كامال گرد باشد مً توانٌد از كلٌد Shiftاستفاده كنٌد .
نكته : 7
*حذف راهنماهاي خط كشً :
اگر در طرحتان ده ها راهنما براي خط كشً دارٌد و اكنون قصد حذف كردن آنها را دارٌد الزم نٌست آنها را ٌكً ٌكً به بٌرون از محٌط سند درگ كنٌد  ،بلكه مً توانٌد از
منوي  Viewگزٌنه  Clear Guidesرا انتخاب كنٌد .

چٌدمان

اگر برای عکس گرفتن به عکاسی رفته باشٌد که حتما رفتٌن متوجه شدٌن که آقای عکاس باشی عکس شما رو به تعدادی که سفارش دادٌن در ٌک صفه کنار هم و با دقت باال
پرٌنت گرفته ) البته عکاس باشی های مدرن ( و بعد شروع مٌکنه به قٌچی کردن عکس ها
شما هم می تونٌن اٌن کار رو به راحتی با فشار دادن ٌک دکمه تو برنامه فتوشاپ انجام بدٌن ) چٌدمان عکس ها به تعداد دلخواه و فاصله دقٌق(
برای شروع کار عکس مورد نظر رو تو برنامه فتوشاپ باز کنٌن  .بعد از منوی Fileو از لٌست بٌرون رونده  Automateگزٌنه
 Picture Pachageرو انتخاب کنٌن ٌه پنجره باز مٌشه .
قسمت های که ضرورت داره توضٌح مٌدم .
 = Page Sizeتو اٌن قسمت مٌتونٌن ساٌز عکس رو انتخاب کنٌد .
 = Layoutاٌنجا هم تعداد دلخواه رو انتخاب کنٌن .
 = Contentدر اٌن قسمت از لٌست گزٌنه  Custom Textرا انتخاب کنٌد .
 = Custom Textداخل اٌن کادر متن ٌا شماره سرٌالی رو که دوست دارٌن رو عکس حک بشه رو تاٌپ کنٌن .
 = Fontاٌنهم که معلومه چٌه
 = Font Sizeاٌنهم که ...
 = Colorرنگ دلخواه را انتخاب کنٌد
 = Opacityشدت رنگ
 = Positionدر اٌن قسمت مٌتونٌن مشخص کنٌن که نوشته شما در کدام قسمت از عکس حک بشه
) تموم شد ( امٌدوارم خوشتون اومده باشه .
نکته  :قسمت های رو که توضٌح ندادم کاربرد زٌادی نداره حداقل برای من نداشته .
نکته  :بعد از تنظٌمات  OKبه طور خودکار شروع به چٌدمان عکسها با حک کردن نوشته مٌکنه .

بهد از اتمام کار در پالت الٌه ها دو الٌه می بٌنٌد که اونا رو به هم بچسبونٌن  ) .تو آموزش قبلی ٌاد دادم ( بعد سٌو کنٌد  .وٌا پرٌنت .
موفق باشٌد

اما روش ساختن ٌک سٌاره سرد در محٌط فتوشاپ.
اٌن کار منو ٌاد پلوتون سٌاره ای که بٌشترٌن فاصله رو نسبت به زمٌن داره مٌندازه .من عالقه زٌادی به
پلوتون دارم !!!
ٌ -1ک صفحه با اندازه  x400400باز کنٌد و  backgroundاونو سٌاه انتخاب کنٌد.
 -2به اٌن قسمت  Add Noise < Noise < Filterبرٌد و اٌن تنظٌمات رو انجام بدٌن.

 Duplicate the layer -3رو با راست کلٌک روی الٌه انتخاب و  Gaussian Blur < Blur < Filterرو روی
 px0.5قرار بدٌن.

. و اٌن تنظٌمات رو اعمال کنٌدLevels < Adjustments < Image -4

. قرار بدٌنpx2  روGaussian Blur < Blur < Filter -5
. قرار بدٌنLighten  رو از پالت الٌه ها رویblending mode -6

 Hue/Saturation < Adjustments < Image -7و تنظٌمات رو به ترتٌب روی  250-50-0انتخاب )ٌادتون
باشه تٌک  colorizeرو گذاشته باشٌن( و  Merge Down < Layerتا الٌه ها ادغام بشن.

 -8حاال ٌک الٌه جدٌد بسازٌد .کلٌد  dرو فشار بدٌن و با ابزار ٌ ellipse toolک داٌره رسم کنٌد )همزمان با

فشردن (shift+alt
 -9حاال داٌره خودتون رو  selectکنٌد بوسٌله نگه داشتن  Ctrlو کلٌک روی الٌه داٌره.

 Clouds < Render < Filter -10اٌن قسمت در شکل سٌاره شما تاثٌر داره  .بعد
 Levels < Adjustments < Imageو تنظٌمات زٌر:

 Spherize < Distort < Filter -11و ). (Normal ,%100

 Inverse < Select -12و بعد ) Feather (2px < Selectو دوبار روی  Deleteبزنٌد  .اٌن مرحله برای اٌنه
که لبه های داٌره نرم تر بشه .و کلٌد Ctrl + Dرو فشار بدٌن.

 Accented Edges < Brush Strokes < Filter -13و تنظٌمات زٌر رو انجام بدٌن.

 Hue/Saturation < Adjustments < Image -14و تنظٌمات رو به ترتٌب  205-40-0قرار بدٌن.

 Duplicate the layer -15رو انتخاب و  Radial Blur < Blur < Filterو اٌن تنظٌمات رو اعمال کنٌد
 Zoom,Best, 100اٌن فٌلتر رو دوبار اعمال کنٌد و بعد  blending modeرو روی  Overlayقرار بدٌن.
 Merge Down < Layerتا دو الٌه باالٌی ادغام بشن  .باٌد االن دو تا الٌه داشته باشٌم.

blending mode  بعد. بزاٌدpx10  رو رویGaussian Blur < Blur < Filter  وDuplicate the layer  دوباره-16
. بزارٌد و جای اٌن الٌه رو با الٌه زٌری عوض کنٌدColor Dodge رو روی

مقدمه:
دوستان باٌد به ٌاد داشته باشند که ساختن ٌک بار مد ساده تر از آن است که فکر می کنند .تنها باٌد توجه داشته باشند که اٌن بارکرد ها قابل شناساٌی برای دستگاه های بارکد
نٌست و به قول معروف تزٌٌنی است.
آموزش:
. 1ابتدا ٌک فاٌل با اندازه  150در  75پٌکسل اٌجاد کنٌد.سپس  Filter\noise\addnoiseرا انتخاب کنٌد.
تنظٌمات زٌر را برای آن انجام دهٌد.

Amount: 100%
Distribution:Gaussian
MonoChromic is Checked

. 2سپس  Filter\Blur\Motion Blurرا انتتخاب کرده و تنظٌمات زٌر را برای آن انجام دهٌد.

Angle:90
Distance:999 pixel

. 3سپس به  Image\Adjustment\levelرفته و تنظٌمات زٌر را انجام دهٌد.

Input Level= 105;1.00;200

. 4حال  Ctrl+aرا زده تا همه تصوٌر انتخاب شود .به گزٌنه Select\Modify\Contractبروٌد و مٌزان  5پٌکسل را وارد کنٌدٌ .ا با استفاده از ابزار انتخاب مستطٌل
کوچکتری انتخاب کنٌد .سپس بر روی تصوٌر کلٌک راست کرده و Select Inverseرا انتخاب کنٌد و  Deleteرا بزنٌد تا گوشه های تصوٌر پاک شود.

 . 5حال مطاابق تصوٌر قسمتی از پاٌٌن اٌن بارکد را انتخاب می کنٌم و پاک می کنٌم.

 . 6سپس درون ان قسمتی که پاک کرده اٌم شماره ای را به صورت دلخواه )استفاده از صفر فراموش نشود( می نوٌسٌم.

نمونه ای از کار را مشاهده می کنٌد.

اٌن آموزش شامل سه مرحله مٌباشد
مرحله اول
 -1برای شروع کار ٌک فاٌل با اندازه دلخواه و با بک گراند ترانس پارنت باز مٌکنٌم
-2بعد به پانل الٌه ها مراجعه کرده و  blending modeرا به  screenتبدٌل مٌکنٌم
-3با راست کلٌک کردن روی پالت الٌه ها گزٌنه blending optionرا انتخاب کرده و در صفحه باز شده  glow drop shadow,inner shadow,innerرا انتخاب
مٌکنٌم.
 -4روی  shadow dropدوبار کلٌک کرده وتنظٌمات را مطابق شکل انجام مٌدهٌم

 -5برای گزٌنه  shadow innerمطابق شکل تنظٌمات را انجام مٌدهٌم

-6حال نوبت  glow innerمٌباشد

-7اکنون در منوی  windowsروی گزٌنه  stylesکلٌک کرده و در قسمت پاٌٌن منوی باز شده روی گزٌنه new styleکلٌک مٌکنٌم بعد روی  okکلٌک مٌکنٌم.
قسمت دوم
 -1تصوٌری را که مٌخواهٌم قطرات آب روٌش ظاهر شود را باز مٌکنٌم

 -2در پالت الٌه ها ٌک الٌه جدٌد اٌجاد مٌکنٌم و نام اٌن الٌه را abمٌگذارٌم
 -3ابزار  brushرا انتخاب کرده و اٌن تنظٌمات را انجام مٌدهٌم
Broush size: 13px
Mode: Normal
Opacity: 100%
Flow: 100%.
رنگ باٌد الزاما سٌاه باشد.

 -4روی تصوٌر اشکالی شبٌه قطرات آب رسم مٌکنٌم

-5دوباره به قسمت  stylesمراجعه کرده و روی  styleکه قبال درست کرده بودٌم کلٌک مٌکنٌم

حالت قطره شبٌه سازی شده است تقرٌبا
 -6حاال ضمن نگه داشتن  ctrlروی الٌه  abکلٌک مٌکنٌم تا قطره به حالت انتخاب شده دربٌاٌد.
 -7اکنون الٌه بک گراند را انتخاب کرده و اٌن مسٌر را طی مٌکنٌم
FILTER>DISTORT>SPHEARIZE
 -8و اٌن مقادٌر را وارد مٌکنٌم
Amount:100%
Mode:Normal

بزرگ انتخاب نکنٌد قطرات آب را  :توصٌه

مرحله سوم
برای تبدٌل اٌن قطره آب به ٌخ باٌد تغٌٌراتی را در  blending optionبوجود آورٌم
 -1پس روی  bevel and embossکلٌک مٌکنٌم
 -2سپس  textureرا انتخاب کرده و تنظٌمات را مطابق شکل انجام مٌدهٌم

 - 3حال در قسمت  stylesروی  new styleکلٌک کرده و  okمٌکنٌم.

دلخواه نظٌر روش قبلی مٌباشد نحوه اعمال به تصاوٌر

آموزش ساخت گوشه هاي پاره

 (1تصوٌر مورد نظر را باز کنٌد.
 (2قسمتً از آن را انتخاب کنٌد.
 (3در حالت  Quick Maskقرار بگٌرٌد.
 Spatter< Brush Stork< Filter (4را با اندازه هاي  15و ٌ) 15ا اندازه مناسب( اجرا کنٌد.

 (5رنگ  663300و با ٌک قلم موي نرم در ٌک اندازه مناسب و حالت Air Brushلبه هاي تصوٌر را به آرامً رنگ کنٌد ،تا حالت سوخته پٌدا کند.
 (6به حالت استاندارد برگردٌد و  Ctrl+Shift+Iرا اجرا کنٌد) (Inverse< Sellectو  Deleteرا فشار دهٌد.
 (7در صورتٌکه بخواهٌد مً توانٌد به تصوٌرتان  Textureبدهٌد .به اٌن منظور  Texturize< Texture< Filterرا با سلٌقه خودتان اعمال کنٌد .همچنٌن مً توانٌد
کمً هم ساٌه به شکل بدهٌد.
 (8نتٌجه:

چشم کرٌستالی

ٌ. 1ک الٌه جدٌد با اندازه  100*100با پس زمٌنه  Transparentاٌجاد کنٌد.
 .2برای رنگ چشم دو رنگ انتخاب کنٌد .اٌن دو رنگ باٌد به هم شبٌه باشند و از ٌک خانواده ولی ٌکی روشن و دٌگری تٌره .مثل قهوه ای روشن و قهوه ای تٌره .رنگ
تٌره را برای  Foregroundو رنگ روشن را برای پٌش زمٌنه ٌا  Backgroundانتخاب کنٌد.
 .3الٌه اصلی را با رنگ سفٌد پر کنٌد.
 .4با استفاده از ابزار ٌ rectangle marqueeک مستطٌل بکشٌد و آن را با رنگ تٌره تر پر کنٌد مانند شکل زٌر.

 .5به مسٌر  Invert< Adjustment< Image :بروٌد و ٌا  Ctrl+Iرا بزنٌد.
 .6به مسٌر  Wind< Stylize< Filterبروٌد و آنرا  3بار بر روی الٌه اعمال کنٌد با مشخصات زٌر:
Wind : Method
From the Left :Direction
 .7دوباره به مسٌر  Invert< Adjustment< Image :بروٌد و ٌا  Ctrl+Iرا بزنٌد.
ٌ .8ک الٌه جدٌد اٌجاد کنٌد و بعد آنرا انتخاب کنٌد و با رنگ روشنتر آنرا پر کنٌد مانند شکل زٌر:

 .9به مسٌر  Gaussian Blur< Blur< Filterبروٌد و مقدار  4.5را برای آن وارد کنٌد.
 .10به مسٌر  Merge Visible< Layerبروٌد.
 .11دوباره به مسٌر  Invert< Adjustment< Image :بروٌد و ٌا  Ctrl+Iرا بزنٌد.
 .12دوباره به مسٌر  Wind< Stylize< Filterبروٌد و آنرا  3بار بر روی الٌه اعمال کنٌد با مشخصات زٌر:
Wind : Method
From the Left :Direction
 .13باز هم به مسٌر  Invert< Adjustment< Image :بروٌد و ٌا  Ctrl+Iرا بزنٌد.
 .14به مسٌر  Motion Blur< Blur< Filterبرٌد و تنظٌمات زٌر را اعمال کنٌد :
30 :Strength
0 :Angle

 .15به مسٌر  degrees CCW 90 < Rotate Canvas < Imageبروٌد.
 .16اٌن تصوٌر را کپی کنٌد & اول انتخاب کنٌد و بعد کپی.
فعال اٌن تصوٌر را رها کنٌد.

قسمت دوم
ٌ .1ک الٌه با اندازه  200*200با پٌش زمٌنه  Transparentاٌجاد کنٌد.
 .2تصوٌری را که در قسمت اول و در مرحله 16کپی کردٌد را در اٌن الٌه بچسبانٌد.
 .3اٌن الٌه ای را که کپی کرده اٌد بصورت شکل زٌر ارنج کنٌد و به مسٌر Merge Visible< Layerبروٌد.

ٌ . 4ک الٌه جدٌد اٌجاد کنٌد و آنرا به زٌر الٌه فعلی که تصوٌر در آن قرار دارد جا به جا کنٌد.
 .5نٌمه باالٌی الٌه جدٌد را با رنگ سٌاه پر کنٌد و نٌمه پاٌٌن آنرا با سفٌد پر کنٌد مانند تصوٌر زٌر :

ٌ .6ک انتخاب اٌجاد کنٌد )بر روی الٌه با تصوٌر رنگی( مانند تصوٌر زٌر !
نکته  :شما مٌتوانٌد همزمان دو محدوده انتخاب ٌا بٌشتر داشته باشٌد .برای اٌنکار ابتدا اولٌن محدوده را انتخاب کنٌد بعد در حالی که Shiftرا نگه داشته اٌد محدوده دوم را
نٌز انتخاب کنٌد .به شکل زٌر دقت کنٌد..

 .7به مسٌر  Blur Gaussian< Blur< Filterبروٌد و بعد برای شعاع مقدار  2را وارد کنٌد.

 .8به مسٌر  Merge Visible < Layerبروٌد.
 .9به مسٌر  Polar Coordinates< Distort< Filterبروٌد و اٌن تنظٌمات را اعمال کنٌد to Polar Rectangular :

روی اٌن تصوٌر کمی کار شده است.

افکت های اضافی :
لنز براق :
ٌ .1ک انتخاب داٌره ای کامل بر روی الٌه اٌجاد کنٌد .برای اٌنکار Shiftرا نگه داشته و بعد محدوده را انتخاب کنٌد.

 .2ابزار  Marquee (selection) Tool Rectangularانتخاب کنٌد کنٌد و بعد با فشردن  ALTنصف محدوده انتخاب را ساکت کنٌد مانند تصوٌر زٌر :

. 3با فشار دادن  Dرنگها را به حالت پٌش فرض برگردانٌدٌ .ک الٌه جدٌد اٌجاد کنٌد و با ابزار Linear Gradient Toolبر روی محدوده انتخاب بکشٌد.

 .4حالت الٌه جدٌد را به  Screenتغٌٌر دهٌد.

رنگها در تصوٌر باال کمی تغٌٌر کرده اند.
کار ما تمام شد !
چنانچه مشکلی داشتٌد به انجمن مربوطه مراجعه کنٌد ٌا با من تماس بگٌرٌد Info@PersianGraphist.com:

و با بک گراند سفٌد باز کنٌد  Color mode = RGB.ابتدا ٌک فاٌل در اندازه های ، 400*400

ٌک الٌه جدٌد اٌجاد کنٌد  .برای اٌن کار مسٌر layer => new =>layerرا طی کرده و ٌا کلٌد های  shift + ctrl + Nرا با هم
فشار دهٌد و ٌا برروی دکمه موجود در پانل الٌه کلٌک کنٌد .

