
                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

  1399 -1398سال تحصیلی:               4ترم:      رشته: گرافیک.        کارشناسیمقطع تحصیلی:کاردانی

 مدرس: سمیه لطیفی  نام ونام خانوادگی                                         متحرک سازینام درس: نرم افزار 

 09361395832تلفن همراه مدرس:             somayeh735735@gmail.com مدرس:emailآدرس 

 مربوط به یازدهم نرم افزار متحرک سازی         جزوه درس:. 

 textدارد : ندارد                      voiceدارد: ندارد                         power pointدارد:  ندارد 

 093827852تلفن همراه مدیر گروه : 

                                   

 نمایش یک متن در پرتوهایی از نور

 فکت انفجار نورا -تن در پرتوهایی از نور در فتوشاپ آموزش نمایش م

صاویر از صلی و ت صد داریم نحوه ی نمایش یک متنSteve Patterson متن ا شاپ، ق سمت از آموزش فتو در  ، در این ق

 .پرتوهایی از نور به نحوی که از اطراف و میان آن متشعشع شود را آموزش دهیم

 :در پرتوهایی از نور را مشاهده می کنیددر تصویر زیر، نتیجه نمایش یک متن 

 
 افکت انفجار نورهای رنگارنگ

 
 مراحل انجام کار )افکت انفجار نور(

 :مرحله ی زیر است 27آموزش نمایش متن در پرتوهایی از نور، شامل 

   ایجاد یک سند جدید در فتوشاپ1مرحله : 

  اضافه کردن متن در فتوشاپ2مرحله : 

  تغییر اندازه متن با استفاده از3مرحله : Free Transform در فتوشاپ 

  4مرحله Rasterize: کردن الیه متن)LIGHT BURST(  

  یره آن: انتخاب فضای پیرامون متن و ذخ5مرحله 

  متن با رنگ سفید: پر کردن فضای اطراف 6مرحله 

  تن، با استفاده از فیلتر: محو کردن م7مرحله Gaussian Blur در فتوشاپ 

  استفاده از فیلتر8مرحله : Solarize )در فتوشاپ )در معرض آفتاب قرار دادن 
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صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

  اصالح : روشن کردم متن، با استفاده از9مرحله Auto Tone در فتوشاپ 

  ایجاد کپی10مرحله :) Duplicate( از الیه متن در فتوشاپ 

  استفاده از فیلتر11مرحله : Polar Coordinates در فتوشاپ 

  چرخش تصویر در فتوشاپ12مرحله : 

  تبدیل رنگ سیاه به سفید و برعکس در فتوشاپ13مرحله :)Invert(  

  استفاده از فیلتر14مرحله : Wind در فتوشاپ 

  تبدیل دوباره رنگ سیاه به سفید و برعکس15مرحله :)Invert(  

  روشن تر کردن مجدد تصویر با استفاده از16مرحله :Auto Tone  

  استفاده مجدد از فیلتر17مرحله :Wind  

  چرخش مجدد تصویر18مرحله : 

  استفاده مجدد از فیلتر19مرحله :natesPolar Coordi  

  تغییر حالت الیه20مرحله :) end ModeBl( از مقدار پیش فرض Normal بهScreen  

  اضافه کردن یک الیه شیب رنگ21مرحله : 

  تغییر حالت22مرحله :) Blend Mode( الیه شیب رنگ از مقدار پیش فرض Normal بهColor  

  تبدیل الیه متن اصلی23مرحله :) LIGHT BURST( بهSmart Object  

  استفاده از فیلتر هوشمند24مرحله : Radial Blur در فتوشاپ 

  اضافه کردن یک الیه خالی در فتوشاپ25مرحله : 

  استفاده از فضای انتخابی که در پنل26مرحله : Channels ذخیره کردیم 

  پر کردن فضای انتخاب با رنگ سیاه27مرحله : 

