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فوتوشوب
للمبتدئین

قد يكون بدء يشء جديد شاقًاً. يعد تعلم مهارة أو إتقان قطعة جديدة 

من األجهزة أمرًاً صعبًاً. أكرث صعوبة إذا مل يكن لديك أحد للمساعدة. عىل العكس من 

ذلك، كلام زاد تعقيد تكنولوجيا املستهلك لدينا ، زاد حجم التعليامت املطلوبة

انخفاض يدوي أو يختفي يف بعض الحاالت. يف أوقات عديدة من حياتنا كنا جميعاً 

«مبتدئني» هناك ليٍس عيباً يف هذه الحقيقة وهو محق يف ذلك. كم مرة سألت بصوت 

عال ،»ماذا يفعل هذا الزر؟». «ملاذا ال يعمل هذا؟». «ماذا تقصد أنه ال يفعل ذلك؟». 

«مساعدة!». يف بداية أي رحلة أو مغامرة جديدة، نحن جميعاً مبتدئني ولكن لحسن 

الحظ نحن هنا لنقف بجانبك يف كل مرحلة.

خالل هذه السلسلة الواسعة من العناوين، سنبحث بعمق كبري يف أحدث األجهزة 

اإللكرتونية االستهالكية والربامج والهوايات واالتجاهات خارج الصندوق! سنوجهك 

خطوة بخطوة خالل استخدام جميع جوانب التكنولوجيا التي رمبا كنت تخىش من 

تجربتها يف السابق. دع دليل الخرباء الخاص بنا يساعدك عىل بناء فهمك ومهاراتك 

التكنولوجية، مام ينقلك من مبتدئ اىل واثق ومستخدم متمرس.

عىل الصفحة تبدأ رحلتنا. نتمنى لك التوفيق ولكن نحن بالتأكيد مع دعمنا لن

تحتاجه.
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التحدیثات
والمیزات

نلقي نظرة فاحصة عىل بعض التحديثات األخ�ة التي Äت مشاهدتها

Adobe يف محرر الصور املستند إىل الطبقة من
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متت ترقية خصائص أنواع الطبقات املختلفة لتشمل املزيد 

من الخيارات والخيارات املتعلقة بكيفية تعديل خصائص 

تلك  الطبقة.  إذا أخذت خصائص طبقة الخلفية األساسية 

كمثال ، فلديك اآلن العديد من الخياراتمبا يف ذلك سلسلة 

من اإلجراءات الرسيعة لتغيريحجم الصورة والقص والتقطيع 

والتدوير. تحتوي خصائص طبقة البكسل القياسية أيضاً 

عىل إزالة الخلفيةوتحديد اإلجراءات الرسيعة للموضوع 

باإلضافة إىلخيارات التوزيع والتباعد وعنارص التحكم 

يفالتحويلأيضاً.

هذا تعديل بسيط للغاية ولكنه فعال لوظائف التكبري / التصغري األساسية متوفر. يف 

بعض األحيان ، إذا كان لديك عدد من كائنات الصورة مبعرثة حول املستند عرب عدد 

من الطبقات ،  التنقل وملء الشاشة بهذا العنرص املحدد للتفتيش الدقيق ميكن أن 

يكون قليالً من العملية. قد يتطلب منك ذلك للتكبري ، ثم التصغري ، حدد العنرص 

التايل ثم قم بالتكبري الذي - التي. اآلن ، طاملا لديك عنارصك يف طبقات منفصلة ، 

ميكنك ذلك ما عليك سوى الضغط عىل مفتاح Alt والنقر عىل الطبقة التي تريد 

عرضها وامأل الشاشة. كل طبقة تنقر عليها مع الضغط عىل مفتاح Alt ستتسع 

لتناسب الشاشة بأكرب قدر ممكن مع إظهار جميع وحدات البكسل عىل تلك الطبقة.

أداة تحديد الكائنإزالة الخلفية

تحققمن هذه امليزات واألدوات الجديدة املفيدة

ميكن اعتبار برنامج فوتوشوب وحًشا معقًدا ومتوسًعا باستمرار. منذ إنشائه ألول مرة ، 

أضاف كل تكرار الحق للربنامج ميزة عىل امليزة. إذا كنت قد اشرتكت يف فوتوشوب CC ، فإن 

التحديثات تحدث بشكل شائع وتحدث عىل أساس منتظم إىل حد ما. يف بعض األحيان تكون 

التحديثات دقيقة وتحتوي عىل إصالحات لألخطاء ثم هناك تحديثات رئيسية تضيف ميزات 

وأدوات جديدة إىل ترسانة فوتوشوب. اعتقدنا أن الوقت قد حان إللقاء نظرة عىل أحدث 

2020 (والذي كان يف إصداره ٢١٫٠٫٢ وقت كتابة هذا التقرير]  إصدار من فوتوشوب 06

واستكشاف بعض هذه امليزات الجديدة. بعضها بسيط ، والبعض اآلخر قليل أكرث شموالً 

وميكن أن يكون مفيًدا حقيقيًا لسري عمل التحرير الرقمي الخاص بك. سنقوم بإدراجها لك 

وسنقدم لك فكرة عام يقدمه لك كل مستخدم ، كمستخدم نهايئ.

تكب� الطبقة

لوحات الخصائص

تتوسع هذه امليزة املحّسنة اإلضافية األخرية عند تحديد أداة املوضوع. إذا 

كانت لديك صورة عىل طبقة وتريد السامح لربنامج فوتوشوب ، بالتقاط 

صورة إلزالة الخلفية بالكامل ، ثم ميكنك تجربة هذه امليزة املفيدة بسهولة 

بالغة. مثالنا له طبقتان. الطبقة العليا هي صورة ذات خلفية مملة نرغب 

يف ذلك

إزالة. يوجد أسفلها ، عىل طبقتها الخاصة ، خلفية بديلة للموضوع 

املوجود فوقها لتظهر عليها. ميكنك استدعاء لوحة الخصائص للطبقة العليا 

وتحديد خيار إزالة الخلفية. سيقوم فوتوشوب بتحليل الصورة وإزالة الخلفية 

تلقائيًا. يبقى املوضوع ، ولكن اآلن ميكن أن تظهر صورة الخلفية أدناه لجعل 

الصورة أكرث تشويًقا.

أداة تحديد املوضوع هي إضافة مفيدة للغاية والتي سيتم تلقائيًا قم بإلقاء تحديد نشط 

حول ما تعتقد أنه املقدمة الرئيسية صورة. ومع ذلك ، ماذا يحدث إذا كان هناك أكرث من 

واحد املوضوع ، وتريد فقط تحديد عنرص واحد محدد؟ هذا هو املكان 

الذي تأيت فيه أداة تحديد الكائنات و ينقذ اليوم. كام يظهر مثالنا ، إذا 

اخرتت حدد املوضوع ، تم تحديد كافة عنارص النص. اذا أنت تريد 

تحديد حرف واحد فقط ، انتقل إىل رشيط األدوات و

اخرت أداة تحديد الكائنات (W) ومن األداة قامئة الخيارات أعاله ، 

Rectangle أو Lasso اخرت وضع التحديد. يف هذا الحالة ، لديك إما

حسب اختياراتك. استخدمنا السو لتشمل رقاًم واحًدا تقريبًا ثم قامت أداة تحديد الكائنات 

بالباقي.

اكتب خصائص الطبقة

مجموعة أخرى من الخصائص للحصول عىل إصالح شاملة هي تلك الخاصة بالنوع طبقة. 

عندما تقوم بإنشاء طبقة جديدة من النص يف وثيقتك ، فتح لوحة الخصائص سيكشف عن 

أكرث تنوًعا مجموعة من الخيارات التي ميكن أن تجعل سري عملك أسهل قليالً ويضع كل 

الخيارات الرئيسية التي قد تحتاجها يف متناول يدك. بعيدا، مبعزل، عىل حد من خيارات 

التحويل ، خصائص الحرف والفقرة ميكن الوصول إليها هنا باإلضافة إىل خيارات أكرث تنوًعا 

مثل كأربطة وبدائل سياقية. هناك رسيعة إضافية تم تضمني اإلجراءات التي تسمح لك 

بتحويل طبقة النص الخاصة بك. هناك خيارات للتحويل إىل إطار والتحويل إىل شكل.
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تحديث تركيز العدسة

أداة االلتفاف

اإلعدادات املسبقة للنمط

�ط - صلب - متدرج

هذا خيار صغري مفيد إذا أردت العمل مع خرائط 

العمق لتحقيق تأثريات الرتكيز االنتقايئ. لدينا

صورة جوية لجرس و رسمية منطقة الحديقة يف 

املقدمة عىل أطبقة. لقد ذهبنا إىل القنوات

طبقة وإضافة قناة ألفا ١ جديدة مع غراد أسود 

يتالىش حتى حوايل يف منتصف الطريق يف اإلطار. 

مع صورتك نشط ، إذا ذهبت إىل قامئة امللفات واخرت 

مرشح> ضباب> تركيز العدسة ، سيستغرق األمر أنت إىل 

١ كمصدر  Alpha تحت خريطة العمق ، حدد .Lens Blur أدوات

خاص بك ثم انقر فوق زر «تعيني نقطة االتصال». اآلن انت 

تستطيع تحديد مكان ظهور خريطة العمق فقط النقر يف أي مكان 

عىل الصورة. عىل سبيل املثال، إذا نقرت فوق رأس األسود عىل 

جرس ، يصبحون الجزء األكرث حدة من الصورة ويتالىش الباقي إىل 

ضباب خفيف

بناًء عىل إعداد نصف القطر الخاص بك. ميكنك استخدام رشيط 

التمرير Blur Focal Distance ، ولكن بالضغط عىل الصورة أرسع 

بكثري.

إضافة طبقة ضبط النمط اآلن يكشف عن عدد قليل 

من اإلعدادات املسبقة املتاحة لك. لدينا صورة مع 

متت إزالة الخلفية ونرغب إلضافة منط خلفه. النمط 

تم اختياره من قامئة Create New Fill Or قامئة 

Pattern طبقة الضبط ، والجديدة يتم سحب طبقة

١ تحتها طبقة املوضوع مع الخلفية إزالة. إذا  Fill

ذهبت إىل نافذة> األمناط ، ميكنك أن ترى أن هناك 

بعض املسبقة الجديدة املوردة تحت عناوين األشجار 

Pattern والعشب واملاء. إذا كان لديك طبقة

١ الصورة املصغرة نشطة ، كل منط محدد  Fill

مسبًقا تحرك املؤرش الخاص بك سيكون معروضة 

يف الوقت الفعيل.

اتخاذ خطوة من وظيفة اإلعداد املسبق للنمط. أصبح اآلن من السهل 

جًدا تغيري «تعديل النمط» طبقة إىل نوع آخر من الطبقات باستخدام 

ملف بسيط السحب واإلفالت. ماذا يحدث إذا أضفت ملف طبقة 

ضبط منط التعبئة ١ ولكن بعد ذلك قررت كنت تفضل لون خالص 

بدال من ذلك؟ انت ترغب عادة يجب حذف الطبقة الحالية وإضافة

Window> طبقة ضبط جديدة بالكامل. اآلن ، إذا ذهبت إىل

Swatches وافتح Color Swatch لوحة ، ميكنك ببساطة سحب 

١ وسوف يتم تلقائيًا Pattern Fill وإفالت لون خالص عىل طبقة

قم بتغيريه إىل طبقة صلبة اللون تعبئة ١ بدالً من ذلك. افتح حوامل 

١ Color Fill التدرجات اللونية ، وميكنك السحب تدرج عىل طبقة

١ عىل الفور. Gradient Fill حيث تريد قم بالتحويل إىل طبقة

هذا خيار صغري مفيد إذا أردت العمل مع خرائط العمق لتحقيق تأثريات 

الرتكيز االنتقايئ. لدينا صورة جوية لجرس و رسمية منطقة الحديقة يف املقدمة 

عىل أطبقة. لقد ذهبنا إىل القنوات طبقة وإضافة قناة ألفا ١ جديدة مع غراد أسود يتالىش 

حتى حوايل يف منتصف الطريق يف اإلطار. مع صورتك نشط ، إذا ذهبت إىل قامئة امللفات 

واخرت مرشح> ضباب> تركيز العدسة ، سيستغرق األمر أنت إىل أدوات Lens Blur. تحت 

١ كمصدر خاص بك ثم انقر فوق زر «تعيني نقطة االتصال».  Alpha خريطة العمق ، حدد

اآلن انت تستطيع تحديد مكان ظهور خريطة العمق فقط النقر يف أي مكان عىل الصورة. 

عىل سبيل املثال، إذا نقرت فوق رأس األسود عىل جرس ، يصبحون الجزء األكرث حدة من 

الصورة ويتالىش الباقي إىل ضباب خفيف بناًء عىل إعداد نصف القطر الخاص بك. ميكنك 

استخدام رشيط التمرير Blur Focal Distance ، ولكن بالضغط عىل الصورة أرسع بكثري.
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No Shift key

Updated Undo

فرشاة للممحاة

أداة اإلطار

معاينة وضع املزج

الرياضيات يف الحقول العددية

هذه األداة رائعة للرسيعة والسهلة إنشاء إطارات 

مستطيلة أو بيضاوية الشكل. ما عليك سوى االنتقال 

إىل رشيط األدوات والنقر فوق أداة اإلطار (K) ثم من 

خيارات األداة القامئة يف الجزء العلوي من الشاشة ، حدد 

الخاص بك اختيار إطار مستطيل أو بيضاوي الشكل.

ميكنك بعد ذلك رسم هذا الشكل عىل ملف وثيقة 

وإنشاء إطار فوري جاهز للصورة. ميكنك ذلك 

بسهولة اسحب أي صورة إىل إطار وسوف 

تلقائيا أن يكون بحجم يناسب

اإلطار الذي صنعته. اي صور لك

يتم تحويل املكان إىل كائنات ذكية 

، حتى تتمكن من ذلك تحريرها بشكل 

غري مدمر. أنت عىل ال يقترص عىل املستطيالت 

واألشكال البيضاوية أيضاً. أي شكل أو نص تقوم به 

ميكن تحويلها إىل إطارات وملؤها

بصورك. انقر بزر املاوس األمين فوق ملف طبقة 

تحتوي عىل عنرص تريده تحويل ، واختيار تحويل إىل 

إطار من القامئة. 

يشء مثري لالهتامم ، حيث ميكنك اآلن استخدام الرياضيات البسيطة فيه أي مربع إدخال 

قيمة رقمية أو حقل رقم. كمثال ، إذا كنت لديك صورة عىل طبقة حاليًا بتعتيم 100٪

وتريدها أن تكون كذلك بالضبط 12/1 من التعتيم (لسنا متأكدين من قد يجدها مفيدة) ،

ميكنك كتابة 12/100 يف حقل إدخال العتامة وسوف التعتيم يتم تغيريه إىل ٪8 وهو 12/1

من عتامة ٪100. إذا كان لديك ملف الصورة وتريد أن يكون حجم اللوحة القامشية بدقة 

Width وإضافة / 3 إىل قيمة Canvas Size 3/1 العرض ، أنت ميكن استدعاء مربع الحوار

من صورتك. لذا ، إذا كان لديك صورة بعرض 4000 بكسل و 3000 بكسل بعمق وأراد أن 

تكون اللوحة القامشية بعرض 3/1 فقط ، مضيًفا أن / 3 سيقاس تلقائيًا بعرض 1333 بكسل.