مسٌر مقابل را طی کنٌد  . Filter=> Render=> 3d transform:در صورتٌکه از  Photoshop csاستفاده می کنٌد  ،اٌن فٌلتر وجود
نخواهد داشت و شما باٌستی فاٌل زٌر را داونلود و در داٌرکتورٌه فٌلتر فتوشاپ خود کپی کنٌد .
داونلود فاٌل D Transform3 :

حجم  100 :کٌلوباٌت

فرمت  :فاٌل زٌپ شده .

سپس ابزار مکعب را از منوی اٌن فٌلتر انتخاب و مکعب مربع مناسبی رسم کنٌد .

بر روی  trackball toolکلٌک کرده و آنقدر بر روی مکعب خود کار کنٌد تا شکل حاصل به صورت زٌر درآٌد .

باشد ابعاد مکعب را به گونه ای تنظٌم کنٌد که جهت دٌد تاس شما بهترٌن حالت را داشتهدر اٌن قسمت شما باٌد

الٌه اول را انتخاب  ،بر روی  image=> Adjust=> Invertکلٌک کنٌد ٌ .ا کلٌدهای  Ctrl + Iرا بفشارٌد

بر روی  image=> adjust=>hue/saturationکلٌک کنٌد ٌ .ا کلٌد های  Ctrl + Uرا بفشارٌد .حال تنظٌمات زٌر را اجرا کنٌد :

 -البته تنظٌمات اٌن قسمت را می توانٌد با صلٌقه خودتان تغٌٌر دهٌد .

با کلٌک بر روی

در پانل  ، layerبک گراند و الٌه اول را غٌر قابل مشاهده )نامرئی( کنٌد .

الٌه ای جدٌد اٌجاد کنٌد .

شش بار به مسٌر  View=> New guideرفته و تنظٌمات آن را در هر بار مطابق ٌکی از تنظٌمات زٌر کامل کنٌد :
Horizontal 300 px

Horizontal 200 px

Horizontal 100 px

Vertical 300 px

Vertical 200 px

Vertical 100 px

از قسمت toolbar،eliptical marquee tool





را انتخاب و تنظٌمات را مطابق شکل زٌر وارد کنٌد .

 marquee tool elipticalدر اٌن مرحله شما باٌستی در هر ٌک از  6الٌه اٌجاد شده  ،داٌره هاٌی با استفاره از ابزار
رسم کنٌد ؛ بطورٌکه نحوه قرار گٌری آنها به ترتٌب همانند شکل زٌر باشند :

 دقت کنٌد که داٌره ها بٌن خطوط فرضی رسم شده  ،قرار گٌرند .در اٌن قسمت برای راحتی کار با استفاده از روشی که گفتٌم  ،اقدام به نامرئی کردن الٌه ها کنٌد و فقط ٌکی از آن 6الٌه رو انتخاب
و قابل مشاهده کنٌد ؛  Inner shadowرا از مسٌر  Layer style =>Inner shadow <= Layer:فراخوانی کنٌد و تنظٌمات آن را
مطابق شکل وارد کنٌد  .در آخر گزٌنه  okرا کلٌک کنٌد .

حال  Satinرا از مسٌر  satin <= style Layer <= Layerفراخوانی کرده و تنظٌمات را مطابق شکل وارد کنٌد و در نهاٌتok
را کلٌک کنٌد .

در اٌن مرحله شما باٌد در پانل  layerبر روی الٌه ای که عملپات را روی آن انجام داده اٌد راست کلٌک کرده و گزٌنه Copy layer:
 styleرا انتخاب کنٌد و سپس با راست کلٌک کردن بر روی الٌه های دٌگر و انتخاب  paste layer styleآن را به ساٌر الٌه ها اعمال
نماٌٌد .
بعد از انجام دادن موارد باال شما باٌد تغٌٌراتی در الٌه ای که می خواهٌد در ناحٌه باالی تاس قرار گٌرد اعمال نماٌٌد .
برای اٌن کار شما مرحله  13را طبق شکل زٌر بر روی آن الٌه اعمال نماٌٌد  .به عنوان مثال من بعد 5تاٌی رو انتخاب کردم .

 دقت کنٌد که شما فقط  3بعد از  6بعد تاس را مورد استفاده خواهٌد قرار داد .بر روی ٌکی از  3بعد مورد نظر خود کلٌک کنٌد  ).به همه الٌه ها به غٌر از الٌه مکعب و الٌه انتخابٌه شما  ،خاصٌت نامرئی اعمال
کنٌد ( .
– از منوی  Edit => transformگزٌنه  perspectiveرا بر گزٌنٌد  .حال الٌه خود را با استفاده از اٌن دستور چنان تغٌٌر دهٌد
که درقسمت مورد نظرتان گنجاٌش و نشستی مناسب داشته باشد  .الزم به ذکر است که همه موارد موجود در منوی
 Edit =>Transformمی توانند در اٌن قسمت شما را ٌاری کنند .
 اٌن مرحله را برای دو الٌه دٌگر نٌز عمل نماٌٌد .برای خاموش کردن تقسٌم بندی صفحه  ،گزٌنه  Clear Guideرا از منوی  Viewانتخاب کنٌد .
در پاٌان  ،کار شما مشابه شکل زٌر خواهد بود .

هر گونه نظر  ،پٌشنهاد و پرسش در مورد اٌن آموزش دارٌد  ،می توانٌد به پست الکترونٌکی زٌر ارسال نماٌٌد .
Doste_bihamta@yahoo.com
امٌن بی رشک

چشم های قاتل

اگر دوست دارٌد تصاوٌر دوستان خود و ٌا هر تصوٌر انسانی را تبدٌل به ٌک عکس وحشتناک و مانند قاتل های خٌالی بازی ها کنٌد با من در اٌن مقاله همراه شوٌد فقط
ٌادتان نرود اٌن کار را با عکس هر آشناٌی کردٌد به خودش نشان ندهٌد در غٌر اٌن صورت هر چی شد پای خودتون  (:شوخی بود بروٌم سر مقاله

خب در مرحله اول تصوٌر مورد نٌاز خود را باٌد باز کنٌم و در محٌط فتوشاپ بٌاورٌم برای مثال من تصوٌر زٌر را انتخاب کردم

مرحله دوم اٌن است که شما تا جاٌی که ممکن است روی چشم فرد زوم و بزرگنماٌی می کنٌد البته نه آنقدر که کنترل کار از دستتان خارج شود دقٌقا مانند شکل زٌر
بزرگنماٌی کافی است

اکنون ابزار  Brushرا بر می دارٌم و با رنگ سفٌد و با ساٌز  9پٌکسل شروع به محو کردن وسط چشم می شوٌم و باٌد کار شما تا االن به صورت زٌر شده باشد

خب حاال تنها کافی هست ٌه کم چاشنی به کارمان اضافه کنٌم برای اٌن کار بهترٌن رنگ ،رنگ قرمز است .برای نشان دادن خون زٌر چشمان .برای شروع اٌن کار
مانند تصوٌر زٌر ابزار نماٌان شده در تصوٌر را انتخاب کنٌد

من برای اٌن کار رنگ و ساٌز زٌر را پٌشنهاد می کنم:
color: #FF0000
size: 9px
خب حاال شروع می کنٌم زٌر چشمان را خونی کردن البته نه به صورت منظم بلکه به صورت نامنظم و بسٌار طبٌعی باٌد در اٌن بخش عمل کرد در اصل مهمترٌن بخش
کار ما اٌن بخش است.
هر چه زٌر چشم قرمز تٌره تر شود بسٌار بهتر می باشد کار شما االن مانند تصوٌر زٌر شده است

امٌدوارم ار اٌن مقاله استفاده کنٌد فقط توجه کنٌد زٌاد رنگ قرمز را تا پاٌٌن گونه ها نکشٌد و تا همان دور چشم کافی است فقط فراٌند ساٌه خٌلی مهم است که دور چشم پر
رنگ تر از زٌر آن باشد
موفق باشٌد
حمٌد رضا محمد کاظمی

قطره آب آموزش اٌجاد
با عرض سالم خدمت جمٌع مجٌدآنالٌنً هاي با صفا و بامرام .
اٌن آموزشً كه در خدمتتون هستٌم مربوط مٌشه به اٌجاد قطره آب بر روي مكانهاي مختلف  .البته من اٌنو از تو ٌه ساٌت خارجً دٌده بودم و چون انگلٌسٌم هم خوب نٌست با

توجه به چٌزاًٌ كه مً تونستم بخونم ترجمه كردم  .من از عكسهاي همون آموزش استفاده مً كنم تا وضعٌت نهاًٌ رو ببٌنٌن .
امٌدوارم شما هم بتونٌن از اٌن آموزش استفاده كنٌن .

اول از همه چٌز طرحتونو باز كنٌن و ٌه منطقه از اون رو با هر ابزار و به هر شكلً كه دوست دارٌن انتخاب كنٌن .

حاال كلٌدهاي  Ctrl+Jرو براي كپً گرفتن از منطقه انتخابً فشار بدٌن و همونطور كه انتخاب رو در اختٌار دارٌن بر روي الٌه اٌجاد شده 2بار فٌلتر زٌر رو اجرا كنٌن .
Filter--> Distort --> Spherize

حاال روي همٌن الٌه دابل كلٌك كنٌد تا پنجره layer styleباز بشه  .شما باٌد كمً  inner shadowبه طرحتون بدٌن تا حالت ساٌه داخلً قطره آب رو به وجود بٌارٌن .
) در اٌن قسمت طبق آموزش ساٌه باٌد سٌاه باشه اما ساٌه ماٌل به رنگ سفٌد رنگ هم تاثٌر جالبً داره  .حتما امتحان كنٌن ( .

حاال باٌد به قطرتون ٌه مقدار ساٌه بدٌن  .براي اٌن كار از الٌه قطره ٌه كپً بگٌرٌن و اونو با رنگ سٌاه پر كنٌن  .براي بلور دادن به اٌن الٌه سٌاه هم مسٌر زٌر رو دنبال كنٌن
و به مقدار دلخواه اونو تنظٌم كنٌن  ) .ترتٌب الٌه ها دقت شود ( .
Filter--> Blur--> Gaussian Blur

حاال باٌد ٌه حالت انعكاس روي قطره اٌجاد كنٌم ٌ .ه الٌه جدٌد اٌجاد كنٌن و ٌه انتخاب داٌره اي شكل كوچٌك روي قطرتون انجام بدٌن و به اون مثل تصوٌر گرادٌنت سفٌد رنگ
بدٌن .

حاال برٌن توي آشپزخونه و ٌه چاًٌ دبش براي خودتون برٌزٌن و بٌاٌن از طرحتون لذت ببرٌن .
اٌنم طرح نهاًٌ كه توسط همون ساٌت اٌجاد شده :

اٌنم تصوٌر اٌجاد شده توسط بنده حقٌر  .البته چون ٌكم عجله اي بود داٌره هاش ٌكم )ٌكم نه زٌاد( مصنوعً شدن :
كردم ٌكً از ساٌه داخلً خاكستري و در ٌكً از ساٌه داخلً سٌاه استفادهتوجه داشته باشٌن كه من در

Aqua pill
در اٌن درس شما طرٌقه ساخت  aqua pillرا در فتوشاپ ٌاد مٌگٌرٌد.
توجه داشته باشٌد تمامً مراحلً كه در اٌن درس ذكر مً شوند بر حسب قسمتهاي موجود در
فتوشاپ  7مً باشد كه با كمً تفاوت دٌگر فتوشاپها نٌز همٌن قسمتها را نٌز در بر دارند.
شما خودتان مً توانٌد مقادٌر ذكر شده در اٌنجا را برحسب مورد نٌاز و عالقه خود تغٌٌر دهٌد ,
اٌن مقادٌر فقط براي مثال مً باشد.
اٌن آموزش از ساٌت مشابه خارجً درٌافت شده و با ٌكسري تغٌٌرات به زبان فارسً ترجمه شده
است از شما تقاضا دارم چنانچه از اٌن آموزش در جاًٌ دٌگر مٌخواهٌد استفاده نماٌٌد حتما نام و
آدرس اٌن ساٌت را نٌز قٌد نماٌٌد.
طرح شما پس از طراحً مً باٌست مانند شكل روبرو شود <<<

در ابتدا ٌك فاٌل با اندازه  110× 50پٌكسل اٌجاد نماٌٌد.

سپس ٌك الٌه جدٌد اٌجاد نماٌٌد .
شماره رنگ  FCE338#راه به عنوان  Foreground Colorوارد نماٌٌد.

حال ابزار  rectangle toolرا انتخاب نماٌٌد و سپس  Optionآنرا مانند زٌر تنظٌم كنٌد.

حال در گوشه اي از صفحه ٌك بار كلٌك كنٌد تا شكل مورد نظر رسم
گردد.

بعد از رسم شكل بر روي الٌه همٌن شكل دوبار كلٌك كنٌد تا پنجره
مربوط به  Effectهاي الٌه باز شود و ٌا از منوي Layer\Layer
 Styleگزٌنه  drop Shadowرا انتخاب كنٌد .در پنجره اي كه باز
مً شود ابتدا به قسمت  Drop Shadowرفته و مقادٌر آنرا به
ترتٌبً كه در شكل روبرو مً بٌنٌد تغٌٌر دهٌد.

سپس به قسمت  Shadow Innerرفته و مقادٌر آنرا نٌز به ترتٌب
شكل روبرو تغٌٌر دهٌد.

بعد از آن به قسمت  Inner Glowبروٌد و مقادٌر آنرا نٌزمطابق شكل زٌر تغٌٌر دهٌد.

سپس به قسمت  Emboss Bevel andرفته و مقادٌر آنرا مانند
شكل روبرو تغٌٌر دهٌد.

حال پس از فشردن كلٌد  OKو بازگشت به محٌط فتوشاپ طرح شما آماده شده است و مانند شكل زٌر مً باشد

Gel Button
در اٌن آموزش شما نحوه ساخت ٌك كلٌد بصورت ژله اي را ٌاد خواهٌد
گرفت .اٌن آموزش سطح مقدماتً دارد و ساختن اٌن كلٌد مستلزم كار با
استاٌلهاي فتوشاپ مً باشد .براي راحتً كار دوستان فاٌل PSDو
فاٌل  ASLاٌن آموزش بصورت ٌك فاٌل  ZIPشده در قسمت درٌافت
برنامه قرار گرفته است كه مٌتوانٌد آنرا درٌافت كنٌد.
فاٌل PSDو ASLبصورت ZIP

در ابتدا ٌك فاٌل با اندازه  x50194اٌجاد نماٌٌد .سپس شماره رنگ
 B0C596را به عنوان  foreground colorانتخاب كنٌد .سپس ابزار
 rectangle tool roundedرا انتخاب نماٌٌد و مقدار  radiusآنراه
 px20قرار دهٌد و كلٌد مورد نظر خودتان را با اندازه دلخواه رسم كنٌد.
سپس بر روي الٌه اٌجاد شده  rightكلٌك كنٌد و گزٌنه Rasterize
 Layerرا انتخاب كنٌد .و بعد دوباره بر روي الٌه rightكلٌك كنٌد و
گزٌنه  Options Blendingرا انتخاب كنٌد )و ٌا اٌنكه بر روي الٌه
دوبار كلٌك كنٌد(
حاال در قسمت استاٌلها ابتدا بر روي  inner shadowكلٌك كنٌد و
سپس مقادٌر آنرا مانند زٌر تغٌٌر دهٌد:
Blend Mode : Normal
Colour : FFFFFF
Opacity : 60%
Angle : 90
Distance : 10px
Spread : 0%
Size : 0px
حاال بر روي گزٌنه  overlay gradientكلٌك كنٌد و مقادٌر آنرا
مطابق زٌر تغٌٌر دهٌد:
Opacity : 60%
Style : linear
Colour : from 999999 to FFFFFF
حاال گزٌنه  strokeرا انتخاب كنٌد و تنظٌمات زٌر را انجام دهٌد:
Size : 1px
Posisiton : outside
Blend Mode : Normal
Colour : 4C555D
اٌن بار گزٌنه  inner glowرا فعال سازٌد و مقادٌر زٌر را وارد كنٌد:
Size : 5px
Opacity : 60%
Colour : B3C0D0
براي آخرٌن كار گزٌنه  shadow dropرا انتخاب كنٌد و مقادٌر زٌر
را وارد كنٌد و پس از آن كلٌد  OKرا بفشارٌد :
'Untick 'Use global Angle
Angle : 120
Distance : 0px
Spread : 2px
Size : 5px

شكل gradient

حاال طرح شما آماده شده است و فقط باٌد متن خود را بر روي آن
بنوٌسٌد.

Golf Ball In Photoshop
در اٌن آموزش شما با نحوه ساختن ٌك توپ گلف در محٌط فتوشاپ آشنا خواهٌد شد !

ابتدا ٌك فاٌل جدٌد بسازٌد و پشت صحنه آن را مشكً رنگ كنٌد.
با استفاده از ابزارٌ marquee circularك داٌره رسم كنٌد و داخل
آن را با رنگ سفٌد پر كنٌد.

حاال ٌك فاٌل دٌگر با اندازه  20*20پٌكسل و با پشت صحنه
 Transparentباز كنٌد و سپس با همان ابزار circular
ٌ marqueeك داٌره در آن رسم كنٌد و داخل آن را با رنگ سٌاه
پر كنٌد.

