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 آموزش ایجاد افکت تاشدگی و چین و چروک روی عکس ها در فتوشاپ
صاویر از صلی و ت صد داریم نحوه ی Steve Patterson متن ا شاپ، ق صویری فتو سمت از آموزش افکت های ت ، در این ق

 ابزار انتخاب، ابزارهای  ها،اعمال افکت تاشددددگی و  ین و  روک را روی تصددداویر آموزش دهیم. در این تمرین از خ  ک  

استفاده می کنیم، همچنین برای اینکه شدت فرسودگی را در محل های تاشدگی بیشتر  Plastic Wrap فیلتر و رنگ شیب

 .نشان دهیم از قدرت قلموها در فتوشاپ استفاده کرده ایم

 .نیز کامالً سازگار است CC یا CS5 ماننداستفاده شده است، اما با دیگر نسخه های فتوشاپ  CS6 در این آموزش از فتوشاپ

 :در اینجا، عکس اصلی را مشاهده می کنید

 
 تصویر اصلی

 :و در اینجا نتیجه نهایی را مشاهده می کنید
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 نتیجه نهایی

 
 مراحل انجام کار )افکت تاشدگی(

 :مرحله ی زیر است 22آموزش ایجاد افکت تاشدگی، شامل 

  اضافه کردن یک الیه خالی: 1مرحله 

  فعال کردن خ  ک  ها در فتوشاپ2مرحله : 

  تقسیم عکس به ش  ناحیه با استفاده ازخ  های راهنمای عمودی و افقی3مرحله : 

  انتخاب ابزار4مرحله :Rectangular Marquee Tool  

  استفاده از ابزار5مرحله : Rectangular Marquee Tool برای انتخاب ناحیه اول 

  انتخاب ابزار شیب رنگ یا6مرحله :Gradient Tool  

  انتخاب شیب رنگ سیاه به سفید7مرحله : 

  ناحیه انتخاب شده: کشیدن شیب رنگ سیاه به سفید در 8مرحله 

  استفاده مجدد از ابزار9مرحله : Rectangular Marquee Tool برای انتخاب ناحیه دوم 

  کشیدن شیب رنگ سیاه به سفید با یک شیب متفاوت در ناحیه دوم10مرحله : 

  ناحیه های باقی ماندهبرای  10و  9: تکرار مرحله 11مرحله 

  مخفی کردن خ  ک  ها و خ  های راهنما12مرحله : 

http://beyamooz.com/photoshop-photo/2463-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE#01
http://beyamooz.com/photoshop-photo/2463-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE#02
http://beyamooz.com/photoshop-photo/2463-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE#03
http://beyamooz.com/photoshop-photo/2463-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE#04
http://beyamooz.com/photoshop-photo/2463-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE#05
http://beyamooz.com/photoshop-photo/2463-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE#06
http://beyamooz.com/photoshop-photo/2463-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE#07
http://beyamooz.com/photoshop-photo/2463-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE#08
http://beyamooz.com/photoshop-photo/2463-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE#09
http://beyamooz.com/photoshop-photo/2463-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE#10
http://beyamooz.com/photoshop-photo/2463-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE#11
http://beyamooz.com/photoshop-photo/2463-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE#12
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  تنظیم گزینه13مرحله : Blend Mode با مقدارSoft Light  

  بیشتر کردن اثر تا خوردگی با استفاده از فیلتر14مرحله :Plastic Wrap  

  اضافه کردن یک الیه جدید دیگر15مرحله : 

  انتخاب ابزار قلمو یا16مرحله :Brush Tool  

  انتخاب قلموی17مرحله : Spatter از پنجرهBrush Picker  

  باز کردن پنل18مرحله : Brushes و تنظیم گزینه های قسمتp ShapeBrush Ti  

  انتخاب و تنظیم گزینه های قسمت19مرحله :Shape Dynamics  

  انتخاب و تنظیم گزینه های قسمت20مرحله :Dual Brush  

  تنظیم رنگ سفید برای پی  زمینه یا21مرحله :Foreground  

  اشدگی: قلمو زدن در امداد خ  های ت22مرحله 

  کاه  شفافیت یا23مرحله :Opacity  

 

