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ىت و ارىت ی ایگاه تزه    ، ،   و ُمن 

 

۲ 

 تعریف 
ابزارهای متنوع انتخاب در فتوـشاپ اـست. از آنجا که انتخاب ـصحیح این ابزار نیز نوع دیگری از 

پیکســـل ـهای مورد نظر در ـیک الـیه و ایـجاد تغییرات ریز و دقیق از ملزوـمات ـیک طراحی خوب اســـت  
ابزارهایی که برای انتخاب داریم نیز با توجه به شــرایط مختلف در فتوشــاپ به صــورت های متنوعی و بر 

 شده اند.اساس نیاز ما ایجاد 

 انواع ابزار َلسو 
ما ـسه نوع ابزار انتخاب در این قـسمت داریم. گزینه اول لـسو  
معمولی اسـت، گزینه دوم لسـو چندضـلعی و گزینه سـوم هم 
رایط هر کدام کاربرد خود را  ی که با توجه به ـش و مغناطیـس لـس

 است. Lهمان طور که مشاهده میکنید، کلید میانبر این ابزار   دارند.

طـ  مــاـن وار ـه ـن یــد  ـن ـی ـب ـی ـم کــه  ور 
ــبیه   ــو نیز ش تنظیمات ابزار لس

) اســـت و هـمان توضـــیـحات برای این قســــمت هم ـکاربرد دارد. Marqueeنوار تنظیـمات ابزار ـمارکی(
 همچنین گزینه تبدیل فضای انتخاب برای این نوع از انتخاب نیز قابل استفاده است.

 

 کاربرد 

ــتن کلیک چپ   معمولی .ابزار اول لســو معمولی اســت ــار دادن و نگه داش ــت که با فش بدین معنی اس
به هر شکل دلخواه ماوس و حرکت دادن آن در ناحیه مورد نظر و سپس رها کردن کلیک میتوانیم  ناحیه را  

ای انتخاب  انگر ماوس در آن قرار دارد مرز فـض فحه که نـش انتخاب کنیم. به عبارت دیگر هر قـسمتی از ـص
این ابزار انتخاب دارد این است که در مواردی که به انتخاب دقیق نیاز داریم،   مشکل  ما محسوب میشود.

 به مثال زیر توجه کنید. دقت مورد نیاز به دلیل ماهیتش را نمیتواند به ما بدهد.



ىت و ارىت ی ایگاه تزه    ، ،   و ُمن 

 

۳ 

  
به این ـصورت که مرز انتخاب خط مـستقیمی بین هر دو کلیک اـست.    ابزار دوم لـسو چند ـضلعی اـست. 

 تصویری گویای این موضوع است.مثال  



ىت و ارىت ی ایگاه تزه    ، ،   و ُمن 

 

۴ 

کارکرد این ابزار به این صـورت اسـت که انتخاب مرز را با توجه به  ابزار سـوم لسـو مغناطیسـی اسـت.
انتـخاب دو رـنگ ـبا   تضـــاد رـنگ ـهای متـفاوت در ـیک الـیه انـجام مـیدـهد. ـبه این معنی ـکه هر ـچه در مرزِ 

موـهای شـــهـید   مرز بین   .  برای مـثال انتـخابیـکدیگر تـفاوت داشــــته ـباشــــند انتـخاب دقیق تر خواـهد بود
ـشهریاری که ـسیاه هـستند و  پس زمینه که رنگی روـشن اـست برای فتوـشاپ آـسان اـست. اما اگر به گوش 
نی دارد این ابزار در انتخاب آن دچار   هریاری نگاه کنیم میبینیم که چون همانند رنگ روـش هید ـش ت ـش راـس

 مشکل شده است. 

، ما نیز در ـصورت نیاز میتوانیم  دقت کنید این ابزار مرزها را نقطه گذاری میکند اگر به عکس ـسمت راـست
 با زدن کلیک چپ ماوس نقطه گذاری دلخواه خودمان را انجام بدهیم.

 

) را نـگه داریم، دایره Ctrlدر دو ابزار انتـخاب چـندضـــلعی و مغـناطیســـی اگر کلـید  کنترل (نکـته:   •
ظاهر میشـود که معنای آن این اسـت که با یک کلیک دیگر انتخاب از کوچکی کنار نشـانگر ابزار  

ود. همچنین این دایره هنگامی که ماوس  انگر در صـفحه قرار دارد تمام میـش متی که نـش همان قـس
 بعد از انتخاب فضاهای مختلف به نقطه ی ابتدایی خود برمیگردد ظاهر میشود.
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