به  Edit: Define patternرفته و نام را  Dimplesوارد كنٌد.
به فاٌل اصلً بازگردٌدو ٌك الٌه جدٌد بسازٌد.
در الٌه اي كه داٌره را رسم كردٌد Ctrl+Clickكنٌد تا داٌره
انتخاب شود و سپس با فشردن  Shift+Deleteپنجره  Fillرا
ظاهر نماٌٌد.
حاال  Useرا به  Patternتغٌٌر دهٌد و نقشً را كه ساختٌد از
لٌست  Modeانتخاب كنٌد

حاال  Ctrl+Tرا بفشارٌد و جسم را  45درجه بچرخانٌد.
حاال به  Blur Filter:Blur:Gassianرفته و در جعبه متن عدد
 2را وارد كنٌد و با فشردن  Ctrl+fاٌن كار را دوبار تكرار كنٌد.

حاال به  Spherize< Distort< Filterبروٌد و عدد  100را وارد
كنٌد.

حاال  Dرا براي تغٌٌر رنگ به رنگ پٌشفرض فشار دهٌد و سپس
 Xرا براي عوض شدن جاي رنگ ها و سپس با فشردن Gابزار
 Gradientرا انتخاب كنٌد.
دوباره روي الٌه داٌره  Ctrl +Clickكنٌد و سپس با انتخاب
 Redial Gradientو تغٌٌر پارامتر  Opacityبه  %50خطً از
مركز داٌره به طرف بٌرون رسم كنٌد.

حاال شمابراي اعمال افكت نور نقش كاملً دارٌد.
اكنون ٌك الٌه جدٌد بسازٌد و همه الٌه ها را روي آن Mergeكنٌد سپس همه را انتخواب كپً كنٌد.
حاال به تب  Channelsبروٌد و ٌك  Channelجدٌد بسازٌد و موضوعات كپً شده را در آن  Pasteكنٌد.
حاال  RGBرا انتخاب كنٌد و به الٌه  Mergeشده باز گردٌد.
 Shift+Deleteرا بفشارٌد و الٌه را با  Gray%50پر كنٌد.
به  Filter:Render:Lighting effectsبروٌد.
شما مً توانٌد هر چند تا منبع نور از انواع مختلف را براي دادن جلوه هاي مختلف به توپ اضافه كنٌد.
در اٌن آموزش از ٌك  spotlightو ٌك  omni lightاستفاده شده است.
حاال  Texture Channelرا به  Alpha 1كه قبال ساختٌم تغٌٌر مٌدهٌم و  high White isرا فعال مٌكنٌم و Height
را روي  %50تنظٌم مٌكنٌم.

حاال  Okeyرا فشار دهٌد.

حاال روي الٌه اصلً داٌره  Ctrl+Clickكنٌد و سپس Select
 Inverseكنٌد و قسمت هاي اضافه را پاك كنٌد.

 Ctrl+lرا فشار دهٌد تا و مثلث سٌاه را تا  125جابجا كنٌد و همچنٌن
عالمت قهوه اي را تا  30/ 1حركت دهٌد.

حاال تغرٌبا كار كامل شده است فقط كافً است الٌه هاي اضافً را
پاك كنٌد و نٌز افكت هاي زٌر را روي الٌه توپ اعمال كنٌد كه براي
راحتً كار در زٌر به انگلٌسً نوشته ام:
Inner Shadow
Hard Light with Black
Angle -159
px 49 Distance
Choke 0%
Size 62 px
Colour Overlay
Blending mode Color
Colour #929AA0
Opacity 100%
Gradient Overlay
Overlay Blending Mode
Style: Linear
Angle 24 degrees
Scale 70%

امروز مً خوام طرز چهار خونه كردن ٌه عكس رو توضٌح بدم.
شاٌد كساًٌ باشن كه بخوان به ساٌتشون ٌه كمً زٌباًٌ گرافٌكً بدن خوب شروع مً كنٌم
اول از همه ٌه عكس انتخاب كنٌد .بعد به منو باالي صفحه رفته و New< Fileرا انتخاب كنٌد همانند عكس زٌر

و بعد از اٌنكه اٌن كار رو كردٌد ٌك پنجره وسط صفحه فتوشاپ باز مً شه و دوباره همانند عكس زٌر آن را پر كنٌد

بعد از اٌنكه همانند عكس عمل كردٌد  okرا كلٌك كنٌد .بعد اگر با توجه به عكس عمل كرده باشٌد تصوٌر شما باٌد همانند عكس باشد

براي دٌدن بهتر و نزدٌكتر باٌد از ابزار zoomاستفاده كنٌد<

شما باٌد آنقدر  zoom inكنٌد تا اٌنكه تصوٌر شما مانند عكس زٌر شود

براي مرحله دٌگر كار باٌد در همان قسمت ابزار Toolsبر روي  Tool Lineكلٌك كنٌد .همانند عكس عمل كنٌد

بعد سعً كنٌد كه مانند عكس زٌر دوتا مستطٌل بكشٌد
) توجه شما مً توانٌد از هر رنگً استفاده كنٌد ،اما من اٌنجا از سٌاه استفاده كردم(

بعد از اٌنكه كار شما با درست كردن مستطٌل ها سٌاه تموم شد به قسمت Define Pattern< Editبروٌد .با اٌن كار شما ٌك  Patternو ٌا طرحً كه بعدآ باٌد از آن استفاده
كنٌد را درست كرده اٌد.
بعد مانند عكس زٌر براي طرح خود نام انتخاب كنٌد كه در اٌنجا pattern4است

و بعد بر روي  okرا كلٌك كنٌد.
پنجره را ببندٌد و به عكس خود بر گردٌد.
اولٌن كار شما اٌنجا درست كردن ٌك  layerاست كه با توجه به عكس زٌر آن را انجام دهٌد.

بعد براي اٌنكه  Patternي كه قبآل درست كرده بودٌد را به اٌنجا بٌاورٌد همانند عكس به قسمت Fill< Editبروٌد

بعد از اٌن كار پنجره جدٌدي در وسط صفحه باز مً شود كه شما باٌد همانند دو عكس زٌر عمل كنٌد.

توجه داشته باشٌد كه در قسمت  Opacityشما مً توانٌد مقدار كدري )تاري( عكس خود را تعٌٌن كنٌد.
كار شما تمام شد .خسته نباشٌد
پاٌٌن  2تا نمونه با رنگهاي قرمز و سٌاه هست كه با 15< Opacityهستند

اول ٌک صفحه  400در  400باز کنٌد
رنگ  back-ground colorرا سٌاه انتخاب کنٌد.
حاال برای درست کردن ٌک روشناٌی نامنظم ذره بٌنی به lense flare< render< filterبروٌد و مقادٌر زٌر را وارد کنٌد

و حال بعد از اٌنکه روشناٌی نامنظم ذره بٌنی را درست کردٌد می باٌستی از اثر ). ( effectا<<<  >>>> radial blurrاستفاده کرد برای اٌن کار به
 radial blur< blurr< filterبروبٌد .همانند عکس زٌر

حاال باٌد تصوٌر شما  blurشده شده باشد .در قسمت بعدی از کارمان باٌد الٌر خود را duplicateکنٌد برای انجام اٌن کار به منوء  Layerرفته و  Duplicate Layerرا
انتخاب کنٌد .و نام  Layerجدٌد خود را خمٌر ستاره بگذارٌد .هم اکنون تصوٌر شما باٌد مانند عکس زٌر شود

و حاال دوباره به  lense flareبرای درست کردن روشناٌی نامنظم ذره بٌنی ) (lense flare< render< filterبروٌد و مقادٌر را بدلخواه وارد کنٌد

مواظب باشٌد که نورتان را طبٌعی تر کنٌد.
و حاال چند تا ستاره درست کنٌد .برای انجام اٌن کار اول ٌک Layerجدٌد درست کنٌد و بوسٌله  tool paint brushنقطه گذاری کنٌد)با رنگ سفٌد !(

حاال ما برای اٌنکه تصوٌر خود را کمی تٌره تر کنٌم در Layerجدٌد به  radial blur< blur< filterمی روٌم و فقط  Amountرا به  59تغٌٌر می دهٌم .و حاال شما باٌد
چٌزی مانند زٌر انجام داده باشٌد)و ٌا بهتر(

شما کارتان تمام شده است !!! کمی به تصوٌرتان دستکاری کنٌد به وسٌله Lighting Effectو  .smuge toolو کاری مانند نمونه زٌر انجام دهٌد

Electric Line

ٌ (1ک فاٌل جدٌد در اندازه دلخواه بسازٌد) .ترجٌحا  Transparentو ٌا با پس زمٌنه تٌره(

 (2بوسٌله  Brushهاي مختلف و رنگ هاي مختلف سعً کنٌد که بوم خود را به طور نامنظم رنگ کنٌد.

 Mezzotint< Pixelate< Filter (3را با انتخاب  Fine Dotsاعمال کنٌد.

 (4حاال قسمت جالب کار  blure motion< blure< Filter :را به صورت زٌر اعمال کنٌد.

 (3حاال مً تونٌد ٌک الٌه تٌره رنگ به عنوان پس زمٌنه اضافه کنٌد .نتٌجه به اٌن صورت شده:

 (4اٌنها بعضً از کاربردهاي اٌن تمرٌن هستند:

3D-Organic
-1
-2
-3
-4
-5

در اٌن آموزش با انجام چند مرحله بسٌار ساده مٌتوانٌد ٌك اندام سلولی جالب را طراحی كنٌد .
سطح اٌن آموزش متوسط است  ،كاربران فتوشاپ کار عزٌز مٌتوانند به راحتً طراحی كنند .
اٌن آموزش ار فتوشاپ  5به باال قابل اجراست .
هدف ار اٌن آموزش کار کردن با ابزار های فتوشاپ و استفاده از فٌلتر Plastic wrapهست .
تمام مقادٌري كه در اٌنجا ذكر شده اند همه پٌشنهادي مٌباشند و شما مٌتوانٌد آنها را با توجه به نٌاز خود تغٌٌر دهٌد.

ٌ -1ک صفحه جدٌد به اندازه دلخواه با بک گراند مشکی درست مٌکنٌم  ...بعد در ٌک الٌر جدٌد با استفاده از ابزارradial gradient
مطابق شکل درست مٌکنٌم

 -2باز ٌک الٌر جدٌد دٌگه درست مٌکنٌم و بعدش مقدار blending mode = lightenو سپس ٌک داٌره دٌگه مٌکشٌم .

ٌک داٌره ای

 -3خوب اٌن کار را چند بار انجام مٌدٌم تا شبٌه ٌه اندام سلولی بشه .

 -4همه الٌر ها رو لٌنک و بعد الٌر ها رو باهم  Mergeمٌکنٌم و بعد به  wrap Filter/Artistic/Plasticمٌرٌم با مقدار  Hs11, D13, S10قبول
مٌکنٌم )البته اٌن بستگی به سلٌقه شما داره(

 -5حاال با استفاده از ماسک دور عکس رو پاک مٌکنٌم تا شبٌه شکل زٌر بشه .

.  بعدش به دلخواه ٌه رنگی بهش مٌدٌم...  را فعال مٌکنٌمcolorize  مٌرٌم وsaturation & Adjust your hue  به-6

.  ٌه شکلی جالب بهش بدٌمFilter/Distort/Waves مً تونٌم با استفاده از
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با سالم در اٌن آموزش شما ٌاد می گٌرٌد که به چه صورت می توان ٌک نوشته پٌتزاٌی در فتوشاپ رسم کنٌد
اٌن آموزش در چهار قسمت تنظٌم شده است .در قسمت اول طرٌقه ساختن نان پٌتزا را فرا خواهٌد گرفت.
اٌن آموزش کامال با سٌستم  actionفتوشاپ سازگاری دارد اگر شما مبتدی هستٌد و تسلط کافی به فتوشاپ ندارٌد مراحل اٌن آموزش را
قدم به قدم و همانطوری که ذکر شده و با همان متغٌر ها اجرا کنٌد و در صورت برخورد با مشکلی در مورد اٌن آموزش به
انجمن فتوشاپ مراجعه کنٌد و در صورتی که مشکل شما حل نشد با نوٌسنده اٌن آموزش تماس بگٌرٌد کنٌد ...

ابتدا ٌک فاٌل جدٌد با اندازه  600در  350پٌکسل اٌجاد کنٌد و متن خود را با رنگ
سٌاه و با ٌک فنت توپر و کلفت بنوٌسٌد و به منوی  layerرفته و گزٌنه flatten image
را بر گزٌنٌد که با اٌن کار الٌه متن شما و الٌه backgroundشما تبدٌل به ٌک الٌه
می شوند  .به قسمت  channelها رفته و کانال  blueرا کشٌده و روی دکمه
[ create new channel

] رها کنٌد که با اٌن کار ٌک کپی از کانال blueبه نام

 copy blueاٌجاد می شود سپس روی کانال اٌجاد شده دو بار کلٌک کنٌد و در
پنجره channel optionدر قسمت  nameکلمه  origرا تاٌپ کنٌد که با اٌن کار نام
کانال جاری به  origتغٌٌر نام می دهد سپس کلٌد های مٌانبر [] ctrl+iرا بفشارٌد

ٌا به منوی  imageرفته و از گزٌنه  adjustmentsگزٌنه  invertرا انتخاب کنٌد و مجدد
کانال  origرا کشٌده و روی دکمه [ create new channel

]رها کنٌد سپس

مانند گذشته روی کانال اٌجاد شده دو بار کلٌک و نام اٌن کانال را بهcrustتغٌٌر
دهٌد سپس در حالی که کانال  crustانتخاب شده است به منوی  editرفته و گزٌنه
 fillرا انتخاب کنٌد و در پنجره fillحالت  use:را  blackقرار دهٌد که با اٌن کار کانال
 crustتماما به رنگ سٌاه در می آٌد سپس به منوی selectرفته و گزٌنه
 selection loadرا انتخاب کنٌد و در پنجره load selectionو در قسمت  channelکانال
 origرا که قبال ساخته بوده اٌم انتخاب کنٌد که با اٌن کار محدوده نوشته شما در
کانال  crustبه حالت سلکت در می آٌد

به منوی  selectرفته و از مجموعه  modifyگزٌنه  expandرا انتخاب کنٌد و در پنجره
 expand selectionمقدار  expand byرا  8پٌکسل قرار دهٌد و به منوی  editرفته و گزٌنه
 fillرا انتخاب کنٌد و حالت  useرا  whiteانتخاب کنٌد که با اٌن عمل منطقه سلکت
شده به رنگ سفٌد در می آٌد سپس کلٌدهای مٌانبر [] ctrl+dرا بفشارٌد تا
منطقه سلکت شده از حالت سلکت خارج شود  .به منوی filterرفته و از مجموعه
فٌلترهای blurفٌلتر  gaussian blurرا بر گزٌنٌد و در اٌن فٌلتر مقدار  radiusرا 4قرار
دهٌد و فٌلتر را روی کانال جاری اجرا کنٌد سپس کلٌد های مٌانبر[] ctrl+lرا
بفشارٌد ٌا به منوی  imageرفته و از گزٌنه  adjustmentsگزٌنه  levelsرا انتخاب کنٌد
و آن را مانند شکل زٌر تنظٌم کنٌد :

به پنل  layersرفته و الٌه  backgroundرا انتخاب و الٌه جدٌد اٌجاد کنٌد برای اٌن کار
کلٌد های مٌانبر [] shift+ctrl+nرا بفشارٌد ٌا به منوی  layerرفته و از گزٌنه new
گزٌنه  layerرا انتخاب کنٌد و در پنجره new layerدر قسمت  nameکلمه  crustرا تاٌپ
کنٌد که با اٌن کار ٌک الٌه به نام crustدر باالی الٌه  backgroundاٌجاد می شود
سپس به قسمت channelباز گشته و کانال  RGBرا انتخاب کنٌد و به منوی  editرفته
و گزٌنه  fillرا انتخاب کنٌد و در پنجره fillحالت  USEرا  whiteانتخاب کنٌد که با اٌن
عمل کانال  RGBبه رنگ سفٌد در می آٌد سپس کانال  crustرا انتخاب کنٌد و به
منوی فٌلتر رفته و از مجموعه فٌلترها pixelateفٌلتر  crystallizeرا بر گزٌنٌد و در اٌن
فٌلتر مقدار  cell sizeرا برابر با  8قرار دهٌد و فٌلتر را اجرا کنٌد سپس مجدد به منوی
 filterرفته و از مجموعه فٌلترهای sketchفٌلتر  stampرا بر گزٌنٌد و در اٌن فٌلتر
مقدار  light/dark balanceرا برابر با 25و مقدار  smoothnessرا برابر با 5قرار دهٌد
و فٌلتر را روی کانال اجرا کنٌد مجدد به منوی filterرفته و از مجموعه فٌلتر blurفٌلتر
 gaussian blurرا برگزٌنٌد و در اٌن فٌلتر مقدار  radiusرا برابر با  4قرار دهٌد و فٌلتر را
روی کانال جاری اجرا کنٌد سپس کلٌد های مٌانبر[] ctrl+lرا بفشارٌد تا پنجره
 levelsفعال شود و اٌن پنجره را مانند شکل زٌر تنظٌم کنٌد:

