
 
 

 

 :قال رسول الّله 

 َْحُدُ�ْم َ�َمً� فَلُْيتْقِن
َ
 إَِذا َعِمَل أ

 ۲۶۳، ص۳الکافي، ج
 

 : العالیمدظله  ایامام خامنه
 قالبی، ــهای انراه با تالشــی همــیاری سیاســالق و هوشــذیب اخــدن و تهــدرس خوان

 ۲۴/۹/۱۳۹۸  وظائفی هستند که دختران و پسران این نسل باید آنها را هرگز فراموش نکنند.   
 

 ُنمو  ای، علمی، بصیرتی و مهارتیپایگاه تزکیه
nomov.ir 

 

 

 

 

 
 

 

 

 عنوان: 

 ) در فتوشاپLayersها (معرفی پنل الیه

 

 

 مطلب شناسنامه
 m-h-132 کد مطلب 

 مهارتی/هنر و رسانه/طراحی/آموزش فتوشاپ/سطح مقدماتی  رده
 Photoshop Layersها در فتوشاپ، الیهآموزش فتوشاپ، طراحی، فتوشاپ مقدماتی،  برچسب 

  توضیحات 
 

 

 

 



ىت و ارىت ی ایگاه تزه    ، ،   و ُمن 

 

۲ 

 ها در فتوشاپ را بررسی خواهیم کرد.الیهدر این آموزش به صورت مختصر  پنل 

 ها در فتوشاپمفهوم الیه
هاست] که در پنل الیه ها بر روی یا زیر الیه ای از پیکسلهر الیه یک تصویر [یا به عبارت دیگر مجموعه

دیگری قرار میگیرد. نوشته رو به رو متشکل از دو الیه، یکی نوشته و دیگری مربع قرمز، همــراه بــا یــک 
زمینه سفید است. اگر بخواهیم الیه ها را به صورت سه بعدی و قرار گــرفتن آنهــا روی هــم را نشــان پس  

  شود.بدهیم به صورت زیر می

 

 هاپنل الیه
هــای ها ابزار قدرتمندی است که در حال کار با فتوشاپ دائما با آن درگیــر خــواهیم بــود و قابلیتپنل الیه

 کند.بسیاری را به ما عرضه می

یــا مراجعــه بــه تــب F7 توانید با فشردن کلیــد  گر پنل الیه در فضای کاری فتوشاپ شما وجود ندارد میا
 ) آن را ظاهر کنید.Layer) و انتخاب گزینه (Windowویندو (
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۳ 

  
 های آبی:شماره

شــود. الیــه پــس پس از ایجاد فایل الیه باز در فتوشاپ الیه پس زمینه در آن ایجاد میپس زمینه:   .۱
 های مختلفی ایجاد کرد اما رنگ پیش فرض فتوشاپ سفید خواهد بود.ه را میتوان با رنگزمین

هاســت. بــا کلیــک بــر روی ی قابل دید بودن یا نبودن هر کدام از الیهعالمت چشم نشانهچشم:   .۲
 گردد.شود؛ و با کلیک دوباره این امکان بازمیرود و دیده نمیچشم امکان مشاهده الیه از بین می

های موجود توان ترتیب قرار گیری، پیکسلترین ابزار کار با فتوشاپ است که میالیه ابتدائیالیه:   .۳
و رنگ بندی آن را تغییر داد. باید در نظر داشته باشیم که برای ایجاد تغییرات در یک الیــه بایــد آن 

اســت. البتــه در ی انتخاب شدن هم تفاوت رنگ آن با بقیــه الیــه هالیه انتخاب شده باشد. نشانه
 توان چند الیه را همزمان با یکدیگر نیز انتخاب کرد.فتوشاپ می
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۴ 

توانیم امکــان یاند م) قرار داده شدهLockی قفل (ابزار که رو به روی کلمه  ۵با استفاده از  قفل:   .۴
از یک الیه را غیر فعال کنیم. برای مثال غیر فعال کردن امکــان حرکــت یــا هایی  ویرایش شاخصه

 های الیه مورد نظر.رنگ پیکسل تغییر

هــای متنــوع ترکیــب رنــگ در این بخش با در اختیار قــرار دادن حالت ):Blend modeترکیب ( .۵
های فتوشاپ به ما کمک برساند. برای مثال حالــت ترکیــب تواند در بسیاری از قسمتها میالیه

کــه در آن انتخــاب ای هــای تیــره را از الیــههای روشــن، رنگدر پــس زمینــه Multiplyرنــگ 
 برد.است از بین میشده

) وجــود Backgroundهای پس زمینه (فرض در تمام الیهاین حالت به صورت پیشقفل کامل:   .۶
دارد. با کلیک بر روی شکل قفل، قفل غیر فعال میشود. قفل کامل بــه ایــن معناســت کــه هــیچ 

 .خواهد شدگونه تغییری در الیه مورد نظر اعمال ن

۷. Fill  :هایی کنند و روی افکتهای اصلی الیه مورد نظر را مات یا محو میبلیت تنها پیکسلاین قا
 ایم تاثیری ندارد.که بر الیه اعمال کرده

۸. Opacity :دهد. الیه را تحت تاثیر قرار می هایو افکت هااین قابلیت تمامیت پیکسل 

در مــورد   که در مراحل بعدی آمــوزشدهد  های پیشرفته الیه را در اختیار ما قرار میاین کلید ابزار .۹
 آنها سخن خواهیم گفت.

 های سبز:شماره

 های انتخاب شده را حذف میکند.این کلید الیه یا الیهدانی: زباله .۱

شود که هیچ پیکسلی در آن وجــود نــدارد و با انتخاب این کلید الیه جدیدی ایجاد میالیه جدید:   .۲
 کامال شفاف است.

 شوند.های انتخاب شده در پنل الیه در یک گروه جمع میکلید الیهبا انتخاب این گروه:  .۳
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های تنظیمات توانیم الیهبا استفاده از این کلید می ):Adjustment Layersهای تنظیمات (الیه .۴
های تنظیمات از خود هــیچ پیکســلی نــدارد و اکثــرا بــرای را بر یک یا چند الیه اعمال کنیم. الیه

 شوند.هایی که پیکسل دارند استفاده میسازی رنگ الیهبهینه

 توانیم قابلیت ماسک را برای الیه انتخاب شده فعال کنیم.با استفاده از این کلید میماسک:   .۵

های گوناگون جهت اعمال بــر همانطور که از نام کلید پیداست، با فشردن این کلید افکتافکت:   .۶
 تن.شوند. مانند سایه انداخالیه برای ما نشان داده می

ها در صــورت شود کــه ایــن الیــهانتخاب چند الیه و لینک کردن آنها به همدیگر باعث میلینک:   .۷
 اند.حرکت در صفحه با یکدیگر حرکت کنند. مثل این که به همدیگر چسبیده

 ها انواع الیه

 ) بــه صــورت رو بــه رو نشــان دادهTextنوشــته ( الیــه .۱
 شود.می

هایی ) بــه الیــهSmart Objectالیه شــیء هوشــمند ( .۲
شود که با افزایش انــدازه کیفیــت آنهــا کــاهش گفته می
 رو نشان داده میشوند.بهکند و با عالمت روپیدا نمی

 هاهای اعمال شده روی الیهافکت .۳

 گروه  .۴

 الیه تنظیمات رنگ .۵

 الیه معمولی .۶

 الیه همراه با ماسک .۷
۶ 
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