تعد معاينة Blend Mode ميزة مفيدة جديدة لتوفري الوقت تم تنفيذه مؤخرًا. حتى اآلن 

، إذا كنت تريد أن تعرف ما هو تأثري مزيج معني عىل صورك ، كان عليك ذلك اخرت واحدة 

وقم بتطبيقها. إذا مل يكن األمر كذلك ، فعليك الرتاجع عن هذا الخيار أو عد مرة أخرى 

، اخرت وضع مزج جديًدا وقم بتطبيقه لرؤية ملف فرق. يلغي فوتوشوب CC التخمني 

يف وضع املزج. اآلن ، إذا قمت بالنقر فوق الزر Blend Mode وقم بالتمرير عرب ملف 

الخيارات املتاحة ، سيتم تطبيق كل خيار تقوم بتجديده يف الوقت الفعيل ، حتى تتمكن من 

معرفة تأثريه عىل الفور. لن تلتزم مزيج اخرتته حتى تنقر بالفعل عىل املزيج املفضل. يعمل 

هذا أيًضا عند عرض لوحة الحوار Layer Style أيًضا. أ تغيري صغري ، لكنه تغيري مرحب به 

مع ذلك.

هذه طريقة بسيطة تتيح لك التبديل بسهولة بني باستخدام فرشاة ذات 

حجم ولون وخصائص محددة ، إىل ممحاة تستخدم نفس الخصائص 

ولكنها تتيح متسح بالفرشاة. أثناء العمل مع املختار الفرشاة ، ببساطة 

اضغط عىل مفتاح التلدة (~) والفرشاة يصبح ممحاة.
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No Shift key

Updated Undo

تعد عجلة األلوان طريقة جديدة لتصوير طيف األلوان 

واختيار األلوان ألعاملك ومشاريعك التصميمية. ميكنك 

الوصول إىل القامئة املنبثقة من القامئة املنبثقة للوحة. 

إنه يعمل بطريق السامح لك بالتحكم يف Hue و 

Saturation و

Hue سطوع ألوانك. تتحكم العجلة الخارجية يف

واملثلث املوجود داخلها يتحكم يف التشبع والسطوع 

من Hue املختار يف الدائرة الخارجية.

عجلة األلوان النص االفرتايض
يتم استخدام وضع طبقة نصية داخل وثيقتك لينتج 

عنها مربع فارغ يف التي ستكتب النص الخاص بك 

ثم تنسيقها بالصورة ونوع الحجم. اآلن إذا 

انتقلت إىل تحرير> تفضيالت> كتابة 

، ميكنك تحديد الخيار مللء طبقة 

النص الجديدة بنص العنرص النائب 

أداة التحويل
قام فوتوشوب اآلن بتبديل الطرق التي Òكنك من خاللها 

تحويل صورك وأنواع الطبقات األخرى بشكل متناسب. 

الطريقة السابقة كانت غ� متناسبة

بشكل افرتايض. Øعنى أنه إذا قمت بالنقر فوق نقطة تحكم 

وسحبها ، فسيتم قياسها وÄتد دون الحفاظ عىل نسبها 

األصلية. تم تحقيق القياس النسبي بالضغط عىل مفتاح 

ShiÜ وأنت تسحب نقطة تحكم. اآلن ، يف هذا اإلصدار 

األخ� ، تحول معظم الطبقات

األنواع ، مثل طبقات البكسل والصورة النقطية ، وطبقات 

النص ، والكائنات الذكية متناسبة بشكل افرتايض. للتحويل 

.ShiÜ بشكل غ� متناسب ، عليك اآلن الضغط عىل مفتاح

تم تحديث األشكال واملسارات مؤخًرا للتحول بشكل 

متناسب أيًضا.

االلتزام التلقا§
هذا أمر بسيط للغاية ، ولكنه أيًضا يتخلص من سمة 

مزعجة محتملة لإلصدارات القدمية من فوتوشوب ، 

والتي كانت تعرض نافذة منبثقة تسألك عام إذا كنت 

تريد تنفيذ التغيري الذي أجريته للتو قبل أن تتمكن 

من االنتقال إىل الجزء التايل من سري عملك. كان خيارك 

اآلخر هو الضغط عىل مفتاح Enter عىل لوحة املفاتيح 

إلجراء تغيري قمت به للتو ، أو االنتقال إىل رشيط قامئة 

الخيارات العلوي والنقر فوق الزر Commit. اآلن ، إذا 

قمت باالقتصاص أو التحويل ، فسيتم تطبيق االلتزام 

التلقايئ حدد أداة جديدة ، أو حدد أي يشء 

خارج الحدود الخارجية للصورة النشطة 

أو النص.

إلغاء التحديث

تم تحديث وظيفة الرتاجع مرة أخرى ، بعد بضعة 

تغيريات وظيفية فردية. يف اإلصدارات القدمية من 

فوتوشوب ، ميكنك الضغط عىل Cmd (Ctrl عىل جهاز 

الكمبيوتر) + Z للرجوع إىل الوراء والرتاجع عن عدة 

خطوات. ثم قرروا تغيري ذلك وكان عليك الضغط عىل 

Cmd + Alt للرتاجع األويل ثم الضغط عىل Cmd + Z

Z + لالستمرار يف الرجوع للخلف. يف إصدار 2019 ، إذا 

ضغطت عىل Cmd + Z اآلن ، فستعود مرة أخرى

خطوة يف كل مرة تستخدم فيها هذا األمر. بينام يؤدي 

الضغط عىل Cmd + Shi� + Z إىل التقدم لألمام يف 

كل مرة. نأمل أن يستقر Adobe أخريًا عىل اإلصدار 

الذي يفضلونه ، حتى نتمكن من تسوية وحفظ 

اختصار لوحة املفاتيح الذي مل يتغري من اآلن فصاعًدا.
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تحديد موضوع

نقطة مرجعية

تباعد التوزيع

مقياس واجهة املستخدم

Text Edit انقر نقًرا مزدوًجا فوق

هذا خيار جديد متاح لك عند تحديد أداة التحديد 

الرسيع أو أداة العصا السحرية. قبل إجراء أي تحديدات 

باستخدام هذه األدوات ، انقر فوق الزر تحديد 

املوضوع يف لوحة الخيارات العلوية ثم انتظر بينام يقوم 

فوتوشوب بتحليل الصورة. سيحدد تلقائيًا ما يعتقد أنه 

املوضوع الرئييس. قد تعتمد دقة التحديد عىل مدى 

تعقيد الصورة ومدى بروز أهدافك الرئيسية. ال يزال 

بإمكانك تحسني التحديد بعد ذلك ، إذا لزم األمر.

يف اإلصدارات السابقة من فوتوشوب ، يف كل مرة قمت بالنقر فوق صورة 

، أو عنرص نيص ، لنقل أو قم بتحويله ، سرتى عالمة تصويب صغرية تظهر 

يف وسط الصورة. كان هذا هو املنقول نقطة مرجعية من شأنها أن تكون 

مبثابة مركز التدوير أو املقياس للعنرص النشط. اآلن ، يف برنامج فوتوشوب 

CC 2019 ، قررت Adobe أنه مخفي افرتاضيًا. لو تريد أن تكون النقطة 

املرجعية مرئية عىل كل عنرص نشط ، أنت ميكنك االنتقال إىل قامئة «خيارات 

األداة» والنقر فوق زر «تبديل النقطة املرجعية» .
عىل الرغم من أن فوتوشوب لديه بالفعل الخيارات املتاحة للتوزيع الكائنات املوجودة يف الطبقات 

عن طريق التباعد بني نقاط مركزها بالتساوي، إذا كانت الكائنات كذلك أحجام مختلفة ، قد تختلف 

الفجوات بني كل عنرص. اآلن ، إذا كان لديك عدد من العنارص ذات األحجام املختلفة عىل طبقات 

وتريد الحصول عليها عىل مسافات متساوية ، لديك خياران جديدان يف شكل التوزيع أزرار التباعد. 

اخرت بني التوزيع األفقي والتوزيع عموديا. حدد كل الطبقات التي تريد توزيعها ثم انقر فوق طريقة 

التوزيع التي تختارها. كل العنارص ، عىل الرغم من كونها بأحجام مختلفة ، ستكون متباعدة مع فجوة 

الحجم نفسها بينهام.

هذه فرصة ملامرسة بعض السيطرة عىل مستخدم فوتوشوب واجهة وقياسها بشكل 

مستقل عن تطبيقاتك األخرى. إذا انتقلت إىل تحرير> تفضيالت> واجهة ، فسرتى 

ملف خيار جديد لـ Scale UI To Font. لديك العديد من أحجام الخطوط 

ميكنك االختيار من بينها: صغرية ، صغرية ، متوسطة و كبري. عندما تختار حجم 

الخط املفضل ، ليك ترى التغيريات التي قمت بإجرائها سوف تضطر إىل إعادة 

تشغيل فوتوشوب. عىل سبيل املثال ، إذا كنت قد اخرتت خط Tiny UI يف األصل 

، عند تحديد كبري وإعادة التشغيل ، سرتى كيف تعمل واجهة املستخدم التحجيم 

الستيعاب حجم الخط األكرب. رشيط األدوات وكل يشء آخر ستكون اللوحات أيًضا أكرب 

للسامح باستخدام أحجام نصوص كبرية.

تظل إضافة طبقة نص إىل املستند كام هي دامئًا ، ولكن يف األصل ، إذا كنت تريد تحرير 

طبقة نصية ، فهذا يعني الحاجة إىل تحديد ملف أداة النص األفقي ثم قم بتحرير مربع 

النص املعني بالنص األداة نشطة. اآلن ميكنك ببساطة النقر نقرًا مزدوًجا فوق النص الذي 

اخرتته بامتداد أداة التحريك وميكنك البدء يف تحريرها دون الحاجة إىل تبديل األدوات.
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امللء الواعي للمحتوى

قفل مساحة العمل

تناظر

اذهب للصفحة الرئيسية

s Content-Aware Fill‹متأل اإلصدارات القدمية من فوتوشوب

تم الوصول إىل الخيار يف األصل عرب خيار Shi� + F5 Fill ولديها 

خيارات قليلة لتعديلها. اآلن هناك عالمة تجارية جديدة ومخصصة 

إلدراك املحتوى مساحة العمل التي ميكنك الوصول إليها باستخدام 

املزيد من األدوات والوظائف املتاحة، باإلضافة إىل املعاينة الحية 

من نتائج التعبئة قبل أن تضطر إىل االلتزام بها. ميكنك الوصول إىل 

أداة التعبئة الجديدة باالنتقال إىل تحرير> امللء الواعي للمحتوى. 

الشاشة املعروضة عليك مع متكنك من اختيار املجاالت الخاصة بك 

ميكن استهداف الصورة واستخدامها كعينة املناطق ، للحصول عىل 

نتائج تعبئة أكرث دقة. قناع تراكب ميكن تعديله باألدوات املتوفرة 

ألفضل نتائج سلسة. يف كل مرة تقوم فيها بتغيري ملف املعلامت، 

سيتم تحديث العرض املبارش لذلك أنت دامئًا تعرف ما ستكون 

نتيجتك النهائية.

توجد هذه امليزة ضمن Window> Workspace> Lock Workspace ما عليك سوى 

قفل جميع لوحات مساحة العمل حتى ال ميكن سحبها وانتقلت عن طريق الصدفة أثناء 

عملك. ويبدو أن هذا مفيد بشكل خاص إذا كنت تعمل باستخدام فوتوشوب عرب جهاز 

لوحي وقلم الشاشة ويتعرضون لخطر سحب العنارص باملغادرة القلم قريب جًدا من سطح 

الجهاز اللوحي. ومع ذلك ، هناك يشء واحد يجب مالحظته ، هو أنه إذا ، عىل سبيل 

املثال ، لديك حاليًا أي لوحات عامئة ، فهي ال يزال من املمكن سحبها وإرسائها بأي لوحات 

Lock مقفلة وستكون كذلك يتم االحتفاظ بها هناك حتى تقوم بإيقاف تشغيل خيار

.Workspace

أثناء عملك يف مساحة عمل فوتوشوب ، سرتى اآلن أن هناك رمزًا صغريًا للصفحة الرئيسية يف الجزء 

العلوي األيرس من خيارات األدوات قامئة. إذا قمت بالنقر فوق هذا ، فسيتم نقلك إىل شاشة فوتوشوب 

الرئيسية. ميكنك الوصول إليه يف أي وقت أثناء العمل عىل مستند حايل ، أو يف كل مرة تبدأ فيها 

تشغيل فوتوشوب. باستخدام الشاشة الرئيسية ، أنت ميكنه الوصول برسعة إىل مستندات العمل 

الحالية ، انقر فوق «تعلم» الخيارات واالختيار من بني مجموعة من الربامج التعليمية عىل الويب أو 

حفر أعمق عرب Adobe.com. أيًضا ، إذا كنت من مستخدمي Lightroom ، فيمكنك ذلك عرض أي 

صور LR قد تكون لديك واستريادها.

تم تنفيذ هذه امليزة للعمل جنبًا إىل جنب مع فرشاة 

الطالء الخاصة بك ، أدوات خلط الفرشاة والقلم 

الرصاص واملمحاة. انقر فوق أي من هذه األدوات 

ويف ملف أعىل رشيط قامئة الخيارات ، سرتى ملف رمز 

الفراشة. إذا قمت بالنقر فوقها واحتفظت بها ، ستظهر 

قامئة منسدلة صغرية وأنت ميكن االختيار من بني عدد من 

خيارات التناظر مبا يف ذلك Diagonal و Wavy و Mandala و 

Spiral. تتيح لك بعض الخيارات اختيار عدد الخطوط من التامثل 

وبعد ذلك ، عندما ترسم ، تنعكس الخطوط الخارجية يف كل خط 

من خطوط التامثل ، قليال مثل املشكال. البعض اآلخر، مثل الدائرة، 

تنىشء مسار دائري تتبعها الخطوط الخارجية للفرشاة الخاصة بك. 

ميكنك أن تجعل بعًضا دقيًقا جًدا وأمناط معقدة مع هذه الخيارات. 
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أدوà فوتوشوب هو قطعة معقدة للغاية من ملفات الربمجيات. حتى األشخاص الذين يستخدمونه كل 

يوم كجزء من مهنتهم قد تستخدم فقط جزء ضئيل من قدراته وإتقان خفاياه والتي تأخذ الوقت. Òكننا 

تعليمك بعض املهارات املفيدة واملساعدة عليك االستفادة أكã من هذا الربنامج الرائع. دعونا انظر إىل 

األدوات الرئيسية التي يقدمها فوتوشوب.