در حالی که کلٌد [ ] ctrlروی کٌبورد را پاٌٌن نگه داشته اٌد روی کانال crustکلٌک
کنٌد که با اٌن کار محدوده اٌن کانال به صورت سلکت شده در می آٌد سپس کانال
 RGBرا انتخاب کنٌد و به منوی  editرفته و گزٌنه  fillرا انتخاب کنٌد و در پنجره fillحالت
 useرا  blackانتخاب کنٌد که با اٌن کار در کانال RGBمحدوده سلکت شده به رنگ
سٌاه در می آٌند سپس کلٌد های مٌانبر [] ctrl+dرا بفشارٌد تا محدوده سلکت
شده از حالت سلکت خارج شود  .به منوی filterرفته و از مجموعه فٌلتر های
 blurفٌلتر  gaussian blurرا انتخاب کنٌد و در اٌن فٌلتر مقدار  radiusرا برابر با 8قرار
دهٌد و فٌلتر را روی اٌن کانال اجرا کنٌد سپس مجدد به منوی filterرفته و از
مجموعه فٌلتر stylizeفٌلتر  embossرا انتخاب کنٌد و در اٌن فٌلتر مقدار  angleرا برابر
با 135و مقدار  heightرا برابر با 4و مقدار  amountرا برابر با  150درصد قرار دهٌد.
به منوی  filterرفته و از مجموعه فٌلتر های blurفٌلتر  gaussian blurرا بر گزٌنٌد و در
اٌن فٌلتر مقدار  radiusرا برابر با  3قرار دهٌد و اٌن فٌلتر را روی کانال خود اجرا کنٌد

در حالی که کانال  RGBانتخاب شده است به منوی  SELECTرفته و گزٌنه
 selection loadرا انتخاب کنٌد و در پنجره اٌن گزٌنه در قسمت  channelکانال  crusکه
قبال ساخته بودٌم را انتخاب کنٌد و به منوی  selectرفته و گزٌنه  featherرا انتخاب
و در پنجره مربوط به اٌن گزٌنه مقدار feather radiusرا برابر با 4قرار دهٌد سپس
کلٌد های مٌانبر [ ] shift+ctrl+iرا بفشارٌد که با اٌن کار قسمتهاٌی که سلکت شده
نٌستند به حالت سلکت در می آٌند  .به منوی editرفته و گزٌنه  fillرا برگزٌنٌد
و در پنجره مربوط به اٌن گزٌنه حالت  useرا  blackقرار دهٌد که با اٌن عمل مناطق
سلکت شده به رنگ سٌاه در می آٌند سپس به منوی editرفته و گزٌنه fade fill
را انتخاب کنٌد و در پنجره مربوط به اٌن گزٌنه مقدار opaciyرا برابر با 50قرار دهٌد
سپس کلٌد های مٌانبر [ ] ctrl+dرا بفشارٌد که با اٌن عمل قسمتهای سلکت شده
از حالت سلکت در آٌند سپس به روش ٌاد شده ٌک الٌه جدٌد با نام textureاٌجاد
کنٌد و به منوی  editرفته و گزٌنه  fillرا انتخاب کنٌد و حالت  useرا whiteقرار دهٌد
سپس به منوی  filterرفته و از مجموعه فٌلتر های  noiseفٌلتر  add noiseرا انتخاب
کنٌد و در اٌن فٌلتر مقدرا  amountرا برابر با 24.71قرار دهٌد و حالت distripbution
را  gaussianانتخاب کنبد و گزٌنه  monochromaticرا تٌک دار کنٌد و فٌلتر را روی الٌه
 textureاجرا کنٌد و کلٌد های مٌانبر [] ctrl+lرا بفشارٌد و پنجره  levelsرا مانند
شکل زٌر تنظٌم کنٌد:

به منوی  filterرفته و از مجموعه فٌلتر های blurفٌلتر  gaussian blurرا انتخاب کنٌد
و در اٌن فٌلتر مقدار  radiusرا  1قرار دهٌد و فٌلتر را روی الٌه  textureاجرا کنٌد سپس
کلٌد های مٌانبر [] ctrl+lرا بفشارٌد و پنجره  levelsرا مانند شکل زٌر تنظٌم کنٌد:

سپس به پنل  channelرفته و کانال  blueرا کشٌده و روی دکمه
[ create new channel

] رها کنٌد روی کانال اٌجاد شده به نام blue copy

دو با کلٌک کنٌد سپس نام اٌن کانال را به textureتغٌٌر نام دهٌد و کانال RGB

را انتخاب کنٌد و به منوی  EDITرفته و گزٌنه  FILLرا انتخاب کنٌد و حالت  USEرا
 WHITEانتخاب کنٌد که با اٌن کار کانال  RGBبه رنگ سفٌد در می آٌد .
به منوی  SELECTرفته و گزٌنه  LOAD SELECTIONرا انتخاب کنٌد و در پنجره مربوطه
حالت  CHANNELرا کانال  TEXTUREرا انتخاب کنٌد و کلٌد های مٌانبر
[ ] SHIFT+CTRL+Iرا بفشارٌد تا مناطق سلکت نشده به حالت سلکت شده در آٌند
سپس به منوی  EDITرفته و گزٌنه  FILLرا انتخاب کنٌد و در اٌن گزٌنه حالت  USEرا
 BLACKقرار دهٌد که با اٌن کار مناطق سلکت شده به رنگ سٌاه در می آٌند
سپس کلٌد های [ ] ctrl+dرا بفشارٌد تا مناطق سلکت شده از حالت انتخاب در
آٌند سپس مجدد به منوی  selectرفته و گزٌنه  selection loadرا بر گزٌنٌد و در پنجره
اٌن گزٌنه در قسمت  channelکانال  textureرا انتخاب کنٌد و دکمه  deleteروی کٌبورد
را بفشارٌد که با اٌن کار قسمت انتخاب شده پاک می شوند  .کلٌد های مٌانبر
[] ctrl+dرا بفشارٌد سپس مجدد به منوی  selectرفته و گزٌنه load selection
انتخاب کنٌد و در اٌن گزٌنه در قسمت  channelکانال crustرا که قبال ساخته بودٌم
انتخاب کنٌد و به منوی  selectرفته و گزٌنه  featherرا انتخاب کنٌد و در اٌن گزٌنه
 radius featherمقدار را برابر با  4قرار دهٌد و کلٌد های مٌانبر [] shift+ctrl+iرا
بفشارٌدسپس دکمه  deleteروی کٌبورد خود را بفشارٌد و کلٌد های مٌانبر
[ ] ctrl+dرا بفشارٌد تا مناطق سلکت شده از حالت سلکت خارج شوند

الٌه  textureرا انتخاب کنٌد و روی دکمه [ lock transparent pixels

]کلٌک کنٌد

سپس به منوی  editرفته و گزٌنه  fillرا انتخاب کنٌد و حالت  useرا blackقرار هٌد
سپس دوباره روی دکمه [ lock transparent pixels

] کلٌک کنٌد تا الٌه شما از

حالت قفل شده خارج شود سپس روی الٌه textureدوبار کلٌک کنٌد تا پنجره
layer styleفعال شود و قسمت  bevel and embossرا فعال سازٌد و اٌن قسمت را
مانند شکل زٌر تنظٌم کنٌد:

سپس الٌه  crustرا انتخاب کنٌد و روی مربع کوچک کنار الٌه[ texture

]تا الٌه

textureبه الٌه  crustلٌنک شود و به منوی  layerرفته و گزٌنه  merge linkedرا انتخاب
کنٌد تا دو .الٌه به هم لٌنک شده با هم ترکٌب شوند سپس به منوی filterرفته و
از مجموعه فٌلتر های noiseفٌلتر  add noiseرا انتخاب کنٌد و در اٌن فٌلتر مقدار
 amountرا برابر با 2.35قرار دهٌد و در قسمت  distripbutionگزٌنه  gaussianرا انتخاب
کنٌد و monochromaticرا تٌک دار کنٌد و به روش ٌاد شده ٌک الٌه به نامtexture
اٌجاد کنٌد سپس کلٌد مٌانبر [ ] dرا بفشارٌد تا رنگهای شما به صورت پٌش فرض
تغٌٌر ٌابد و به منوی  filterرفته و از مجموعه فٌلترهای renderفٌلتر  cloudsرا انتخاب
کنٌد سپس به منوی  filterرفته و از مجموعه فٌلترهای artisticفٌلتر dry brush
را انتخاب کنٌد و در اٌن فٌلتر مقدار  brush sizeرا برابر با 2و مقدار  brush detailرا
برابر با 8و مقدار  textureرا برابر با  1قرار دهٌد و اٌن فٌلتر را روی الٌه textureاجرا
کنٌد سپس با 3مرتبه زدن کلٌد های مٌانبر [ ] ctrl+fفٌلتر جاری را 3بار دٌگر روی
الٌه  textureاجرا کنٌد سپس حالت الٌه  textureرا از normalبه multipyتغٌٌر دهٌد

و opacityالٌه  textureرا از 100به 75تغٌٌر دهٌد

الٌه  crustرا انتخاب کنٌد و به روش ٌاد شده الٌه  textureرا به اٌن الٌه لٌنک کنٌد
و کلٌد های مٌانبر [ ] ctrl+eرا بفشارٌد تا دو الٌه به هم لٌنک شده با هم ترکٌب
شده و تبدٌل به ٌک الٌه شوند  .کلٌد های مٌانبر [] ctrl+lرا بفشارٌد و پنجره
 levelsرا مانند شکل زٌر تنظٌم کنٌد :

و به منوی  filterرفته و از مجموعه فٌلترهای artisticفٌلتر  plastic wrapرا انتخاب
کنٌد و در اٌن فٌلتر مقدار  highlight strengthرا برابر با 15و مقدار  detailرا برابر با 9

و مقدار  smoothnessرا برابر با  7قرار دهٌد و فٌلتر را روی الٌه  crustاجرا کنٌد
و به منوی  editرفته و گزٌنه  fade plastic wrapرا انتخاب کنٌد و در اٌن گزٌنه مقدار
 opacityرا برابر با  20قرار دهٌد سپس کلٌد های مٌانبر [] ctrl+uرا بفشارٌد و پنجره
 hue/saturationرا مانند شکل زٌر تنظٌم کنٌد :

پنل  channelsرا انتخاب کنٌد و کانال  origرا کشٌده و روی دکمه
[ create new channel

]رها کنٌد و روی کانال orig copyدوبار کلٌک کنٌد

و نام اٌن کانال را به sauceتغٌٌر دهٌد  .به منوی  filterرفته و از مجموعه فٌلتر های
 blurفٌلتر  gaussian blurرا انتخاب کنٌد و در اٌن فٌلتر مقدار  Radiusرا برابر با 6قرار
دهٌد و اٌن فٌلتر را روی کانال  sauceاجرا کنٌد سپس کلٌد های مٌانبر [] ctrl+lرا
بفشارٌد و پنجره  levelsرا مانند شکل زٌر تنظٌم کنٌد:

ادامه آموزش را در قسمت بعدي دنبال كنٌد.

با سالم در اٌن آموزش شما ٌاد می گٌرٌد که به چه صورت می توان ٌک نوشته پٌتزاٌی در فتوشاپ رسم کنٌد
اٌن آموزش در چهار قسمت تنظٌم شده است .در قسمت سوم طرٌقه ساختن پنٌر پٌتزا را فرا خواهٌد گرفت.
اٌن آموزش کامال با سٌستم  actionفتوشاپ سازگاری دارد اگر شما مبتدی هستٌد و تسلط کافی به فتوشاپ ندارٌد مراحل اٌن آموزش را
قدم به قدم و همانطوری که ذکر شده و با همان متغٌر ها اجرا کنٌد و در صورت برخورد با مشکلی در مورد اٌن آموزش به
انجمن فتوشاپ مراجعه کنٌد و در صورتی که مشکل شما حل نشد با نوٌسنده اٌن آموزش تماس بگٌرٌد کنٌد ...

به منوی  filterرفته و از مجموعه فٌلتر های pixelateفٌلتر  crystallizeرا انتخاب کنٌد
و در اٌن فٌلتر مقدار  cell sizeرا برابر با  6قرار دهٌد و فٌلتر را اجرا کنٌد مجدد به منوی
 filterرفته و از مجموعه فٌلتر های sketchفٌلتر  stampرا برگزٌنٌد و در اٌن فٌلتر مقدار
 light/dark balanceرا برابر با 25قرار دهٌد و مقدار  smoothnessرا برابر با 5قرار دهٌد
و فٌلتر را روی کانال  cheeseاجرا کنٌد سپس مجدد به منوی  filterرفته و از مجموعه
فٌلتر های blurفٌلتر  gaussian blurرا انتخاب کنٌد و در اٌن فٌلتر مقدار  radiusرا برابر
با  4قرار دهٌد  .سپس کلٌد های مٌانبر [] ctrl+lرا بفشارٌد و پنجره  levelsرا مانند
شکل زٌر تنظٌم کنٌد سپس به پنل الٌه ها رفته و ٌک الٌه جدٌد با نامcheeseدر
باالی الٌه  sauceاٌجاد کنٌد سپس به منوی  editرفته و دراٌن گزٌنه حالت useرا
 whiteقرار دهٌد که با اٌن کار الٌه  cheeseبه رنگ سفٌد در می آٌد  .به منوی select
رفته و گزٌنه  load selectionراانتخاب کنٌد و در اٌن گزٌنه در قسمت  channelها کانال
 cheeseرا انتخاب کنٌد سپس مجدد به منوی  editرفته و گزٌنه  Fillرا انتخاب کنٌد
و در اٌن گزٌنه در قسمت useحالت  blackرا انتخاب کنٌدکه با اٌن کار مناطق سلکت
شده به رنگ سٌاه در می آٌند  .کلٌد های مٌانبر [] ctrl+dرا بفشارٌد  .سپس به
منوی  filterرفته و از مجموعه فٌلتر های blurفٌلتر  gaussian blurرا انتخاب کنٌد
و در اٌن فٌلتر مقدار  radiusرا برابر با  4قرار دهٌد و فٌلتر را روی الٌه  cheeseاجرا کنٌد
سپس مجدد به منوی  filterرفته و از مجموعه فٌلتر های stylizeفٌلتر  embossرا
انتخاب کنٌد و در اٌن فٌلتر مقدار  angleرا برابر با 135درجه و مقدار  heightرا برابر با 4
و مقدار  amountرا برابر با  150درصد قرار دهٌد و فٌلتر را روی الٌه اجرا کنٌد سپس
مجدد به منوی  filterرفته و از مجموعه فٌلتر های blurفٌلتر  gaussian blurرا انتخاب
کنٌد و در اٌن فٌلتر مقدار  radiusرا برابر با  4قرار دهٌد و ٌک بار کلٌد های مٌانبر
[ ] ctrl+fرا بفشارٌد تا فٌلتر جاری مجدد ٌک بار دٌگر اجرا شود  .به منوی editرفته و
گزٌنه  fade gaussian blurرا برگزٌنٌد و در اٌن گزٌنه مقدار  opacityرا برابر با 50قرار
دهٌد سپس به منوی  selectionرفته و گزٌنه  load selectionرا انتخاب کنٌد و در اٌن

گزٌنه در قسمت  channelها کانال  cheeseرا انتخاب کنٌد  .مجدد به منوی selection
رفته و گزٌنه  featherرا انتخاب کنٌد و در اٌن گزٌنه مقدار radius featherرا برابر با
 4قرار دهٌد و کلٌد های مٌانبر [] shift+ctrl+iرا بفشارٌد .
به منوی  editرفته و گزٌنه  fillرا برگزٌنٌد و در اٌن گزٌنه حالت  useرا  blackانتخاب
کنٌد سپس به منوی  editرفته و گزٌنه  fade fillرا انتخاب کنٌد و در اٌن گزٌنه مقدار
 opacityرا برابر با  50قرار دهٌد و کلٌد های مٌانبر [] ctrl+dرا بفشارٌد .