 
 : ایجاد یک سند جدید در فتوشاپ1مرحله 

جاد با ای کت را  تا این اف ید  جازه ده ید در فتوشنننناپ شنننروی کنیم، روی منوی ا جد ند  یا  File->New یک سننن

 :کلیک فرمایید Ctrl+N میانبرهای

 
 File->New رفتن به منوی

شده سندی که نیاز دارید را می دانید آنها را تنظیم کنید. وگرنه آنها را مانند  (New) در پنجره باز  شن  اگر اندازه و رزولی

 :کلیک فرمایید تا سند جدید نمایان شود OK زیر تنظیم کنید و روی دکمه
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صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

صورت اتوماتیک گزینه های web را با مقدار Preset زمانی که گزینه :توجه  و Height  و  Width تنظیم نمایید، ب

Resolution  نیز با مقادیر مربوطه تنظیم می شننوند. البته بدلیل اینکه ای از این کار پرینتی نخواهیم داشننت، رزولوشننن

 .خواهد بود مناسب 72

 
 پنجره ایجاد سند جدید در فتوشاپ

 
 : اضافه کردن متن در فتوشاپ2مرحله 

نیز  T را انتخاب نمایید. شننما می توانید از کلید میانبر (Type Tool) از پنل ابزارها در سننمت چص صننفحه، ابزار تایص

 :استفاده کنید

 
 انتخاب ابزار تایص

 و پس زمینه (Foreground) رنگ پیش زمینه D با اسنننتفاده از کلید میانبرقبل از اینکه روی سنننند کلیک نمایید، 

(Background) لت پیش فرض برای حا ید. ) لت پیش فرض خود تغییر ده حا به  یاه و برای Forground را   سننن

Background سننفید خواهد بود( فتوشنناپ برای رنگ متن، بصننورت پیش فرض از Forground  .اسننتفاده خواهد کرد

 .ن متن تایص شده به رنگ سیاه خواهد بودبنابرای



                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

صفحه (Type Tool) زمانی که ابزار تایص ست، از میله افقی باالی  دازه متن فونت و ان (Options Bar) در حال انتخاب ا

 .مورد نظرتان را تنظیم نمایید

 
 (Option Bar) تنظیم فونت با استفاده از میله افقی باالی صفحه

در حال انتخاب است و فونت و رنگ متن تنظیم شده، داخل سند فتوشاپ کلیک کنید  (Type Tool) حاال که ابزار تایص

 (بمعنی انفجار نور را انتخاب کرده ایم "LIGHT BURST" ما متن) :و متن مرود نظرتان را تایص فرمایید

 
 اضافه کردن متن

کنید و از حالت  accept اینکه متن تایص شنننده را برای (Option Bar) زمانی که کارتان تمام شننند، از میله افقی باال

 :کلیک نمایید checkmark ویرایش متن خارج شوید روی

 
 برای پذیرفن کار انجام شده checkmark کلیک روی

قرار گرفته  Background در باالی الیه (LIGHT BURST) نگاه کنید، خواهید دید که الیه متن Layers اگر به پنل

 :است



                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 
 Layers دن الیه متن در پنلنشان دا

 
 در فتوشاپ Free Transform: تغییر اندازه متن با استفاده از 3مرحله 

 :کلیک نمایید Ctrl+T یا دکمه میانبر Edit->Free Transform روی منوی

 
 Edit->Free Transform رفتن به منوی

در یک جعبه با دسنننتگیره هایی در اطراف و متن مورد نظر  Edit->Free Transform بالفاصنننله بعد از انتخاب منوی

گوشه ها قرار داده می شود. برای تغییر اندازه کافی است که یکی از دستگیره ها را به سمتی که می خواهید بکشید و رها 

 .کنید

گه را پایین ن Shift برای اینکه شکل اصلی کاراکترهای متن حفظ شود می توانید هنگام کشیدن دسته ها، کلید :توجه

 .دارید

باال له افقی  مام شنننند، از می تان ت کار که  مانی  جام شننننده را (Option Bar) ز کار ان که  ید  accept برای این کن

