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 هذایت کردن و سازمان دهی کردن الیه ها 

سازهاى دّی الیِ ّا ٍ تَاًایی ّذایت کردى آًْا فاکتَر بسیار هْوی است ٍقتی رٍی الیِ ّا کار هی کٌین. ایي 

ّاارا اًتخااک کٌیاذر ترکات دّیذر َشاِ بسازیذر ساتدَ کٌیاذ ٍ        بخش بِ شوا ًشاى هیذّذ کِ چگًَِ الیِ 

 .سازهاى دّی کٌیذ

 انتخاب یک الیه

بِ هٌظَر ایٌکِ کارّای بیشتری در 

فتَشاپ ا را کٌیذر شوا تذاقل باِ  

یک الیِ اًتخاک شذُ ًیااز وَاّیاذ   

 .داشت

 

 

 

شذ تا هشاخ  شاَد   کلیک کٌیذ. الیِ آبی وَاّذ  Layers Palette برای اًتخاک الیِ فقط رٍی .1

 اًتخاک شذُ است

را برٍی صفحِ کلیذ ًگِ داریذ ٍ رٍی ّرکذام از الیِ ّا کاِ   CTRL برای اًتخاک چٌذیي الیِر کلیذ .2

هیخَاّیذ اًتخاک کٌیذر کلیذ ًواییذ. برای اًتخاک چٌذیي الیِ هتَالر اٍلیي الیاِ را اًتخااک کٌیاذ ٍ    

 .را اًتخاک کٌیذرا ًگِ داریذ ٍ الیِ ّای بعذی  Shift سپس کلیذ

ّواًطَر ک هیذاًینرطبقِ ای کِ الیِ ّا در اى اًباشتِ هیشًَذ باعث تغییر در ظاّر تصَیر شوا هیشَد. ایي 

ویلی هْن است کِ شوا بذاًیذ چگًَِ الیِ ّارا ترکت دّیذ کِ قادر باشیذ در صَرت ًیاز طبقِ بٌذی اًْارا 
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 .تغییر دّیذ

 ها الیه حرکت

 .هیخَاّیذ ترکت دّیذ اًتخاک کٌیذالیِ ای را کِ  .1

کلیک کٌیذ کٌیذ ٍ هَس را ًگْذاریذ ٍ الیِ را بِ هحل هَرد ًظر بکشیذ. یک وط ویلی ًازک بیي  .2

الیِ ّا آشکار وَاّذ شذ تا ًشاى دّذ الیِ کدا قرار هیگیرد. شوا الیِ را در ایی ک هیخَاّیذ بردُ 

 .اًتقال وَاّذ یافتایذر هَس را رّا کٌیذر ٍالیِ بِ  ایگاُ  ذیذ 

 پیذا کردن الیه ها

اکثر ّر صفحِ فتَشاپ دارای چٌذیي الیِ ّستٌذ کِ هیتَاًٌذ بِ سرعت رٍی ّن  َشاًذُ هی شًَذ ٍ  یذا 

 .کردى الیِ ّا سخت هیشًَذ. وَشبختاًِ ابسار ّایی ٍ َد دارًذ کِ بتَاى اًَاع هختلف الیِ ّا را  یذا کرد

Search Dropdown   کٌیذ تا اًتخاک کٌیذ کِ آیا شوا  کلیک  رٍی .1

 هیخَاّیذ براساس ًَعر تامر افکت یا رًگ الیِ را  ستَ َ کٌیذ

را بِ هٌظَر ٍیژگی ّای  Search Dropdown بعذ از اًتخاک ًَع  ستَ َ ر برًاهِ قسوت راست .2

 ذبیشتری از ًتایج  ستَ َ اًتخاک کٌی
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 یجاد گروه الیه هاا

کِ بِ شوا کوک هی کتذ الیِ ّا را سازهاًذّی کتیذ ایحاد  َشِ ّا ّستٌذ کِ بِ عٌَاى گرٍُ ٍیژگی دیگری 

 .شٌاوتِ هی شًَذ. شوا هی ًَاًیذ در گرٍُ اضافِ کٌیذ ٍ ّر طَری کِ هی وَاّیذ سازهاًذّی کٌیذ

 Layers paletteدر دکوِ Greate a new group یک  َشِ  ذیذ بسازیذ با کلیک رٍی .1

 .داول  َشِ گرٍپ بکشیذالیِ ّا را  .2

 دابل کلیک کٌیذ ٍ ًام گرٍُ را تغییر دّیذ Layers palette در دکوِ group name رٍی .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


