
 
 

 

 :قال رسول الّله 

 َْحُدُ�ْم َ�َمً� فَلُْيتْقِن
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 ۲۶۳، ص۳الکافي، ج
 

 :العالیمدظله ایامام خامنه
          هـــای انقالبـــی، درس خوانـــدن و تهـــذیب اخـــالق و هوشـــیاری سیاســـی همـــراه بـــا تالش

 ۲۴/۹/۱۳۹۸ وظائفی هستند که دختران و پسران این نسل باید آنها را هرگز فراموش نکنند.   
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ىت و ارىت ی ایگاه تزه    ، ،   و ُمن 

 

۲ 

 تعریف

همانگونه که از نام این ابزار پیداست از این ابزار برای تغییر موقعیت مکانی یــک یــا  حرکت: ابزار
نصــفه و نیمــه در چند الیه استفاده میشود. البته با توجه به ماهیت این ابزار میتــوانیم بگــوییم بــه صــورت  

 که در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت. برخی قابلیت های دیگری که فتوشاپ دارد نیز ظاهر میشود

 ابزار حرکتنوار 

 
 

روی صــفحه انتخاب اتوماتیک: با فعال بودن این کلید هــر الیــه ای کــه نشــانگر ایــن ابــزار آن را   .۱
انتخاب کند، انتخاب خواهد شد. اما اگر این کلید انتخاب نشده باشد باید از طریق پنل الیه هــا، 

 الیه مورد نظر انتخاب شده و سپس تغییرات الزم روی آن اعمال شود.

تنظیمات تغییر ابعاد الیه نشان داده میشــوند. در صــورت غیرفعــال بــودن   با فعال کردن این گزینه .۲
این حالت را فعــال   Ctrl+Tتیک این گزینه میتوان برای انجام این تغییرات با فشردن کلید ترکیبی  

کرد. همانطور که در تصویر نشان داده شده است، با انجام یکی از دو کار باال مســتطیل دور الیــه 
بته برای اعمــا تغییــرات بایــد کلیــد ظاهر میشود. ال

Enter .را فشار داد  

برای تغییر متناسب ابعاد عکــس هــا نیــاز اســت تــا 
فقــط از یکــی از چهــار گوشــه مســتطیل تغییــرات 

های وسط اضــالع نمیتــوان   استفاده شود و با مربع
اینکار را انجام داد. در نسخه های قدیمی فتوشــاپ 

نگــه نگاه داشته شود اما در نسخه های جدید فتوشاپ به    Shiftنیاز است تا هنگام تغییرات کلید  
 داشتن کلید شیفت نیازی نیست.

 ۳  ۴  ۵  ۱  ۲ 



ىت و ارىت ی ایگاه تزه    ، ،   و ُمن 

 

۳ 

همان گونه که در مورد متن ها مفهومی به نام وسط چین، چپ چین و راســت چــین وجــود دارد،  .۳
بــرای  میتــوان ها نیز فراهم کرده است. در این قسمت از نوار ابزارفتوشاپ این قابلیت را برای الیه

 هم ردیف کردن دو یا چند الیه استفاده کرد.

اند. هــر کــدام از انی فعال میشود که سه الیه یــا بیشــتر در فتوشــاپ انتخــاب شــدهاین قسمت زم .۴
 ها به شکل خاصی الیه ها را در جهاتی مشخص و با فاصله مساوی پخش میکنند.دکمه

 شود که فعال به آن نیازی نداریم.این قسمت نیز هنگام کار با حالت سه بعدی فتوشاپ فعال می .۵

 نکات

هایمــان را هــم قط مخصوص الیه ها نیست. در فتوشاپ میتوانیم ابعــاد انتخابتغییر ابعاد ف  نکته: •
 تغییر دهیم که در آموزش بعدی به آن پرداخته خواهد شد.

ای چند الیه دیگر نیز روی آن قرار داشته باشند و نتوانیم بــه ممکن است هنگام انتخاب الیهنکته:   •
قسمت مورد نظر با موشواره راست کلیک کــرده راحتی آن را انتخاب کنیم. در آن صورت بر روی  

 عکس پایین مطلب را گویا میکنند.و الیه مورد نظر را انتخاب میکنیم. دو 
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