 (کلیک کنید Enter می توانید روی دکمه) :کلیک نمایید checkmark روی



                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 
 تغییر اندازه متن و قرار دادن آن در مرکز صفحه

 
 (LIGHT BURSTکردن الیه متن ) Rasterize: 4مرحله 

را از حالت تایص به حالت پیکسننلی تبدیل کنیم، این کار را با  (LIGHT BURST) در این قسننمت نیاز داریم که الیه متن

-Type در حالت انتخاب اسننت، روی منوی (LIGHT BURST) می شننناسننند. درحالی که الیه متن Rasterize عنوان

>Rasterize Type Layer کلیک نمایید (جدید در CS6) ست کنید و گزینه  Rasterize و یا روی الیه متن کلیک را

Type را انتخاب نمایید: 

 
 Type->Rasterize Type Layer رفتن به منوی

 نگاه کنید، خواهید دید که الیه متن به حالت پیکسننلی Layers هنوز کاری روی متن انجام نشننده اسننت، اما اگر به پنل

(pixel-based) تبدیل شده است: 



                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 
 تبدیل شده است pixel-based الیه متن به الیه

 
 : انتخاب فضای پیرامون متن و ذخیره آن5مرحله 

ما نیاز داریم که یک انتخاب از فضنننای پیرامون متن ایجاد کنیم و آنرا برای اسنننتفاده های بعدی در آینده ذخیره کنیم. 

 :نمایید، روی الیه متن کلیک Ctrl بنابراین با پایین نگه داشتن کلید

 
 روی تصویر بندانگشتی الیه متن کلیک نمایید Ctrl با پایین نگه داشتن کلید

 :فتوشاپ اطراف کاراکترهای متن را در حالت انتخاب قرار می دهد



                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 
 فضای پیرامون متن در حالت انتخاب قرار می گیرد

شده، روی تب ضای انتخاب  را در کنار هم گروهی  Channels لمی توانید پن) :کلیک نمایید Channels برای ذخیره ف

 (بیابید Layers خود یعنی پنل

 
 Channels کلیک روی تب

 کلیک نمایید: )دومین آیکن از سمت چص( Save Selection As Channel ، روی آیکنChannels سپس در پنل



                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 
 Save Selection As Channel کلیک روی آیکن

Channel جدید با نام Alpha 1 در زیر Channel آبی ظاهر می شود. حاال، فضای انتخاب شده ذخیره شده است: 

 
 ذخیره شده است Alpha 1 جدید و با نام Channel فضای انتخاب شده به عنوان یک

 :برگردید Layers کلیک کنید تا به پنل Layers روی تب

 
 Layers برگشتن به پنل

را  Ctrl+D یا دکمه میانبر Select -> Deselect نداریم، بنابراین منویدیگر به فضایی که در حالت انتخاب است نیازی 

 :انتخاب نمایید



                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 
 Select -> Deselect رفتن به منوی

 
 : پر کردن فضای اطراف متن با رنگ سفید6مرحله 

 :ودکلیک کنید تا بصورت موقت، در سند فتوشاپ نشان داده نش Background ، روی آیکن چشم الیهLayers در پنل

 
 کلیک روی آیکن چشم

مخفی شود، ما تنها الیه متن را خواهیم دید. طرح شطرنجی که اطراف متن را احاطه کرده  Background زمانی که الیه

 :(transparency) روشی است برای نشان دادن اینکه فضای اطراف متن در حال حاضر، خالی است

 
 (transparent) فضای اطراف متن در حال حاضر خالی است



                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

شاپ  سفید درآوریم. در فتو شد به رنگ  شته با ضای اطراف متن را بدون اینکه تأثیری روی رنگ متن دا ما نیاز داریم که ف

