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 زصَیز اصلی هَظَع کزدى تزجسسِ تؼذی سِ جلَُ

 زصاٍیز هاًٌذ تزسذ، ًظز تِ تزجسسِ صَرذ تِ ضوا زصَیز اصلی هَظَع کِ طَری تِ تساسین، را تؼذی ۳ جلَُ یک چگًَِ گیزین هی یاد آهَسش، ایي در

 اس اسسفادُ تا را زصَیز ّای لثِ خَاّین هی زصَیز، تِ تیطسز تؼذی سِ حالر کزدى اظافِ تزای .هؼوَل زخر زصاٍیز تزػکس ٍ کَدکاى، کساب تزجسسِ

. تاضٌذ هی سادُ خیلی ّا آى ّوِ اها اسر، ًیاس جلَُ ایي ساخر تزای سیادی زمزیثاً هزاحل. کٌین اظافِ سایِ آى تِ ٍ کزدُ خن فسَضاج Wrap دسسَر

 جلَُ ایي تزای آى اس دارم لصذ کِ اسر زصَیزی ایي .کٌذ هی کار خَتی تِ ًیش آى اخیز ًسخِ ّز اها کٌن، هی اسسفادُ ایٌجا در CS6 فسَضاج اس هي

 :کٌن اسسفادُ

 

 :تاال زصَیز رٍی جلَُ زأثیز ًسیجِ ّن ایي ٍ

 

  Background الیٍ از کپی دي ایجادۺ ۱ گام

 :اسر گزفسِ لزار Background الیِ رٍی تز ها زصَیز کِ تیٌین هی کٌین، ًگاُ Layers خٌل تِ اگز اسر، تاس فسَضاج در هَردًظز زصَیز کِ اکٌَى

 

 کِ تیٌیذ هی را اٍل کدی اکٌَى. دّیذ فطار اٍل کدی ایجاد تزای را کلیذ صفحِ اس Ctrl+J کلیذّای. کٌین ضزٍع الیِ اس کدی سٍج یک ایجاد تا تیاییذ

 ّای الیِ تِ فسَضاج کِ فزض خیص ّای ًام ایي. اسر دادُ لزار Layers خٌل در Background الیِ تاالی در ٍ دادُ را” Layer 1“ ًام آى تِ فسَضاج

 کلیک دٍتار الیِ ًام رٍی ضذ، خَاّذ اسسفادُ ها زصَیز ”زخر“ ًسخِ ػٌَاى تِ کدی اٍلیي کِ جایی آى اس تٌاتزایي ًیسسٌذ، هفیذ خیلی دّذ، هی جذیذ

 .ضَد خذیزفسِ ًام زغییز زا دّیذ فطار را Enter کلیذ. دّیذ زغییز Flat تِ را آى ٍ کزدُ
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 تاالی در ،”Flat Copy“ ًام تا تار ایي دیگزی، جذیذ الیِ. دّیذ فطار دیگز تار یک را Ctrl+J کلیذّای. کٌین ایجاد را الیِ دٍم کدی خَاّین هی اکٌَى

 کلیک دٍتار الیِ ًام رٍی تٌاتزایي کٌین، اسسفادُ تزجسسِ جلَُ ایجاد تزای خَاّین هی الیِ ایي اس. گزفر خَاّذ لزار Layers خٌل در دیگز، الیِ دٍ

 :تاضیذ داضسِ هجوَع در الیِ سِ تایذ ضوا اکٌَى. دّیذ فطار را Enter کلیذ سدس. دّیذ زغییز Pop Op تِ را آى ًام ٍ کزدُ

 

 جذیذ َای الیٍ کردن پىُانۺ ۲ گام

” Flat ”ٍ “Pop Up“ ّای الیِ چح سور( چطن کزُ) ًوایص آیکي رٍی تٌاتزایي ًذارین، سٌذ در جذیذ الیِ دٍ ایي هطاّذُ تِ ًیاس فؼالً، ٍ اکٌَى

 (.تاضٌذ هی هطاتْی زصَیز ضاهل الیِ سِ زوام سیزا اسر، ًیفسادُ سٌذ خٌجزُ در خاصی ازفاق ًظز، تِ ایٌکِ ٍجَد تا) ضًَذ هخفی هَلساً زا کٌیذ کلیک

 

  Background الیٍ اوتخابۺ ۳ گام

 :ضَد اًسخاب زا کٌیذ کلیک اصلی Background الیِ رٍی

 

 گرادیان  پرکردوی الیٍ یک کردن اضافٍۺ ۴ گام
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 جذاب ّا گزادیاى سیزا کٌین، هی اسسفادُ( رًگ ضیة) گزادیاى کزدًی خز الیِ یک اس ایٌجا، در. کٌین اسسفادُ خَد جلَُ تزای سهیٌِ یک خَاّین هی اکٌَى