 : اضافه کردن یک الیه خالی1مرحله 

 :کلیک نمایید New Layer ، روی آیکنLayers اجازه دهید تا کار را با ایجاد یک الیه خالی شروع کنیم. در پایین پنل

 
 New Layer کلیک روی آیکن

شده خ شاپ اتفاقی نخواهد افتاد. اما اگر بهاز آنجایی که الیه ایحاد  سند فتو ست، در  نگاه کنید، خواهید  Layers پنل الی ا

 :، اضافه شده است Backgroundالیه در باالی عکس اصلی در Layer 1 دید که یک الیه جدید با نام

http://beyamooz.com/photoshop-photo/2463-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE#13
http://beyamooz.com/photoshop-photo/2463-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE#14
http://beyamooz.com/photoshop-photo/2463-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE#15
http://beyamooz.com/photoshop-photo/2463-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE#16
http://beyamooz.com/photoshop-photo/2463-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE#17
http://beyamooz.com/photoshop-photo/2463-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE#18
http://beyamooz.com/photoshop-photo/2463-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE#19
http://beyamooz.com/photoshop-photo/2463-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE#20
http://beyamooz.com/photoshop-photo/2463-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE#21
http://beyamooz.com/photoshop-photo/2463-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE#22
http://beyamooz.com/photoshop-photo/2463-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE#23
http://beyamooz.com/photoshop/2366-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D9%84-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE
http://beyamooz.com/photoshop/2366-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D9%84-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE
http://beyamooz.com/photoshop-photo?amp;view=article&amp;id=2392&amp;catid=328&amp;Itemid=626
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 Layers نمای  الیه جدید در پنل

 

 : فعال کردن خط کش ها در فتوشاپ2مرحله 

دکمه یا  View -> Rulers فتوشددداپ را فعال کنیم. بنابراین منوی (rulers) قبل از اینکه ادامه دهیم باید خ  ک  های

 :را انتخاب نمایید Ctrl+R های میانبر

 
 View -> Rulers رفتن به منوی

 :خ  ک  ها در سمت  پ و باالی سند، ظاهر می شوند

 
 خ  ک  ها در باال و  پ تصویر، ظاهر می شوند

 : تقسیم عکس به شش ناحیه با استفاده ازخط های راهنمای عمودی و افقی3مرحله 

ال می توانیم خ  های راهنما را بکشددیم. بنابراین در جایی داخل خ  ک  سددمت  پ کلیک با فعال شدددن خ  ک  ها حا

کرده و در حالی که کلید موس را پایین نگه داشددته اید، شددروع به کشددیدن موس به سددمت راسددت کنید. یک خ  راهنمای 

مورد مکان دقیق آن، نگران ابتدایی عکس کشدددیده و رها کنید، در  1/3عمودی از خ  ک  بیرون می زند. خ  ک  را در 

 :نباشید. با کلیک روی خ  راهنما، می توانیم آنرا به سمت راست یا  پ منتقل کنیم
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 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 
 ابتدای تصویر رها کردن 1/3کلیک روی خ  ک  سمت  پ و کشیدن به سمت راست و در 

 :دهید انتهایی قرار 1/3یکبار دیگر روی خ  ک  سمت  پ کلیک کنید و اینبار، خ  راهنما را در 

 
 انتهایی 1/3قرار دادن خ  راهنما در 

شید و در  در نهایت، روی خ  ک  باالیی کلیک کنید و در سمت پایین بک شته اید آنرا ب حالی که کلید موس را پایین نگه دا

وس  تصویر رها کنید. اینبار یک خ  راهنمای افقی در وس  تصویر قرار می گیرد و تصویر را به ش  ناحیه ی تقریباً مساوی 