الكشف عن برنامج 
فوتوشوب
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تاريخ فوتوشوبالكشف عن برنامج الفوتوشوب

تاریخ برنامج 
فوتوشوب

قبل أن نبدأ ، إليك بعض املعلومات األساسية
أنشأ omas and John Knoll� فوتوشوب يف عام 1988

مع إصدار فوتوشوب 1.0 التايل يف فرباير 1990. وهو محرر 

رسومات نقطية وأصبح املعيار الصناعي السائد لتحرير الصور 

الرقمية. يحتوي يف جوهره عىل مجموعة من األدوات التي تتيح 

للمستخدم تحرير الصور وتجميعها وتكوينها باستخدام طبقات 

وأقنعة متعددة. يعد استخدام الطبقات واألقنعة هذا من 

امليزات األساسية لقوة فوتوشوب. يعني هذا التحرير املستند 

إىل الطبقة أنه ميكنك إنشاء صور معقدة للغاية وإنشاء أعامل 

فنية مذهلة باستخدام هذه الطريقة.

نقاط القوة يف فوتوشوب

يعد فوتوشوب محرًرا عىل مستوى البكسل. أين 

يسمح لك Lightroom بضبط البكسل

يف الصورة ، يتيح لك فوتوشوب التحرك

والتالعب بهم بطريقة ال يشء أقل من السحر

يسمح فوتوشوب بوجود طبقات متعددة تطبق 

عىل الصورة. ميكنك االحتفاظ بالصور والتحرير 

يف طبقات منفصلة والتعديل وفًقا لذلك وبشكل 

مستقل. هذه هو أساس التحرير غري املدمر.

انه ضخم. ضخم محري للعقل. صندوق األدوات 

وحده هو مادة األسطورة ويحتوي عىل كل ما هو 

محرتف املصمم واملصور من أي وقت مىض

تحتاج من قطعة من الربامج. 

ميكنك تسجيل إجراءات محددة داخل فوتوشوب، 

مام يسمح لك بتطبيقها تلك اإلجراءات عىل الصور 

األخرى بنقرة زر واحدة.

ميكنك مزج العديد من الطبقات املختلفة مًعا ، 

إلخفاء مناطق من الصورة إىل حاميته من التعديل ، 

حتى وصوالً إىل مستوى البكسل.

كل يشء ممكن تقريبًا يف فوتوشوب. إذا كان 

بإمكانك تخيل مشهد ، فأنت كذلك قادر عىل 

تحويل صور زفافك إىل ملف معركة فضائية درامية 

 .T-Rex أو لديك صورة من األطفال يلعبون مع

إزالة كائنات ، أضف أشياء ، وملس نغامت البرشة ،

والقامئة تطول وتطول.
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تاريخ فوتوشوب

فوتوشوب: القدرة عىل اإلبداع

يحتوي فوتوشوب أيًضا عىل مجموعة كبرية ومتنوعة من األدوات 

التي تسمح للمستخدم بتحرير صوره بعدة طرق. بشكل عام 

، تغطي األدوات مناطق مثل الرسم والطالء والتنقل واختيار 

املحتوى والنص واإلخفاء والتنقيح. العديد من تحتوي األدوات 

عىل متغريات إضافية تتيح لك أداء مهام ووظائف مختلفة. 

باإلضافة إىل القدرة عىل إنشاء صور وفنون مبنية عىل البكسل 

، ميكنه أيًضا إنشاء النص ومعالجته والتعامل مع عدد من 

تنسيقات الرسوم املتجهة ، مبا يف ذلك ملفات EPS وملفات 

Adobe Illustrator. تحتوي األمناط القدمية من فوتوشوب عىل 

إصدارات موسعة سمحت بإنشاء ومعالجة الرسومات ثالثية 

األبعاد ، يف حني أن فوتوشوب CC ، إصدار خدمة االشرتاك 

املستند إىل السحابة ، يحتوي عىل إمكانات ثالثية األبعاد مضمنة 

بشكل قيايس. ميكن أيضا ، لدرجة محدودة ، استرياد وتحرير 

ملفات الفيديو. ميكن أن تكون الوظيفة الرئيسية للربنامج معزز 

بإضافة العديد من التأثريات اإلضافية الصغرية والربامج التي 

تسمى املكونات اإلضافية. عىل الرغم من أن Adobe لديها عدد 

من املكونات اإلضافية ، مثل Adobe Camera Raw ، إال أن 

رشكات الطرف الثالث هي التي تقوم بتطويرها. تتطلب معظم 

املكونات اإلضافية إصدارات معينة من فوتوشوب ليتم تشغيلها 

، ولكن القليل منها ميكن أن يعمل أيًضا كتطبيقات مستقلة 

لتحرير الصور.

أدوات الوظيفة

التنسيقات واإلصدارات

عندما يتم حفظ مستند فوتوشوب ، فإنه ينشئ ملًفا افرتاضيًا 

يحتوي عىل ملف .PSD متديد. هذا يرمز إىل فوتوشوب 

Document ويحتوي عىل جميع الطبقات والتعديالت أقنعة 

وعنارص شفافة ومحتويات أخرى التي تشكل املستند النهايئ. 

هنالك تنسيق ملف فوتوشوب آخر معروف باسم .PSB ، وهو 

اختصار لـ فوتوشوب Big. هذا التنسيق املستند الكبري الذي 

يتيح لك االستخدام عىل نطاق واسع زيادة أبعاد الصورة وأحجام 

امللفات. طوال حياته ، كان الربنامج

خضعت لعدد كبري من التحديثات وأرقام اإلصدارات. يف عام 

2003 ، تم إصدار أرقام تم استبدالها بـ CS باإلضافة إىل رقم ، 

للتعبري عالمتها التجارية Creative Suite الحالية املستخدمة 

يف الوقت. مل يكن األمر كذلك حتى عام 2013 ، عندما تغريت 

Adobe منوذج أعاملها للتأجري القائم عىل االشرتاك وإدخال 

Creative Cloud

.CC بالالحقة CS العالمة التجارية ، تم استبدال

يف وقت كتابة هذا التقرير ، كان فوتوشوب يف حالة مستقرة

.(CC 2019 (20.0.5 االفراج عن
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احتفظ بالفوتوشوب
محدثا

احتفظ بالفوتوشوب محدثا

احصد فوائد أحدث إصدارات فوتوشوب
اآلن بعد أن انتقل فوتوشوب ومجموعة من منتجات Adobe األخرى 

إىل منوذج االشرتاك ، لديك تطبيق ميكن تحديثه باستمرار مبرور 

الوقت دون الحاجة إىل رشاء إصدار جديد. هذا عىل عكس اإلصدارات 

القدمية من فوتوشوب حيث اشرتيت صندوقًا يحتوي عىل قرص ، 

وقمت بتثبيته واستدعائه. إذا تم اطالق إصدار جديد ، فسيتعني 

عليك رشائه أو الرتقية إىل اإلصدار الجديد. لقد تم استبدال ذلك؛ 

يحتفظ جهاز الكمبيوتر الخاص بك اآلن برابط 

عرب اإلنرتنت مع Adobe بحيث ميكن تحديث 

كل برنامج قمت بتنزيله وتثبيته بشكل متزايد. 

يعد فوتوشوب مثاالً جيًدا ، حيث ميكن أن 

يظهر تحديث يضيف ميزات جديدة ويصلح 

األخطاء يف اإلصدار الحايل. للتأكد من 

تحديث إصداراتك باستمرار ، هناك بعض 

األشياء التي ميكنك القيام بها.
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الكشف عن برنامج الفوتوشوباحتفظ بالفوتوشوب محدثا

 ،Adobe عندما تشرتي خطة اشرتاك معينة من خالل

فإنك تقوم بتنزيل تطبيق Creative Cloud الذي يتيح 

لك إدارة اشرتاكك وتطبيقاتك ومواردك وغري ذلك الكثري. 

تم تحديث التطبيق نفسه ، لكن وظائفه األساسية تظل كام هي.

إذا قمت بالنقر فوق رمز النقاط الثالث ، فسيتم ذلك

إحضار نافذة صغرية تسمى Check للتحديثات. إذا 

قمت بالنقر فوق هذا ، ميكنك إجباره إلعادة فحص 

جميع التطبيقات وتقديم املشورة يف حالة وجودها

أي تحديثات جديدة متاحة حاليًا. هذا ميكن أن يكون آليًا وسنلقي 

نظرة عىل ذلك بعد ذلك.

يف الجزء العلوي من الصفحة عىل اليمني سلسلة من 

الرموز. إذا قمت بالنقر فوق التفضيالت عىل شكل 

ترس ، سرتى ملف التفضيالت املختلفة التي ميكنك 

تغيريها لتناسبك املتطلبات. يحتوي الجزء «عام» عىل 

ارتباط إىل ملف حساب Adobe وحالة التخزين السحايب.

ما يهمنا هو زر التطبيقات. النقر فوق هذا يستدعي 

التحديث التلقايئ نافذة او شباك. هنا ، ميكنك ، ليس 

فقط تشغيل تلقايئ- قم بالتحديث ولكن أيًضا اخرت أيًا 

من ملفاتك املثبتة سيتم تحديث التطبيقات بالفعل. ميكنك 

أيضا أن تجعل تأكد من تطبيق اإلعدادات السابقة عىل التحديث.

اآلن سيتم االحتفاظ بتطبيقاتك تلقائيًا محدث عند 

إصدار Adobe تحديثات جديدة لهم. مزيد من أسفل 

الصفحة، سرتى خيارات لتغيري االفرتايض موقع التثبيت 

وما هي اللغة االفرتاضية سوف يكون.

البقاء يف هذه الصفحة ، إذا نظرت إىل يف الزاوية 

اليمنى العليا ، سرتى تحديث الكل زر. ميكن لهذا 

تحديث جميع التطبيقات التي تم وضع عالمة عليها 

عامليًا حيث يتوفر تحديث. بجانب ذلك يوجد ملف

رمز صغري يتكون من ثالث نقاط يحتوي عىل قامئة منسدلة.

أسفل «جميع التطبيقات» ، أعىل يسار الصفحة ،

هو زر التحديثات حيث ميكنك ذلك الوصول إىل أي 

معلومات التحديث. هذا يفتح صفحة حيث

ميكنك عرض ما ميكن تحديثه مؤخرا تم تحديثه وقامئة 

مبا هو جديد يف كل تطبيق محدث.

عندما تفتح تطبيق Creative Cloud ، أسفل الجانب 

األيرس يتم تقدميك اآلن بقامئة تحتوي عىل التطبيقات 

والفئات وروابط املوارد. إذا قمت بالنقر فوق «جميع 

التطبيقات» ، فيمكنك عرض كل يشء مثبت كجزء من ملف خطة 

االشرتاك

يف حالة فوتوشوب ، إذا قمت بالنقر فوق رمزها ، ميكنك 

عرض وإلقاء نظرة عامة عىل أي ملف صفحة امليزات 

الرئيسية. يوجد فيديو متهيدي ميكنك مشاهدة ، جنبًا إىل 

جنب مع روابط الدورات لتدريبية وأمثلة. يوجد أيًضا ارتباط تشعبي 

.Adobe ملزيد من املساعدة الصفحات املتوفرة عىل موقع
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الواجھة الرئیسیة
هذا هي واجهة مستخدم 

برنامج فوتوشوب الرسومية

يتمتع فوتوشوب بواجهة رائعة ، بامتداد منطقة عمل رمادية 

داكنة، بقاåة أفتح قليال وأرشطة لوحات ونص أبيض حاد. يبدو 

رائًعا ويجعل الصور ثابتة حًقا من الخلفية. دعونا نرى ما يجب 

عليه أن يعرض.

رشيط القوائم
ستجد جميع خيارات القاåة هنا والعديد املزيد من القوائم 

املتداخلة للتحكم يف جميع جوانب محل تصوير. اقرأ 

.ãلتفاصيل أك

لوحة األدوات

ستجد هنا أدوات التحرير الرئيسية الخاصة بك. ال

الصفحات التالية تنظر يف األدوات الفردية و

ماذا Òكنك أن تفعل معهم.

رشيط خيارات األداة

لكل أداة يف اللوحة خيارات، مثل حجم الفرشاة أو النعومة. 

ستجدهم يف هذه املنطقة.

نافذة الوثيقة

سيكون لكل نافذة تفتحها عالمة تبويب خاصة بها للتعرف 

عليه. يتضمن اسم الوثيقة، القياس الحايل ومساحة اللون 

املستخدمة.

تفاصيل املستند

ستجد هنا الحجم املضغوط والحقيقي من وثيقتك. Òكنك 

أيضا استدعاء اآلخرين معلومات مثل أبعاد بكسل الوثيقة.

صورة نشطة
توفر الواجهة الجديدة مساحة أكرب للعمل عىل الصور 

الخاصة بك ، مع أغمق لون الخلفية.

نصيحة مفيدة

Òكنك إعداد مساحات العمل الخاصة بك لتعكس

طريقة عملك واحفظها حتى تتمكن من االنتقال 

برسعة من واحدة إىل أخرى.
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لوحات عاåة

Òكنك إعداد قاåة مخصصة خاصة بك للوحات األلوان 

املستخدمة بشكل متكرر والوصول إليها من خالل النقر 

عىل هذه األزرار.

لوحة طبقة

ستجد هنا طبقات الصورة التي تعمل عليها حالًيا. ستظهر 

الطبقات املوجودة أعىل املكدس فوق الطبقات املوجودة 

أدناه.

خيارات الطبقة

Òكنك هنا إضافة تأث�ات وأ�اط طبقة وتعديالت وخيارات 

أخرى إىل طبقاتك النشطة حالًيا.

املساطر

استخدمها لقياس املواضع عىل صورتك بدقة واسحب 

خطوط االرشاد من هنا للمساعدة يف محاذاة النص 

والطبقات.

لوحات

يتوفر عدد من اللوحات القابلة للتبديل، والتي Òكنك 

.Window ةåاختيارها من قا

خيار مساحة العمل

اخرت من بê ترتيبات مساحة العمل املعدة مسبًقا، Øا يف 

ذلك مساحات العمل 8D وخيارات املستخدم األخرى.
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القوائم

أهم الخيارات هنا هي جديد ... إلنشاء مستند 

جديد، فتح ... لفتح مستند موجود، وحفظه 

لحفظ مرشوعك الحايل بتنسيق ملفه االفرتايض 

وموقعه وحفظ باسم ... مÒ ìنحك الخيار 

للحفظ بتنسيق أو موقع مختلف ولتغي� اسم 

امللف. توجد أيًضا يف قاåة «ملف» القوائم 

الفرعية املهمة «التشغيل اآليل» و «الربامج 

النصية»، والتي توفر معالجة ُدفعات متقدمة 

تحتوي قاåة التحرير عىل العديد من امليزات وخيارات تحرير آلية. القوائم

التي ستجدها مألوفة إذا كنت تستخدم معالج 

كلìت، Øا يف ذلك وظائف النسخ واللصق 

والقص وحتى املدقق اإلمال§، عىل الرغم 

من أنك قد تجد أنه من األرسع استخدام 

اختصارات لوحة املفاتيح لهذه. ستجد أيًضا 

Content-و Strokeو Fill امليزات املفيدة

Freeو Puppet Warpو aware Scale

Transform، باإلضافة إىل ملفات تعريف 

األلوان والقاåة الفرعية للتفضيالت.

