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هر آنچه باید درباره الیه  backgroundبدانیم
ثؼضی اس کبرّبیی را کِ هیطِ ثِ عَر هؼوَل رٍی الیِ ّب در فتَضبح اًجبم داد ،
ًویطِ رٍی ایي الیِ اػوبل کزد کِ در اکثز هَاقغ سجت ایي هیطِ کِ ضوب سز در
گن ثطیذ ّ .ز سهبى کِ هب یک ػکس رٍ در فتَضبح ثبس هیکٌین ثِ غَرت یک الیِ
backgroundدر هیبد  ٍ ،ثِ عجغ اس آًجبیی کِ اس الیِ  Backgroundثؼٌَاى
پس سهیٌِ سٌذ ضٌبختِ هیطِ ،فتَضبح اجبسُ اًجبم یک سزی کبرّب را رٍی ایي الیِ
ثِ هب ًوی دّذ.
هثال ًویتًَین ایي الیِ را ثِ ٍسیلِ ی  Move Toolحزکت ثذین یب ًویتَاًین
قسوتی اسش رٍ حذف کٌین ٍ ثِ ثبالی الیِ ّبی دیگِ اًتقبل ثذین  .فتَضبح ثِ
هحض ایٌکِ هب ایي کبرّب را هیکٌین هیگِ :ثِ دلیل ایٌکِ الیِ قفل ضذُ استً ،وی
تَاى درخَاست ضوب را تکویل کزد.
اهب قسوت جبلت هبجزا  ،چگًَِ اس ضز ایي قفل الیِ ثک گزاًذ خالظ ضین :خیلی
خیلی راحت ثب داثل کلیک رٍی ایي الیِ ٍ سدى! ok
ّوچٌیي هیتَاًیذ ًبم الیِ  ،رًگ کٌبری آى ( کٌبر چطن ) ٍ ّوچٌیي ٍ mode
opacityآى را ثِ ایي ضیَُ تغییز ثذیذ.
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ویژگی های ابسار زوم) ( zoom tool
ایي اثشار کِ ثزای ثشرگ ًوبیی یب کَچک ًوبیی استفبدُ هیطِ ! یک سزی ٍیژگی
دارد کِ داًستي آى ثْتز اس ًذاًستي آى است ! ضوب ثبیذ یبد ثگیزیذ کِ کلیذ ّبی
هیبًجز ّویطِ ثِ ضوب در سزیغ ٍ ثی ًقع کبر کزدى کوک ثِ سشایی هیکٌٌذ ؛خت
اٍل اس ّوِ ثگین کِ کلیذ هیبًجز آى ّ zست ؛ ّوچٌیي هیتًَیذ ثزای  zool inاس
کلیذ ّبی ّ ctrlوزاُ ثب (ّ ٍ )+وچٌیي ثزای  zool outاس کلیذ  ctrlثِ ػالٍُ ی
( )-استفبدُ کٌیذ.
اگز ّن هیخَایذ کِ سبیش تػَیزتَى ثب قسوت ثبال ٍ پبییي فتَضبح هوبس ضَد ثبیذ
کلیک راست کٌیذ ٍ  fit to screenرا ثشًیذ  ٍ .یک گشیٌِ ی دیگز ّن دارد ثِ ًبم
print sizeکِ هیتًَیذ سبیش هٌبست ثزای پیزیٌت را در اختیبر داضتِ ثبضیذ ٍ اهب
یک گشیٌِ دیگز کِ هغوئٌب تب حبال ًذیذُ ثَدیذ :آى ثبال  scrubby zoomکِ ٍقتی
فؼبل ثبضذ اگِ ضوب کلیک کٌیذ ٍ هَس رٍ در ّویي حبلت ثِ ػقت ٍ جلَ ثجزیذ ،
تػَیز ّن ّوبًغَر ػقت ،جلَ ٍ ثشرگ ٍ کَچیک هی ضَد اهب ٍقتی ایي گشیٌِ
خبهَضِ ضوب هیتَاًیذ ثگَییذ دقیقب رٍی ایي ًبحیِ کِ ثِ غَرت هزثغ یب هستغیل
هیکطین سٍم کي.