 :کٌیذ کلیک Layers خٌل خاییي در New Fill Or Adjustments Layer آیکي رٍی. تاضٌذ هی زٌْایی تِ ّا رًگ اس زز

 

 :کٌیذ اًسخاب ضَد، هی ظاّز کِ لیسسی اس را gradient سدس

 

  سفیذ ي سیاٌ گرادیان اوتخابۺ ۵ گام

 :کٌین ٍیزایص را گزادیاى زا کٌیذ کلیک ای هحاٍرُ کادر تاالی گزادیاى ًَار رٍی. ضَد هی ظاّز Gradient Fill ای هحاٍرُ کادر

 

. ضَد هی تاس کٌین، اًسخاب کادر تاالی اس را ّا آى زَاًین هی کِ ای ضذُ زٌظین خیص اس ّای گزادیاى تا ،Gradient Editor تشرگ ای هحاٍرُ کادر

Black, White Gradient (:تاال ردیف در چح، اس سَهی) کٌیذ اًسخاب آى، کَچک زصَیز رٍی کزدى کلیک تا را 

 

 تر ريشه خاکستری روگ یک با مشکی روگ کردن جایگسیهۺ ۶ گام

 رٍی. کٌین ٍیزایص گزادیاى ٍیزایطگز خاییٌی ًیوِ در را ّا گزادیاى زَاًین هی ها. دّین زغییز کوی را آى تیاییذ سفیذ، ٍ سیاُ گزادیاى اًسخاب اس تؼذ

 .کٌیذ کلیک دٍتار گزادیاى، ًوایص خیص ًَار سیز چح سور رًگِ هطکی هزتغ
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 تیص کوی ها سهیٌِ تزای هطکی. دّین زغییز دیگز رًگی تِ را گزادیاى هطکی رًگ دّذ هی اجاسُ ها تِ کِ ضَد، هی تاس Color Picker ای هحاٍرُ کادر

 در چگًَِ گیزین هی یاد آهَسش ایي آخز در. کٌیذ اًسخاب آى کزدى جایگشیي تزای رٍضي خاکسسزی رًگ یک تٌاتزایي رسذ، هی ًظز تِ زاریک حذ اس

 .دّین زغییز را گزادیاى رًگ ٍ تزگطسِ لشٍم صَرذ

 

 Ok دکوِ رٍی. ضَد تسسِ ًیش کادر ایي زا کٌیذ کلیک گزادیاى ٍیزایطگز Ok رٍی سدس ضَد، تسسِ رًگ اًسخاب کادر زا کٌیذ کلیک Ok دکوِ رٍی

 الیِ تاالی دلیماً ها جذیذ گزادیاى خزکزدًی الیِ کِ تثیٌیذ زَاًیذ هی کٌیذ، ًگاُ Layers خٌل تِ اگز. کٌیذ کلیک ًیش Gradient Fill ای هحاٍرُ کادر

Background (ٍ دیگز الیِ دٍ سیز )اسر گزفسِ لزار. 

 

 :تیٌین هی را این، کزدُ اظافِ کِ گزادیاًی سهیٌِ کٌین، ًگاُ خَد سٌذ خٌجزُ تِ اگز ٍ

 

  آن دادن ومایش ي”Flat“ الیٍ اوتخابۺ ۷ گام

 الیِ ًوایص آیکي رٍی سدس ضَد، اًسخاب زا کٌیذ کلیک Layers خٌل در Flat الیِ رٍی. تساسین خَد زصَیز اس زخر ای ًسخِ خَاّین هی اکٌَى

 :ضَد دادُ ًوایص سٌذ خٌجزُ در دٍتارُ الیِ زا کٌیذ کلیک

 

 :اسر کزدُ هخفی ها دیذ اس را الیِ ایي اکٌَى ٍ گزفسِ لزار گزادیاى الیِ تاالی در Flat الیِ سیزا ضَد، هی ظاّز سٌذ خٌجزُ در دٍتارُ ضوا زصَیز
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  مستطیلی مارکی ابسار اوتخابۺ ۸ گام

 :دّیذ فطار کلیذ صفحِ اس آى اًسخاب تزای را M حزف کلیذ یا کزدُ، اًسخاب اتشار جؼثِ اس را Rectangular Marquee اتشار

 

 تصًیر درين مستطیلی اوتخاب یک کردن درگۺ ۹ گام

 زصَیز زخر ًسخِ اسر لزار کِ ای ًاحیِ اطزاف ٍ زصَیز درٍى هسسطیلی اًسخاب یک ٍ کزدُ کلیک ،Rectangular Marquee اتشار اًسخاب اس تؼذ