ٌک الٌه جدٌد با نام textureدر باالی الٌه  cheeseاٌجاد کنٌد سپس در حالی که الٌه
جدٌد را انتخاب کرده اٌد کلٌد مٌانبر [] dرا بفشارٌد و به منوی  filterرفته و از مجموعه
فٌلتر های renderفٌلتر  cloudsرا انتخاب کنٌد  .مجدد به منوی  filterرفته و از
مجموعه فٌلترهای artisticفٌلتر  dry brushرا انتخاب کنٌد و در اٌن فٌلتر مقدار
 size brushرا برابر با 2و مقدار  brush detailرا برابر با 8و مقدار  textureرا برابر با 1
قرار دهٌد و فٌلتر را روی الٌه  textureاجرا کنٌد سپس سه مرتبه کلٌدهای مٌانبر
[] ctrl+fرا بفشارٌد و حالت الٌه  textureرا از normalبه multipyتغٌٌر دهٌد و opacity
اٌن الٌه را از 100به 61تغٌٌر دهٌد سپس الٌه  cheeseرا انتخاب کنٌد و الٌه texture
را به اٌن الٌه لٌنک کنٌد و کلٌد های مٌانبر [] ctrl+eرا بفشارٌد تا الٌه های به هم
لٌنک شده با هم ترکٌب شوند سپس کلٌد های مٌانبر [] ctrl+lرا بفشارٌد و پنجره
 levelsرا مانند شکل زٌر تنظٌم کنٌد:

سپس مجدد ٌک الٌه جدٌد با نام  textureاٌجاد کنٌد و اٌن الٌه را انتخاب کنٌد و به
منوی  selectرفته و گزٌنه  load selectionرا انتخاب کنٌد و در اٌن گزٌنه در
قسمت  channelها کانال  textureرا انتخاب کنٌد و کلٌد های مٌانبر []shift+ctrl+i
را بفشارٌد و به منوی  editرفته و گزٌنه  fillرا انتخاب کنٌد و در اٌن گزٌنه حالت USE
را  blackانتخاب کنٌد و کلٌد های مٌانبر [] ctrl+dرا بفشارٌد .
دو بار روی الٌه  textureکلٌک کنٌد که با اٌن کار پنجره layer styleفعال می شود
در اٌن پنجره قسمت  bevel and embossرا فعال سازٌد و اٌن قسمت را مانند شکل
زٌر تنظٌم کنٌد:

الٌه  cheeseرا انتخاب کنٌد و الٌه  textureرا به اٌن الٌه لٌنک کنٌد و کلٌد های مٌانبر
[] ctrl+eرا بفشارٌد و کلٌد های مٌانبر [] ctrl+uرا بفشارٌد و پنجره  hue/saturationرا
مانند شکل زٌر تنظٌم کنٌد:

سپس به منوی  filterرفته و از مجموعه فٌلتر های artisticفٌلتر  plastic wrapرا
انتخاب کنٌد و در اٌن فٌلتر مقدار  highlight strengthرا برابر با15و مقدار  detailرا برابر
با  11قرار دهٌد و مقدار  smoothnessرا برابر با  11قرار دهٌد سپس به منوی edit
رفته و گزٌنه  fade plastic wrapرا انتخاب کنٌد و در اٌن گزٌنه مقدار opacityرا برابر با
 37قرار دهٌد سپس به منوی  selectرفته و گزٌنه  load selectionرا انتخاب کنٌد
و در اٌن گزٌنه در قسمت  channelها کانال  cheeseرا انتخاب کنٌد و مجدد به منوی
 selectرفته و گزٌنه  featherرا انتخاب کنٌد و در اٌن گزٌنه مقدار feather radiusرا برابر
با  6قرار دهٌد و کلٌد های مٌانبر [] shift+ctrl+iرا بفشارٌد تا حالت سلکت معکوس
شود سپس کلٌد های مٌانبر [] ctrl+lرا بفشارٌد و پنجره  levelsرا مانند شکل زٌر
تنظٌم کنٌد :

سپس کلٌد های مٌانبر [] ctrl+dرا بفشارٌد .
به منوی  filterرفته و از مجموعهر فٌلتر های noiseفٌلتر  add noiseرا انتخاب کنٌد
و در اٌن فٌلتر مقدار  amountرا برابر با  2.35قرار دهٌد سپس به منوی  selectرفته و
گزٌنه  load selectionرا انتخاب کنٌد و در قسمت  channelها کانال  cheeseرا انتخاب
کنٌد و کلٌد های مٌانبر [ ] shift+ctrl+iرا بفشارٌد و کلٌد مٌانبر روی کٌبورد را
بفشارٌد و از اٌن طرٌق مناطق سلکت شده را پاک کنٌد .
کلٌد های مٌانبر [] ctrl+dرا بفشارٌد و به منوی  selectرفته و گزٌنه  load selectionرا
انتخاب کنٌد و در اٌن گزٌنه در قسمت  channelها کانال  crustرا انتخاب کنٌد و
کلٌد های مٌانبر [] shift+ctrl+iرا بفشارٌد سپس الٌه  crustرا انتخاب کنٌد و کلٌد
 deleteروی کٌبورد را بفشارٌد و کلٌد های مٌانبر [] ctrl+dرا بفشارٌد تا مناطق
سلکت شده از حالت سلکت خارج شوند سپس کلٌد های مٌانبر[] ctrl+lرا
بفشارٌد و پنجره  levelsرا مانند شکل زٌر تنظٌم کنٌد:

سپس دو بار روی الٌه  crustکلٌک کنٌد و در پنجره style layerقسمت  inner glowرا
فعال سازٌد و اٌن قسمت را مانند شکل زٌر تنظٌم کنٌد:

روی الٌه  sauceدو بار کلٌک کنٌد و در پنجره  layer styleقسمت  glow innerرا فعال
سازٌد و اٌن قسمت را مانند شکل زٌر تنظٌم کنٌد :

سپس روی الٌه cheeseدو بار کلٌک کنٌد و در پنجره  style layerقسمت inner glow
را فعال کنٌد و اٌن قسمت را مانند شکل زٌر تنظٌم کنٌد:

سپس قسمت  drop shadowرا فعال سازٌد و اٌن قسمت را مانند شکل زٌر تنظٌم
کنٌد:

ادامه آموزش را در قسمت بعدي دنبال كنٌد.

با سالم در اٌن آموزش شما ٌاد می گٌرٌد که به چه صورت می توان ٌک نوشته پٌتزاٌی در فتوشاپ رسم کنٌد
اٌن آموزش در چهار قسمت تنظٌم شده است .در قسمت چهارم طرٌقه ساختن ادوٌه جات پٌتزا را فرا خواهٌد گرفت.
اٌن آموزش کامال با سٌستم  actionفتوشاپ سازگاری دارد اگر شما مبتدی هستٌد و تسلط کافی به فتوشاپ ندارٌد مراحل اٌن آموزش را
قدم به قدم و همانطوری که ذکر شده و با همان متغٌر ها اجرا کنٌد و در صورت برخورد با مشکلی در مورد اٌن آموزش به
انجمن فتوشاپ مراجعه کنٌد و در صورتی که مشکل شما حل نشد با نوٌسنده اٌن آموزش تماس بگٌرٌد کنٌد ...

دو بار روی الٌه  sauceکلٌک کنٌد و در پنجره layer styleقسمت  drop shadowرا
فعال سازٌد و اٌن قسمت را مانند شکل زٌر تنظٌم کنٌد:

سپس روی الٌه  crustدو بار کلٌک کنٌد و قسمت  drop shadowرا فعال سازٌد و اٌن
قسمت را مانند شکل زٌر تنظٌم کنٌد :

سپس الٌه  cheeseرا انتخاب کنٌد و کلٌد های مٌانبر [] ctrl+uرا بفشارٌد و پنجره

 hue/saturationرا مانند شکل زٌر تنظٌم کنٌد:

الٌه  crustرا انتخاب کنٌد و مجدد کلٌد های مٌانبر [] ctrl+uرا بفشارٌد و پنجره
 hue/saturationرا مانند شکل زٌر تنظٌم کنٌد:

سپس در حالی که الٌه  crustانتخاب شده است به منوی  filterرفته و از مجموعه
فٌلتر های artisticفٌلتر  plastic wrapرا انتخاب کنٌد و در اٌن فٌلتر مقدار
 highlight strengthرا برابر با  15ومقدار  detailرا برابر با 11و مقدار  smoothnessرا
برابر
با  11قرار دهٌد و فٌلتر را روی الٌه اجرا کنٌد .
به منوی  editرفته و گزٌنه  fadeرا برگزٌنٌد و در اٌن گزٌنه مقدار opacityرا برابر با 55
قرار دهٌد سپس الٌه  cheeseرا انتخاب کنٌد و کلٌد های مٌانبر [] ctrl+fرا بفشارٌد

تا فٌلتر جاری با همان مشخصات روی اٌن الٌه هم اجرا شود .سپس به منویedit
رفته و گزٌنه  fade plastic wrapرا انتخاب کنٌد و در اٌن گزٌنه مقدار opacityرا برابر با
100قرار دهٌد .

ٌک الٌه به نام  spicesدر باالی الٌه  cheeseاٌجاد کنٌد و الٌه جدٌد را انتخاب کنٌد و
به منوی  fillرفته و در قسمت useحالت  whiteرا انتخاب کنٌد سپس به منوی filter
رفته و از مجموعه فٌلتر های noiseفٌلتر  add noiseرا انتخاب کنٌد و در اٌن فٌلتر
مقدار  amountرا برابر با 16.47قرار دهٌد و در قسمت  distributionگزٌنه  gaussianرا
انتخاب کنٌد و گزٌنه  monochromaticرا تٌک دار کنٌد و فٌلتر را روی الٌه  spicesاجرا
کنٌد و به منوی  filterرفته و از مجموعه فٌلتر های blurفٌلتر  blurرا انتخاب کنٌد
سپس کلٌد های مٌانبر [] ctrl+lرا بفشارٌد و پنجره  levelsرا مانند شکل زٌر تنظٌم :

سپس کلٌد های مٌانبر [] ctrl+uرا بفشارٌد و پنجره  hue/saturationرا مانند شکل
زٌر تنظٌم کنٌد:

به قسمت  channelها رفته و کانال  origرا کشٌده و روی دکمه
[ create new channel

]رها کنٌد و نام کانال  orig copyرا به spicesتغٌٌر نام

دهٌد سپس به منوی  editرفته و گزٌنه fillرا انتخاب کنٌد و در اٌن گزٌنه در قسمت
useحالت  blackرا انتخاب کنٌد که با اٌن کار کانال spicesبه رنگ سٌاه در می آٌد
سپس به منوی  filterرفته و از مجموعه فٌلترهای noiseفٌلتر  add noiseرا انتخاب
کنٌد و در اٌن فٌلتر مقدار  amountرا برابر با  25.1قرار دهٌد و فٌلتر را روی کانالspices
اجرا کنٌد سپس به منوی  filterرفته و از مجموعه فٌلتر های blurفٌلتر  blurرا
انتخاب کنٌد سپس کلٌد های مٌانبر [] ctrl+lرا بفشارٌد و پنجره  levelsرا مانند شکل
زٌر تنظٌم کنٌد :

سپس کلٌد های مٌانبر [ ] ctrl+iرا بفشارٌد و مجدد کلٌد های مٌانبر [] ctrl+lرا
بفشارٌد و پنجره  levelsرا مانند شکل زٌر تنظٌم کنٌد :

سپس به منوی  editرفته و گزٌنه  load selectionرا انتخاب کنٌد و در اٌن گزٌنه در
قسمت  channelکانال spicesرا انتخاب کنٌد سپس در حالی که مناطق کانالspices
به حالت سلکت در آمده اند کانال RGBرا انتخاب کنٌد سپس کلٌد  deleteروی کٌبورد
را بفشارٌد وکلٌد های مٌانبر [] ctrl+dرا بفشارٌد سپس به منوی  selectرفته و
گزٌنه load selectionرا انتخاب کنٌدو در اٌن گزٌنه در قسمت  channelها کانالcheese
را انتخاب کنٌد و به منوی  selectرفته و گزٌنه  featherرا انتخاب کنٌد و در اٌن گزٌنه
مقدار  feather radiusرا برابر با  2قرار دهٌد و کلٌد های مٌانبر [] shift+ctrl+iرا
بفشارٌد سپس دکمه  deleteروی کٌبورد را بفشارٌد  .سپس کلٌد های مٌانبر
[] ctrl+dرا بفشارٌد سپس به پنل  layersرفته و الٌه  spicesرا انتخاب کنٌد و در ادامه
کلٌد های مٌانبر [] ctrl+lرا بفشارٌد و پنجره  levelsرا مانند شکل زٌر تنظٌم کنٌد:

روی الٌه  spicesدو بار کلٌک کنٌد و در پنجره  layer styleقسمت  drop shadowرا
انتخاب کنٌد و اٌن قسمت را مانند شکل زٌر تنظٌم کنٌد:

ٌک الٌه جدٌد به نام  sauce topاٌجاد کنٌد و به منوی  editرفته و گزٌنه  fillرا انتخاب
کنٌد و در اٌن گزٌنه در قسمت useحالت  whiteرا انتخاب کنٌد که با اٌن عمل الٌه
 sauce topبه رنگ سفٌد در می آٌد سپس منوی  filterرفته و از مجموعه فٌلتر
textureفٌلتر  texturizerرا بر گزٌنٌد و اٌن فٌلتر را مانند شکل زٌر تنظٌم کنٌد:

به منوی  filterرفته و از مجموعه فٌلتر های blurفٌلتر  blur moreرا انتخاب کنٌد
سپس کلٌد های مٌانبر [] ctrl+lرا بفشارٌد و پنجره  levelsرا مانند شکل زٌر تنظٌم
کنٌد:

سپس کلٌد های مٌانبر [] ctrl+fرا بفشارٌد تا فٌلتر جاری مجدد روی الٌه اجرا
شود  .مجدد کلٌد های مٌانبر [] ctrl+lرا بفشارٌد و پنجره  levelsرا مانند شکل زٌر
تنظٌم کنٌد:

سپس کلٌد های مٌانبر [ ] ctrl+fرا بفشارٌد تا فٌلتر جاری مجدد روی الٌه اجرا
شود  .مجدد کلٌد های مٌانبر [] ctrl+lرا بفشارٌد و پنجره  levelsرا مانند شکل زٌر
تنظٌم کنٌد:

سپس کلٌد مٌانبر [] wرا بفشارٌد تا ابزار ٌmagic wand toolا همان قلم جادوٌی
فعال شود سپس در منطقه ای سفٌد در الٌه  sauce topکلٌک کنٌد به طوری که
فقط مناطق سفٌد رنگ به حالت سلکت در آٌند سپس کلٌد deleteروی کٌبورد را
بفشارٌد بطوری که مناطق سفٌد رنگ پاک شده و نقطه های سٌاه رنگ به جای
بمانند سپس کلٌد مٌانبر [] ctrl+dرا بفشارٌد و به منوی  selectرفته و گزٌنه
 slection loadرا انتخاب کنٌد و در اٌن گزٌنه در قسمت  channelها کانال  cheeseرا
انتخاب کنٌد و کلٌد های مٌانبر [ ] shift+ctrl+iرا بفشارٌد تا مناطق سلکت شده
به حالت معکوس در آٌند سپس کلٌد deleteروی کٌبورد را بفشارٌد .
سپس روی دکمه [ transparent pixels lock

]کلٌک کنٌد تا روی الٌه sauce top

ٌک شکل قفل نماٌان شود سپس به منوی  editرفته و گزٌنه  fillرا انتخاب کنٌد و در
اٌن گزٌنه در قسمت useحالت  gray%50را انتخاب کنٌد سپس کلٌد های مٌانبر
[] ctrl+uرا بفشارٌد و پنجره  hue/saturationرا مانند شکل زٌر تنظٌم کنٌد:

سپس روی الٌه  sauce topدو بار کلٌک کنٌد و در پنجره layer styleقسمت
 glow outerرا فعال سازٌد و اٌن قسمت را مانند شکل زٌر تنظٌم کنٌد :

سپس الٌه  backgroundرا انتخاب کنٌد و به منوی editو گزٌنه  fillرا انتخاب کنٌد و در
اٌن گزٌنه در قسمت useحالت  whiteرا انتخاب کنٌدکه با اٌن کار الٌه backgroundبه
رنگ سفٌد در می آٌد ...
در اٌنجا طرح ما به پاٌان می رسد
پٌتزای ما آماده است خسته نباشٌد و نوش جان!!!!!...

ٌک فاٌل جدٌد اٌجاد کنٌد به اندازه 340در 340سپس
ٌک الٌه جدٌد اٌجاد کنٌد و الٌه جدٌد را انتخاب کنٌد سپس
ابزار[ Tool Elliptical Marquee

]را برگزٌنٌد که اٌن عمل با

زدن کلٌد مٌانبر[] mهم صورت مٌپذٌرد سپس در نوار option
در باال حالت  styleرا  fixed sizeانتخاب کنٌد و مقدار width
را برابر با 120و مقدار  heightرا برابر با 200قرار دهٌد
سپس موس را به وسط صفحه برده و ٌک بار کلٌک کنٌد در
نتٌجه ٌک قسمت به شکل بٌضی مانند شکل روبرو به حالت
 selectدر می آٌد سپس بوسٌله ابزار paint bucket toolو ٌا
زدن کلٌد مٌانبر [] gمحدوده انتخاب شده را با رنگ
[] 999999#پر کنٌد

]را بر گزٌنٌد و اٌنبار

مجدد ابزار [ Elliptical Marquee Tool

در نوار  optionمقدار  widthرا برابر با 180و مقدار  heightرا برابر
با  180قرار دهٌد سپس در وسط طرح ٌک بار کلٌک کنٌد
مانند شکل روبرو سپس به منوی  selectرفته و گزٌنه  Invertرا
برگزٌنٌد که اٌن عمل با کلٌد های مٌانبر [] ctrl+shift+iهم
امکان پذٌر هست سپس دکمه  deleteروی کٌبورد
بفشارٌد که با اٌن عمل قسمت اضافی پاک می شود
و قالب اصلی موس ما بدست می آٌد مانند شکل روبرو:

سپس روی الٌه خود دو بار کلٌک کنٌد که با اٌن عمل پنجره
 layer styleفعال می شود که قسمتهای اٌن پنجره را مانند
شکلهای زٌر تنظٌم کنٌد:
inner glow

shadow drop

Overlay Gradient

Emboss Bevel and

که در نهاٌت کار شما باٌد مانند شکل زٌر شود:

سپس ٌک الٌه جدٌد اٌجاد کنٌد و با پاٌٌن نگه داشتن کلٌد
[ ] ctrlروی الٌه اولی خود کلٌک کنٌد که با اٌن کار محدوده
اصلی موس انتخاب می شود سپس در حالی که الٌه ای که
در مرحله جاری ساختٌم انتخاب شده قسمت selectشده را
با رنگ [] 999999#پر کنٌد:

سپس به منوی  filterرفته و از مجموعه فٌلتر های render
فٌلتر  Lighting Effectsرا برگزٌنٌد و اٌن فٌلتر را مانند شکل
زٌر تنظٌم کنٌد:

سپس  opacityالٌه خود را به 50تغٌٌر دهٌد:

ابزار [ Elliptical Marquee Tool

]را بر گزٌنٌد و در نوار

 optionمقدار widthرا برابر با 180ومقدار heightرا برابر با100قرار
دهٌد سپس در باالی طرح موس خود ٌک بار کلٌک کنٌد
مانند شکل روبرو سپس ٌک الٌه جدٌد اٌجاد کرده و
محدوده selectشده را با رنگ[] 666666#پر کنٌد