 :تقسیم می کند

 
 قرار دادن خ  راهنمای افقی در وس  تصویر

 



                                                                                                   

 

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 Marquee Tool ر: انتخاب ابزا4مرحله 

 :استفاده نمایید M را انتخاب کنید. می توانید از کلید میانبر Rectangular Marquee Tool ، ابزارTools از پنل

 
 Rectangular Marquee Tool انتخاب ابزار

 

 اول ناحیه انتخاب برای Rectangular Marquee Tool : استفاده از ابزار5مرحله 

را در دسددت دارید، فیددای پیرامون ناحیه اول یناحیه ای که در باال و e ToolRectangular Marque  ابزار در حالی که

ستفاده از این ابزار، ست( را انتخاب کنید، زمان ا صویر ا صورت سمت  پ ت  راهنما خ  های لبه به انتخاب ناحیه اتوماتیک، ب

 : سبد می

 
 انتخاب ناحیه اول

 

 

http://beyamooz.com/photoshop-retouch/329-photoshop/selections/2427-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-rectangular-marquee-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE
http://beyamooz.com/photoshop-retouch/329-photoshop/selections/2427-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-rectangular-marquee-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE


                                                                                                   

 

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 Tool: انتخاب ابزار شیب رنگ یا 6مرحله 

اسددتفاده کنید: یدر  ند  G را انتخاب نمایید. می توانید از کلید میانبر (Gradient Tool) ، ابزار شددیب رنگTools از پنل

 لحظه آینده خواهید دید که کلیدهای میانبر، در تسریع کار  قدر مؤثر هستند(

 
 Gradient Tool انتخاب ابزار

 : انتخاب شیب رنگ سیاه به سفید7مرحله 

 لی که ابزار شددیب رنگ را در دسددت دارید، در جایی از سددند فتوشدداپ کلیک راسددت کرده و در پنجره ظاهر شدددهدر حا

(Gradient Picker) روی سومین آیکن باال از سمت  پ، دابل کلیک نمایید: 

 
 دابل کلیک رو شیب رنگ سیاه به سفید

 : کشیدن شیب رنگ سیاه به سفید در ناحیه انتخاب شده8مرحله 

، شیب رنگ سیاه به سفید را انتخاب کرده اید، Gradient Picker حالی که ابزار شیب رنگ را در دست دارید و از پنجرهدر 

در گوشه پایین و سمت  پ ناحیه انتخاب شده کلیک کنید و در حالی که کلید موس را پایین نگه داشته اید بصورت مورب 

 :به سمت باال و راست بکشید و رها کنید

 
 ن شیب رنگ سیاه به سفید در ناحیه انتخاب شدهکشید



                                                                                                   

 

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.

 برای انتخاب ناحیه دوم Rectangular Marquee Tool : استفاده مجدد از ابزار9مرحله 

برگردید و فیددای داخلی ناحیه دوم یناحیه باال و  Rectangular Marquee Tool به ابزار M با اسددتفاده از کلید میانبر

 :وس ( را انتخاب نمایید

 
 خاب فیای داخلی ناحیه دومانت

 

 : کشیدن شیب رنگ سیاه به سفید با یک شیب متفاوت در ناحیه دوم10مرحله 

شار دهید تا به ابزار G دکمه میانبر سمت  Gradient Tool را ف سمت  پ کلیک کنید و به  برگردیم، حاال در گوشه باال و 

متفاوت با ناحیه اول ایجاد شددود: یمطم ن شددوید که جهت پایین و راسددت رفته و کلید موس را رها کنید تا یک شددیب رنگ 

 شیب رنگ ایجاد شده با ناحیه اول متفاوت باشد(

 
 کشیدن شیب رنگ در ناحیه دوم

 

 

 مانده باقی های ناحیه برای 10 و 9مرحله  : تکرار11مرحله 

http://beyamooz.com/photoshop-photo/2463-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE#09
http://beyamooz.com/photoshop-photo/2463-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE#10


                                                                                                   

 

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.