قاåة الصورة هي املكان الذي Òكنك 

من خالله إجراء تغي�ات عىل الصورة 

بأكملها، Øا يف ذلك الوضع (نوع اللون)، 

وحجم الصورة، وحجم اللوحة القìشية، 

وتدوير الصورة، ولكن أهم يشء ستجده 

هنا هو قاåة التعديالت الفرعية، والتي 

من املحتمل أن تكون Adobe قد 

حولتها إىل قاåة رئيسية منفصلة يف حد 

ذاتها. ضمن التعديالت، ستجد جميع 

عنارص التحكم يف الصورة الرئيسية، 

مثل السطوع / التباين، واملستويات، 

واملنحنيات، وتدرج اللون / التشبع 

وغ�ها الكث�. ستجد العديد من هذه 

العنارص مكررة يف لوحة طبقة الضبط.

الطبقات هي ميزة حيوية يف فوتوشوب. 

عىل الرغم من ذلك، فإن أهم الخيارات 

هنا هي New، والتي تتيح لك إنشاء 

وتسمية طبقة جديدة وطبقة ضبط 

جديدة، والتي تضيف طبقة تحرير غ� 

مدمرة لصورتك. Òكن أيًضا العثور عىل 

خيارات Merge and Flatten هنا جنًبا 

.Sliceو Mask إىل جنب مع خيارات

نظرة واحدة عىل القوائم وتبدأ يف فهم تعقيد 

وتعدد استخدامات   فوتوشوب

تحتوي الواجهة الرئيسية لربنامج فوتوشوب عىل ما ال يقل عن أحد عرش قاåة وخيار تعليìت، ولكل منها العديد من الخيارات والعديد من القوائم الفرعية اإلضافية املتداخلة. من الرضوري أن تتعرف 

عىل محتويات أهمها، ألنه Øجرد أن تعرف مكان البحث عن كل يشء، ستتمكن من العمل برسعة وكفاءة وثقة أكرب. دعنا نلقي نظرة عىل بعض قوائم القوائم الرئيسية.

ملف

تحرير
طبقة

صورة

طبقةصورةتحريرملف
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يتضمن أحدث إصدار من فوتوشوب 

العديد من خيارات العرض والتعامل 

مع النصوص الجديدة. Òكن العثور 

عىل معظمها يف لوحتي األحرف 

والفقرات املنبثقة عىل êÒ الشاشة أو 

Òكن الوصول إليها من خيار اللوحات 

يف أعىل القاåة، ولكن Òكن العثور 

عىل البقية هنا، Øا يف ذلك النص 

ثالø األبعاد وااللتواء وخيارات اللغة 

األجنبية الخاصة.

Creativeو CS6 شهد كل من فوتوشوب

Cloud إصالًحا شامالً لقاåة الفالتر، مع 

العديد من الخيارات الجديدة، Øا يف ذلك 

ميزة Adaptive Wide-Angle املذهلة. 

هناك فلرت Liquify املشهور، والتصحيح 

التلقا§ لتشويه العدسة، باإلضافة إىل 

مجموعة كب�ة من الفالتر والتأث�ات 

األخرى. ال تذهب بعيدا جدا بالرغم من 

ذلك، فمن األفضل استخدام معظمها 

باعتدال!

تعد قاåة العرض موطًنا لعنارص التحكم 

األساسية يف العرض مثل مستوى التكب� / 

التصغ�، ولكن مرة أخرى سرتغب يف التحكم 

يف تلك التي تستخدم االختصارات لتوف� 

الوقت. ستجد أيًضا عنارص التحكم املفيدة 

جًدا لوظائف Ø ،Snapا يف ذلك خطوط 

االرشاد، وهي رضورية عند تخطيط تصميم 

أو كتابة نص عىل صورة.

أهم الخيارات هنا هي جديد ... إلنشاء 

مستند جديد، فتح ... لفتح مستند 

موجود، وحفظه لحفظ مرشوعك الحايل 

بتنسيق ملفه االفرتايض وموقعه وحفظ 

باسم ... مÒ ìنحك الخيار للحفظ 

بتنسيق أو موقع مختلف ولتغي� اسم 

امللف. توجد أيًضا يف قاåة «ملف» 

القوائم الفرعية املهمة «التشغيل اآليل» 

و «الربامج النصية»، والتي توفر معالجة 

ُدفعات متقدمة وخيارات تحرير آلية. 

القوائم

الكتابة
الفلرت

عرض

نافذة

نافذةعرضالفلرتالكتابة
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تحرك
يستخدم لنقل معلومات البيكسل عىل 

الطبقة النشطة أو التحديد. Òكنك أيضا 

إنشاء تخطيطات متعددة باستخدام 

ميزة لوح الرسم.

القطارة
توفر لك القطارة وقاåة البدائل الواسعة 

الخاصة بها أدوات Òكنها إخبارك باملزيد 

عن الصورة التي تعمل عليها، مثل قيم 

األلوان واألحجام وعدد الكائنات.

بقعة املعالجة
أداة أخرى شهدت بعض التغي�ات يف 

Spot Healing أحدث إصدار، أداة

Tool هي إلزالة العيوب الصغ�ة مثل 

الشعر الضال أو بقع الغبار من صورك.

فرشاة
هذه أداة أساسية ولكنها مفيدة لجميع 

أنواع تحرير الصور والطالء والرسم. 

تشمل البدائل أداة قلم رصاص مفيدة 

بنفس القدر، باإلضافة إىل استبدال 

األلوان وخلطها.

ختم استنساخ
يستخدم ختم النسخ لنسخ منطقة 

واحدة من الصورة إىل أخرى. Òكنه إزالة 

أي عنرص غ� مرغوب فيه يف صورتك.

األلوان وخلطها.

محفوظات الفرشاة
Òكن استخدام فرشاة املحفوظات 

الستعادة مناطق معينة من الصورة 

بشكل انتقا§ إىل حالة سابقة.

املمحاة
كì يوحي االسم، فإن أداة املمحاة هي 

فرشاة خاصة Òكنها حذف مساحة من 

صورة أو طبقة أو تحديد.

تحديد
يتم استخدام التحديد لتحديد مساحة 

من الطبقة النشطة. تتضمن الخيارات 

البديلة شكال بيضاويا وتحديدات صف 

أو عمود واحد.

السو
يستخدم الحبل أيضا إلجراء تحديدات 

املساحة من الطبقة النشطة عن طريق 

النقر فوق أو رسم خط حول املنطقة 

املراد تحديدها.

عصا سحرية
Òكن لهذه األداة تحديد مساحة بناء 

عىل لونها. الخيار البديل هو التحديد 

الرسيع، والذي Òكن استخدامه لطالء 

مساحة يف التحديد الذي تم إنشاؤه.

اقتصاص
شهدت أداة االقتصاص إصالحات كب�ة 

يف املايض، لكنها ال تزال تقوم بنفس 

املهمة. استخدمها لتحديد منطقة 

واحدة من الصورة وتجاهل الباقي.

أداة اإلطار
Òكن استخدام أداة اإلطار إلنشاء 

إطارات حاوية مؤقتة للصور. Òكنك 

إنشاء أي نوع من األشكال وإسقاط 

صورة فيه.

شریط األدوات
دعونا نلقي نظرة عىل أدوات التحرير الرئيسية يف فوتوشوب

ý تتغ� العنارص الرئيسية لرشيط أدوات فوتوشوب كث�ا منذ إدخال الطبقات وأداة النقل 

مع اإلصدار 3.0، يف عام 1994. لقد تغ� الشكل قليال، واستطالة يف عمود واحد لالستفادة 

من الشاشات األكرب اليوم، وقد Äت إضافة عدد قليل من األدوات األخرى، ولكن أي 

شخص عىل دراية بأي إصدار سابق من فوتوشوب سيشعر قريبا بأنه يف املنزل.
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التدرج
Òكن ألداة التدرج تطبيق تعبئة عىل 

مساحة تتالىش تدريجيا من لون إىل 

آخر.األلوان واألحجام وعدد الكائنات.

التكب�
يؤدي ذلك إىل تكب� منطقة من الصورة. 

مرة أخرى، غالبا ما يتم استخدامه عرب 

اختصار، يف هذه الحالة CTRL + أو 

.- CTRL

تحرير رشيط األدوات
Äكنك هذه األداة من تخصيص 

رشيط األدوات إلضافة أو إزالة أدوات 

ملتطلباتك املحددة.

تبديل اللون
يؤدي النقر فوق األيقونة األوىل إىل 

تعيê األلوان إىل اإلعدادات االفرتاضية 

الخاصة بها. تقوم األخرى بتبديل 

الخلفية وألوان املقدمة.

تعيê اللون
يؤدي النقر هنا إىل إظهار لوحة اختيار 

األلوان، والتي تتيح لك اختيار ألوان 

املقدمة أو الخلفية.الخلفية وألوان 

املقدمة.

قناع رسيع
يعد وضع القناع الرسيع طريقة رائعة 

إلجراء اختيارات معقدة باستخدام 

أدوات الرسم والتلوين.املقدمة.

وضع الشاشة
يعد وضع القناع الرسيع طريقة رائعة 

إلجراء اختيارات معقدة باستخدام 

أدوات الرسم والتلوين.املقدمة.

تحتوي معظم األدوات املوجودة يف 

رشيط األدوات عىل خيارات بديلة، يشار 

إليها بالسهم الصغ� أسفل األيقونة 

وÒينها. انقر مع االستمرار عىل األيقونة 

لرؤية القاåة البديلة املنبثقة. يوضح هذا 

الرسم التخطيطي القوائم البديلة لكل 

أداة. Òكنك تحريك رشيط األدوات عن 

طريق سحب الحد يف األعىل، أو التبديل 

مرة أخرى إىل املظهر القديم املكون من 

عمودين بالنقر فوق السهم املزدوج.

لطخه
Òكن استخدام أداة التلطيخ وخياراتها 

ملزج وتغي� األلوان والتفاصيل يف 

الصورة.

حرق
يعتمد Burn وبدياله Dodge و 

Sponge عىل تقنيات الغرفة املظلمة 

الفوتوغرافية ويستخدمان لتفتيح الصور 

وتغميقها بشكل انتقا§.

قلم
تستخدم أداة القلم لرسم منحنيات 

ناعمة للخطوط أو التحديدات، 

باستخدام يشء يسمى منحنيات 

Ò .Bezierكن أن تنتج نتائج رائعة.

الكتابة
أداة الكتابة هي منطقة أخرى استمرت 

يف تلقي العديد من التحديثات 

واإلصالحات وهي اآلن جزء من نظام 

نيص قوي.Ò .Bezierكن أن تنتج نتائج 

رائعة.

تحديد املسار
يتم استخدام املسارات ألغراض عديدة 

يف فوتوشوب. استخدم هذه األداة 

وبديلها لتحديد مسار لالستخدام.

Ò .Bezierكن أن تنتج نتائج رائعة.

خط
تستخدم أداة الخط وبدائلها إلنشاء 

أشكال ومسارات عىل صورك. إنه مفيد 

جدا لعمل الرسومات وإضافة األسهم 

واألشكال املخصصة.Ò .Bezierكن أن 

تنتج نتائج رائعة.

اليد
تستخدم أداة اليد للتنقل حول صورة 

كب�ة. وغالبا ما يتم استخدامها من 

خالل رشيط املسافة عىل لوحة املفاتيح.

نصيحة مفيدة
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اختصارات لوحة 
المفاتیح

هناك داåا طريقة أرسع للقيام بكل يشء تقريباً يف فوتوشوب

من أفضل ميزات فوتوشوب هو قاåته الضخمة من اختصارات لوحة املفاتيح القابلة للتخصيص بالكامل. Òكن الوصول إىل جميع وظائف الربنامج تقريباً برسعة عن طريق الضغط 

عىل مجموعات مختلفة من املفاتيح وØجرد أن تتعلم هذه االختصارات، فإن س� العمل الخاص بك سوف يرسع بشكل كب�. Òكنك أيضاً إعداد عملياتك األكã استخداماً.

نصيحة مفيدة

سيؤدى تعلم اختصارات لوحة املفاتيح إىل 

ترسيع عملية التحرير وÒكنك أيضا إعداد 

اختصاراتك يف قاåة «تحرير». فقط كن عىل 

دراية بإنشاء «تضاربات االختصارات» حيث 

يكون االختصار املخصص هو نفسه االختصار 

االفرتاض الحايل.

تخصيص االختصارات

ستجد قاåة تفضيالت اختصارات لوحة املفاتيح يف أسفل قاåة 

تحرير عىل الرغم من أنها تحتوي بطبيعة الحال عىل اختصار

لوحة املفاتيح الخاص بها Ctrl + K + Alt + ShiÜ. ستجد 

قاåة شاملة لجميع وظائف فوتوشوب مقسمة إىل عناوين

فئات تطابق أسìء القوائم الرئيسية. ستجد العديد من 

العمليات بالفعل االختصارات االفرتاضية الخاصة بها. Òكنك 

بسهولة تغ� هذه أو حتى إضافة جديدة خاصة بك. لتطبيق 

اختصار عىل عملية ما، حدد موقعها أوال يف القاåة ثم انقر يف

املساحة املوجودة عىل êÒ االسم. ستظهر نافذة نصية صغ�ة 

وسيظهر هنا املفتاح التايل أو مجموعة املفاتيح التي تضغط

عليها. إذا كان تم استخدام املجموعة بالفعل بواسطة اختصار 

اخر سرتى اشعاراً يحذرك من هذا ويسألك عì إذا كنت تريد

متابعة التغي�. إذا نقرت عىل قبول فسيتم تطبيق االختصار 

الجديد عىل الفور. كن حذراً عند إنشاء اختصارات خاصة بك

بحيث ال تقوم بالكتابة فوق بعض االختصارات االفرتاضية 

املفيدة عن طريق الخطأ.
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بعض االختصارات االفتراضیة المفیدة

مالحظة ھامة

فیما یلي بعض االختصارات األكثر استخداما لتحریر الصور. ھناك الكثیر بالطبع، ولكن األمر یستحق قضاء بعض الوقت في 
حفظ ھذه األشیاء. ستعمل بكفاءة وستجعل حیاتك أسھل بكثیر.