 .می توانیم انجام دهیم Fill اینکار را با استفاده از دستور

 :را انتخاب نمایید Edit -> Fill منوی

 
 Edit -> Fill رفتن به منوی

 :ها را مطابق شکل زیر تنظیم نمایید ، گزینهFill در پنجره

 
 Fill تنظیم گزینه های پنجره

 :کلیک کنید تا فتوشاپ فضای خالی اطراف متن را با رنگ سفید پر کند OK روی دکمه

 .، رنگ سیاه کاراکترهای متن دستنخورده باقی می مانندMode برای گزینه Multiply با تنظیم گزینه ی :توجه



                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 
 فضای خالی اطراف متن با رنگ سفیدپر کردن تنها 

 را قابل رویت نمایید. ما این کار را فقط برای اینکه نتیجه دسننتور Background با کلیک روی آیکن چشننم، دوباره الیه

Fill را مشاهده کنید انجام دادیم: 

 
 Background قابل رویت کردن الیه

 
 در فتوشاپ Gaussian Blur: محو کردن متن، با استفاده از فیلتر 7مرحله 

را  Filter -> Blur -> Gaussian Blur کنیم. بنابراین منوی (Blur) ما نیاز داریم که متن مان را یک مقدار کم محو

 :انتخاب نمایید



                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 
 Filter -> Blur -> Gaussian Blur رفتن به منوی

 :تنظیم نمایید 0.4را با مقدار  Radius نمایان شد، گزینه Gaussian Blur زمانی که پنجره

 
 Radius تنظیم گزینه

 :را مشاهده می کنید Gaussian Blur کلیک نمایید، در زیر نتیجه اعمال فیلتر OK روی دکمه

 
 Gaussian Blur متن بعد از اعمال فیلتر



                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 
 در فتوشاپ )در معرض آفتاب قرار دادن( Solarize : استفاده از فیلتر8مرحله 

 :را انتخاب نمایید Filter -> Stylize -> Solarize منوی

 
 Filter -> Stylize -> Solarize رفتن به منوی

نمایان نمی شننود و فتوشنناپ، بسننادگی این فیلتر را روی الیه متن، اعمال می کند.  Solarize اینبار پنجره ای برای فیلتر

 :بل یک پس زمینه مشکلی، ظاهر می شودحاال متن با یک حاشیه خاکستری رنگ در پیرامون آن در مقا

 
 روی الیه متن Solarize نتیجه اعمال فیلتر

 
 در فتوشاپ Auto Tone: روشن کردم متن، با استفاده از اصالح 9مرحله 

ستفاده از قابلیت سادگی با ا شن تر نمایش دهیم، و اینکار را می توانیم ب  Auto image ما نیاز داریم که متن را کمی رو

adjustment (در فتوشاپ انجام دهیم )اصالح اتوماتیک عکس. 

در اینجا بدلیل اینکه تنها با رنگ های سننیاه و  .(CS6 در فتوشنناپ) را انتخاب نمایید Image -> Auto Tone منوی

را  Auto Tone یا Auto Contrast یا Auto Color سننفید کار می کنیم، فرقی نمی کند که کدام یک از گزینه های

 :را فقط بدلیل اینکه در ابتدای لیست قرار دارد انتخاب کردیم Auto Tone انتخاب کنید. ما گزینه



                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 
 Image -> Auto Tone رفتن به منوی

 :، متن روشن تر از قبل نشان داده می شودAuto Tone حاال با اعمال اصالح

 
 روی الیه متن Auto Tone نتیجه کار بعد از اعمال اصالح

 
 از الیه متن در فتوشاپ (Duplicate: ایجاد کپی )10مرحله 

حاال ما نیاز داریم که از الیه متن، یک کپی ایجاد کنیم. راحت ترین راه برای ایجاد کپی از یک الیه، انتخاب و کشیدن الیه 

ست در پنل الیه ها(، البته می توانید منوی New Layer مورد نظر روی آیکن سمت را ست )دومین آیکن از   <- New ا

Layer via Copy یا کلید میانبر Ctrl + J را انتخاب نمایید: 

 
 Layer via Copy رفتن به منوی

 :، یک کپی از الیه متن در باالی الیه اصلی ظاهر می شودLayers در پنل



                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 
 Layers نشان دادن الیه کپی در پنل

