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 : 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.   
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 عنوان: 

 )Eraser Tool( کنپاك ابزار معرفی ابزار فتوشاپ:

 

 

 مطلب شناسنامه
 m-h-144 کد مطلب 

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

  توضیحات 
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 تعریف 
ــتفرم  ــختی قلم مو را   کار با این ابزار فرم کار با قلم مو اس ــکل و س و میتوان برای آن اندازه، ش

تعرف کرد. پس از تنظیم کردن مـقادیر قلم مو، روی هر قســـمتی ـکه نـیاز ـبه ـحذف آن داریم کلـیک کرده و 
ک موـشواره بر تنها فرق این ابزار با قلم مو نتیجه حاـصل از کلی  پیکـسل های موجود در آن حذف میـشوند.

 پیکسل های تصویر است.

 است. E ابزار پاک کردن کلید میانبر نکته:   •

غیر ـقاـبل برگشـــت و تغییر هســـتـند و تنـها در موارد تغییرات ایـجاد شـــده ـبا ابزار ـپاک کن    نکـته: •
ل های  تفاده کرد. در اکثر موارد و کاربردها میتوانیم برای محو کردن پیکـس روری باید از آنها اـس ـض
مورد دلخواهمان از قابلیت ماـسک اـستفاده کنیم تا پیکـسل ها به طور دائمی حذف نـشوند و قدرت 

 بازگشت داشته باشند.

اللفظی نام این ابزار را پاک کن حذف پس زمینه قرار داده ایم و همانطور که  با یک ترجمه تحت
از نامش پیداست کارش استخراج سوژه مورد نظر ما از تصویر به طوری که به پیکسل های سوژه آسیب 

 نرسد است.

 مدادپاک کن حذف پس زمینه کاربرد 

 

 

ــت که در محدودهدر حالت کلی عملکرد  ــل هایی اس ــه رنگ پیکس ی اندازه قلم ما این ابزار بر پایه مقایس
ــکل روبه رو درمی ــواره هنگام انتخاب این ابزار به ش ــانگر موش آید. قرار دارند. نش

ت که در نقطه ی مرکزی آن عمل نمونه گیری رنگ  انگر این اـس کل نـش معنی این ـش
پیکـسل هایی که محاط بر دایره هـستند  ـصورت میگیرد تا با مقایـسه آن رنگ با تمام

 رنگ های نزدیک به رنگ نمونه گیری شده پاک شوند. به مثال زیر توجه کنید.

 ۱  ۲  ۳ 
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ه ه نقـط دـب ه کنـی ایین توـج ــت. طبق ی قرمز در تصـــویر ـپ ا بوده اسـ گ ـم ه گیری رـن ل نموـن ه مـح . این نقـط
مشاهدات ما تنها پیکسل هایی 

ه قهوه ـب ه طیف رنگی آن  ای  ـک
بوده حذف ـشده روـشن نزدیک 

اه ـکه   ــل ـهای ســــی ه پیکسـ و ـب
هـمان موـهای شـــهـید حججی  

 باشد آسیبی نرسیده است.

 

 

 

 

 ۱  ۲  ۳ 
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اگر هنگام اســـتفاده از این ابزار گزینه ی وســـط را انتخاب کنیم در هر کلیک یک رنگ نمونه  -۱
ــاس آن انجام میگیرد یعنی   ــل ها بر اس ــود و عمل حذف پیکس ــانگر  گیری میش حتی اگر نش

 موشواره را به تمام نقاط تصویر بکشیم ابزار باز هم بر مبنای آن رنگ اولیه عمل میکند.

ــورت دائمی تا زمانی که  ــمت چپ را انتخاب کنیم این نمونه گیری رنگ به ص اگر گزینه ی س
گی  دسـتمان را از روی چپ کلیک موشـواره برنداشـته ایم ادامه دارد و ابزار بر اسـاس همان رن

 که در لحظه نمونه گیری میکند عمل خواهد کرد.

با انتخاب گزینه ی ســمت راســت رنگ مورد نظر را خودمان انتخاب در فضــای فوتوشــاپ و 
ای   ا را بر مبـن ــل ـه ذف پیکسـ ل ـح اب کرده و عـم ه انتـخ گ پس زمیـن اب رعنوان رـن گ انتـخ ـن

 خودمان انجام میدهیم.

 به مثال زیر توجه کنید.
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 شده است چون آن را رنگ مبنای پس زمینه قرار دادیم.رنگ سیاه حذف 

ه دوم (  ۳در این قســــمت نیز   -۲ ا انتـخاب گزیـن ه داریم. ـب ا در Contiguousگزیـن ) تغییرات تنـه
قســمت هایی از تصــویر اعمال میشــود که با محلی که ما به عنوان مبدا رنگی انخاب کردیم  

ا انتـخاب گ این )  Discontiguousزیـنه اول (ارتـباط فیزیکی داشــــته ـباشـــد، در ـحالی ـکه ـب

د مورد تاثیر قرار  ته باـش ئله مطرح نبوده و هر رنگی که در قاب ما به رنگ مبدا ارتباطی داـش مـس
) هم در محل هایی خوب عمل میکند که نیاز به Find Edgesمیگیرد. در نهایت گزینه آخر (

 تفکیک دقیق تری بین مرز سوژه مورد نظرمان با پس زمینه داریم.

الح کنیم. هر ا -۳ ویری دارد که میخواهیم آن را اـص تگی به تـص نتخاب مقدار این پیچ تنظیم نیز بـس
تری که حول و حوش طیف رنگی مبدا  د طیف رنگی بیـش چقدر مقدار این پیچ تنظیم باالتر باـش
ــورت کمتر کردن مقدار پیچ تنظیم هم طیف های رنگی   ــده و در ص ــامل حذف ش ــتند ش هس

 خواهند شد. کمتری شامل فرایند حذف
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Contiguous 

Tolerance: 40% 

Discontiguous 

Tolerance: 70% 
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