إنشاء مستند جدید

نسخ إلى الحافظةتكبیر طریقة العرضالمستویاتإنشاء طبقة جدیدة

قص الى الحافظة تصغیر طریقة العرض المنحنیات إغالق المستند الحالي

تغییر حجم حرتناسب على الشاشةزیادة حجم الفرشاةإغالق جمیع المستندات

تشغیل االنجذاب أو إیقاف تشغیلھ تكبیر ٪۱۰۰ تقلیل حجم الفرشاة حفظ المستند الحالي

تحدید الكل على الطبقة الحالیةإظھار المساطرجلب الطبقة الحالیة إلى األعلىحفظ باسم

إلغاء تحدید الكل إظھار الشبكة أو إخفاؤھا نقل الطبقة الحالیة ألعلى التراجع عن الخطوة األخیرة

مساعدةإظھار األدلة أو إخفاؤھانقل الطبقة الحالیة ألسفلتبدیل الحالة األخیرة

لصق من الحافظةعكس التحدیدإعادة الخطوة األخیرة

Ctrl عىل جهاز الكمبيوتر، يبدو مفتاح

لالختصارات الخاص بك هكذا عىل لوحة 

مفاتيح Windows قياسية. إذا كنت 

تستخدم جهاز كمبيوتر ورأيت تعليìت يف 

 ìف ،Cmd هذا العنوان الستخدام مفتاح

عليك سوى استخدام Ctrl بدال من ذلك. 

Ctrl يتم استبدال املفتاح ،Mac عىل كمبيوتر

Øفتاح Cmd عىل لوحة مفاتيح Mac قياسية. 

إذا كنت تستخدم Mac ورأيت تعليìت يف هذا 

العنوان الستخدام املفتاح Ctrl، فì عليك سوى 

استخدام مفتاح Cmd بدال من ذلك.
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استخدام الطبقات
فهم الطبقات أمر أسايس لتحرير فوتوشوب

تم تقديم مفهوم الطبقات ألول مرة مع فوتوشوب 3.0

يف عام 1994، وأصبح جوهر تحرير صور فوتوشوب، 

باإلضافة إىل تقليده من قبل كل برنامج تحرير صور 

آخر يف السوق. الطبقات هي بالضبط ما تبدو عليه. 

يتم تكديس عنارص الصورة وعرضها برتتيب تنازيل. نظرا 

ألن الطبقات Òكن أن تتضمن شفافية، Òكن أن تكون 

الطبقات السفلية مرئية من خالل الطبقات األعىل. Òكن 

تطبيق التأث�ات واملعايرات والعمليات عىل الطبقات 

الفردية، أو عىل جميع الطبقات يف وقت واحد. Òكنك: 

تحريك الطبقات بالنسبة لبعضها البعض، تغي� ترتيب 

الطبقات يف املكدس، تشغيل الطبقات أو إيقاف تشغيلها 

وحذف الطبقات، دون التأث� عىل الطبقات األخرى. 

يبدو أن بعض األشخاص يجدون صعوبة يف االلتفاف 

حول مفهوم الطبقات، لذا فإن أفضل طريقة للتفك� فيها 

هي كومة من األلواح الزجاجية مع العنارص التي تشكل 

الصورة املرسومة عليها، مع النظر إليها من األعىل ملعرفة 

كيفية تكديسها.

الطبقات لديها عدد من املزايا. لسبب واحد، فإن القدرة 

عىل تغيري عنرص واحد عىل طبقة واحدة دون التأثري عىل 

الطبقات األخرى تعني أنه ميكنك تحرير صورتك بشكل 

غري مدمر. عىل سبيل املثال، إذا كنت ترغب يف إجراء 

عملية عىل طبقة ولكنك لست متأكدا من كيفية ظهورها، 

فام عليك سوى إنشاء طبقة مكررة، وتعيني األصل ليكون 

غري مريئ، ثم إجراء التحرير عىل النسخة. إذا مل تعجبك 

النتيجة، فيمكنك ببساطة حذفها والعودة إىل األصل. 

هناك أربعة أنواع رئيسية من الطبقات. هناك طبقات 

بكسل، والتي تحتوي عىل العنارص الرسومية للصورة. 

هناك طبقات نصية، تحتوي عىل معلومات نصية ميكن 

تحريرها وتغيري حجمها. هناك طبقات متجهة، تحتوي 

عىل معلومات متجهة مثل األشكال 

ومسارات العمل، ثم هناك طبقات 

معايرة، والتي تحتوي عىل أوامر مضمنة 

تؤثر عىل الطبقة أدناه مبارشة. سنلقي 

نظرة عىل طبقات املعايرة مبزيد من 

التفصيل يف الصفحات التالية. هناك جانب 

سلبي الستخدام الطبقات، وهذا هو أحجام 

امللفات التي تولدها. تؤدي إضافة الطبقات واملعلومات 

التي ترافقها إىل زيادة حجم امللف بشكل كبري، لذلك 

عندما تنتهي من التحرير وتريد حفظ الصورة التي قمت 

بإنشائها، عادة ما يكون من الجيد تسوية الصورة، والتي 

تدمج جميع الطبقات معا يف صورة واحدة.

خلف

وسط

أمام

Shi� انقرفوق طبقة ، واضغط مع االستمرار عىل مفتاح

عىللوحة املفاتيح الخاصة بك وانقر فوق طبقة أخرى 

لتحديدعدة طبقات.

نصيحة مفيدة
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أ

أ ب ج د

ب ج د
طبقة املعايرة

بديل لقاåة الطبقة الرئيسية، وهنا Òكنك إضافة 

جميع تأث�ات الضبط مثل املستويات والسطوع 

والتباين والتشبع.

مجموعة جديدة
ينشئ مجموعة طبقات جديدة، حيث 

Òكنك سحب الطبقات وإفالتها، مì يساعدك 

عىل تنظيم الطبقات يف تركيبة معقدة كب�ة.

طبقة جديدة
يؤدي النقر فوق هذا الزر إىل إنشاء 

طبقة فارغة جديدة فوق الطبقة 

النشطة حاليا مبارشة.

حذف طبقة
يفعل بالضبط ما كنت تتوقعه أن يفعل. 

انقر لحذف الطبقة النشطة حاليا، أو 

اسحب طبقة إىل الزر لحذفها.

فالتر الطبقة
اخرت عرض نوع واحد فقط من الطبقات، أو جميعها، 

وبتحديد القاåة املنسدلة Òكنك تحديد الرتتيب الذي 

تعرضها به.

العتامه
يتحكم يف مدى شفافية الطبقة، ومقدار الطبقة أدناه التي 

ستظهر من خاللها. Òكنك استخدام رشيط التمرير أو 

القيمة الرقمية.

وضع املزج
يحدد كيفية تفاعل الطبقة مع الطبقة املوجودة تحتها. 

Òكن تغي�ها لكل طبقة واحدة تلو األخرى، أو ملجموعة.

ملء
عىل غرار العتامة، ولكنه يعمل فقط عىل معلومات 

البكسل، متجاهال خيارات املزج وتأث�ات الطبقة.

أقفال الطبقة
بالنقر فوق هذه األزرار، Òكنك قفل الطبقة من أي نشاط 

آخر. Òكن قفل الشفافية وبكسل الصورة واملوضع بشكل 

مستقل عن بعضها البعض.

طبقة النص
هناك عدة أنواع مختلفة من الطبقات. طبقات النص، ليس 

من املستغرب، تحتوي عىل أحرف نصية.

خلفية
طبقة الخلفية هي الطبقة السفلية االفرتاضية، وتبدأ داåا 

مقفلة عندما تفتح وثيقة فوتوشوب جديدة.

ربط الطبقات
قم بتمييز بضع طبقات ثم انقر فوق هذا الزر لربط 

الطبقات. ستؤثر أوامر التحويل والنقل عىل كل الطبقات 

املرتبطة.

قناع الطبقة
أضفقناعاً إىل طبقة مبنية عىل البكسل ، لكشف 

املعلوماتأو إخفائها ، باستخدام األسود لإلخفاء أو األبيض 

للكشف.

أ�اط الطبقة
تتيح لك هذه اللوحة إضافة تأث�ات مثل الظل الساقط 

والحواف املشطوفة والتوهج الداخيل وتراكب التدرج وغ� 

ذلك الكث�.

رؤية
يؤديالنقر فوق مقلة العê ببساطة إىل جعل الطبقة 

وجميعتأث�اتها غ� مرئية. أيضاً ،Alt  + النقر بزر 

املاوساأليرس لعرض تلك الطبقة Øفردها.

لوحة الطبقات
تعد معرفة طريقك حول لوحة الطبقات أمرا حيويا إذا كنت ترغب يف تحقيق أقىص استفادة من هذه امليزة.
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طبقات 
المعایرة

طريقة رائعة لتحرير صورك دون إتالفها

عىل الرغم من وجود العديد من خيارات التحرير يف قاåة 

Image > Adjustment، إال أن جميعها تشرتك يف يشء 

واحد. عندما تطبقها عىل صورة، يكون التأث� ، يكون 

مدمرا ، ألنها تتجاهل املعلومات من الصورة األصلية. عىل 

سبيل املثال، إذا قمت بتطبيق Curves، الصبغة/التشبع، 

ثم أضفت تأث� فلرت الصور، فهذه ثالث عمليات تجاهلت 

املعلومات، كل واحدة منها تقلل من جودة الصورة. 

إذا قمت بتطبيق عملية بشكل متكرر، مثل تصحيحات 

منحنيات متعددة، فستتمكن بالفعل من رؤية التدهور. 

الطريقة الوحيدة للرتاجع عن الرضر الذي أحدثته هذه 

التعديالت هي العودة إىل إصدار سابق باستخدام الرتاجع 

أو لوحة املحفوظات، ولكن هذا أيضا يرتاجع عن كل 

ما تبذلونه من التحرير الالحق أيضا. هذا التدهور أسوأ 

بكث� مع 8 بت مقارنة بالصور 16 بت، نظرا لوجود 

معلومات أقل للبدء بها.

من املستحيل تجنب تدهور الصورة هذا متاما، ولكن 

باستخدام طبقات الضبط، ميكننا تقليله قدر اإلمكان. تقع 

طبقات املعايرة فوق طبقة البيكسل يف املكدس ويتم 

تطبيق تأثرياتها يف الوقت الفعيل أثناء عرض الطبقات. بهذه 

الطريقة إذا غريت رأيك بشأن تأثري ما، أو كنت ترغب يف 

تغيريه بعد تطبيقه، فلن يكون لتغيريك أي تأثري آخر عىل 

الطبقة املوجودة أسفله وال يتم تطبيق تدهور الصورة 

حتى يتم دمج الطبقات عند تسوية الصورة. ميكنك تطبيق 

طبقات املعايرة بعدة طرق. أوال، ستجد قامئة بالطبقات 

املتوفرة يف قامئة طبقة > طبقة معايرة جديدة. ثانيا، إذا 

كان لديك لوحة املعايرات مفتوحة (وهي مفتوحة يف 

مساحة عمل الواجهة االفرتاضية)، فيمكنك النقر فوق الزر 

الخاص بالطبقة التي تريد تطبيقها. ثالثا، ميكنك النقر فوق 

الزر األوسط يف أسفل لوحة الطبقة. كل هذه، تقدم بالضبط 

نفس قامئة الخيارات وتنتج نفس النتائج.
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لوحة طبقة الضبط

 السطوع  التباين

تحريرنطاق الدرجة اللونية للصورة.

فلرت الصور

أضف مجموعة ألوان مخصصة إىل الصور.

املستويات

ضبطاللون ونطاق الدرجة اللونية.

مازج القنوات

إنشاء صور ملونة أو رمادية.

املنحنيات

اضبط النقاط من خالل نطاق الدرجة اللونية.

البحث عن األلوان

أضف تأث�ات ألوان محددة مسبقا إىل الصور.

التعرض

ضبطنطاق التعرض للصور.

عكس

يعكس ألوان الصورة مثل السلبية.

حيوية

قم بتحسê األلوان األقل تشبعا أوال.
تتايل لو%

اضبط عدد مستويات الدرجة اللونية

الحد الفاصل

تحويل إىل صورة نقطية باألبيض واألسود

توازن األلوان

أضف لونا إىل الظالل واإلبرازات.

لون انتقا§

تغي� األلوان األساسية الفردية.

أبيض وأسود

تحويل إىل رتابة أو تدرج الرمادي.

خريطة التدرج

تعيê صورة إىل تعبئة تدرج مخصصة

انقر فوق أي من هذه األزرار إلنشاء طبقة معايرة جديدة عىل الفور.

درجة اللون/ التشبع

تغي� اللون والتشبع والخفة

قبل وبعد

تم التقاط صورة الحياة الربية هذه عىل كامريا رقمية حديثة. تم تصوير املوضوع يف يوم 

مرشق ولكن ملبد بالغيوم قليال ويعا� من القليل من التعرض الناقص. من خالل تطبيق 

تعديالت املستويات والتشبع وتوازن األلوان عىل الصورة، تم تشبع األلوان وتحسني السطوع 

والتباين إلعادة بعض الثقب، مع زيادة التفاصيل والدفء أيضا.

قبل

بعد
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استخدام أقنعة 
الطبقة

أضف تأث�ات غ� مدمرة باستخدام أقنعة الطبقة

 ãأن وظيفة القناع الرسيع هي طريقة سهلة لتحرير صورك بشكل انتقا§، فإن الطريقة األك êيف ح

تقليدية هي استخدام أقنعة الطبقة. ميزة هذه الطريقة هي أنها غ� مدمرة، لذلك إذا ý تحب النتائج، 

Òكنك فقط العودة والبدء من جديد. كì أنه قابل للتكرار، ألنه Òكنك استخدام نفس القناع لتأث�ات 

متعددة، مì يوفر لك الوقت والجهد. يف هذا الربنامج التعليمي الرسيع، سنستخدم قناع الطبقة 

لتطبيق تأث� انتقا§ أحادي اللون أو استخراج اللون. سنبدأ بهذه الصورة املرشقة لسيارة 3D تم 

إنتاجها. ستبقى الدرجات الحمراء ملونة بينì سيتم تغي� بقية الصورة إىل األبيض واألسود.

 للبدء، انقر بزر املاوس األمين عىل الصورة املصغرة للصورة 

يف لوحة الطبقات وحدد Duplicate Layer من القامئة. 

بدالً من ذلك، انقر واسحب مصغر الطبقة يف اللوحة إىل زر 

طبقة جديدة يف أسفل اللوحة، والذي سيؤدي أيًضا إىل تكرار الطبقة.

بعد ذلك، قم بتنشيط الطبقة الجديدة بالنقر فوقها يف 

اللوحة ثم النقر فوق الزر Add Layer Mask أسفل 

اللوحة.

سيظهر مربع أبيض يف لوحة الطبقات ميثل القناع الجديد. 

انقر نقرًا مزدوًجا فوق هذا وستخرج لوحة قناع الطبقة. 

تتيح لك هذه اللوحة تكوين القناع بعدة طرق.