سریع را برای 10  و 9مرحله  ما باید شد که  قدر کلیدهای میانبر در ت تمام ش  ناحیه تکرار کنیم. در اینجا متوجه خواهید 

امور، مؤثر هسدددتند. توجه داشدددته باشدددید که زاویه شدددیب رنگ ها با هم متفاوت باشدددند. در نهایت با اسدددتفاده از دکمه 

 :تخاب خارج نماییدناحیه آخر را از حالت ان Ctrl+D میانبر

 
 نتیجه اعمال شیب رنگ های مختلف روی ش  ناحیه

 

 : مخفی کردن خط کش ها و خط های راهنما12مرحله 

یا  View -> Rulers دیگر به خ  ک  ها و خ  های راهنما، نیازی نداریم، بنابراین برای مخفی کردن خ  ک  ها، منوی

یا  View -> Show -> Guides برای حذف کردن خ  های راهنما، منویرا انتخاب نمایید و  Ctrl+R کلیدهای میانبر

 :را انتخاب نمایید ; و Ctrl دکمه های میانبر

 
 برای مخفی کردن خ  های راهنما View -> Show -> Guides رفتن به منوی منوی

 

 Soft Lightبا مقدار  Blend Mode: تنظیم گزینه 13مرحله 

تنظیم  Soft Light در باالی پنل را با مقدار Blend Mode فعال اسددت، گزینه Layer 1 ، در حالی کهLayers در پنل

 (است Normal مقدار پی  فرض) :نمایید

http://beyamooz.com/photoshop-photo/2463-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE#09
http://beyamooz.com/photoshop-photo/2463-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE#10
http://beyamooz.com/photoshop-photo/2463-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE#10


                                                                                                   

 

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.

 
 Soft Light با Blend Mode تنظیم مقدار

شود تا افکت  شود و باعث می  سایه تبدیل می  ستگی و  سری برج شیب رنگ به یک  شدگی"حاال با تنظیم این گزینه،   "تا 

 :بل مشاهده شودقا

 
 Blend Mode نتیجه کار بعد از تنظیم گزینه

 

 Plastic Wrap: بیشتر کردن اثر تا خوردگی با استفاده از فیلتر 14مرحله 



                                                                                                   

 

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.

شتر بیرون بزنند از فیلتر شدگی، کمی بی ستفاده می کنیم. بنا bring out برای اینکه خ  های تا شاپ ا  براین منویدر فتو

Filter -> Filter Gallery را انتخاب نمایید: 

 
 Filter -> Filter Gallery رفتن به منوی

که شامل سه ستون است نمایان می شود، ستون سمت  پ که پی  نمایشی از عکس را نشان می  Filter Gallery پنجره

شامل گزینه های فیلتر ا ست که  سمت را ستون  ستون وسطی که در آن دسته بندی فیلتر ها قرار دارد و  شده دهد،  نتخاب 

 :را انتخاب نمایید Plastic Wrap کلیک کرده و فیلتر Artistic روی کلمه Artistic است. برای باز شدن دسته

 
 Plastic Wrap انتخاب فیلتر

در سددتون راسددت، نمایان می شددود. در حالی که به پی  نمای  تصددویر، نگاه می کنید،  Plastic Wrap گزینه های فیلتر

 :ق زیر تغییر دهید تا نتیجه مطلوب حاصل شودگزینه ها را مطاب



                                                                                                   

 

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.

 
 Plastic Wrap گزینه های فیلتر

 :کلیک نمایید. حاال خ  های تا خوردگی کمی بیشتر نمایان می شوند Ok روی دکمه Filter Gallery برای بستن پنجره

 
 Plastic Wrap نتیجه کار بعد از اعمال فیلتر

 

 دیگر : اضافه کردن یک الیه جدید15مرحله 

 :کلیک نمایید New Layer روی آیکن Layers یکبار دیگر 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.