 
 Filter -> Distort -> Polar شنننده(، منویدر حالی که الیه کپی در حالت انتخاب اسنننت )با رنگ آبی برجسنننته 

Coordinates را انتخاب نمایید: 

 
 Filter -> Distort -> Polar Coordinates رفتن به منوی

 :کلیک نمایید OK را انتخاب کرده و سپس روی دکمه Polar to Rectangular در پنجره باز شده، گزینه

 



                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 Polar to Rectangular انتخاب گزینه

 :ن شما، شبیه زیر شده استحاال مت

 
 Polar Coordinates نتیجه کار بعد از اعمال فیلتر

 
 : چرخش تصویر در فتوشاپ12مرحله 

 در فتوشاپ را روی تصویر اعمال کنیم، اما از آنجایی که این فیلتر تنها بصورت افقی Wind در این لحظه قصد داریم فیلتر

(horizontally)  قبل از اجرای آن باید تصنننویرمان را بارخانیم. برای انجام این کار منویاعمال می شنننود، بنابراین 

Image ->Image Rotation -> 90° CW را انتخاب نمایید: 

 
 Image ->Image Rotation -> 90° CW رفتن به منوی

 :تصویر، حاال باید در جهت عقربه های ساعت چرخیده باشد



                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 
 ساعتدرجه چرخش تصویر در جهت عقربه های  90

 
 (Invert: تبدیل رنگ سیاه به سفید و برعکس در فتوشاپ )13مرحله 

 <- Image حاال ما نیاز داریم که رنگ سنننیاه را به سنننفید و رنگ سنننفید را به سنننیاه تبدیل کنیم، بنابراین منوی

Adjustments -> Invert یا دکمه میانبر Ctrl+I را انتخاب نمایید: 

 
 Image -> Adjustments -> Invert رفتن به منوی

 :شده است Invert حاال تصوی

 
 Invert نتیجه کار بعد از اعمال اصالح



                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 در فتوشاپ Wind: استفاده از فیلتر 14مرحله 

 <- Filter -> Stylize در فتوشنناپ، پرتوهای نور را ایجاد کنیم، بنابراین منوی Wind می خواهیم با اسننتفاده از فیلتر

Wind را انتخاب نمایید: 

 
 Filter -> Stylize -> Wind رفتن به منوی

 :در پنجره باز شده، گزینه ها را مطابق شکل زیر تنظیم نمایید

 
 Wind گزینه های فیلتر

را روی تصویر اعمال کرده است. اما برای  wind کلیک نمایید. حاال فتوشاپ فیلتر OK برای بسته شدن پنجره روی دکمه

 .ما نیاز داریم که دو مرتبه دیگر این فیلتر را روی تصویر اعمال نماییم تکمیل شدن افکت پرتوهای نور،

سادگی از کلیدهای میانبر Filter -> Stylize -> Wind اما بجای منوی ستفاده نمایید. این کلید  Ctrl + F می توانید ب ا

ست را دوباره اعمال می کند )با همان گزینه  شده ا ستفاده  شده(، بنابریان دو میانبر، آخرین فیلتری که ا هایی که تنظیم 

 :را استفاده نمایید. حاال نتیجه کار شبیه زیر شده است Ctrl + F بار



                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 
 wind نتیجه کار بعد از استفاده سه مرتبه از فیلتر

 
 (Invert: تبدیل دوباره رنگ سیاه به سفید و برعکس )15مرحله 

صویر را  Ctrl+I یا دکمه میانبر Image -> Adjustments -> Invert ویکنیم، بنابراین من Invert حاال باید دوباره ت

 :را انتخاب نمایید

 
 Image -> Adjustments -> Invert رفتن به منوی

 :حاال یکبار دیگر تصویر با حاشیه های خاکستری در پس زمنیه مشکی نشان داده می شود

 
 مجدد تصویر Invert نتیجه کار بعد از



                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 Auto Tone: روشن تر کردن مجدد تصویر با استفاده از 16مرحله 