قبل
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انقر فوق الزر نطاق األلوان وسرتى نافذة جديدة تظهر 

مع منتقي نطاق األلوان وسيتغري املؤرش إىل أداة القطارة 

انقر عىل الهيكل األحمر للسيارة واضبط أرشطة التمرير 

بحيث يتم تحديد أكرب قدر ممكن من اللون، ولكن ال يوجد أي من 

الخلفية. انقر فوق موافق عندما تكون سعيدا.

اآلن لدينا قناع يغطي شكل السيارة ولكن ما نحتاجه هو 

قناع يرتك اللون املختار، بينام يغطي كل يشء آخر، لذلك 

انقر فوق زر عكس الذي يبدل القناع والخلفية. هذا يخلق 

بشكل فعال ثقبا يف الطبقة التي من خاللها ستكون طبقة الخلفية 

مرئية.

بعد ذلك، ميكننا تطبيق التأثري عىل الطبقة العليا. لهذا، 

سنستخدم خيار القامئة باألبيض واألسود، ألنه تأثري رسيع 

وسهل. ستجده يف صورة > قامئة املعايرات.

ميكن استخدام قناع الطبقة إلنتاج أي نوع من التأثري 

االنتقايئ مثل هذا والجزء األكرب منه هو أن الصورة األصلية 

ال تزال سليمة يف طبقة الخلفية، لذلك إذا كنت غري راض 

عن النتيجة النهائية، فيمكنك فقط حذف طبقة التأثري والبدء من 

جديد. ومع ذلك، كام ترون، فإن التأثري يعمل بشكل جيد.

ميكنك ضبط بارامرتات تأثري األبيض واألسود 

باستخدام أرشطة التمرير املوجودة يف النافذة التي 

تظهر. النتائج هي مسألة ذوق شخيص، لذا اضبط 

البارامرتات حتى تصبح سعيدا.

بعد

تذكر دامئا أن أقنعة الطبقة ال متحو أيا من تفاصيل الطبقة، 

بل تجعل بعض التفاصيل غري مرئية دون حذفها. ويشار 

إىل ذلك باسم تحرير الصور غري املدمر.

نصيحة مفيدة
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أدوات االختیار
تسمح هذه التقنية األساسية بطرق متعددة لعزل مناطق محددة من صورتك

يف حê أن وظيفة القناع الرسيع هي طريقة سهلة لتحرير صورك بشكل انتقا§، فإن 

الطريقة األكã تقليدية هي استخدام أقنعة الطبقة. ميزة هذه الطريقة هي أنها غ� 

مدمرة، لذلك إذا ý تحب النتائج، Òكنك فقط العودة والبدء من جديد. كì أنه قابل 

للتكرار، ألنه Òكنك استخدام نفس القناع لتأث�ات متعددة، مì يوفر لك الوقت والجهد. 

يف هذا الربنامج التعليمي الرسيع، سنستخدم قناع الطبقة لتطبيق تأث� انتقا§ أحادي 

اللون أو استخراج اللون. سنبدأ بهذه الصورة املرشقة لسيارة 3D تم إنتاجها. ستبقى 

الدرجات الحمراء ملونة بينì سيتم تغي� بقية الصورة إىل األبيض واألسود.

إذا نظرت عرب الجزء العلوي األيرس من رشيط القوائم الخاص بك، 

فسرتى أن هناك خيارات أدوات شائعة لجميع أدوات التحديد. بعد 

زر الصفحة الرئيسية ومنتقي األداة املعê مسبقا هì خيارا التحديد. 

صف األزرار األربعة هو: تحديد جديد، وهو اإلعداد االفرتايض؛ 

إضافة إىل التحديد، والذي Òكن أيضا تنشيطه مؤقتا عن طريق 

الضغط باستمرار عىل مفتاح ShiÜ؛ طرح من التحديد، يتم تنشيطه 

أيضا بواسطة مفتاح Alt؛ وتقاطع مع التحديد، الذي يحدد فقط من 

املناطق التي حددتها بالفعل.

الخيار التايل هو Feather، الذي يخفف من حافة التحديد استنادا 

إىل عدد البيكسالت التي تدخلها يف حقل إدخال Feather هذا مفيد 

للتأث�ات التدريجية حيث ال تريد حافة صلبة حول اختيارك النشط. 

إذا كنت تريد املزيد من التحكم، فيمكن ضبط حافة التحديد بشكل 

أكرب باستخدام قاåة تحسê الحافة يف CS6 أو التحديد والقناع يف 

فوتوشوب CC، والتي تستخدم تقنيات متطورة للكشف عن الحواف 

لتحديد األشياء تلقائيا حول أشياء مثل الشعر الناعم أو الحواف 

الناعمة وغ� الواضحة. يتم منحك عددا من الخيارات واألدوات 

للتحكم يف مقدار التحسê والتعديل الذي تريد تطبيقه عىل اختيارك.

قبل وبعد

تحسین الحافة

ميكنك استخدام أداة التحديد الرسيع لطالء تحديد برسعة 

باستخدام طرف فرشاة دائري قابل للتعديل. أثناء السحب، 

يتوسع التحديد إىل الخارج ويبحث تلقائيا عن الحواف 

املحددة يف الصورة ويتبعها. إذا مل تكن األداة مرئية يف 

رشيط األدوات؛ اضغط باستمرار عىل أداة العصا السحرية 

لرؤية القامئة املنبثقة مع الخيارات اإلضافية املتاحة لك.

نصيحة مفيدة
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إنشاء اختيار من شكل بيضاوي الشكل من أي حجم أو نسبة. ما 

 ìعليك سوى النقر والسحب إىل الحجم والشكل اللذين تحتاجه

والضغط باستمرار عىل املفتاح ShiÜ لرسم دائرة. إذا ضغطت 

باستمرار عىل املفتاح Alt، توسيط القطع الناقص عىل نقطة البداية.

هذا هو نفس إطار تحديد العمود الواحد، ولكن هذه املرة يحدد 

صفا أفقيا واحدا من وحدات البكسل. كì هو الحال مع خيار إطار 

تحديد عمود واحد، انقر بالقرب من املنطقة التي تريد تحديدها ثم 

اسحب إطار التحديد إىل املوقع املحدد.

تتيح لك هذه األداة طالء تحديد وتستخدم اكتشاف الحافة ملحاولة 

مطابقة التحديد مع أقرب حافة صلبة يف الصورة. مرة أخرى، غالبا ما 

يكون مجرد تقريب وسيواجه مشاكل مع حواف التباين غ� الواضحة 

أو املنخفضة.

ينشئ هذا الخيار تحديد عمود عمودي واحد فقط من وحدات 

البكسل. هذا مفيد لرتتيب االختيارات أو االقتصاصات األخرى التي 

تكون كب�ة جدا. انقر بالقرب من املنطقة التي تريد تحديدها، ثم 

اسحب إطار التحديد إىل املوقع املحدد.

يستخدم الحبل أيضا إلجراء تحديدات املساحة من الطبقة النشطة، 

ولكن هذه املرة Òكن أن يكون الشكل غ� منتظم، ويتم Äييزه 

بالنقر فوق أو رسم خط حول املساحة املراد تحديدها. اربط السو 

الخاص بك عند النقطة التي بدأت فيها يف إغالق التحديد.

تتيح لك هذه األداة إجراء تحديدات من مناطق من نفس اللون 

والسطوع ومن خالل ضبط التفاوت وما إذا كانت ستحدد مناطق 

متجاورة أم ال ، Òكنك استخدامها للقيام بأشياء مثل تحديد كل 

السìء تلقائيا يف صورتك.

قم بتحديد مساحة مستطيلة من أي حجم أو نسبة عرض إىل ارتفاع. 

ما عليك سوى النقر والسحب إىل الحجم الصحيح. اضغط باستمرار 

عىل املفتاح ShiÜ لتقييد التحديد إىل شكل مربع واستخدم مفاتيح 

األسهم لنقل منطقة التحديد.

تستخدم هذه األداة اكتشاف الحواف ملحاولة مطابقة تحديدك مع 

حواف الهدف يف الصورة. Òكنك ببساطة رسم خط أقرب ما Òكن 

إىل ما تريد ويجب أن ينجذب تلقائيا إىل الحافة. يعمل بشكل أفضل 

عىل املناطق عالية التباين.

يتيح لك الحبل املضلع رسم خط من نقطة إىل نقطة حول هدفك. 

Òكنه فقط رسم خطوط مستقيمة، ولكن باستخدام أقسام قص�ة 

جدا، من املمكن تقريب خط منحني. لرسم خطوط منحنية، تحتاج 

إىل استخدام أداة القلم.

التحدید المستطیل

السو التحدید المغناطیسي

السو التحدید المضلع

تحدید عمود واحد

السو

العصا السحریة

تحدید بیضاوي الشكل

تحدید صف واحد

اختیار سریع
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إجراء 
االختیارات

تعد القدرة عىل تحديد وتعديل جزء فقط من الصورة أمرا أساسيا لكيفية عمل 

فوتوشوب

واحدة من أهم امليزات األساسية لربنامج فوتوشوب هي القدرة عىل تعديل جزء 

فقط من الصورة، مع ترك الباقي دون تغي�. الطريقة التي نقوم بها بذلك هي 

باستخدام التحديدات، وهناك العديد من األدوات وعمليات القاåة التي Òكننا 

استخدامها ملساعدتنا يف تحقيق ذلك. بعد أداة النقل، تكون األيقونات الثالثة 

التالية عىل لوحة األدوات كلها أدوات تحديد، مÒ ìنحك مجموعة واسعة من 

الطرق لعزل مساحة من صورتك. بعضها يدوي بالكامل، بينì يستخدم البعض 

اآلخر درجات متفاوتة من األÄتة. أدوات التحديد األساسية هي أدوات التحديد 

املستطيلة والبيضاوية. يسمح لك كالهì بتحديد شكل بسيط يدويا من أي 

حجم، أو بحجم ثابت أو نسبة عرض إىل ارتفاع. Òكنك تحديد عدة مناطق، إما 

بشكل منفصل أو متصلة معا، وبحافة صلبة أو حافة متدرجة الوضوح. تتيح 

لك أدوات Lasso املختلفة تحديد منطقة ذات شكل غ� منتظم، مرة أخرى مع 

خيار حافة متدرجة الوضوح. Òكنك رسم املنطقة يدويا، أو استخدام خطوط من 

نقطة إىل نقطة للحصول عىل دقة أكرب. دعونا نلقي نظرة عىل عملية االختيار، 

ونفحص الخيارات املختلفة املتاحة.

مالحظة ھامة

تعمل أداة التحديد البيضاوي بنفس الطريقة التي تعمل 

بها اداة التحديد املستطيل، ولكنها ترسم شكال منحنيا.

كام هو الحال مع التحديد املستطيل، ميكنك تعيني 

الحجم أو نسبة العرض إىل االرتفاع. نسبة ١x١ ترسم 

دائرة، والنسب األخرى ترسم عالمات الحذف من مختلف 

األحجام.

لرسم قطع ناقص حول التحديد، تخيل أنه يف الواقع 

مستطيل، ابدأ من زاوية واحدة واسحب إىل الزاوية 

املقابلة قطريا. قد يكون هذا صعبا للوصول إىل اليمني، 

لذلك بدال من ذلك اضغط باستمرار عىل مفتاح Alt وابدأ من وسط 

املكان الذي تريد أن يكون فيه القطع الناقص.
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لنبدأ بأبسط أداة اختيار، التحديد املستطيل. يتم استخدام 

لرسم مربع، انقر فوق نقطة تريد أن تكون فيها إحدى هذا، كام يوحي االسم، الختيار أشكال مستطيلة بسيطة.

الزوايا، ثم اضغط باستمرار واسحب إىل الزاوية املقابلة 

قطريا. سرتى سطر ”مسرية النمل» يف مربع التحديد يظهر 

بعد املؤرش.

إذا كنت تستخدم أداة حاوية الطالء مللء املساحة التي 

حددتها، فسرتى أن الحواف حادة جدا.

ميكنك رسم مستطيل حر، أو إصالح الحجم أو نسبة العرض 

إىل االرتفاع باستخدام خيارات األداة. دعونا نرسم اختيارا 

.١xمربعا مثاليا عن طريق تعيني نسبة ١

هذه املرة إذا قمت برسم تحديد وملئه، فسرتى أن الحواف 

غري واضحة للغاية، مع وجود خط التحديد «مسرية النمل» 

يف منتصف املنطقة املموهة.

إلجراء تحديد ذو حواف ناعمة، اكتب رقاًم يف مربع الحد 

املتدرج. كلام زاد العدد، كلام كانت الحافة أكرث ضبابية.

يعد تحديد الحبل املضلع مثاليا إذا كنت ترغب يف قص 

أو نسخ شكل معقد من خلفية، عىل سبيل املثال لجعله 

جزءا من صورة أخرى. إنه مفيد بشكل خاص عندما يكون 

ملوضوعك الكثري من الحواف املستقيمة واملنتظمة التي 

يسهل متابعتها.

باستخدام الحبل املضلع، انقر حول حافة املنطقة التي تريد 

تحديدها. عند إكامل الحلقة، أو النقر نقرا مزدوجا، يتم 

إكامل التحديد وسرتى حدود «مسرية النمل».

لتحديد أشكال أكرث تعقيدا، فإن الخيار األفضل هو أداة 

الحبل املضلع، أو إذا كنت ترغب يف الرسم يدويا، فإن أداة 

Lasso هي األداة التي يجب البحث عنها. قد يكون الرسم 

الحر غريبا جدا باستخدام املاوس، ولكن مع القليل من 

املامرسة ميكنك استخدامه بثقة.

اختیار منطقة بسیطة

إجراء االختيارات

إذا كنت تريد تحديد أكرث من منطقة واحدة أو اإلضافة إىل 

Shi� التحديد الحايل، فإن الضغط باستمرار عىل املفتاح

سيضع األداة مؤقتا يف وضع «إضافة إىل التحديد».

نصيحة مفيدة

أداة السو مضلعة
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أدوات فرشاة 
المعالجة

نظف العيوب البسيطة وبقع الغبار والشعر الضال باستخدام أدوات فرشاة 

املعالجة

حتى مع وجود كام�ا رقمية حديثة، قد تحتوي صورك عىل 

عيوب طفيفة. رØا يكون مجرد شعر ضال أو عيب جلدي 

غ� مرحب به يف صورة شخصية، أو رØا Äكن بعض الغبار 

من الوصول إىل جهاز االستشعار الخاص بك، مì تسبب يف 

بقع داكنة عىل صورتك. مهì كان السبب، يف بعض األحيان 

تحتاج إىل إزالة بعض امليزات الصغ�ة من صورك وأفضل 

األدوات لذلك هي أدوات املعالجة. هناك خمس أدوات 

للشفاء يف فوتوشوب، والتي Òكنك معرفة ما إذا كنت تنقر 

مع االستمرار عىل أيقونة أداة فرشاة معالجة البقع يف لوحة 

األدوات.