 
 New Layer کلیک روی آیکن

 Brush Tool: انتخاب ابزار قلمو یا 16مرحله 

ستفاده  شتر کنیم و این کار را با ا ساییدگی و پارگی، بی ضافه کردن مقداری خطوط  اجازه دهید تا باز هم اثر تاخوردگی را با ا

ه نلاز قلمو نابراین از پ جام می دهیم. ب یاTools ا ان مه  Brush Tool ، ابزار قلمو  ید از دک ید. می تون مای خاب ن را انت

 :استفاده کنید B میانبر

 
 (Brush Tool) انتخاب ابزار قلمو

 

 Brush Pickerاز پنجره  Spatter: انتخاب قلموی 17مرحله 

سن ست دارید، روی  ست کنید تا پنجره انتخاب قلمودر حالی که ابزار قلمو را در د شاپ کلیک را  (Brush Picker) د فتو

پیکسددل دابل کلیک نمایید تا پنجره بسددته  59با سددایز  "Spatter" ، روی قلمویBrush Picker ظاهر شددود. در پنجره

شید، زمانی که موس را ر Photoshop Preferences را در قسمت Tool Tips اگر گزینه ی) .شود وی هر فعال کرده با

 (کدام از آیکن ها قرار می دهید، نام قلمو 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.

 
 پیکسل 59با سایز  Spatter دابل کلیک روی قلموی

 

 Brush Tip Shapeو تنظیم گزینه های قسمت  Brushes: باز کردن پنل 18مرحله 

کلیک کنید تا پنل  Brush panel روی آیکن (Option Bar) در حالی که ابزار قلمو را در دسددت دارید، در میله افقی باال

 :اصلی قلموهای فتوشاپ باز شود

 
 Brush panel کلیک روی آیکن

مه نه های Brush Tip Shape روی کل یک کرده و گزی نل کل باال و سدددمت  پ پ قدار  Roundness در  با م % 10را 

 :% تنظیم نمایید50را با  Spacing و



                                                                                                   

 

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.

 
 Brush Tip Shape تنظیم گزینه های

 

 Shape Dynamics: انتخاب و تنظیم گزینه های قسمت 19مرحله 

 و Shape Dynamics) ، دسدددته بندی گزینه های مختلف قلمو را مشددداهده می کنیدBrushes در سدددمت  پ پنل

Scattering قبل از هر  یز مطم ن شدددوید که تیک هید کدام از دسدددته ها فعال نباشدددد. حاال دقیقاً روی کلمه (... و ،

کلیک کنید، گزینه های دسته ی مورد نظر، نشان داده نمی  checkbox اگر روی) .کلیک نمایید Shape Dynamics ی

 :گزینه ها را مطابق شکل زیر تنظیم نمایید (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.

 
 Shape Dynamics در قسمت Direction با Control % و گزینه100با مقدار  Size Jitter تنظیم گزینه ی

 

 Dual Brushنه های قسمت : انتخاب و تنظیم گزی20مرحله 

کلیک نمایید. این قسدددمت به ما اجازه می دهد تا یک قلموی دیگر را با قلموی اصدددلی  Dual Brush دقیقاً روی کلمه ی

را  Mode پیکسل کلیک کنید و سپس در باالی پنل، گزینه ی 27با ضخامت  Spatter ترکیب کنیم. بنابراین روی قلموی

شدن پنجره، یا یکبار تنظیم نم Multiply با مقدار سته  شکل زیر تنظیم و برای ب ایید، در نهایت بقیه ی گزینه ها را مطابق 

 :را فشار دهید F5 کلیک کنید و یا دکمه Brush panel دیگر روی آیکن

 
 Dual Brush تنظیم گزینه های قسمت

 Foreground: تنظیم رنگ سفید برای پیش زمینه یا 21مرحله 



                                                                                                   

 

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.