 :دارین ًیاس کِ اسر چیشی زوام اصلی، ًاحیِ اطزاف اٍلیِ اًسخاب یک. ًثاضیذ ایٌجا در درسر ٍ دلیك اًسخاب ًگزاى. کٌیذ درگ ضَد، ها

 

 

  Transform Selection دستًر اوتخابۺ ۱۱ گام

 Transform دسسَر اس کار، ایي تزای. تذّین تیطسزی تؼذی سِ خزسدکسیَ حالر آى تِ زا دّین ضکل زغییز را اًسخاب خطَط تیاییذ اکٌَى

Selection هٌَی اس. کٌین هی اسسفادُ فسَضاج Select، ٌِگشی Transform Selection کٌیذ اًسخاب را: 

 

   Perspective بٍ حالت تغییرۺ ۱۱ گام
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 در یکی) تیٌیذ هی اًسخاب خطَط اطزاف را( کَچک ّای هزتغ) ضکل زغییز ّای دسسگیزُ کٌیذ، اًسخاب را Transform Selection ایٌکِ هحط تِ

 دسسَر زغییز تِ ًیاس کار، ایي اس لثل اها کٌین، هی اسسفادُ اًسخاب زغییزضکل تزای ّا دسسگیزُ ایي اس(. راسر ٍ چح خاییي، تاال، در یکی ٍ گَضِ ّز

Transform Selection ِحالر ت Perspective کزدُ کلیک راسر اًسخاب خطَط درٍى جایی در کار، ایي تزای. دارین ٍ Perspective اس را 

 :کٌیذ اًسخاب ضَد، هی ظاّز کِ هٌَیی

 

  بعذی ۳ پرسپکتیً یک ساخته برای گًشٍ، َای دستگیرٌ کردن درگۺ ۱۲ گام

 ًگِ خاییي را هاٍس دکوِ کِ حالی در ٍ کزدُ کلیک اًسخاب خطَط تاالی چح گَضِ دسسگیزُ رٍی ّسسین، Perspective حالر در کِ اکٌَى

 :ضَد هی جا جاتِ آى ّوزاُ تِ ًیش تاال راسر گَضِ در آى، هماتل دسسگیزُ. کٌیذ درگ راسر تِ را دسسگیزُ ایذ، داضسِ

 

 چح تِ یؼٌی تیزٍى، تِ را دسسگیزُ اسر، خاییي هاٍس دکوِ کِ حالی در دٍتارُ، ٍ کزدُ کلیک اًسخاب خطَط خاییي چح گَضِ دسسگیزُ رٍی سدس

 هٌسمل تیزٍى تِ آى، ّوزاُ تِ ًیش خاییي راسر گَضِ در آى، هماتل دسسگیزُ ّسسین، Perspective حالر در ٌَّس کِ جایی آى اس. کٌیذ درگ

 :ضَد هی

 

 Scale Mode بٍ حالت تغییرۺ ۱۳ گام

 کلیک راسر اًسخاب، خطَط درٍى دیگز تار یک. تزد Scale حالر تِ ٍ کزدُ خارج خزسدکسیَ حالر اس را Transform Selection دسسَر تایذ اکٌَى

 :کٌیذ اًسخاب هٌَ اس را Scale گشیٌِ تار، ایي ٍ کزدُ

 

 

 را آى ایذ، داضسِ ًگِ خاییي را هاٍس دکوِ کِ حالی در ٍ کزدُ کلیک اًسخاب خطَط تاالی دسسگیزُ رٍی ّسسین،( همیاس) Scale حالر در کِ اکٌَى

 :کٌیذ درگ خاییي تِ
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 :کٌیذ درگ تاال تِ را آى ایذ، داضسِ ًگِ خاییي را هاٍس دکوِ کِ حالی در ٍ کزدُ، کلیک خاییي دسسگیزُ رٍی ًْایر، در

 

 اداهِ ًیاس، صَرذ در ،Perspective ٍ Scale ّای حالر تیي ضذى جا جاتِ تا اًسخاب، خطَط ضکل دادى زغییز تزای ّا، دسسگیزُ کزدى درگ تِ

 خذیزفسِ زغییزاذ زا دّیذ فطار را Enter کلیذ ضذ، زوام ضوا کار ٍلسی. اًذ ضذُ هحَ ضذى، دٍر تا ضوا اًسخاب خطَط تزسذ ًظز تِ کِ سهاًی زا دّیذ،

 .ضَیذ خارج Transform Selection دسسَر اس ٍ ضذُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