فرشاة املعالجة هي إرث من اإلصدارات القدÒة من فوتوشوب. إنها 

تقوم بنفس وظيفة فرشاة شفاء البقع، ولكنها أقل تطورا. إنها تعمل 

بنفس الطريقة التي تعمل بها أداة ختم االستنساخ. لعالج عيب، 

تحتاج أوال إىل تعيê نقطة عينة بالنقر فوق منطقة ذات نسيج 

مìثل أثناء الضغط باستمرار عىل املفتاح Alt، ثم طالء العينة فوق 

العيب. كì هو الحال داåا، عندما يتعلق األمر بتقنيات املعالجة 

واالستنساخ، فإن الدقة هي املفتاح. قد تجد أن األمر قد يستغرق 

عدة محاوالت للحصول عىل نسيج جيد ال يربز عىل أنه مستنسخ.

تم تقديم أداة تحريك مدرك للمحتوى يف فوتوشوب CS6. الفكرة 

هي أنه Òكنك ببساطة رسم تحديد حول كائن ثم سحبه إىل مكان 

آخر. يحلل الربنامج املنطقة املحيطة وÒأل املصدر بنسيج مطابق. يف 

املìرسة العملية، تكون أداة تحريك مدرك للمحتوى مفيدة فقط يف 

ظروف محددة للغاية، عندما يكون الكائن الذي تريد تحريكه محاطا 

بنسيج موحد. ستجد أنه كلì زاد امللمس، كانت النتيجة النهائية 

 ãء الزرقاء هي مرشحات أكìأفضل. الخلفيات مثل العشب والس

نجاحا لهذا الغرض.

يتم استخدام أداة التصحيح إلصالح املناطق الكب�ة. Òكن استخدامها 

بإحدى طريقتê؛ إما أن ترسم حول املساحة التي تريد استبدالها ثم 

تسحب العينة إىل منطقة ذات نسيج نظيف مطابق، أو تأخذ عينة 

من مساحة من امللمس النظيف ثم تسحبها فوق الجزء الذي تريد 

استبداله. هنا، Òكن استخدام رقعة من األرضية الخشبية إلزالة بعض 

فتات الخبز من اللقطة. أثناء سحب التصحيح، سيعرض لك تراكبا 

يف الوقت الفعيل فوق منطقتك املستهدفة حتى تتمكن من محاذاته 

قدر اإلمكان لضìن تصحيح جيد.

أداة التصحیحتحریك مدرك للمحتوى

للحصول عىل أفضل النتائج من أدوات 

املعالجة ، تحتاج إىل العمل بعناية وعدم 

املبالغة يف التأثري. مفتاح النجاح هو أن 

تكون دقيقا. هناك ليس أيًضا سببًا لعدم 

متكنك من استخدام العديد من فرش 

املعالجة للتأكد من حصولك عىل صورة 

ملتئمة متاًما.

نصيحة مفيدة
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يحدث احمرار العê بسبب الضوء الصادر عن وميض الكام�ا 

املنعكس عن األوعية الدموية يف الجزء الخلفي من العê عندما 

يكون بؤبؤ العê مفتوحا عىل مرصاعيه. من املمكن تجنبه باستخدام 

تقنية الكام�ا املناسبة، ولكن إذا وجدته يف إحدى صورك الشخصية، 

فإن فوتوشوب يحتوي عىل أداة رسيعة وسهلة للمساعدة يف إزالته. 

ما عليك سوى النقر فوق االحمرار املخالف وستقوم األداة تلقائيا 

بتحليل مقدار االحمرار املوجود يف عيون الشخص وإزالته واستبداله 

بنغمة أكã طبيعية املظهر والتي عادة ما تكون سوداء أو نغمة داكنة 

جدا.

إلزالة األشياء الصغ�ة مثل بقع الغبار والشعر الضال، تعد فرشاة 

معالجة البقع هي األداة األكã فائدة وفعالية تحت ترصفك. يف بعض 

الحاالت، Òكنك حتى إزالة األشياء واألشخاص األكرب حجì. عندما 

تستخدمها للطالء فوق كائن، تقوم الفرشاة بأخذ عينات من املساحة 

املحيطة به واستبدال الكائن Øحاكاة للخلفية. الطريقة التي Òكن 

بها تحديد العينات والخيار األكã فعالية هو أخذ عينات عىل دراية 

باملحتوى. Òكن ضبط برامرتات الفرشاة مثل أي فرشاة أخرى.

تلتقط مستشعرات الكامريا بقع الغبار مبرور الوقت. 

استخدم فرشاة معالجة البقع إلزالة بقع غبار املستشعر 

غري املرغوب فيها التي تظهر عىل صورك الرقمية. كام 

ترون من هذه األمثلة، ميكنك أيضا إزالة كائنات أكرب 

طاملا أن لديك خلفية متساوية وراءها، وإال فقد يبدو 

التأثري مزيفا.

نصيحة مفيدة

أداة فرشاة معالجة البقعأداة العین الحمراء

املعالجةاالصلية

أدوات فرشاة املعالجة
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فرش وقلم 
رصاص وممحاة

يحتوي فوتوشوب عىل العديد من األدوات 

ملساعدتك يف إنشاء الصور وكذلك تحريرها
عىل الرغم من أنه مصمم يف املقام األول ومعروف باسم برنامج تحرير الصور، إال أن فوتوشوب يقدم 

أيضا مجموعة من األدوات متعددة االستخدامات، مì يسمح لك بإنشاء عمل فني أصيل باإلضافة 

إىل تكييف الصور املوجودة. تم تصميم الفرش وأقالم الرصاص واملمحاة لتترصف مثل نظ�اتها 

يف الحياة الواقعية قدر اإلمكان، لجعل استخدامها عملية بديهية. إذا كان لديك جهاز لوحي 

.ãللرسومات وقلم، فهذا يساعد أك

أداة الرسم األكرث فائدة هي Brush (اختصار لوحة املفاتيح B)، وهي 

أداة متعددة األغراض ميكنها محاكاة أي نوع من أدوات الرسم التي 

ميكن تخيلها تقريبا، سواء كان ذلك قلم رصاص ناعم أو قلم متييز ذو 

طرف لباد أو فرشاة ذات شعريات ناعمة أو بخاخة أو أي يشء بينهام. 

تلقت أداة الفرشاة ترقية كبرية لإلصدار CS6 ولديها اآلن املزيد من 

الخيارات واملزيد من اإلعدادات املسبقة أكرث من أي وقت مىض، مام 

مينحك تنوعا ال مثيل له إلنشاء روائع فوتوشوب الفنية الخاصة بك.

ميكنك تحديد أداة الفرشاة بالنقر فوق أيقونتها يف لوحة األدوات، ولكن 

لتحقيق أقىص استفادة منها، تحتاج إىل فتح لوحة الفرشاة الجديدة 

بالنقر فوق الرمز الصغري عىل شكل مجلد يف رشيط الخيارات. عندما 

تلقي نظرة عىل لوحة الفرشاة الجديدة، ستندهش من مدى قابليتها 

للتخصيص. ميكنك ضبط شكل طرف الفرشاة وكثافته وطوله وسمكه 

وصالبته وزاوية شعريات الفرشاة وضبط تباعد الفرشاة أو تعطيله. 

وكذلك

اعتادت أداة القلم الرصاص أن تكون عنرصا منفصال عن أداة الفرشاة، 

ولكن مع التوسع الجذري للفرشاة يف فوتوشوب لتشمل محاكاة ألنواع 

عديدة من أقالم الرصاص، أصبحت أداة القلم الرصاص نفسها اآلن 

مجرد شكل مختلف عن أداة الفرشاة وتستخدم نفس لوحة الخيارات. 

إنها ال تخلو من استخداماته رغم ذلك.. ميكن استخدام القلم الرصاص 

كفرشاة ثانوية، والتي ميكن أن توفر الوقت يف التبديل بني اإلعدادات 

املسبقة وميكن استخدامها أيضا لتطبيق حد عىل مسارات العمل. 

ميكنك الضغط عىل Shi� + B إلظهارها. بشكل افرتايض، يستخدم 

حجم الفرشاة 1 بكسل. تقترص أداة القلم الرصاص عىل أشكال 

الفرشاة ذات الحواف الصلبة من مختلف األحجام.

أداة الفرشاة

أداة القلم الرصاص
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هذا هناك العديد من الخيارات األخرى، مì يسمح لك 

بإضافة تشتت عشوا§، ضوضاء، نسيج، محاكاة حافة رطبة، 

تراكم يشبه البخاخة وديناميكيات الشكل واأللوان. إذا كانت 

هذه الدرجة من التحكم تستغرق وقتا طويال للغاية، فهناك 

أيضا العرشات من الفرش املعدة مسبقا، والتي Òكنك رؤية 

عينة صغ�ة منها يف الصورة املوضحة أدناه.

من املحتمل أن يستخدم العديد من األشخاص فوتوشوب 

مع قلم وجهاز لوحي، مثل Wacom lntuos4 املوضح هنا. 

تتضمن أداة الفرشاة خيارات ملستخدمي الكمبيوتر اللوحي 

بالقلم، مثل السìح لضغط القلم بالتحكم يف حجم الفرشاة 

أو العتامة.

هناك فرش محددة مسبقا ملحاكاة البخاخات، وأقالم التلوين 

الباستيل، والفرش الناعمة الكب�ة، والشع�ات الصلبة 

الصغ�ة، وأقالم الرصاص، وأقالم اللباد، واإلسفنج، وحتى 

فرش القوالب لرسم العشب أو األوراق برسعة. Òكن تطبيق 

الخيارات واملعايرات عىل فرش معدة مسبقا، بحيث Òكنك 

تخصيصها الحتياجاتك الخاصة. Òكنك حتى صنع الفرش 

الخاصة بك إذا كنت تريد. باإلضافة إىل خيارات ملظهر 

الفرشاة وملمسها، هناك أيضا خيارات لكيفية تفاعلها مع 

الطبقة التي ترسم عليها. تسمى هذه أوضاع املزج وÒكنك 

اختيار أي منها الستخدامه بالنقر فوق الزر أوضاع يف رشيط 

خيارات األدوات.

أداة املمحاة (اختصار لوحة املفاتيح E) هي صيغة متخصصة يف 

أداة الفرشاة وتستخدم نفس خيارات اللوحة. تختلف عن الفرشاة 

القياسية يف أنها ميكنها إخراج وحدات البكسل من طبقة شفافة، مام 

يسمح للطبقة املوجودة تحتها بالظهور. إذا تم استخدامها عىل طبقة 

الخلفية، فإنها ترسم بأي لون خلفية حايل تم تعيينه عليها. باإلضافة 

إىل خيارات لوحة الفرشاة، تحتوي املمحاة أيضا عىل خيارات أدوات 

مبا يف ذلك العتامة والتدفق وخيار فريد من نوعه، املسح إىل التاريخ، 

والذي ميكن استخدامه باالقرتان مع لوحة املحفوظات للرتاجع بشكل 

انتقايئ عن التغيريات يف الطبقات. خيارات الوضع للممحاة هي فرشاة 

أو قلم رصاص أو كتلة، وهي ممحاة صغرية مربعة الشكل ذات حجم 

ثابت وعتامة كاملة.

هناك خياران آخران للممحاة متاحان إذا قمت بالنقر مع االستمرار 

فوق أداة املمحاة. ميكن ملمحاة الخلفية، كام يوحي االسم، مسح 

أجزاء من الخلفية، ولكنها تقوم بذلك عن طريق تحويل الخلفية إىل 

طبقة. تجمع املمحاة ببساطة بني أداة العصا السحرية وأداة املمحاة 

ومتحو بشكل انتقايئ املناطق املتجاورة من األلوان.

أداة الممحاة
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استكشاف 
فوتوشوب

حسنا، لديك تعليق من األساسيات واآلن تريد توسيع قاعدة مهاراتك 

قليال. هذا هو املكان الذي Òكنك البدء فيه يف استكشاف املزيد مÒ ìكن 

أن يفعله فوتوشوب لك من خالل مجموعة واسعة من األدوات وتقنيات 

التالعب. دعونا نلقي نظرة عىل كيفية إجراء بعض التعديالت البسيطة 

عىل الصور مثل االقتصاص واالستنساخ والقناع.
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أداة ختم النسخ
إزالة العنارص غ� املرغوب فيها من صورك

تعد أداة ختم النسخ (املعروفة أيضا باسم فرشاة النسخ يف بعض 

الربامج) واحدة من أكرث العنارص فائدة يف مجموعة أدوات تحرير 

Spot الصور الخاصة بك. عىل الرغم من التطورات األخرية مثل أداة

Healing Tool من فوتوشوب والتعبئة املدركة للمحتوى، إال أنها ال 

تزال الطريقة األكرث دقة وموثوقية لتنقيح الصور الفوتوغرافية، مام 

يسمح لك بإزالة العنارص غري املرغوب فيها مثل بقع الغبار وعيوب 

الجلد وتوهج العدسة وخطوط الهاتف وغريها من األشياء املتطفلة 

من صورك. نظرا ألن العملية يدوية بالكامل، فقد تستغرق وقتا 

طويال إىل حد ما، ولكن النتائج غالبا ما تكون متفوقة عىل مخرجات 

األدوات التلقائية األكرث حداثة.

يعمل ختم النسخ عن طريق نسخ «استنساخ» وحدات البكسل من منطقة مستهدفة 

محددة ووضعها فوق الكائنات غري املرغوب فيها. باستخدام ختم النسخ، من السهل نسبيا 

إزالة حتى األشياء الكبرية غري املرغوب فيها من الصورة. مثالنا هو صورة شخصية عن قرب، 

تم التقاطها يف االستوديو، لفتاة صغرية.

قررنا أنه سيكون دليال جيدا عىل قوة أداة ختم النسخ الستخدامها ألحد أغراضها 

الكالسيكية. نظرا ألن فوتوشوب كان قادرا عىل القيام بذلك، فإن تنقيح الجلد هو أحد 

تلك التقنيات التي تم تصميمها مع وضع أداة ختم النسخ يف االعتبار. تكشف صورة هذه 

الفتاة عن بعض العيوب التي ميكن إزالتها باستخدام هذه األداة.

بعدقبل

قم بتغيري حجم الفرشاة باستخدام

مفتاحي فتح وإغالق األقواس املربعة

وتغيريصالبة الفرشاة باستخدام

األقواس املتعرجة

نصيحة مفيدة

أداة ختم النسخاستكشاف الفوتوشوب
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 .(S) انتقل إىل رشيط األدوات وحدد أداة ختم النسخ

بالنسبة للصورة التي نعمل عليها، سيكون حجم الفرشاة 

من حوايل ٢٥ إىل ٤٥ بكسل جيدا. ميكنك جعل صالبة 

الفرشاة يف أي مكان بني ٠٪ - ٤٠٪. سنبدأ بالعيوب تحت عينها 

اليرسى.

تأكد من تحديد الخيار محاذاة. وهذا يعني أن منطقة 

أخذ العينات من الفرشاة تتحرك كام تتحرك الفرشاة، 

وإال فسوف تستنسخ نفس املنطقة التي تم أخذ العينات 

منها بشكل متكرر حتى تقوم بتغيريها.