تفاوت میان  dropو  innerو  outerدر قسمت  blending optionها
غیز هوکٌِ تب حبال سؼی در سبخت افکت ّبی هتٌی گًَبگَى کزدُ ثبضیذ ٍ ثب هجحث
ّblending optionب آضٌب ًطذُ ثبضیذ  ،ایي پٌل جبلت ٍ پزکبرثزد ثِ ضوب
اهکبًبت جبلجی هخػَغب ثزای هتي ّب هی دّذ کِ در سیز تفبٍت ثؼضی اس قسوت
ّبی اى را ثب ّن ثزرسی هیکٌین:
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هوکٌِ یکن ایي ػٌَاى ضوب رٍ گیج کزدُ ثبضِ  ،هٌظَر در ٍاقغ ایي است کِ تفبٍت
ّ ٍ inner shadow ٍdrop shadowوچٌیي outer glow ٍ inner glow
در چیست؟
پبسخ ایي است کِ  drop shadowثزای ضوب سبیِ خبرجی درست هیکٌِ هثل
سبیِ ای کِ افتبدُ رٍی دیَار اهب  inner shadowسبیِ سبس داخلیِ یؼٌی اس داخل
هتي ثِ اى سبیِ هیذّذ  .تفبٍت هیبى ّ outer glow ٍ innerن در ّویي اٍلی
ثزای درخطص درًٍی ٍ دٍهی درخطص ثیزًٍی کبرثزد دارد.
کسبًی کِ ثِ گزافیک ٍ ًزم افشارّبی آى ػالقِ دارًذ حتوب ًبم فتَضبح ً ،زم افشار
هؼزٍف  Adobeرا سیبد ضٌیذُ اًذ .ضبیذ ثسیبری ایي ًزم افشار را ثْتزیي ثزًبهِ
ثزای اغالح ٍ تغییزات ػکس ّبی خَد ثذاًٌذ .پس دست ثِ کبر ضَیذ ٍ  02تزفٌذ
ثسیبر هفیذ درثبرُ ایي ًزم افشار را در سبیت سزسهیي داًلَد ثیبهَسیذ .
نکته :1
●چگًَِ یک قسوت اس یک سٌذ را کِ اس چٌذ الیِ تطکیل ضذُ کپی کٌین:
ٍقتی هٌغقِ ای اس یک سٌذ را اًتخبة کٌیذ ٍ ثزای اًجبم ػول کپی کلیذّبی
Ctrl+Cرا هی فطبریذ آى هٌغقِ تٌْب اس الیِ اًتخبثی کپی هی ضَد  .اهب اگز ضوب
ثخَاّیذ اس توبم اجشای الیِ ّب در آى قسوت در یک الیِ جذیذ کپی داضتِ ثبضیذ
هی تَاًیذ ثب افشٍدى کلیذ  Shiftثِ کلیذّبی  Ctrl+Cایي کبر را اًجبم دّیذ .
نکته :2
●اسٌبد خَد را در کٌبر ّن هطبّذُ کٌیذ:
در اثتذای تبریخ فَتَضبح ( سهبى سًذگی دایٌبسَرّب ) ٍقتی تؼذادی سٌذ را ثبس هی
کٌیذ فَتَضبح آًْب را ثِ غَرت جلَی ّن ًوبیص هی دّذ  .یؼٌی تػبٍیز یکی پس
اس دیگزی در جلَی ّن ثبس هی ضًَذ کِ ایي رٍش ً Cascadingبم دارد  .اهب اگز
ثخَاّیذ ثِ عَر هثبل  1تػَیز ثبس ضذُ خَد را کٌبر ّن قزار دّیذ کبفیست اس هٌَی
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Windowsهٌَی  Documentsرا ثبس کزدُ ٍ گشیٌِ  Tileرا اًتخبة کٌیذ .
نکته :3
●حبلت ارائِ عزح ثِ هطتزی در فَتَضبح:
سهبى آى فزا رسیذُ کِ عزح ًْبیی خَد را ثِ هطتزی ًطبى دّیذ اهب دٍست ًذاریذ
هطتزی ثذاًذ کِ ضوب ثب فَتَضبح کبر کزدُ ایذ  .دلیل ایي اهز ایي است کِ هطتزی
ثالفبغلِ هیگَیذ  ((:ثب فَتَضبح کبر هی کٌیذ ؟ ّوسبیِ هي ّن ایي ثزًبهِ را دارد ))
ٍ هؼٌبی ایي حزف ایي است کِ پس ّوسبیِ هي ّن هی تَاًذ ایي عزح را ثذٍى
غزف ّشیٌِ ثزاین اًجبم دّذ  .ثزای ایٌکِ ثتَاًیذ اس حبلت ارائِ تػَیز در فَتَضبح
ثْزُ ثگیزیذ هی تَاًیذ کلیذ  Fرا در غفحِ کلیذ دٍ ثبر فطبر دادُ ٍ یک ثبر کلیذ
Tabرا ثشًیذ .