 :را انتخاب نمایید Image -> Auto Tone منوی

 
 Image -> Auto Tone رفتن به منوی

 :و یکبار دیگه تصویر روشن تر نشان داده می شود

 
 Image -> Auto Tone نتیجه کار بعد از اعمال دستور

 
 Windفیلتر  : استفاده مجدد از17مرحله 

ستفاده کرده اید، فیلتر ست، کلیدهای میانبر Wind با فرض اینکه آخرین فیلتری که ا ستفاده  Ctrl + F ا سه مرتبه ا را 

 :نمایید



                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 
 Wind نتیجه کار بعد از اعمال سه مرتبه فیلتر

 
 : چرخش مجدد تصویر18مرحله 

 تصنننویر را به حالت اصنننلی خود برگردانیم، بنابراین منویتمام شننند، پس اجازه دهید تا  wind در اینجا کار ما با فیلتر

Image ->Image Rotation -> 90° CCW را انتخاب نمایید: 

 
 Image ->Image Rotation -> 90° CCW رفتن به منوی

 :حاال تصویر به موقعیت اصلی خود برگشته است

 
 چرخش تصویر برعکس عقربه های ساعت

 
 Polar Coordinates: استفاده مجدد از فیلتر 19مرحله 

ها Filter -> Distort -> Polar Coordinates منوی نه  بار گزی باز شننننده، این ید و در پنجره  مای خاب ن  را انت

Rectangular to Polar را انتخاب نمایید: 



                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 
 Rectangular to Polar انتخاب گزینه

 :انفجار نور قابل رویت است کلیک نمایید. حاال افکت OK روی دکمه

 
 Polar Coordinates نتیجه کار بعد از اعمال فیلتر

 
 Screenبه  Normalاز مقدار پیش فرض  (Blend Mode: تغییر حالت الیه )20مرحله 

صلی متن سادگی با  (LIGHT BURST) حاال می خواهیم، الیه ا شود و این کار را ب شان داده  تغییر از میان پرتوهای نور ن

شکل زیر، گزینهblend mode  حالت الیه یا را می توانید در  Blend Mode الیه باالیی می توانید انجام دهید. مطابق 

سمت چص و باالی پنل شه  صورت پیش فرض ب Layers گو ست(. روی آن کلیک  Normal ا مقداربیابید )ب شده ا تنظیم 

 :را انتخاب نمایید Screen ظاهر شود و سپس گزینه Blend Mode کنید تا لیست

http://www.photoshopessentials.com/photo-editing/layer-blend-modes/intro/
http://www.photoshopessentials.com/photo-editing/layer-blend-modes/intro/


                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 
 Screen به Normal تغییر حالت الیه از

 :، پرتوهای نور از میان متن می تابدScreen با مقدار Blend Mode حاال با تنظیم گزینه

 
 Screen با مقدار Blend Mode نتیجه کار بعد از تنظیم

 
 : اضافه کردن یک الیه شیب رنگ21مرحله 

 :کلیک کنید New Fill or Adjustment Layer روی آیکن Layers در پاینن پنل

 
 Layers در پنل New Fill or Adjustment Layer کلیک روی آیکن

 :را انتخاب نمایید Gradient از لیست ظاهر شده، گزینه



                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 
 Gradient زینهانتخاب گ

 :باز شود Gradient Editor در پنجره باز شده، روی نوار شیب رنگ کلیک کنید تا پنجره

 
 کلیک روی نوار شیب رنگ

ظاهر شد، روی تصویر بندانگشتی سوم از باال، سمت چص کلیک کنید. از این شیب  Gradient Editor زمانی که پنجره

هر دو رنگ  Opacity رنگ سننفارشننی اسننتفاده نماییم. توجه فرمایید کهرنگ می توانیم برای شننروی سنناخت یک شننیب 

