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 تعریف 
ابزاری که در ادامه به معرفی آنها میپردازیم ابزار های انتخاب بر پایه رنگ پیکســل های موجود در الیه دو 

 هستند که در اکثر موارد نیز به خوبی عمل میکنند.

ــریع ترین ابزار ها برای انتخاب  ــت یکی از س ــریع همان طور که از نامش پیداس ابزار انتخاب س
  شکل باال نشان داده میشود. های مورد نظر ماست که باناحیه

قلم جادویی یکی دیگر از ابزارهای انتخاب ماســت. روش کار این قلم به این صــورت اســت که 
ــاس طیف ــده   های رنگی انجام میدهد.انتخاب ها را بر اس ــان داده ش ــکل خط باال نش قلم جادویی با ش

 است.

 است. Wباال  ابزارکلید میانبر هر دو  نکته:   •

 ابزار انتخاب سریع کاربرد 

 

انتخاب محیط مورد نظر ما در الیه با این ابزار بسـیار سـاده اسـت. به این صـورت که نشـانگر را به سـمت  
محل مورد نظر میبریم و با کلیک چپ ماوس انتخاب را انجام میدهیم و برای گسترش حوزه انتخاب شده 

 میدهیم.همین کار را دوباره انجام 

گزینه وجود دارد. گزینه دوم همان عمل پیشــفرض این ابزار یعنی اضــافه کردن به  ۳در این بخش  .۱
ــده را کوچکتر کنیم  ــیم که محیط انتخاب ش ــته باش ــت. اما اگر نیاز داش ــده اس محیط انتخاب ش

ــت که به جای مثبت منفی دارد، این کار را با همان روش  ــمت راس باال  میتوانیم با انتخاب ابزار س
انجام دهیم. اما اگر بخواهیم محیط انتخاب شـده را در صـفحه انتقال بدهیم، از ابزار سـمت چپ 
ده کلیک  یم که برای این کار باید داخل محیط انتخاب ـش ته باـش تفاده میکنیم؛ البته در نظر داـش اـس

 کرده و آن را نگه داریم تا انتقال صحیح انجام شود.

 ۱  ۲ 
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عالـمت  همراه  را نـگه داشــــته ایم، ابزار انتـخاب ـبه ـحاـلت افزایـنده (  Shiftـمادامی ـکه کلـید  نکـته:   •
(همراه عالـمت   را نـگه داریم ابزار ـبه ـحاـلت ـکاهـنده محیط  Altآـید و ـمادامی ـکه کلـید  مثـبت) درمی

 آید.انتخاب درمی منفی)

ــرفته در  .۲ ــت برای انجام تغییرات پیش ــمت راس حوزه دو گزینه در این بخش وجود دارد که گزینه س
انتخاب و مرزهای انتخاب اـست. اما گزینه ـسمت راـست حالت هوش مـصنوعی دارد و با انتخاب 
آن، هوش مـصنوعی فتوـشاپ ـسعی میکند تا ـسوژه ای که در الیه وجود دارد را ـشناـسایی کند. باید 

آید و بعـضی اوقات نیز با خطا مواجه در نظر داـشته باـشیم که این ـشناـسایی همیـشه درـست در نمی
 میشود.

 قلم جادویی کاربرد

 

با قلم جادویی روی صــفحه کلیک کنیم   اگر
ی کلـیک شـــده نـگاه خواـهد این قلم ـبه نقـطه

ــپس   کرد و رنگ آن را ذخیره خواهد کرد، س
به پیکـسل های اطراف پیکـسل انتخاب ـشده 

ـها ـبه پیکســـل نـگاه خواـهد کرد، اگر رـنگ آن
ــد آنها نیز انخاب   ــده نزدیک باش انتخاب ش
ه   ا ـب د گســـترش مرزـه میشـــود و همین روـن

رت پیکسـلی تا زمانی که نتیجه مقایسـه صـو
ل اول ل ها با پیکـس د  یهرنگ پیکـس مثبت باـش

 .ادامه پیدا میکند

 بابایی کلیک شده است. عّباس در عکس باال  با قلم جادویی روی کاله شهید

 ۲  ۱  ۳  ۴ 
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ــمت ها با  ــی قس ــت، تنظیماتش هم در بعض از آنجا که قلم جادویی، آخرین ابزار انتخاب در نوار ابزار اس
های قبلی داده شـده که توضـیحات آنها در فایل ۴و بخش  ۱های دیگر همپوشـانی دارد. مانند بخش  ابزار

 است.

 ش .۱

قلم جادویی به صــورت پیش فرض تنها یک پیکســل را به صــورت نمونه از الیه دریافت میکند تا  .۲
ـکار خود را انـجام دـهد. اـما این گزیـنه ـها امـکان مـیانگین گیری از رـنگ ـها 

 ۳۱هند. برای مثال عالوه بر نقطه انتخاب، مربعی به مـساحت را به ما مید
پیکسـل دور نقطه کلیک شـده را نمونه گیری کرده و بقیه مراحل به    ۳۱در 

 صورت اشاره شده پیش میروند.

هـمانطور ـکه در تعریف دقیق تر گفـته شـــد فرآیـند گســـترش در قلم ـجادویی وجود دارد ـکه عـمل  .۳
ه بین رنگ ها در آن   حیح بین مقایـس مت میتوانیم اعداد ـص ود. در قـس را وارد    ۲۵۵الی    ۱انجام میـش

ه   امل مقایـس تری ـش د طیف های رنگی بیـش ت که هر چقدر عدد بزرگتر باـش کنیم. اما نکته اینجاـس
ورتی که اگر عدد  ود به ـص ود ودقت انتخاب کمتر میـش ل های   ۲۵۵میـش را انتخاب کنیم تمام پیکـس

ین روند برای اعداد کوچک برقرار اـست؛ به این ـصورت که اگر الیه انتخاب میـشوند. معکوس هم
ی مقایسه آن قدر محدود میشود که شاید پیکسل های زیادی انتخاب را انتخاب کنیم دامنه  ۱عدد  

نشوند و به هدف نرسیم. البته باید در نظر داشت که اعداد مختلف در کاربردهای مختلف معنا پیدا 
 میکنند.

بر شیفت و آلت که در برای ابزار قبلی استفاده میشدند برای این ابزار نیز همان کلیدهای میاننکته:   •
 کاربرد را دارند.
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