سپس در باالی پنجره الٌه ها مقدار  fillرا به 0تغٌٌر دهٌد

سپس روی الٌه جاری دو بار کلٌک کرده که پنجرهlayer style
فعال می شود و اٌن پنجره را مانند اشکال زٌر تنظٌم کنٌد:
Emboss Bevel and

Stroke

الٌه جاری را درگ کرده و به زٌر الٌه دوم انتقال دهٌد
که ترکٌب الٌه های شما مانند شکل زٌر می شود:

سپس کلٌدهای مٌانبر [ ] ctrl+gرا بفشارٌد تا الٌه سوم ما با
الٌه اول بصورت ماسک در آٌد :

]را بر گزٌنٌد و در نوار

ابزار [ Elliptical Marquee Tool

 optionمقدار  widthرا برابر با 32و مقدار  heightرا برابر با72
قرار دهٌد سپس در محدوده باالی طرح موس ٌک بار کلٌک
کنٌد مانند شکل روبرو سپس ابزار
[ rectangular Marquee Tool

]را بر گزٌنٌد در نوار

 optionروی دکمه [ add to selection

]کلٌک کنٌد سپس

از باالی محدوده باالٌی طرح موس تا پاٌٌن شکاف حد فاصل
قسمت پاٌٌنی با قسمت باالٌٌی موس بکشٌد که قسمت
 selectشده در نهاٌت باٌد مانند شکل روبرو شود:

سپس ٌک الٌه جدٌد اٌجاد کرده و
محدوده سلکت شده را با رنگ []#999999پر کنٌد

سپس الٌه جاری را بکشٌد و به زٌر الٌه دوم انتقال دهٌد

سپس کلٌدهای مٌانبر [] ctrl+gرا بفشارٌد
روی الٌه سوم راست کلٌک کرده و گزٌنه Style Copy Layerرا
برگزٌنٌد سپس روی الٌه چهارم راست کلٌک کرده و گزٌنه
 Layer Style Pasteرا انتخاب کنٌد که با اٌن کار تمام افکتهاٌی
که به الٌه سوم داده بودٌم روی الٌه چهارم اجرا می شود
که در نهاٌت طرح ما مانند شکل روبرو می شود:

سپس ٌک الٌه جدٌد اٌجاد کنٌد و با پاٌٌن نگه داشتن کلٌد
 ctrlروی الٌه چهارم ٌک بار کلٌک کنٌد سپس ٌک الٌه جدٌد
اٌجاد کنٌد و محدوده selectشده را با رنگ []#ffffffپر کنٌد
سپس کلٌد های مٌانبر [] ctrl+gرا بفشارٌد و opacity
الٌه جاری را به  50تغٌٌر دهٌد و حالت الٌه را از normal
به  loght softتغٌٌر دهٌد که ترکٌب الٌه های شما به
شکل زٌر می شود:

سپس ٌک الٌه جدٌد در باالی الٌه دوم اٌجاد کنٌد
و ابزار [ Elliptical Marquee Tool

]را بر گزٌنٌد

و در نوار  optionمقدار  widthرا برابر با14و مقدار  heightرا برابر
با  40قرار دهٌد سپس در باالی محدوده موس ٌک بار کلٌک
کنٌد مانند شکل روبرو:
و محدوده selectشده را با رنگ []#999999پر کنٌد

روی الٌه جاری دو بار کلٌک کنٌد که پنجره layer styleفعال
می شود و قسمتهای اٌن پنجره را مانند اشکال زٌر تنظٌم کنٌد
glow inner

dverlay gradient

Inner Shadow

Bevel and Emboss

ابزار [ Elliptical Marquee Tool

]و در نوار  optionمقدار

 widthرا برابر با 20و مقدار  heighرا برابر با 60قرار دهٌد
سپس مانند قبل در باالی محدوده موس ٌک بار کلٌک کنٌد
طوری که قسمت  selectشده مانند شکل روبرو قرار بگٌرد:
سپس ابزار  Gradient Toolرا انتخاب کنٌد و gradient edit
را مانند شکل زٌر تنظٌم کنٌد:

سپس ٌک الٌه جدٌد اٌجاد کنٌد و موس را از پاٌٌن به باال
در قسمت انتخاب شده بکشٌد سپس الٌه جاری را به زٌر
الٌه ششم انتقال دهٌد و  opacityاٌن الٌه را به 50تغٌٌر دهٌد

سپس ٌک الٌه جدٌد در باالی الٌه  backgroundاٌجاد کنٌد:

ابزار  brush toolرا انتخاب کنٌد سپس diameter master
را برابر با 5قرار دهٌد:

سپس مانند سٌم موس بوسٌله اٌن ابزار خطی رسم کنٌد
سپس روی الٌه جاری دو بار کلٌک کنٌد وlayer style
را مانند اشکال زٌر تنظٌم کنٌد:
shadow drop

emboss bevel and

در اٌنجا طرح ما به پاٌان می رسد برای درٌافت فاٌل psdروی اٌنجا کلٌک کنٌد
برای بحث و تبادل نظر و مطرح کردن مشکل خود در مورد اٌن مقاله روی اٌنجا کلٌک کنٌد
خسته نباشٌد

تمامً حقوق مادي و معنوي اٌن آموزش براي مجٌد آنالٌن محفوظ است

آموزش ساخت طرح چوب
سطح  :مقدماتی
سالم.
شبٌه اٌن آموزش رو ٌه جاٌی دٌدم گفتم شاٌد بشه ٌه جوراٌی تغٌٌرش داد و به چوب تبدٌلش کرد ...و تبدٌل شد ...
برای ساخت چوب باٌد اٌن کارها رو انجام بدٌد :
 (1اول ٌه صفحه با اندازه دلخواهتون باز کنٌد  .من در اٌنجا اٌن اندازه ها رو انتخاب کردم:

 (2بعد کلٌد  Dرو فشار بدٌد تا رنگهاتون به حالت پٌش فرض در بٌاد:

 (3بعد برٌد به اٌن آدرس :

 (4حاال باٌد روی صفحه شما ابر باشه .حاال اٌن آدرس رو دنبال کنٌد و تنظٌمات رو مطابق شکل تغٌٌر بدٌد :

 (5حاال به اٌن آدرس مراجعه کرده و تنظٌمات رو مطابق شکل تنظٌم کنٌد:

 (6حاال ابزاری که در شکل نشان داده شده رو انتخاب کنٌد و در قسمت Optionاون مقدار  Featherاون رو برابر  35قرار بدٌد )مطابق شکل( :

 (7حاال روی صفحتون قسمتی رو سلکت کنٌد  .دقت کنٌد بعد از انتخاب شکل شما کمی تغٌٌر می کند :

)توجه کنٌد که محل انتخاب زٌاد کوچک نباشد(
 (8حاال به اٌن آدرس مراجعه کنٌد و مقادٌری را به دلخواه خودتان تنظٌم کنٌد ) من برای مثال نمونه ای را در اٌنجا قرار داده ام( :

 (9شما می تونٌد مراحل  7و  8رو چند بار دٌگه با اندازه ها و مقادٌر مختلف تکرار کنٌد اما زٌاده روی نکنٌد.
 (10حاال توبت رونگ آمٌزی است کلٌدهای  Ctrl+Uرو فشار بدٌد تا پنجره  Hue/Saturationظاهر شود .تنظٌمات را مانند شکل انجام دهٌد:

 (11روی  OKکلٌک کنٌد...
تبرٌک مٌگم  ...شما چوب درست کردٌد

 ::آموزش اٌجاد  boxدر
طراحی وب

قسمت اول  :نحوه ی اٌجاد  BOXبرای طراحی  Templateوب ساٌت

توجه :هرگونه کپی برداری از مطالب مندرج در اٌن مقاله با ذکر منبع بالمانع است
©majidonline.com. www
ابتدا ٌک فاٌل جدٌد ) 300× 300فرضی( اٌجاد می کنٌم []Ctrl+N<-New

سپس ٌک الٌه ی جدٌد اٌجاد می کنٌم.

و رنگ رو را سفٌد مطلق انتخاب می کنٌم.

سپس بوسٌله ی ابزار [ٌ Marquee Tool [Mک مستطٌل فرضی اٌجاد می کنٌم

حال از نوار منو ) (menu barگزٌنه ی  editو سپس  fillرا انتخاب کرده و  okمی کنٌم) .قبل از اٌن کار از انتخاب layer1مطمئن باشٌد(

حال روی  layer1کلٌک راست کرده و  layer Duplicateرا انتخاب مٌکنٌم.

در پنجره ی مربوطه برای نام الٌه عبارت layer2را تاٌپ کنٌد.
در پالت الٌه ها روی  layer1دوبار کلٌک کرده تا پنجره ی  layer Styleظاهر شود.
از گزٌنه های سمت چپ تصوٌر  drop shadowو با کلٌک روی آن تنظٌمات آن را به صورت زٌر قرار می دهٌم.

سپس  strokeرا انتخاب کرده رنگ آن را مشکی و ساٌز را px1قرار می دهٌم.
حال در پالت الٌه ها روی  layer2کلٌک کرده و مطابق شکل بخشی از آن را انتخاب کرده و حذف می کنٌم) .بعد از انتخاب کلٌد Delرا بزنٌد
تا منطقه ی مورد نظر حذف شود(

سپس روی  layer2دو بار کلٌک کرده تا پنجره ی  layer Styleباز شود و تنظٌمات زٌر را مربوط به  bevel and embossمطابق شکل
انجام می دهٌم .و سپس  strokeرا مطابق  layer1اجرا می کنٌم.

اکنون  boxزٌر باٌد درست شده باشد و الٌه ها به ترتٌب زٌر است:

آٌکون از قبل آماده شده ی خود را به آن اضافه کرده و به مدت 25دقٌقه در فری با دمای  80درجه قرار می دهٌم : D
اکنون قالب  boxما برای استفاده در طراحی  Templateساٌت آماده است:

در بخش آٌنده آموزش نحوه ی اٌجاد  sliceها و آماره کردن فاٌل برای استفاده در وب شرح داده مٌشود.
;{@ موفق باشٌد @};-علٌرضا مقاری

1

برای شروع ٌک فاٌل در اندازه های  400*400اٌجاد کنٌد با پس زمٌنه سفٌد  ،بعد با ابزار متن )  ( Text toolو با ٌک فونت درشت و ساٌز بزرگ متن
خودتان را تاٌپ کنٌد .من از فونت  Impactبا ساٌز  180استفاده کردم ) .در انتخاب فونت شما مختارٌد که هر فونتی را که دوست دارٌد انتخابکنٌد منتها
بهتر هستش که از ٌک فونت درشت استفاده کنٌد تا نتٌجه بهتری بگٌرٌد ).بعد از تای÷ کردن متن مورد نظرتان الٌه را Rasterizeکنٌد.

2
دقت کنٌد که الٌه متن شما فعال باشد  ،بعد ٌک الٌه جدٌد باالی الٌه متن اٌجاد کنٌد )مطمٌنبشٌد که الٌه جدٌد درست باالی الٌه متن قرار داره( اسم الٌه
جدٌد را ساٌه ٌا  Shadowبگذارٌد.در حالی که الٌه جدٌد ٌا  Shadowفعال است دکمه  Ctrlرا پاٌٌن نگه داشته و بر روی الٌه متن کلٌک کنٌد تا انتخاب
شود .بعد به مسٌر  Select>Modify>Contractبروٌد و برای آن مقدار  5پٌکسل را انتخاب کنٌد .اٌنکار باعث مٌشود تا از محدوده انتخاب 5پٌکسل
کم شود.
.

3
حاال به ترتٌب دکمه های  Dو  Xرا فشار دهٌد تا رنگ سفٌد به عنوان رنگ پٌش صحن ٌا  Foregroundانتخاب شود  ،بعد با ابزار سطل رنگ
)  ( Paint Bucketمحدوده انتخاب را با رنگ سفٌد پر کنٌد .بعد  Ctrl+Dرا بزنٌد تا الٌه از حالت انتخاب خارج شود) .تصوٌر شما هم باٌد مانند تصوٌر
باال باشد)

4
دقت داشته باشٌد که هنوز الٌه  Shadowفعال است )دقت کنٌد ! انتخاب نه ! فعال ( به مسٌر  Filter>Blur>Gaussian Blurرفته و مقدار  5.5را
برای شعاع وارد کنٌد ،توجه داشته باشٌد که اٌن مقدار به اندازه وساٌز متن شما بستگس دارد و اٌن خود شما هستٌد که مٌتوانٌد بهترٌن مٌزان را برای
شعاع انتخاب کنٌد.

دقت کنٌد که الٌه  Shadowهنوز فعال باشد بعد با دابل کلٌک بر روی الٌه مورد نظر در پالت الٌه ها به پانل  Layer Styleبروٌد و تنظٌمات را مانند
شکل زٌر انجام دهٌد  ،برای قسمت  Gloss Counterاز شکل زٌر استفاده کنٌد) .تمامی تغٌٌرات را مانند شکل زٌر انجامبدٌد)

Cave Deep

5

6
بعد از تنظٌمات  Layer Styleتصوٌر شما باٌد شبٌه تصوٌر باال باشد  .حاال ما باٌد دو الٌه را با هم ادغام ٌا Mergeکنٌم ( Shadow , Text
( Layer ) .برای اٌنکه توضٌحات طوالنی نشه دقت داشته باشٌد که بعد از ادغام اسن الٌه شما باٌد Textباشه ! مثال در مورد من پس از ادغام اسم الٌه
من  Sayanبود).
اٌن قسمت خٌلی مهم است ولی در عٌن حال ساده ! پس منتوضٌح بٌشتری نمٌدم!

حاال ٌک الٌه جدٌد باالی تمامی الٌه ها اٌجاد کنٌد و نام آن را Colorبگذارٌد ،در حالٌکه اٌن الٌه فعال است دکمه  Ctrlرا پاٌٌن نگه داشته و بر روی الٌه
متن کلٌک کنٌد تا انتخاب شود  ،بعد با ٌک رنگ زرد ٌا نارنجی محل انتخاب شده را پر کنٌد .بعد از آن حالت الٌه را به Overlayتغٌٌر دهٌد
)(Blending=Overlay
کنٌد
برای اٌنکه متوجه شوٌد جای الٌه ها درست است به تصوٌر زٌر نگاه .

7

8

از الٌه متن خود ٌک کپی بگٌرٌد  ،برای اٌنکار الٌه متن را بر روی آٌکون اٌجاد الٌه جدٌدبکشٌد .الٌه اٌجاد شده به اٌن نام اٌجاد مٌشود: Text Copy .
اٌن الٌه باٌد بٌن الٌه  Colorو الٌه  Textقرار بگٌرٌد )به تصوٌر باال نگاه کنٌد)

9

در حالی که الٌه  Text Copyشما فعال است به مسٌر  : Filter>Sketch>Bass Reliefبروٌد و بدون اٌنکه مقادٌر را تغٌٌر دهٌد آن را بر روی الٌه
اعمال کنٌد .تصوٌر شما باٌد مانند تصوٌر باال باشد.

10
حاال حالت بلندٌنگ الٌه  Text Copyزا به  Overlayنغٌٌر دهٌد و مٌزان  Opacityآن را  %20کاهش دهٌد تا به  %80برسد .تنها کار باقی مانده
تنظٌمات رنگ و ٌک کم خرده کاری است.

11

ٌکی از اٌن خرده کاری ها اضافه کردن مقداری پارازٌت به الٌه است  ،برای اٌنکار به مسٌر Filter>Noise>Add Noiseبروٌد و تنظٌماتی را که در
عکس باال مٌبٌنٌد اعمال کنٌد.

12

ٌکی دٌگر از جزٌٌات اضافه کردن حاشٌه به الٌه است) (Borderبرای اٌنکار الٌه پس زمٌنه را انتخاب کنٌد و در حالی که اٌن الٌه فعال است بر روی
آٌکون الٌه جدٌد کلٌک کنٌد تا ٌک الٌه اٌجاد شود ،نام اٌن الٌه را  Borderبگذارٌد ) به شکل مرحله بعد نگاه کنٌد تا متوجه شوٌد که اٌن الٌه کجا باٌدقرار
بگٌرد( بعد در حالی که اٌن الٌه هنوز فعال است دکمه Ctrlرا نگه داشته و بر روی الٌه متن کلٌک کنٌد تا انتخاب شود ،بعد به مسٌر
 Select>Modify>Expandرفته و مقدار  1را برای آن وارد کنٌد.بعد محل انتخاب حاشٌه را با رنگ سٌاه پر کنٌد.حاال با فشردن Ctrl+Dالٌه را از
حالت انتخاب خارج کنٌد ٌا به اصطالح ساکت کنٌد.

13

14
کار ما تمام شد برای تغٌٌر رنگ افکت به الٌه  Colorبروٌد و با فشردن  Ctrl+Uبه پانل  Hue/Saturationبروٌد و رنگ سبز را بر روی الٌه اعمال
کنٌد تا مانند شکل باال شود!
نکته  :برای بهتر شدن اٌن افکت شما مٌتوانٌد هنگام وارد کردن پارازٌت از تکنٌک های دٌگریمثل  Bass Reliefو  Craqueleبرای شالوده
) (Textureاستفاده کنٌد.

طرحهاٌی که در پاٌٌن مٌبٌنٌد فقط با رنگهای متفاوت اٌجاد شده تا شما اهمٌت رنگ را در اٌنطرح بهتر درک کنٌد.