برای قلموها  Foreground و باید سفید باشد و همانطور که می دانید فتوشاپ بصورت پیشفرض از رنگدر اینجا، رنگ قلم

شویم که رنگ ستفاده می کند، بنابراین قبل از قلمو زدن باید مطم ن  ست. راه ترین  Foreground ا شده ا سفید تنظیم  با 

را به حالت پیشفرض شان  Background و Foreground است که رنگ D راه برای انجام این کار استفاده از کلید میانبر

جابه جا  Background و Foreground را فشار دهید تا رنگ X که سیاه و سفید است تغییر می دهد. سپس کلید میانبر

 (را مشاهده نمایید Background و Foreground می توانید رنگ Tools در پایین پنل) :شود

 
 باشدباید سفید  Foreground رنگ

 

 : قلمو زدن در امداد خط های تاشدگی22مرحله 

ستی با  صورت د شدگی را رنگی کنیم، اما بجای اینکه ب شده، امتداد خطوط تا ستفاده از قلموی انتخاب  حاال می خواهیم با ا

ل زیر در کمک بگیریم تا خطوط دقیق تر رسم شوند. بنابراین مطابق شک Shift قلمو روی خطوط بکشیم می توانیم از دکمه

حالی که قلمو را در دست دارید در باالی یکی از خطوط تاشدگی عمودی کلید کنید. نیازی به پایین نگه داشتن و یا جابه جا 

 :کردن موس نیست، فق  یک کلیک بکنید

 
 کلیک کردن در باالی خ  تاشدگی اول

صورت اتوماتیک، بین دو نقطه ای را پایین نگه دارید و در پایین خ  تاشدگی کیک کنید. ح Shift سپس کلید اال فتوشاپ ب

که کلیک کردید را با قلمو رنگی می کند و یک خ  مستقیم رسم می شود. حاال با کشیدن این خ ، حالت فرستودگی، ظاهر 

 :می شود
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 را پایین نگه داشته اید، در پایین خ  تاشدگی اول کلیک کنید Shift در حالی که کلید

ضی ن ستفاده از کلیدهای اگر از نتیجه را ست، با ا شدگی قرار نگرفته ا شدگی دقیق روی محل تا ستید و رنگی کردن محل تا ی

عملیات اخیر را لغو کنید و مجدداً قلمو زدن را امتحان کنید. برای افزای  شدت پارگی و پوسیدگی می توانید  Ctrl+Z میانبر

اندازه  "]"و بسته  "["با استفاده از کلیدهای میانبر براکت باز  با قلمو  ند مرتبه دیگر روی محل تاشدگی بکشید، می توانید

 :قلمو را در هر بار کشیدن تغییر دهید

 
 نتیجه کار بعد از  ند بار قلمو زدن در محل تاشدگی اول

هنما قلمو زدن روی دیگر محل های تاشدددگی را تکرار کنید. اگر مایلید که برای دقیق تر شدددن کار یکبار دیگر از خطوط را

را فشار دهید تا ظاهر شوند. در اینجا، نتیجه کار بعد از قلمو زدن روی سه خ  تاشدگی  ; و Ctrl استفاده کنید، کلید میانبر

 :را مشاهده می کنید
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 نتیجه کار بعد از قلمو زدن روی محل های تاشدگی

 Opacity: کاهش شفافیت یا 23مرحله 

 در پنل Opacity شدددگی بی  از حد اسددت، می توانید با اسددتفاده از گزینهدر آخر، اگر شدددت رنگی شدددن محل های تا

Layers  کاه  می دهیم65شفافیت آنرا کاه  دهید. ما مقدار آنرا به %: 

 
 Opacity کاه  مقدار گزینه

 :و با انجام این کار، اعمال افکت تاشدگی به پایان می رسد
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 نتیجه نهایی

 


