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اﻣﺎم ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪاﻟﻌﺎﻟﯽ:
درس ﺧﻮاﻧــﺪن و ﺗﻬــﺬﯾﺐ اﺧــﻼق و ﻫﻮﺷــﯿﺎری ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﻫﻤــﺮاه ﺑﺎ ﺗﻼشﻫﺎی اﻧــﻘﻼﺑﯽ،
وﻇﺎﺋﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﻨﺪ۱۳۹۸/۹/۲۴ .

ﻋﻨﻮان:
ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺑﺰار ﻓﺘﻮﺷﺎپ :اﺑﺰار ﺑﺮش )(Crop Tool

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ
ﮐﺪ ﻣﻄﻠﺐ

m-h-137

رده

ﻣﻬﺎرﺗﯽ/ﻫﻨﺮ و رﺳﺎﻧﻪ/ﻃﺮاﺣﯽ/آﻣﻮزش ﻓﺘﻮﺷﺎپ/ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ

ﺑﺮﭼﺴﺐ

آﻣﻮزش ﻓﺘﻮﺷﺎپ ،ﻃﺮاﺣﯽ ،ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ،اﺑﺰار ﺑﺮش ،ﺑﺮش

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

ُ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﺰﮐﯿﻪای ،ﻋﻠﻤﯽ ،ﺑﺼﯿﺮﺗﯽ و ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﻧﻤﻮ
nomov.ir
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۲

ﺗﻌﺮﯾﻒ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎم اﯾﻦ اﺑﺰار ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﻣﯿﺘﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎر ﺑﺮش اﻧﺪازه اﺻﻠﯽ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺎ را
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻌﺎد ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮدﻣﺎن را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ.
• ﻧﮑﺘﻪ :ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ اﯾﻦ اﺑﺰار  Cاﺳﺖ.
ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻮار اﺑﺰار

۲

۱

 .۱ﺑﺨﺶ اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺑﻌﺎد ﻃﺮح ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ آن ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ اﺳﺖ!
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ روی اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭘﻨﺠﺮه زﯾﺮ ﺑﺎز ﻣﯿﺸﻮد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺣﺪ ﻓﺎﺻــﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺮه را
ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻗﺴــﻤﺖ ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﮐﺮده اﺳــﺖ .ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺑﺎﻻ ﺷــﺮوع
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
ﻗﺴــﻤﺖ اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت دﺳــﺘﯽ اﺳــﺖ .در ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ
اول ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ در ﺷــﮑـﻞ ﻣـﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺸـــﺎن داده ﺷـــﺪه اﺳـــﺖ دو
ﻣﺴـﺘﻄﯿﻞ ﺧﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺴـﺒﺖ اﺑﻌﺎد دﻟﺨﻮاهﻣﺎن را
در آن ﺑﻨﻮﯾﺴـﯿﻢ .ﺣﺎﻟﺖ دوم ﻧﯿﺰ اﻧﺪازه اﺑﻌﺎد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﯿﮑﺴـﻠﯽ
را از ﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
در ﻗﺴﻤﺖ دوم ﯾﮏ ﺳﺮی اﺑﻌﺎد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده ﺷﺪه اﻧﺪ.
در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ﯾﮏ ﺳﺮی اﻧﺪازه ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی اﯾﻨﭻ و ﭘﯿﮑﺴﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
در ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم ﻫﻢ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ اﺑﻌﺎد ﯾﺎ اﻧﺪازه ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺴﺎزﯾﻢ و در اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
• ﻧﮑﺘﻪ :ﮔﺰﯾﻨﻪ  Clearدر ﺳﻤﺖ راﺳﺖ اﺑﻌﺎد اﻋﺪاد داﺧﻞ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ را ﭘﺎک ﻣﯿﮑﻨﺪ.
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۳

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ اﺑﻌﺎد  ۱در ] ۱ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺑﻊ[ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و اﮔﺮ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﯿﮏ در ﮔﻮﺷـﻪ ﺑﺎﻻ ﺳـﻤﺖ
راﺳﺖ زده ﺷﻮد اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻋﻤﺎل ﻣﯿﺸﻮد.
 .۲در اﯾﻦ ﻗﺴــﻤـﺖ دو ﮔﺰﯾﻨـﻪ وﺟﻮد دارد .ﯾﮑﯽ ﮐـﻪ ﮐﻠﻤـﻪ  Deleteدارد و اﮔﺮ ﺗﯿـﮏ آن ﺧﻮرده ﺑـﺎﺷـــﺪ
ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺴـﻞ ﻫﺎﯾﯽ از ﻃﺮح ﮐﻪ داﺧﻞ ﻓﻀـﺎی ﺑﺮش ﺧﻮرده ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از
ﻃﺮح ]ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺘﯽ از ﺧﻮد ﺗﮏ ﺗﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎ[ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ  Content-Awareاﺳـﺖ اﺑﺰاری اﺳـﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﺑﺴـﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳـﺖ و
ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻧﺤﻮهی ﮐﺎر اﯾﻦ اﺑﺰار را ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ.
در اﺑﺘﺪا ﺗﯿﮏ  Content-Awareرا ﻓﻌﺎل ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
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ﻓﺮض ﮐﻨﯿـﺪ ﻋﮑﺲ ﺳـــﺎﺣـﻞ رو ﺑـﻪ رو را دار ﯾـﺪ اﻣـﺎ
ﻧﯿـﺎز دارﯾـﺪ ﺗـﺎ اﺑﻌـﺎد آن ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺑـﺎﺷـــﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﯿـﺪ ﺑـﺎ اﺳـــﺘﻔـﺎده از اﺑﺰار ﺗﺒـﺪﯾـﻞ Ctrl+T
ﻋﮑﺲ را ﺑﮑﺸﯿﺪ ﭼﻮن ﻋﮑﺲ از زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷــﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺮﺑﻊ را روی ﻋﮑﺲ
ﻣﺸـــﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﯿـﺪ و ﻣﮑـﺎن ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿـﺪ ﭘﺮ
ﺷﻮﻧﺪ را ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪارﯾﺪ.
• ﻧﮑﺘﻪ :ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺴـﻤﺘﯽ از ﺻـﻔﺤﻪ در ﻓﺘﻮﺷـﺎپ
ﺷــﻄﺮﻧﺠﯽ ﻧﺸــﺎن داده ﺷــﺪ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ
اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭘﯿﮑﺴـﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ آن
ﻗﺴﻤﺖ از ﺻﻔﺤﻪ را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﮑـﺎن ﻋﮑﺲ ﺗﯿـﮏ ﺗـﺎﯾﯿـﺪ ﺑﺮش را
ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻋﮑﺲ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﻗﺴـﻤﺘﯽ ﮐﻪ
ﻫﯿﭻ ﭘﯿﮑﺴـﻠﯽ ﻧﺪاﺷـﺖ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺷـﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی ﭘﺮ
ﺷــﺪه و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻤﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺑﻌﯽ ﮐﺮدن اﺑﻌﺎد
ﻋﮑﺲ ﺑﻮد رﺳﯿﺪه اﯾﻢ.

۴