 ،افكتً كه بسٌاري از شركت هاي خودرو سازي از اون توسط فوتوشاپ كه در اون با استفاده از چند تا فٌلتر مً تونٌن افكت زٌباًٌ خلق كنٌناٌنم ٌه آموزش كامال ساده
استفاده مً كنن در طراحً هاي تبلٌغاتً خود
پس اگه موافقٌن شروع كنٌم

تصوٌر مورد نظر خودتون رو باز كنٌن و محٌط اتومبٌل رو با هر وسٌله اي كه راحت ترٌن انتخاب كنٌن ) من از Magnetic Lasso Toolاستفاده كردم ( و اون
رو  Inverseكنٌد ) . ( Ctrl + Shift + I

به منوي  Filterرفته و از زبانه  Blurگزٌنه  Motion Blurرو انتخاب كنٌن و تنظٌمات اونو مثل شكل انجام بدٌن

حاال رٌنگهاي اتومبٌل رو تك به تك انتخاب كنٌن ) با هم انتخاب نكنٌن ( و در منوي Filterاز زبانه  Blurگزٌنه  Radial Blurرو انتخاب كنٌن و تنظٌمات اونو مثل
شكل انجام بدٌن

امٌدوارم كه تونسته باشٌن از اون استفاده كنٌن  .خوب اٌن آموزش تموم شد
عزٌز مخلص همه مجٌدآنالٌنً هاي
مصطفً

خدا به نام

در اٌن آموزش قصد دارم طرٌقه ساخت ٌك Mp3 Playerرو با استفاده از ابزارهاي ابتداًٌ فوتوشاپ و Layer Styleها آموزش بدم .
من اٌن آموزش رو از ٌه ساٌت خارجً برداشتم و ترجمه كرد .
خوب شروع مٌكنٌم .
شما مٌتونٌن از مقادٌر پٌش فرض در اٌن آموزش استفاده كنٌن تا بهترٌن نتٌجه رو از كارتون بگٌرٌن .
1
در ابتداي كار ٌك سند جدٌد در اندازه حداقل  500در  200پٌكسل اٌجاد كنٌد .
 Foreground Colorرو به  # E5E5E5تغٌٌر بدٌن .
بعد از اون ابزار  Rounded Rectangle Toolرو انتخاب كنٌن و در قسمت تنظٌمات  Optionاون مقدار  Radiusرو برابر  70پٌكسل قرار بدٌن .

با اٌن ابزار شكل زٌر رو رسم كنٌن .

2
حاال ابزار  Selection Tool Directرو انتخاب كنٌن  ،روي خطوط دور شكلتون كلٌك كنٌن و مطابق شكل عمل كنٌن .

طرٌقه ساخت ٌك MP3 Player

حاال مطابق شكل در محلً كه نشون داده شده  2نقطه كنترل دٌگه اٌجاد كنٌن و اونا رو هم سطح  2نقطه باالًٌ قرار بدٌن .

حاال بٌرون شكل كلٌك كنٌد تا از حالت انتخاب خارج بشٌن .
3
حاال استاٌل هاي زٌر رو با دوبار كلٌك كردن بر روي الٌه شكل و باز شدن پنجره Layer Styleاعمال كنٌن .

تا اٌنجا طرحتون باٌد مثل شكل زٌر شده باشه .

4
حاال طبق شكل ٌه  Shapeدٌگه با رنگ سفٌد بكشٌن و  Layer Styleاون رو مثل تصاوٌر تنظٌم كنٌن .

5
از همٌن الٌه جدٌدتون كه سفٌد رنگه ٌه كپً بگٌرٌن ) الٌه رو روي گزٌنه Create a new layerدرگ كنٌن ( .
حاال روي اٌن الٌه كپً شده راست كلٌك كنٌد و گزٌنه Clear Layer Styleرو انتخاب كنٌن تا استاٌل اٌن الٌه حذف بشه .
حاال اٌن الٌه رو با رنگ سٌاه پر كنٌن .
ترتٌب الٌه ها تا اٌنجاي كار باٌد به شرح زٌر باشه :

حاال باٌد اٌن الٌه سٌاه رنگ رو كمً كوچكتر كنٌن  .براي اٌن كار در حالً كه الٌه سٌاه رو انتخاب كردٌن كلٌدهاي Ctrl+Tرو بزنٌن .
در حالت  Transformباٌد كلٌد  Altرو نگه دارٌن ) براي كوچك كردن نسبت به مركز ( و از هر طرف به ٌك مقدار الٌه سٌاه رو كوچك كنٌن تا مثل شكل بشه .

حاال باٌد استاٌل هاي زٌر رو به اٌن الٌه سٌاه بدٌن .

6
حاال  foreground colorرو به  # E77B86تغٌٌر بدٌن و به وسٌله ابزار  Rounded Rectangle Toolو ٌ Radius 3 Pixelه  Shapeمثل شكل بكشٌن و استاٌل
هاي زٌر رو بهش بدٌن .

حاال از الٌه ٌ LCDه كپً بگٌرٌن و استاٌلش رو با راست كلٌك كردن روي اون و انتخاب گزٌنه Clear Layer Styleحذف كنٌن .
حاال اٌن الٌه كپً شده رو با رنگ سفٌد پر كنٌن .
حاال بازم باٌد اٌن الٌه سفٌد جدٌد رو كوچك كنٌن  .براي اٌن كار مطابق دستورات قبلً Ctrl+Tرو بزنٌن و با نگه داشتن كلٌد  Altاونو مثل شكل كوچٌك كٌن و  Fillالٌه رو
به صفر برسونٌن .

حاال كلٌد  Dو سپس  Xرو براي اٌجاد رنگهاي پٌش فرض فشار بدٌن و استاٌل زٌر رو روي اٌن الٌه اجرا كنٌن .

حاال ابزار  Pen Toolرو انتخاب كنٌد و حالت انتخابً زٌر رو رسم كنٌن .

حاال  Fillاٌن الٌه رو به  20برسونٌن و با راست كلٌك كردن روي الٌه و انتخاب گزٌنه Rasterize Layerبه ٌه الٌه معمولً تبدٌل كنٌن .
حاال منطقه الٌه سفٌد زٌر اٌن الٌه رو با نگه داشتن كلٌد Ctrlو كلٌك روي الٌه انتخاب كنٌن و همٌن طور كه الٌه اي كه با Pen Toolدرست كردٌن رو در انتخاب دارٌن
كلٌدهاي  Ctrl+Shift+Iرو بزنٌن تا منطقه خارج از منطقه آبً انتخاب بشه  .حاال كلٌد Deleteرو بزنٌن تا اون قسمت پاك بشه ) مثل شكل ( .
كلٌدهاي  Ctrl+Dرو براي خروج از حالت انتخاب فشار بدٌن .

خوب  .قالب كلً اٌن  Player MP3طراحً شد  .حاال باٌد با توجه به خالقٌتتون قسمتهاًٌ رو به اون اضافه كنٌن .
من ٌه مقدار قٌافشو صفا دادم تا ٌكم جلوه پٌدا كنه .
براي استفاده از فونت اٌن طرح لٌنك اون رو براتون قرار دادم تا اون رو دانلود كنٌن  >>>> .درٌافت فونت <<<<

حاال فقط دكمه ها مونده كه طرٌقه ساخت اونا رو هم براتون توضٌح مٌدم .
7
رنگهاتون رو به حالت پٌش فرض برگردونٌن )ٌ ، ( Dه الٌه جدٌد اٌجاد كنٌن ٌ ،ه داٌره متناسب با لبه هاي طرح كلً رسم كنٌن و اونو با رنگ سفٌد پر كنٌن  .حاال تنظٌمات
 Layer Styleاونو مثل شكل انجام بدٌن .

حاال ٌه كپً از اٌن الٌه بگٌرٌن  ،استاٌلش رو حذف كنٌن و اونو با رنگ سٌاه پر كنٌن و ٌه مقدار اونو كوچٌك كنٌن .

حاال دوباره از الٌه زٌرٌن ٌه كپً بگٌرٌن  ،استاٌل اونو مطابق شكل درست كنٌن و اونو از الٌه سٌاه كمً كوچكتر كنٌن .
ترتٌب اٌن سه الٌه توي شكل اومده .

حاال در صورت نٌاز دوباره رنگهاتون رو به حالت پٌش فرض در بٌارٌن ٌ .ه الٌه جدٌد اٌجاد كنٌن و ٌه منطقه داٌره اي كوچٌك وسط قسمت تكمه ها با ابزارElliptical
 Marquee Toolرسم كنٌن .
به اٌن منطقه طبق شكل ٌه گرادٌنت با ابزار گرادٌنت بدٌن .

حاال مسٌر زٌر رو دنبال كنٌن و براي  Radiusاون مقدار  3رو قرار بدٌن :
Filter > Blur > Gaussian Blur

حاال به هر كدام از دكمه ها با رنگهاي خاكستري پررنگ و خاكستري كمرنگ گرادٌنت بدٌن تا ٌكم جلوه پٌدا كنن .

آموزش مورد پسند شما قرار گرفته باشه امٌدوارم اٌن
مخلصٌم
مصطفً
خدا به نام
توپ آتشٌن آموزش ساخت
در اٌن آموزش شما طرٌقه ساخت ٌك توپ آتشٌن ) كه نمونه آن در پاٌٌن اٌن صفحه است( را فرا خواهٌد گرفت.

ٌك صفحه جدٌد در اندازه  400در  400اٌجاد كنٌن و رنگاتون رو با فشار دادن كلٌد  Dرستارت كنٌن و فٌلتر زٌر رو طبق شكل روش اعمال كنٌن :
Lens Flare< Render< Filter

حاال كه اٌنطوري شد پس فٌلتر زٌر رو هم روي اون اجرا كنٌد و تنظٌماتش رو انجام بدٌن :
Wrap Plastic< Artistic< Filter

پس از مرحله باال فٌلتري كه در زٌر معرفً شده است را بر روي طرح خود اعمال كنٌد :
Ripple< Distort< Filter

حاال فٌلتر زٌر رو هم با ساٌز  + 999روش اعمال كنٌن :
Twirl< Distort< Filter
حاال كلٌدهاي  Ctrl+Uرو بزنٌن و تنظٌمات اون رو مثل شكل انجام بدٌن :

حاال از الٌه ٌه كپً بگٌرٌن و  Modeاون رو برابر  Multiplyقرار بدٌن .

حاال دو تا الٌه رو با فشار دادن كلٌدهاي Ctrl+Eبا هم  Mergeكنٌن .
حاال باٌد تونسته باشٌن طرح زٌر رو دربٌارٌن :

مخلص همه مجٌدآنالٌنً هاي عزٌز
مصطفً

خدا به نام
نوشت خونٌن آموزش اٌجاد
در اٌن آموزش من می خوام آموزش رو بسٌار ساده بگم تا همۀ عزٌزان متوجه بشند .

1
شروع می کنٌم  .ابتدا ٌك سند جدٌد ) (Ctrl + Nدر اندازه دلخواه اٌجاد كنٌد)من از اندازۀ  180 * 600استفاده کردم( و متن خودتون رو با ٌه فونت توپر تاٌپ كنٌن من
از فونت ) (Aharoniاستفاده کردم)بهتر است رنگ نوشته شما مشکی باشد( در ضمن اگه دکمه ) (Caps Lockروشن باشه بهتر.

2
حاال )باٌد الٌه نوشتۀ شما در حالت انتخاب باشد( به منوی Filterرفته وارد  Blurو گزٌنۀ  Gaussian Blurرو انتخاب کنٌد و  Radiusرا روی  5پٌکسل قرار
دهٌد سپس  OKکنٌد .

3
خوب نوشته شما تا اٌن جا باٌد مثل نوشته باال باشد  .سپس ازمنوی  Filterوارد  Stylizeگزٌنه  Find Edgesرا انتخاب کنٌد  .اٌن کار را حتما دو بار انجام دهٌد

خوب حاال از مسٌر زٌر مقادٌر مشخص شده را قرار دهٌد .

4
 Duplicate layerرو کلٌک می کنٌم حاال نوشته شما
خوب حاال باٌد ٌه کپی از الٌه اٌجاد شده داشته باشٌم  .برای اٌن کار روی الٌه نوشته کلٌک راست می کنٌم و
کمی پر رنگ تر شد  .شما دو الٌه مشابه هم دارٌد که حتما ً الٌه زٌری را در حالت انتخاب باشد  .از منوی Imageوارد  Rotate Canvasشده و  90درجه  CCرا
انتخاب کنٌد تا نوشته شما نود درجه چرخش بکنه .
وقتی نوشته شما نود درجه چرخٌد از منوی  Filterوارد  Stylizeشده و  Windرا انتخاب کنٌد توجه داشته باشٌد که  Methodدر حالت wind
و  Directionدر حالت  From the Rightباشد شما می توانٌد اٌن کار را  4تا  5بار انجام دهٌد .
حاال مجددا به منوی  Imageو بعد  Rotate Canvasبروٌد و گزٌنه  90درجه  CCWرا انتخاب کنٌد .
خوب خسته نباشٌد  .حاال کار شما مثل شکل زٌر باٌد شده باشد .

نوشته شده توسط داٌی محسن )محسن جانجانی (
اگه مشکلی به وجود اومد حتما ً به من بگٌد شاٌد تونستم کمک کنمMohsenElectronic@yahoo.com
مخلص همه مجٌد آنالٌنی های گل

ٌک صفحه  500در  500با بکگراند سفٌد باز مً کنٌم.
اول از همه ٌک الٌه جدٌد اٌجاد کنٌد و با کمک ابزار رسم داٌره ٌک داٌره بدون اشکال و خوب رسم مً کنٌم سپس
آدرس زٌر را طً مً کنٌم
layer ->layer style -> stroke
و مقدار  Strokeرا  2تنظٌم مً کنٌم و با رنگ زٌر آنرا پر مٌکنٌم که البته زرد تٌره مً باشد
B59605
خب حاال تصوٌر زٌر باٌد حاصل شده باشد

حاال کافً است داخل شکل خود ٌک گرادٌنت اضافه کنٌم براي اٌن کار تنظٌمات زٌر را نٌاز دارٌم )براي تنظمٌات
گرادٌنت بر روي الٌه اي که اٌجاد کردٌد دوبار کلٌک کنٌد و در پنجره اي که باز مٌشود گزٌنهGradient
 Overlayرا انتخاب کنٌد(

براي اٌنکه کارتان دقٌق تر شود من کد هاي رنگها را به ترتٌب از کمرنگ به پرنگ قرار مً دهم
D8d635
FFE617
D6AD00
اکنون تصوٌر زٌر باٌد حاصل شده باشه

در اٌن مرحله ٌک الٌه مً سازٌم و  Foregroundرا سفٌد انتخاب مً کنٌم و در داخل شکل ٌک سلکشن به
صورت ٌک داٌره کوچک انتخاب مً کنٌم )حدود  3پٌکسل کوچکتر از داٌره اصلً( اگر تصوٌر را نگاه کنٌد کامال
متوجه خواهٌد شد.

با براشً به ساٌز  35و البته براش نرم ٌا همان سافت براش  ،داخل محٌطً که انتخاب کردٌم را رنگ آمٌزي مً
کنٌم البته اوپتٌکالً الٌه  60درصد باٌد باشه تا کار دٌد خوبً داشته باشه

رسم چشم و اجزاي صورت در حدود  90درصد به خودتان بستگً دارد من تنها تصاوٌري را قرار مً دهم که کار
را براي رسم چشم واضح کند

اگر کمً تازه کار باشٌد در رسم اجزاي صورت مشکل خواهٌد داشت ولً نا امٌد نشوٌد و خٌلً سعً کنٌد تا صورت
دلخواه شما آماده شود
شما مً توانٌد براي زٌبا شدن کار داخل چشمان را کمً خاکستري کنٌد تا از سفٌدي خارج شود تنها پٌشنهاد من هم اٌن
است که از رسم مجدد چشم خودداري کنٌد و از خاصٌت ترانسفرم بهره ببرٌد
در آخر هم اٌن را بگم که ساٌه داشتن اٌن کار خٌلً مهم است و زٌبا تر و کار را سه بعدي جلوه مً دهد.
موفق باشٌد

به نام خدا
مشخصات آموزش
نـــــــــام آموزش :

نحوه ساخت ماهٌتابه

منبـــــــع آموزش :

انجمن هاي تخصصً مجٌدآنالٌن

نوٌسنده آموزش :

Mah_love

وٌــراٌش آموزش :

mostafa_az

ٌك صفحه به اندازه دلخواه باز كنٌد ) من  1024در  768رو انتخاب كردم ( و ٌك الٌه جدٌد باز كنٌد و در اون به وسٌله ابزارٌ ellipse toolك داٌره به اندازه دلخواه
ترسٌم كنٌد ) من  10در  10سانتٌمتر رو انتخاب كردم ( و اون رو با رنگ سٌاه پر كنٌد .
عكس شماره 1

كلٌد  ctrlرا پاٌٌن نگاه داشته بر روي الٌه داٌره كلٌك كنٌد تا داٌره selectشود  .بعد به  select / modify / contractرفته و مقدار  contract byرا  20قرار مً
دهٌم  ) .اٌن كار براي اندازه لبه ماهًتابه ماست پس به اندازه داٌره ما بستگً دارد (  .به  selectرفته و  inverseرا مً زنٌم تا محٌط  selectما بر عكس شود .
عكس شماره 2

بعد بر روي الٌه داٌره دابل كلٌك مً كنٌم تا پنجره layer styleباز شود و گزٌنه ها را مانند شكل تنظٌم مً كنٌم .
عكس شماره 3

عكس شماره 4

عكس شماره 5

عكس شماره 6

عكس شماره 7

خوب دوباره به  selectرفته و  inverseرا مً زنٌم از محٌط  selectشده كپً مً گٌرٌم و در الٌه ي جدٌدي  pasteمً كنٌم  .به  editرفته و  storkeرا مً زنٌم و
آن مانند شكل زٌر تنظٌم مً كنٌم :
عكس شماره 8

خوب صفحه داٌره شكل ماهًتابه تمام شد  .شما مً تونٌد براي زٌباًٌ بٌشتر ٌك داٌره قرمز كوچك در وسط صفحه به عنوان ترموستات بگذارٌد .
حاال نوبت به دسته ماهًتابه مٌرسه :
ٌك الٌه جدٌد باز كنٌد  .بعد به وسٌله ابزار ٌ Rounded Rectangle toolك مستطٌل متناسب با صفحه ماهًتابه درست كنٌد ) من اندازه  9در  1.5رو پٌشنهاد مٌكنم ( .
براي اٌجاد سوراخ موجود در دسته ماٌتابه مً تونٌد ٌك مستطٌل كوچك دٌگر باز هم به وسٌله ابزار Rounded rectangle toolدر ٌك الٌه جدٌد با رنگ سفٌد درست
كنٌد و با آن  mergeكنٌد .