 :% باشد100استفاده شده، باید روی 

 
 کلیک روی تصویر بند انگشتی شیب رنگ سیاه و سفید

یا توقف رنگ مشکلی  black color stop روی آیکن سمت چص و پایین نوار شیب رنگ، دابل کلیک کنید: )این آیکن را

 )می نامیم



                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 
 black color stop دابل کلیک روی

 :کلیک کنید OK و روی دکمه (#f0390e) را مانند زیر تنظیم نمایید B و G و R در پنجره باز شده، گزینه های

 
 با سیاه #f0390e جایگرین کردن رنگ

شیب رنگ، انجام دهید )این آیکن را ست و پایین نوار  سمت را یا  white color stop سپس، همین کار را برای آیکن 

 (توقف رنگ سفید می نامیم



                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 
 white color stop دابل کلیک روی آیکن

 :کلیک کنید OK و روی دکمه (#f0a80e) را مانند زیر تنظیم نمایید B و G و R در پنجره باز شده، گزینه های

 
 با سفید #f0a80e جایگزین رنگ

 :نمایید کلیک OK حاال شیب رنگ سفارشی ما آماده شده است، روی دکمه

 
 شیب رنگ سفارشی جدید

 
 Colorبه  Normalالیه شیب رنگ از مقدار پیش فرض  (Blend Mode: تغییر حالت )22مرحله 

شیب رنگ صالً آن  (Gradient Fill 1) در این لحظه، الیه  شاند که ا شاپ، از باال تا پایین را می پو سند فتو ضای  تمام ف

اهیم فقط متن و پرتوهای آن، رنگی شنود. تنها کاری که برای حل این مشنکل چیزی که ما می خواهیم نیسنت. ما می خو

 :الیه شیب رنگ است Blend Mode برای گزینه Color باید انجام دهیم، تنظیم مقدار



                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 
 الیه شیب رنگ Blend Mode برای گزنه Color تنظیم مقدار

 :نور، رنگی شده است، افکت پرتوهای Color با مقدار Blend Mode حاال با تنظیم گزینه

 
 Color با مقدار Blend Mode نتیجه نهایی بعد از تنظیم

 
 Smart Objectبه  (LIGHT BURST: تبدیل الیه متن اصلی )23مرحله 

 برای کامل شنندن افکت انفجار نور، ما تنها به یک فیلتر دیگر نیاز داریم که باید روی الیه اصننلی متن اعمال شننود. در پنل

Layers  الیه اصی متنروی (LIGHT BURST) کلیک کنید تا فعال شود: 



                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 
 (LIGHT BURST) انتخاب الیه اصی متن

 Radial است، اما یک مشکل وجود دارد و آن این است که فیلتر Radial Blur فیلتری که قصد داریم اعمال کنیم، فیلتر

Blur شی زنده نمی دهد، یعنی اینکه در حین تنظیم گزینه های ، از نتیجه در اختیار ما قرار (live preview) پیش نمای

، می توان نتیجه فیلتر اعمال شده OK نمی توانیم نتیجه را مشاهده کنیم و بعد از کلیک روی دکمه Radial Blur پنجره

 .را مشاهده کرد

اسننت.  Smart Object خوشننبختانه یک راه حل سنناده برای حل این مشننکل وجود دارد و آن تبدیل الیه مورد نظر به

روی  Layers در حالت انتخاب اسننت مطابق شننکل زیر در پنل (LIGHT BURST) بنابراین در حالی که الیه متن اصننلی

 :کلیک نمایید (menu icon) آیکن گوشه سمت راست و باال

 
 menu icon کلیک روی

 :را انتخاب نمایید Convert to Smart Object از منوی که ظاهر می شود، گزینه

 
 Convert to Smart Object انتخاب دستور

شاپ هیچ اتفاقی رخ نمی دهد، اما یک آیکن کوچک بنام سند فتو ست و پایین  Smart Object در  سمت را شه  در گو

 :است Smart Object تصویر بندانگشتی الیه متن، ظاهر می شود، که به ما می فهماند که الیه مورد نظر از نوی



