
 
 

 

 :قال رسول الّله 

 َْحُدُ�ْم َ�َمً� فَلُْيتْقِن
َ
 إَِذا َعِمَل أ

 ۲۶۳، ص۳الکافي، ج
 

 : العالیمدظله  ایامام خامنه
 قالبی، ــهای انتالشراه با ــی همــیاری سیاســالق و هوشــذیب اخــدن و تهــدرس خوان

 ۲۴/۹/۱۳۹۸  وظائفی هستند که دختران و پسران این نسل باید آنها را هرگز فراموش نکنند.   
 

 ُنمو  ای، علمی، بصیرتی و مهارتیپایگاه تزکیه
nomov.ir 

 

 

 

 

 
 

 

 

 عنوان: 

 )Brush Tool( قلم موابزار  معرفی ابزار فتوشاپ:

 

 

 مطلب شناسنامه
 m-h-143 کد مطلب 

 ی آموزش فتوشاپ/سطح مقدمات/یهنر و رسانه/طراح/یمهارت رده
 قلم مو، براش آموزش فتوشاپ، طراحی، فتوشاپ مقدماتی،  برچسب 

  توضیحات 
 

 

 



ىت و ارىت ی ایگاه تزه    ، ،   و ُمن 
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 تعریف 
همانطور که از نام این ابزار که قلم مو اـست پیداـست؛ قلم مو برای کـشیدن نقش و طرح خاـصی   

ـبا ســـطح مقطع و رـنگ مشـــخص ـبه ـکار میرود و یکی از ابزارـهای پرـکاربرد و در عین ـحال پیچـیده ترین 
 های نرم افزار فوتوشاپ است.ابزار

 است. Bکلید میانبر قلم مو نکته:   •

 
 

ا انتـخاب این گزیـنه میتوانـید نوع قلم مو،   -۱ ـندازه، ســـختی ســـر قلم مو را انتـخاب کنـید. این اـب
 تنظیمات میتوانند با راست کلیک کردن روی طرح نیز ظاهر شوند. 

و کلیک راـست موـشواره   altـشما میتوانید با نگه داـشتن کلید نکته:  
برای تغییر اندازه و سـختی سـر قلم مو  اقدام کنید. به این صـورت 
که با باال و پایین کردن موشـواره قلم مو بزرگ و کوچک میشـود و 

 با چپ و راست کردن موشواره اندازه آن تغییر میکند.

رنگی اسـت که از قلم مو این گزینه برای کم و زیاد کردن شـفافیت  -۲
 وارد میشود.بر الیه 

با کم و زیاد کردن مقدار این تنظیمات میزان جوهری که به اصــطالح از قلم مو خارج میشــود  -۳
 کم و زیاد میگردد.

در صـورت وجود شـکسـتگی در خط هایی که با قلم مو کشـیده ایم افزایش درصـد این گزینه  -۴
 باعث میشود تا شکستگی ها به خط هایی با انحناهای نرم تبدیل بشود.

جداگانه ای در این نرم افزار تعبیه شده است تا  پنلاین که با قلم مو به صورت حرفه ای تر کار کنیم برای 
 با تغییرات تنظیمات نحوه عمل هر نوع قلم مویی به خروجی دلخواهمان نزدیک تر شویم.

 ۱  ۲  ۳  ۵  ۴ 
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تنظیـمات ) ـتب  Brush Settings) و انتـخاب گزیـنه تنظیـمات براش (Windowـبا انتـخاب ـتب ویـندو (
 براش در صفحه اصلی  به صورت پنل نمایش داده میشود.

همانطور که در تصـاویر مشـاهده میکنید، دو تب جدید 
ــوند. باالیی مربوط به تنظیمات خود نمایش داده می ش

ــت که انتخاب کرده ایم و پایینی مربوط به  قلم مویی اس
 موی انتخابی ماست.تنظیم اندازه و پیش نمایش قلم

ه:   ای متنوعی را از بخش نکـت د قلم موـه ا میتوانـی شــــم
طراحی ســـاـیت نمو و همچنین دیگر ســـاـیت ـهایی ـکه 
خدمات گرافیکی ارائه میدهند دریافت کرده و به آرشیو  
ــاویر قلم  ــافه کنید. تص قلم موی خود در پنل براش اض
ــاویر و  ل هر چیزی بشـــود؛ از تصـ ــاـم د شـ مو میتواـن

ـهای اعـمال ا افـکتـکادرـهای اســـلیمی و ـمدرن گرفـته تـ 
 نور و تصاویر وکتور به صورت نقاشی و ...

به غیر از انتخاب ـسر قلم مو پنل قلم مو به خودی خود 
ارزـشی ندارد اما اگر انتخاب این ـسر متناـسب با فراخور 
ــتفاده از تنظیمات پنل تنظیمات قلم  نیاز ما همراه با اس

 مو شود بسیار زودتر به نتیجه دلخواهمان میرسیم.

نوع قلم مو در این پـنل ـبه  نظیـمات ـقاـبل تغییر ـبا توـجه  ت
ــرح کارکرد هر کدام از گزینه ها هم در   فرق میکند و ش
حوصــله این متن نیســت. به خواننده عزیز پیشــنهاد 
ا  ـب ات مختلف  ال تنظیـم ا اعـم ـب ــان  ا خودشـ ـت میکنیم 

 کارکرد هر کدام از قسمتها آشنا شوند.
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