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 عنوان: 

 )Crop Tool( رشبابزار  معرفی ابزار فتوشاپ:

 

 

 مطلب شناسنامه
 m-h-137 کد مطلب 

 ی آموزش فتوشاپ/سطح مقدمات/یهنر و رسانه/طراح/یمهارت رده
 برش، برش آموزش فتوشاپ، طراحی، فتوشاپ مقدماتی، ابزار  برچسب 

  توضیحات 
 

 

 



ىت و ارىت ی ایگاه تزه    ، ،   و ُمن 
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 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.

 است. Cکلید میانبر این ابزار نکته:   •

 کارکرد نوار ابزار

 

 بخش اول مربوط به تنظیم ابعاد طرح ماست که کار با آن بسیار راحت است! .۱

 هنگامی که روی این قسمت کلیک کنیم، پنجره زیر باز میشود.

ــل وجود دارد که پنجره را  همانطور که میبینید یک خط حد فاص
به چهار قســمت تقســیم کرده اســت. به ترتیب از باال شــروع 

 میکنیم.

ــت. در حالت گزینه   ــتی اس ــمت اول مربوط به تنظیمات دس قس
اول هـمانطور ـکه در شــــکل ـما نیز نشـــان داده شـــده اســـت دو 

مان را که میتوانیم نسـبت ابعاد دلخواه  مسـتطیل خالی وجود دارد
در آن بنویـسیم. حالت دوم نیز اندازه ابعاد همراه با تراکم پیکـسلی 

 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.

 توشاپ با مقیاس های اینچ و پیکسل ارائه شده اند.در قسمت سوم یک سری اندازه های پیشنهادی ف

 در قسمت چهارم هم خودمان میتوانیم ابعاد یا اندازه پیش فرض بسازیم و در این پنجره قرار دهیم.

 در سمت راست ابعاد اعداد داخل مستطیل را پاک میکند. Clearگزینه نکته:   •

 ۱  ۲ 
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[همان مربع] شـده اسـت و اگر عالمت تیک در گوشـه باال سـمت   ۱در  ۱برای مثال در تصـویر باال ابعاد 
 راست زده شود این تغییرات اعمال میشود.

 

دارد و اگر تـیک آن خورده ـباشـــد     Deleteدر این قســــمت دو گزیـنه وجود دارد. یکی ـکه کلـمه   .۲
ز پیکسـل هایی از طرح که داخل فضـای برش خورده نیسـتند به طور کلی امعنایش این اسـت که 

 طرح [یعنی حتی از خود تک تک الیه ها] حذف خواهند شد.

اـست ابزاری اـست که در مواقع لزوم بـسیار کاربردی اـست و  Content-Awareگزینه بعدی که  
 ی کار این ابزار را با مثال نشان میدهیم.میتوان گفت با هوش مصنوعی فتوشاپ کار میکند. نحوه

 میکنیم.را فعال  Content-Awareدر ابتدا تیک 
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۴ 

 

فرض کنـید عکس ســـاـحل رو ـبه رو را دارـید اـما  
ــد. همچنین  اشـ اد آن مربعی ـب ا ابـع ـت د  ـی از دار نـی

ل   دـی اده از ابزار تـب ا اســـتـف د ـب  Ctrl+Tنمیخواهـی
 عکس را بکشید چون عکس از زیبایی می افتد.

ــما تنها ابعاد مربع را روی عکس   در این حالت ش
پر مشـــخص میکنـید و مـکان ـهایی ـکه میخواهـید   

 شوند را خالی نگه میدارید.

هرگاه قـسمتی از ـصفحه در فتوـشاپ  نکته:   •
ــد معنایش این  ــان داده ش ــطرنجی نش ش
اسـت که هیچ پیکسـلی وجود ندارد که آن 

 قسمت از صفحه را پر کند.

را  برش  د  ایـی ـت ک  تـی تنظیم مکـان عکس  از  پس 
میزنیم. همانطور که در عکس میبینیم قسـمتی که 

ت به  لی نداـش گفت انگیزی  پر هیچ پیکـس طرز ـش
شــده و  ما به هدفمان که همان مربعی کردن ابعاد 

 عکس بود رسیده ایم.
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