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ىت و ارىت ی ایگاه تزه    ، ،   و ُمن 

 

۲ 

 تعریف

های الیه را در حالت های مختلف و   ابزار انتخاب ابزاری اـست که با اـستفاده از آن میتوان پیکـسل
با ترکیب شـکل های مختلف انتخاب کرد تا روی پیکسـل های انتخاب شـده تغییرات مورد نظر ما اعمال 

 شود.

  دو قابلیتی ابزار، طبق تصــویر،  با راســت کلید کردن روی نمایه
شان ابزار انتخاب بیضوی و اـصلی باالیی نـشان داده میشوند که نام

اب مســتطیلی اســت. دو مورد پایینی در نســخه های ابزار انتخ
 جدید فتوشاپ حذف شده اند.

 کاربردها

تفاده از این ابزار کلید چپ ماوس را  لی داریم. برای اـس د دو ابزار اـص همانطور که در بخش معرفی گفته ـش
 گرفته و تا جایی که نیاز داریم در صفحه میکشیم تا ناحیه مورد نظر ما انتخاب شود.

را حین کشــیدن نگه داریم، فضــای انتخاب از مســتطیلی و بیضــوی خارج   Shiftاگر کلید نکته:   •
ده و به ترتیب به مربعی و دایروی تبدیل می ود.ـش کل ـسمت  ـش ت و ـش اده اـس کل ـسمت چپ ـس ـش

 راست شیفت را نگه داشته و کشیده است.

 فضای انتخاب شده با خط چین های مورچه ای نمایش داده میشوند.  نکته: •
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 نوار ابزار 

 
 

حالت و شــکل مختلف حاالت  ۴در  حالت انتخاب: در این قســمت که چهار گزینه دارد میتوان .۱
ــل ــاده ترین حالت  پیکس ــروع میکنیم. گزینه اول س ــمت چپ ش های الیه را انتخاب کرد. از س

انتخاب اـست که در ـسرفـصل قبل نیز به آن اـشاره ـشد. گزینه دوم انتخاب به ـصورت اجتماع دو یا 
چند انتخاب اـست؛ به این معنی که هر چند بار نیر ماوس را کلیک کنیم . بکـشیم به حوزه انتخاب 

وم حالت تفاضـلی حوزهما افزوده م ود. گزینه ـس های انتخاب را فعال میکند . گزینه چهارم نیز یـش
 های پشت سر هم را میتواند به انجام برساند.حالت اشتراک بین دو انتخاب در مرحله

د.اگر بخواهیم لبه مرز .۲ ند به مقدار این گزینه اضـافه میکنیم تا صـفر نباـش   های انتخاب ما تیز نباـش
) ـشده اـست و الیه ـسمت چپ به مقدار ـصفر Featherپیکـسل ِفِدر ( ۱۰اـست با مقدار  الیه ـسمت ر

 پیکسل یعنی اصال ِفِدر نشده است.

 

 

 

 

 

 

فتوشـاپ آزادی نوع انتخاب را در سـه حالت به ما داده اسـت. حالت اول حالت معمولی که تا هم  .۳
ه تعریف این ـحاـلت میپرداختیم. پس از انتـخاب دو   Heightو    Widthدو قســــمت    اکنون نیز ـب

انتخاب ما معیار    یحاالت دوم حالتی اســت که نســبت فضــای ناحیه  گزینه دیگر فعال میشــوند.

 ۱  ۲
 

 ۳  ۴ 
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یعنی اندازه و بزرگی انتخاب برای ما معیار نیسـت و   )؛Fixed Ratioاسـت و مشـخص میشـود (
داشــته باشــد. به  ۳در   ۲تنها میخواهیم انتخاب ابعاد 

 است.   ۳در   ۲عاد هر دو الیه  عکس زیر توجه کنید. اب
که   Fixed Sizeحالت ســوم نیز حالتی اســت به نام  

را مشـــخص  انتخـاب  احیـه  ـن دازه  اـن ه طور دقیق  ـب
انـدازه این  دو قســـمـت  میکننـد؛  در  و  Widthهـا 

Height   ــپس با یک کلیک بر ــود و س ــته میش نوش
روی صـــفـحه انتـخابی ـکه ابـعاد آن را مشـــخص کرده 

 بودیم ایجاد میشود.

 گزینه تنظیمات پیشرفته انتخاب را در اختیار ما قرار میدهد. این  .۴

 دو نکته کاربردي و مهم 

پس از ایجاد فـضای انتخاب، ابعاد   Transform Selectionما میتوانیم با اـستفاده از ابزار    نکته: •
ــت کلیک کردن روی محیط  ــورت که پس از انتخاب با این ابزار و راس آن را تغییر دهیم. به این ص

  تغییرات مورد نیاز خود را انجام دهیم.   Transform Selectionانتخاب شـــده و انتخاب گزینه 
ــاویر زیر توجه کنید ی به تص ــتیم ر نگ را انتخاب کنیم اما با قابلیت جدید ، با ابزار ابتدایی نمیتوانس

 این امکان برای ما فراهم شد.
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برای غیرفعال کردن فضــای انتخاب شــده ســه انتخاب داریم. یکی کلیک کردن بیرون از   نکته: •
و راه حل   Deselectفضــای انتخاب شــده اســت. دیگری را زاســت کلیک کردن انتخاب گزینه 

 است. Ctrl + Dدیگری استفاده از کلید میانبر 
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