                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 
 است Smart Object یحاال الیه متن از نو

 
 در فتوشاپ Radial Blur: استفاده از فیلتر هوشمند 24مرحله 

شمند یا Smart Object حاال هر فیلتری که روی الیه شد، و نکته مهمی  Smart Filter اعمال کنیم، فیلتر هو خواهد 

از اعمال هر فیلتر، هر زمان که  وجود دارد این اسننت که می توانیم بعد (Smart Filter) که در مورد فیلترهای هوشننمند

 .نیاز شد برگریدم و دوباره تنظیمات فیلتر مورد نظر را تغییر دهیم بدون اینکه تصویر اصلی خراب شود

 :را انتخاب نمایید Filter -> Blur -> Radial Blur منوی

 
 Filter -> Blur -> Radial Blur رفتن به منوی

 :زینه های موجود را مطابق شکل زیر تنظیم نمایید، گ(Radial Blur) در پنجره باز شده

 
 Radial Blur تنظیم گزینه های فیلتر



                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 :را مشاهده می کنید Radial Blur کلیک نمایید، در زیر نتیجه اعمال فیلتر OK روی دکمه ی

 
 Radial Blur نتیجه اعمال فیلتر

در زیر الیه اصلی متن، قرار گرفته است. اگر  Radial Blur نگاه کنید، خواهید دید که فیلتر هوشمند Layers اگر به پنل

می خواهید گزینه های این فیلتر را تغییر دهید، می توانید بسنننادگی روی نام فیلتر دابل کلیک کنید تا پنجره مربوطه باز 

 :شود

 
 برای تنظیم مجدد گزینه های این فیلتر Radial Blur دابل کلیک روی فیلتر هوشمند

 



                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 اضافه کردن یک الیه خالی در فتوشاپ: 25مرحله 

 :کلیک نمایید New Layer روی آیکن Layers در پنل

 
 New Layer کلیک روی آیکن

 :، بین دو الیه متن ایجاد می کندLayer 1 فتوشاپ، یک الیه جدید بنام

 
 Layers نمایش الیه ایجاد شده در پنل

 
 ذخیره کردیم Channels: استفاده از فضای انتخابی که در پنل 26مرحله 

ضای اطراف متن را انتخاب و در تب5مرحله ی  دارید که دربیاد  ستفاده از آن  Channels، ف ، ذخیره کردیم؟ حاال زمان ا

 .رسیده است

سپس در حالی که کلید Channels بنابراین روی تب شته اید روی Ctrl کلیک کنید و  کلیک  Alpha 1 را پایین نگه دا

 :نمایید

http://beyamooz.com/photoshop-text/2335-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%B1#05


                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 
 کلیک کنید Alpha 1 را پایین نگه دارید و روی Ctrl کلید

 :این کار باعث می شود که فضای پیرامون متن اصلی بصورت انتخاب شده، ظاهر شود

 
 فضای پیرامون متن اصلی، بصورت انتخاب شده، دوباره ظاهر می شود

 



                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 : پر کردن فضای انتخاب با رنگ سیاه27مرحله 

 :را انتخاب نمایید Edit -> Fill بازگردید و منوی Layers به پنل Layers با کلیک روی تب

 
 Edit -> Fill رفتن به منوی

 :، گزینه ها را مانند زیر تنظیم نماییدFill در پنجره

 
 Fill تنظیم گزینه های پنجره ی

کلیک نمایید. فتوشاپ، فضای در حال انتخاب را با رنگ سیاه پر خواهد کرد.  OK ، روی دکمهFill برای بسته شدن پنجره

شود، روی دکمه های میانبربرای اینکه  ضای پیرامون متن از حالت انتخاب خارج  کلیک نمایید، با انجام اینک  Ctrl + D ف

 :کار، آموزش افکت انفجار نور تکمیل می شود. در زیر، نتیجه کار را مشاهده می کنید



                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 

 
 نتیجه نهایی افکت انفجار نور

 