عكس شماره 9

حاال باٌد الٌه داٌره بزرگ رو كه پنجره layer styleآن را تغٌٌر دادٌم انتخاب كنٌم بعد  layer / layer style / copy layer styleرا انتخاب مً كنٌم  .بعد بر روي
الٌه كلٌك راست مً كنٌم و گزٌنه  layer style pasteرا انتخاب مً كنٌم  .حاال قسمتً رو كه مٌخواهٌد ارتفاع پٌدا كند رو با ابزار selectانتخاب مً كنٌد .
عكس شماره 10

حاال نوبت اون رسٌده كه ارتفاع دسته رو به شكل القا كنٌم  .براي اٌن كار به Pinch / Filter / distortرفته و مقدار  Amountرا برابر  -50قرار مً دهٌم  .خوب تقرٌبا
كار ما تمام شد  .فقط مً تونٌد براي زٌباًٌ بٌشتر كار ٌك مستطٌل كوچك درست كنٌد و اون رو در محل اتصال دسته به صفحه قرار دهٌد و اگر دوست دارٌد از آموزش
نوشته فلزي استفاده كنٌد و اون رو به شكل فلز دربٌارٌد  .در پاٌان فقط باٌد بگم كه دقت كنٌد الٌه دسته در پاٌٌن ترٌن الٌه قرار بگٌرد بعد الٌه فلز ودر باالي الٌه هاي
صفحه .
عكس شماره 11

عكس شماره 12

CD Player
در اٌن آموزش با انجام چند مرحله بسٌار ساده مٌتوانٌد ٌك سی دی من جالب را طراحی كنٌد .
سطح اٌن آموزش متوسط است  ،كاربران فتوشاپ کار عزٌز مٌتوانند به راحتً طراحی كنند .
اٌن آموزش ار فتوشاپ  5به باال قابل اجراست .
هدف ار اٌن آموزش کار کردن با ابزار های فتوشاپ هست .
تمام مقادٌري كه در اٌنجا ذكر شده اند همه پٌشنهادي مٌباشند و شما مٌتوانٌد آنها را با توجه به نٌاز خود تغٌٌر دهٌد.
طرح شما پس از پاٌان شبٌه طرح زٌر خواهد شد.

سالم به همه دوستان مجٌدآنالٌنً
ٌک صفحه جدٌد به اندازه  500*600بک گراند سفٌد درست مٌکنٌم ٌ ،ک داٌره به اندازه حدودا  7-6سانتٌمتر )زٌاد نمی خواد دقت کنٌد( مٌکشٌم بعد از الٌر داٌره ٌک کپی مٌگٌرٌم
و بعد اٌن دوتا داٌره را زٌر هم با ٌکم فاصله مٌذارٌم )مثل شکل (Aو بعد بٌن اٌن فضای خالی بٌن دوتا داٌره را با ٌک مستطٌل مطابق شکل Bپر مٌکنٌم .

حاال اٌن سه الٌر )دوتا داٌره و ٌک مستطٌل( را با هم لٌنک مٌکنٌم و سپس اٌن سه الٌر را  Mergeمٌکنٌم  ،بعد از اٌنکه هر سه الٌر را Mergeکردٌن به Free< Edit
ٌ Trasnformا با فشردن ) (Ctrl+Tدور الٌر مورد نظر ٌک باکس مٌاد که اونو بزرگش می کنٌم .

بعد از اٌنکه شکل مورد نظر را بزرگش کردٌم با ابزارRectangle marquee

مطابق شکل انتخاب مٌکنٌم و بعد با فشردن کلٌد  Deleteمقداری از عکس را پاک مٌکنٌم .

خوب بعد از پاک کردن کنارهای شکل را پاک کردٌم  ،با فشردن ) (Ctrl+Tحدودا  33-32درجه مٌچرخانٌم ) قبل از اٌنکه بخواهٌم کار دٌگه انجام بدٌم ٌک کپی از اٌن الٌر مٌگٌرٌم(
طٌف رنگی مطابق شکل مٌدهٌم .
و سپس با اٌزار گرادٌانت

حاال نوبت مٌرسه به الٌری که چند دقٌقه پٌش ازش کپی گرفتٌم ،اول از همه باٌد Fill< Editبرٌم و بعدش اونو مشکی پوشش می کنٌم و بعد باٌد بهGaussian Blur< Blur< Filter
برٌم و  Radius : 5Pxبدٌم و بعد از اٌن کارا اونو مطابق شکل جابجا مٌکنٌم .

حاال مٌخواهٌم باالی سمت چپ عکس طراحی شده را مقداری رنگ خاکستری بدهٌم  ،برای اٌن کار اول باٌد کلٌد Ctrlرا پاٌٌن نگه مٌدارٌم و روی الٌر اصلی کلٌک مٌکنٌم پس
را برداشته و كلٌد  Altرا نگه داشته و از انتخاب اولٌه کم مٌکنٌم .
درنتٌجه کل محٌط الٌر را انتخاب مٌکنٌم و بعد ابزارElliptical marquee

* برای اٌنکه بخواهٌم آن مقداری را که کم کردٌم را جابجا کنٌم باٌستی کلٌد Spaceرا پاٌٌن نگه دارٌم و در نتٌجه آن را در مکان مناسب قرار دهٌم .

اٌن کار را دوبار انجام مٌدهٌم تا تقرٌبا مطابق شکل گردد

حال مٌخواهٌم که مقداری از پاٌٌن شکل راتٌره کنٌم  .پس برای اٌن کار باٌستی ٌک کپی از الٌر اصلی بگٌرٌم و آنرا کمی جابجا کنٌم  .سپس بعد از اٌنکه الٌر را در جای مناسب قرار
دادٌم با نگه داشتن کلٌد  Ctrlروی الٌر اصلی کلٌک مٌکنٌم و بعد با نگه داشتن کلٌدهای Ctrl+Altروی کپی الٌر کلٌک مٌکنٌم ) اٌن کار باعث مٌشود که معکوس اشتراک اٌن دو الٌر
را انتخاب کنبم(

خوب بعد از اٌن کارها کپی الٌر اصلی را پاک مٌکنٌم و با رنگ #F8F8F8مقدار انتخاب را رنگ مٌکنٌم و بعد به Blur more< Blur< Filterکلٌک مٌکنٌم و اٌن کار را چند بار
انجام مٌدهٌم و سپس با  px1محٌط شکل را مشکی مٌکنٌم (Stroke< Edit).

حاال با ابزار Elliptical marquee

ٌک داٌره وسط  ،مطابق شکل مٌکشٌم .

بعد از اٌنکه داٌره را رسم کردٌد با ابزار گرادٌانت درون داٌره ٌک طٌف رنگی مانند شکل مٌکشٌم  .بعد از اٌن کار با ابزارElliptical marquee
داٌره قبلی مٌکشٌم و با ضخامت  px1محٌط بٌضی را رنگ مشکی مٌزنٌم .

ٌک بٌضی بزرگتر از

سپس بٌضی را حدودا  33-32درجه می جرخانٌم تا موازی الٌر اصلی شود و سپس آن را تقرٌبا از وسط مانند شکل برش مٌزنٌم و بعد از اٌن کار با ابزارElliptical marquee
ٌک بٌضی کوچک رسم مٌکنٌم و با ضخامت  px1محٌط بٌضی را رنگ مشکی مٌکنٌم .

پس درنتٌچه اٌن کار را برای سمت راست خط اصلی انجام مٌدهٌم تا شبٌه شکل زٌر شود

بعد از اٌنکه سه الٌر را با هم  Mergeکردٌم ٌک کپی از الٌر  Mergeشده مٌگٌرٌم و ان را سفٌد مٌکنٌم ) (Color Overlay< Layer Style< Layerو با کمی تغٌٌر مکان زٌر
خط اصلی مطابق شکل مٌگذارٌم .

خوب چون اٌن قسمت شبٌه قسمت قبلی هستش از توضٌح های اضافی پرهٌز مٌکنٌم و دوباره با ابزارmarquee Elliptical
مٌکنٌم .

ٌک بٌضی مٌکشٌم و آن را مطابق شکل درست

حاال بقٌه کارها را روی شکل توضٌح می دهم .

تا االن تقرٌبا بٌشتر کارهاشو انجام دادٌم  ...خوب حاال نوبت طراحی کلٌدهاش مٌرسه .

خوب اٌناٌی که تا االن درست کردٌم واسه بک گراند کلٌد ها بوده  ،حاال مٌخواهٌم که خوده کلٌد ها را درست کنٌم

خوب انشاهللا که بقٌه کلٌدها را متوجه شدٌن که چه جوری درست مٌکنٌم  ،در هر صورت اگه متوجه نشدٌن تو تاپٌک همٌن آموزش بگٌد تا من ٌا بقٌه دوستان کمکتون کنٌم .

مطابق شکل )(B
ٌک شکل اجق و جق
ٌک مستطٌل مٌکشٌم و بعد با فشردن  Ctrl+Tآن را کمی جابجا و مٌچرخانٌم مانند شکل ) ....(Aبعد با ابزار polygonal lasso
مٌکشٌم و آن را با رنگ  ، #878585رنگ مٌزنٌم  ،بعد از آن ٌک کپی مٌگٌرٌم و در آن طرف دٌگه مستطٌل مٌذارٌم و کمی ضخامتش را کم مٌکنٌم و با رنگ #ADACACرنگ
مٌزنٌم  ....بعد مقدار فضای بٌن اٌنا را انتخاب مٌکنٌم مطابق شکل ) (Cو بعد با رنگ  #CCCCCCرنگ مٌرنٌم .

ٌه چٌزی شبٌه شکل ) (Aمٌکشٌم و بعد مقداری از باال ان را با نگه
خوب دوستان حاال وقته اٌنه که فٌش هدفون اٌن عجوبه رو طراحی کنٌم  .پس باٌد ابزارpolygonal lasso
داشتن کلٌد  Altکم مٌکنٌم و بعد ابزار  Elliptical marqueeرا برداشته و با نگه داشتن کلٌد ٌ Shiftک داٌره مطابق شکل ) (Bاضافه مٌکنٌم .

سپس آنرا رنگ مشکی مٌکنٌم مانند شکل ) (Aو به  bevel And Emboss< Layer Style< Layerرفته و با مقادٌر شکل زٌر مطابق مٌکنٌم .و طرح افکت داده شده مطابق شکل
) (Bمٌباشد .

خوب حاال از اٌن الٌر استاٌلی که درست کردٌم کپی مٌگٌرٌم و بعد باٌد اٌن 2الٌری که ) 1داٌره و  1شکل اجق وجق( با هم لٌنک مٌکنٌم و بعد  Mergeمٌکنٌم و دوباره Paste
 Layer Styleمٌکنٌم سپس ٌک داٌره در ٌک الٌر جدٌد مٌکشسم و  Paste Layer Styleمٌکنٌم و دوباره اٌن  2الٌر ) 1شکل اجق وجق و  1داٌره کوچک( را باهم  Mergeکرده
و دوباره روی الٌر  mergeشده  Paste Layer Styleمٌکنٌم و به همٌن ترتٌب ادامه مٌدٌم تا طرح مورد نظر به سفٌدی مٌزنه  ).امٌدوارم که منظورمو متوجه شده باشٌد آخه من
خودم که قفل کردم(

با استفاده از ابزار ٌ Lineک خطی با قطر  PX3مٌکشٌم و بعد به  Liquify< Filterمٌرٌم و مانند شکل ٌکسری تغٌٌرات مٌدٌم .

و بعد از اٌن کارها  ،روی شکلهای که تا االن طراحی کردٌم با ابزارٌ Textه چٌزاٌی می نوٌسم ...

خوب خدا رو شکر دٌگه تموم شد

كلٌد هاي مٌانبر فتوشاپ

CTRL+O = Open file
CTRL+N = New file
CTRL+W = Close file (watch out for not mixing with CTRL+Q!!)
CTRL+S = Save file
CTRL+SHIFT+S = Save file As
CTRL+ALT+SHIFT+S = Save for web
CTRL+Q = Quit photoshop
CTRL+A = Select all
CTRL+D = Deselect
CTRL+E = Merge Down (more about layers later on..)
CTRL+R = Rulers visible (the things you drag guidelines out from..)
CTRL+T = Transform selection (Scale and rotate..)
CTRL+U = Change image Hue, Saturation and Lightness

CTRL+I = Inverse
CTRL+F = Repeat last used filter
CTRL+K = Preferences
CTRL+L = Levels
CTRL+Z = Undo (something you just can´t live without. Fact.)
CTRL+X = Cut
CTRL+C = Copy
CTRL+V = Paste
CTRL+B = Color balance
CTRL+M = Curves
CTRL+Space = Zoom In
CTRL+ALT+Space = Zoom Out
D = Set Colors to Default
X = Change Foreground color with Background color
 خٌلً کاراًٌدارند...اٌن کلٌد ها رو هم حتما بعد از اٌنکه کلٌدهاي باال رو حفظ شدٌد ! ٌاد بگٌرٌد
CTRL+SHIFT+E = Flatten image
CTRL+SHIFT+T = Transform again
CTRL+SHIFT+U = Desaturate (make image black & white)
CTRL+SHIFT+I = Inverse selection (usefulnes=100000)
CTRL+SHIFT+P = Page setup
CTRL+SHIFT+D = Reselect
CTRL+SHIFT+F = Fade last filter..or thing you just did..
(works on alot of things)
CTRL+SHIFT+L = Auto levels
CTRL+SHIFT+Z = Redo
CTRL+SHIFT+N = New layer
اٌنا رو هم ٌاد بگٌرٌد بد نٌست اما اگر ٌک فرد مبتدي هستٌد شاٌد زٌاد براتون کاراًٌنداشته باشه
CTRL+ALT+0 = Actual pixels ("zooms" to 100%)
CTRL+ALT+O = Open As
CTRL+ALT+S = Save a Copy
CTRL+ALT+D = Feather selection
CTRL+ALT+F = Last filter, only you get to choose the stuff!!
CTRL+ALT+L = Auto levels, and... you get to choose.
CTRL+ALT+Z = History back (you´ve got to know this one!!!!)
CTRL+ALT+B = Auto-color-balance
CTRL+ALT+M = Auto-Curves
(;اٌنها هم خٌلً بدرد مً خورند
CTRL+SHIFT+ALT+Q = Quit photoshop..without asking anything!
CTRL+SHIFT+ALT+E = Flatten image to active layer (useful, if you´re not a beginner)
:کلٌدهاي منو ها
File : اول از همه منوي.خب در اٌنجا کلٌدهاًٌ را به شما نشان مً دهم که در اصل اگر بخواهٌد با موس کار کنٌد باٌد آنها را از منوهاي فتوشاپانتخاب کنٌد
ALT+F+V = Revert to last saved version of image
ALT+F+M = Import
ALT+F+R = Export (useful for GIFs)
ALT+F+U+B = Batch
ALT+F+I = File info
ALT+F+F+G = General Preferences
ALT+F+"number" = Open recent files (really useful, once you get used to it..)
 هستندEdit خب اٌنها هم مال منوي

ALT+E+L = Fill selection
ALT+E+S = Stroke "around" selection (read more in the "outline"-section )
ALT+E+A = Transform..these are the most useful;
+H = Flip horizontally
+V = Flip vertically
+D = Distort
Imageحاال منوي
ALT+I+M = Mode..+R = RGB +I = Indexed..and so on
ALT+I+D = Duplicate image
ALT+I+I = Image size (REALLY USEFUL!!)
ALT+I+S = Canvas size
منوي الٌه ها
ALT+L+N+L = New layer
ALT+L+D = Duplicate layer
ALT+L+L = Delete layer (!)
ALT+L+O = Layer Options (same as double-click on layer)
ALT+L+C = Layer Effects (all effects have their own shortcut!!!)
ALT+L+K = Layer Mask
 راستً اٌن کلٌدها خٌلً بدردتون مٌخوره، Select منوي
ALT+S+C = Color range (use it! You´ll get it!!)
ALT+S+M = Modify selection (lot´s of cool stuff here!)
ALT+S+T = Transform selection
ALT+S+L = Load selection
(; آخراشه دٌگه نگران نباشٌد:) خب خسته که نشدٌد؟
Filterاٌنم مال منوي
ALT+T+B = Blur-menu
ALT+T+N = Noise-menu
ALT+T+P = Pixelate-menu
ALT+T+R = Render-menu
ALT+T+S = Sharpen-menu
ALT+T+T = Texture-menu
ALT+T+E = Eyecandy (plug-in..go get it!)