هطبّذُ هی کٌیذ کِ دٍر عزح را سهیٌِ ای سیبُ پَضبًذُ ٍ هٌَّب حذف ضذُ اًذ .
نکته :4
●رفت ٍ آهذ ثیي اسٌبد:
اگز ثب ثیص اس یک سٌذ کبر هی کٌیذ هی تَاًیذ ثب فطزدى کلیذّبی Ctrl+Tab
ثیي اسٌبد رفت ٍ آهذ کٌیذ .
نکته :5
●هطبّذُ الیِ فؼبل ٍ هخفی کزدى ثقیِ الیِ ّب:
اگز سٌذ چٌذ الیِ ای داریذ هی تَاًیذ تٌْب الیِ ای را کِ رٍی آى کبر هی کٌیذ
هطبّذُ کٌیذ  .ایي کبر را هی تَاًیذ ثب فطبر کلیذ  ٍ Altکلیک رٍی آیکي چطن در
پبلت  Layersالیِ هَرد ًظز اًجبم دّیذ  .ثزای هطبّذُ هجذد توبهی الیِ ّب ایي
کبر را دٍثبرُ تکزار کٌیذ.
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نکته های مهم هنگام طراحی با فتوشاپ
0.سؼی کٌیذ کبر ثب الیِ ّب را ثِ درستی یبد ثگیزیذ ٍ قجل اس ّز تغییزاتی اس رٍی
تػَیز اغلی یک کپی ثگیزیذ تب در غَرت ثزٍس ّز هطکلی ثتَاًیذ ػکس اٍل را فؼبل
کٌیذ  .هؼوَال کبرثزاى در عزاحی ثِ ایي ًکتِ دقت ًوی کٌٌذ ٍ ثؼذ اس اػوبل
تغییزات ٍ یکسزی افکت ّب هججَر هی ضًَذ فبیل اغلی را حذف کٌٌذ ٍ اس دٍثبرُ
کبر را ضزٍع کٌٌذ.
0.حتوب تٌظیوبت هزثَط ثِ Blending optionرا خَة یبد ثگیزیذ  .ثیطتز
تٌظیوبت هزثَط ثِ رًگ  ،سبختبر  ،ثبفت ٍ ثؼذ اس در ایي ثخص اًجبم هی ضَد 00 .
ثخص کبرثزدی کِ ثِ ّیچ ٍجِ ّیچ عزاحی ثذٍى یبد گزفتي ایي  00قسوت ًوی
تَاًذ یک عزح را اس پبیِ عزاحی کٌذ  .حتوب ثبیذ اس ایي قسوت ثزای عزح ّب
استفبدُ کٌیذ  .آهَسش هزثَط ثِ ایي قسوت در ثخص فتَضبح قزار دادُ ضذُ است
.
3.حبضیِ ثزش را در عزح ّبیی کِ ثبیذ ثِ چبپخبًِ ارسبل ضَد رػبیت کٌیذ  .ثذٍى
حبضیِ ثزش هوکي است هتي یب عزح ضوب یک سبًت کبّص پیذا کٌذ ٍ ایي هَضَع
در عزاحی پَستز ٍ کبرت ٍیشیت عزح ضوب را ثذٍى استفبدُ هی کٌذ  .ثزای ایجبد
حبضیِ ثزش اس اثشار خظ کص استفبدُ کٌیذ کِ ثب کلیذّبی Ctrl+Rفؼبل هی
ضَد.
نتیجه گیری :دٍستبى ػشیش ثذٍى یبدگیزی ضَرتکبت ّبی کبرثزدی کبر ثب ًزم افشار
سٌگیٌی هثل فتَضبح ثسیبر هطکل ٍ سهبى ثز هی ثبضذ  .سهبى ثز  ،اس ایي لحبػ کِ
ثبیذ ثزای ثبس کزدى الیِ ٍ اًتخبة اثشارّب ثبیذ هستقین ٍارد هسیز هزثَعِ ضَیذ کِ
ٍقتی یک عزاحی حزفِ ای را هی خَاّیذ ضجیِ سبسی کٌیذ ثسیبر کبر هطکل هی
ثبضذ.