ابحث عن منطقة من الجلد النظيف بجوار العيب ثم 

اضغط عىل مفتاح Alt. سيظهر رمز هدف صغري. أي 

يشء تحت هذا الهدف سيكون عينتك الستخدامها كنقطة 

انطالق لالستنساخ. انقر بزر املاوس األمين لتأكيد ذلك كمنطقة عينة.

خدعة أخرى ملساعدتك، هي إنشاء طبقة شفافة جديدة 

واستنساخ وحدات البكسل الجديدة الخاصة بك عىل 

ذلك. تأكد من تحديد «Current And Below» من قامئة 

العينة: ميكنك بعد ذلك استنساخ هذه الطبقة النظيفة، مع الحفاظ 

عىل جميع وحدات البكسل املوجودة تحتها عىل الطبقة األساسية.

أثناء االستنساخ، احرتس من أي أمناط متكررة واضحة 

تبعد اللعبة بعيدا. تظهر هذه التكرارات ألن لديك عيبا 

يف منطقة العينة األصلية التي يتم ختمها عىل الجلد 

املستهدف. وتسلط أمناط من هذا القبيل الضوء عىل حقيقة أن 

االستنساخ قد استخدم. إذا رأيت أي أمناط مثل هذه ناشئة، فيمكنك 

الضغط عىل Cmd + Z والرتاجع عن تلك الخطوات والعثور عىل 

منطقة نظيفة من الجلد ألخذ عينات منها ومحاولة استنساخها فوق 

املنطقة املستهدفة مرة أخرى.

ميكنك اآلن اختيار عينة مستهدفة نظيفة أخرى أسفل 

عينها اليرسى واستنساخ الجلد من هذا الجانب فوق 

العيوب أسفل عينها مبارشة. إذا الحظت أي مناطق 

متكررة تربز عىل أنها مستنسخة، أو اختالفات يف السطوع ولون 

البرشة، فيمكنك اختيار منطقة مستهدفة جديدة واستنساخها يف 

بعض البرشة الجديدة للحفاظ عىل النمط عشوائيا.

اآلن حرك املؤرش فوق الجزء العلوي من الوجه وضعه

فوق الشوائب الصغرية أسفل املنطقة التي أخذت

عيّنة منها للتو. يتم عرضه كرتاكب حتى تتمكن من رؤية 

ما أنت عىل وشك استنساخه أعىل الشكل الخاص بك. إذا نقرت

باملاوس فوق البقعة ، فسيتم استنساخ الجلد النظيف الذي

تم أخذ عينات منه للتو فوق الجزء العلوي منه.

اآلن بعد أن تعرفت عىل كيفية استنساخ منطقة نظيفة 

من الجلد واستخدامها إلزالة الشوائب، ميكنك البدء يف 

العمل حول الوجه وإزالة أي عيوب أخرى مطلوبة.
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طالء متدرج 
ودلو تعبئة

تعبئة الطبقات والتحديدات باأللوان واالكساء والتدرجات

أحد املرافق املفيدة للغاية التي يوفرها فوتوشوب هو أداة التدرج 

ميكنها ملء مساحة طبقة مبزيج تدريجي بني ألوان متعددة. ميكنك 

االختيار من بني مجموعة مختارة من تعبئات التدرج املحددة 

مسبقا أو إنشاء تعبئة خاصة بك. إنها طريقة رائعة إلضافة فالتر 

متدرجة لتحسني الصور الفوتوغرافية، أو إلنشاء تأثريات مثل 

التظليل والرتكيز البؤري الناعم يف املنتصف. دعونا نلقي نظرة 

فاحصة عىل كيفية عمله. ستجد أداة التدرج يف منتصف الطريق 

تقريبا أسفل لوحة األدوات. يحتوي عىل مجموعة فريدة من 

الخيارات الخاصة به يف رشيط خيارات األدوات، وأهمها منتقي 

التدرج، والذي يتيح لك االختيار من قامئة من التدرجات املحددة 

مسبقا.

طالء متدرج ودلو تعبئةاستكشاف الفوتوشوب
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يوجدبجانب هذا صف من األزرار التي تنشئ أشكاالً 

متدرجةمختلفة. اإلعداد االفرتايض هو التدرج الخطي و املستقيم 

،لكن الخيارات األخرى تشمل األشكال Radial و Angle و 

.Diamond و Re�ected

يأيت فوتوشوب مع مجموعة مختارة من التدرجات املحددة مسبًقا 

االفرتاضية املحملة، ولكن هناك عبوات أخرى من التدرجات املتاحة. 

ميكنك تحميل هذه العبوات األخرى عرب قامئة Gradient. إذا فتحت 

Gradient Picker، فسرتى أيقونة صغرية مثل عجلة ترس. إذا 

نقرت عىل هذا، فسرتى القامئة، مع توفر قامئة حزم التدرج القياسية 

للتحميل يف األسفل. تتضمن خيارات أداة التدرج األخرى التعتيم 

العام للطبقة، وعكس اتجاه مزيج اللون املتدرج، وتغيري «الرتدد» 

لخلط األلوان وتبديل الشفافية.

فيام ييل أنواع التدرج الرئيسية التي ميكنك اختيارها من رشيط 

خيارات األداة يف الجزء العلوي األيرس من شاشتك.

مثل أدوات الفرشاة، يحتوي التدرج عىل أوضاع مزج تتيح لك مزج 

لون التدرج مع الطبقة املوجودة أسفله بطرق مختلفة. هذه طريقة 

رائعة لتحسني لقطات املناظر الطبيعية، باستخدام تعبئة متدرجة 

برتقالية إىل شفافة يف وضع الرتاكب أو وضع اإلضاءة الخافتة، كام يف 

املثال املوضح هنا.

إذا نقرت عىل أداة التدرج، وبقيت ضاغطا عليها بزر املاوس، 

فستجد أن أحد خياراتها هو أداة دلو الطالء، والتي تستخدم مللء 

منطقة أو طبقة أو مجموعة مختارة بلون صلب. باالقرتان مع 

شفافية الطبقة وأوضاع املزج، فهي طريقة رائعة إلضافة صبغة 

ملونة أو فلرت إىل صورة كاملة. إذا كنت تستخدم دلو الطالء عىل 

طبقة الخلفية من صورتك، فسوف متأل منطقة ذات لون متجاور 

بنفس طريقة أداة العصا السحرية. إلضافة صبغة إىل صورة كاملة، 

قم بإنشاء طبقة جديدة ثم امألها باللون. سوف ميأل الطبقة 

بأكملها وميكنك بعد ذلك استخدام شفافية الطبقة وأوضاع املزج 

لتحقيق التأثري الذي تبحث عنه. للحصول عىل تأثري الصور القديم 

هذا، استخدمنا اللون البني الرميل، عند التعتيم بنسبة ١٠٠٪ 

ووضع مزيج األلوان، والذي يجمع بني لون امللء ودرجات وألوان 

صورة الخلفية.

أداة دلو الطالء

تذكر أن دلو الطالء يستخدم نفس اكتشاف 

الحافة مثل أداة العصا السحرية. إذا كنت 

ترغب يف ملء الشاشة بأكملها، فاستخدم 

طبقة جديدة.

نصيحة مفيدة

بعدقبل

استكشاف الفوتوشوب طالء متدرج ودلو تعبئة
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تعدیل 
االختیارات

يحتوي فوتوشوب عىل أدوات متطورة لتحسê االختيارات

أدوات االختيار القياسية لـ فوتوشوب: Marquee و

Lasso وMagic Wand جيدة إلجراء التحديدات األساسية 

لألشكال العادية واملحددة جيًدا، لكنها ليست جيدة جًدا 

يف اختيار األشكال ذات الحواف الناعمة أو الدقيقة جًدا. 

يشء واحد عىل وجه الخصوص، كان داåًا مشكلة، هو حافة 

الشعر الناعم أو غ� املرتب. خذ الصورة املعروضة هنا عىل 

سبيل املثال:

هذه الصورة متثل إعداد االستوديو النموذجي، مع إضاءة 

جيدة وعىل خلفية واضحة. يتم استخدام مثل هذه الصور 

طوال الوقت للكتالوجات وامللصقات اإلعالنية وما شابه 

ذلك. ومع ذلك، من أجل تلبية هذه االحتياجات، يجب 

فصل النموذج عن الخلفية. مع خلفية واضحة مثل هذه، 

Magic سيكون من املغري استخدام أداة اختيار عادية مثل

Wand. ومع ذلك، إذا جربناها، فإن ما ننتهي به هو يشء 

من هذا القبيل:

تنعیمالحدودتعدیل االختیار

يحتوي فوتوشوب عىل أدوات أخرى لتعديل اختيار ما ستجدها، 

بشكل مناسب مبا فيه الكفاية، يف قامئة Select، تحت التعديل. 

تشمل الخيارات: الحدود والسالسة والتوسع، والتقلص الوضوح 

التدرجي. كلها بسيطة نسبيًا، لكنها مفيدة رغم ذلك. لدينا بعض 

األمثلة ل�يكم إياها

تقوم الحدود بتحويل اختيار الخط الواحد إىل حدود للعرض املحدد. 

ميكنك استخدام هذا االختيار إلنشاء حدود حول اختيارك األصيل 

باستخدام أداة دلو الطالء. كن عىل علم بأن الحدود توسع كمية 

متساويًة من أي من جانبي اختيارك األصيل.

يزيل التنعيم مكامن الخلل والتجاعيد من خط اختيارك. إنه مفيد 

عند اختيار األشياء ذات الحواف امللساء، لكنه سيقرب زوايا أي 

أشكال غري منتظمة. كلام زادت قيمة Smooth Selection، أصبح 

االختيار أكرث سالسة وأقل تفصيالً.

تعديل االختياراتاستكشاف الفوتوشوب
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تخفیفتقلصتوسع

كام ترون، تبدو الحافة حول شعر العارضة فظيعة. أنتج 

اختيار Magic Wand التلقايئ حافة خشنة للغاية، ألنه 

ال ميكن التمييز بني الحافة الدقيقة للشعر والخلفية. 

لحسن الحظ، يحتوي أحدث إصدار من فوتوشوب عىل 

ميزة تسمى Select and Mask، والتي ميكنها إجراء 

فروق أدق بكثري.

توسيع، كام يوحي االسم، توسيع حجم االختيار من 

خالل العدد املحدد من البكسل. كلام زادت القيمة 

التي توسع بها االختيار، كلام بدأت تفاصيل وشكل 

اختيارك األصيل يف االنخفاض مع تكبريه للخارج.

التقلص هو عكس التوسع. يقلص حجم االختيار بالعدد 

املحدد للبكسل. كام هو الحال مع خيار التوسع، كلام 

تقلصت مع االختيار، كلام أصبحت تفاصيل شكل 

االختيار األصيل أقل تحديًدا.

لقد نظرنا إىل (Feather) من قبل إنه يخفف حافة 

االختيار بواسطة مجموعة نصف القطر يف مربع 

الحوار. رمبا يكون الخيار األكرث فائدة هنا، خاصة إذا 

كنت تحاول نسخ ولصق االختيار يف خلفية. عىل عكس 

Smooth، فإن هذا يخلق تأثري تظليل ناعم.

Select and Mask سهل االستخدام للغاية. بدًءا من 

اختيار Magic Wand أو Polygonal Lasso بالقرب 

من حافة الشعر قدر اإلمكان، أو أي حافة ناعمة 

Tool عىل رشيط Re�ne Edge أخرى، انقر فوق زر

Options. يف نافذة الحوار التي تفتح، يف تعريف 

Smart Radius تحقق من املربع املميز ،Edge

واستخدم مفاتيح األقواس املربعة لضبط حجم الفرشاة 

بحيث تكون كبرية مبا يكفي لتغطية منطقة الحافة 

الضبابية حول الشعر. ثم ارسم ببساطة حول الحافة، 

متداخال بني النموذج والخلفية.

عندما تكون حول كل منطقة الحافة التي تريد صقلها، 

انقر فوق حسًنا ثم انتظر بضع ثواٍن بينام يعيد الربنامج 

حساب الحافة. كام ترون هنا، فإن النتيجة هي تحسن 

جيد عن املحاولة األوىل.

استكشاف الفوتوشوب تعديل االختيارات
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المنحنیات 
والمستویات

الطريقة األكã تنوًعا لضبط السطوع والتباين يف صورك الرقمية

ستجد وظيفة Curves يف قاåة صورة > التعديالت، أو استخدم 

اختصار لوحة املفاتيح Cmd + M. يبدو حوار Curves شاًقا 

بعض اليشء يف البداية؛ رسم بيا% مع خط قطري يعمل يف 

منتصفه، مثل قطعة صعبة من واجبات الرياضيات املنزلية. ال 

داعي للخوف من ذلك، وهو يف الواقع األداة األكã فائدة وتنوًعا 

إلجراء تعديالت عىل التعرض والتوازن اللو% لصورك. سنستخدم 

صورة هذه األنثى كصورة يف البداية. ما نريد القيام به أوالً هو 

قصها حتى يكون لدينا الجزء الرئييس من وجهها وشعرها مع 

بعض األشجار وراءها. 

الرسم البيا� للمنحنيات هو مخطط نسيجي يوضح نقاط القوة 

النسبية أللوان مختلفة داخل الصورة. يوضح توزيع املدخالت عىل 

طول الجزء السفيل من الرسم البيا� والخرج ألعىل املحور الرأيس. 

يشري الخط القطري املستقيم من الزاوية إىل الزاوية إىل وجود 

نسبة ١:١ بني املدخالت واملخرجات يف جميع النغامت؛ املخرجات 

هي بالضبط نفس املدخالت، كام تتوقع. من خالل تعديل الخط 

وتغيري نسبة توليف اإلدخال إىل توليف اإلخراج، ميكننا تحقيق 

عدد من التأثريات. ميثل الطرف األيرس من املحور األفقي التوليفات 

الداكنة، بينام ميثل الطرف األمين النقاط البارزة.

ميكن معالجة الرسم البيا� Curves بعدة طرق. ميكنك تحريك 

الخط مبارشة، عن طريق النقر عليه لوضع نقاط تثبيت جديدة 

ثم سحب هذه النقاط إىل مواضع جديدة. ميكنك أيًضا استخدام 

مفاتيح السهم لدفع نقطة محددة ألعىل أو ألسفل أو يسار أو 

ميني. ال يوجد حد للمكان الذي ميكن أن يبدأ فيه الخط أو ينتهي، 

أو أين يذهب بينهام، مام قد يؤدي إىل بعض النتائج غري العادية. 

يف اإلصدارات الالحقة من فوتوشوب، هناك طريقة أكرث فائدة 

الستخدام Curves. فقط إىل أسفل يسار املخطط النسيجي سرتى 

زًرا عليه يد وسهامن. إذا نقرت عىل هذا الزر ثم حركت املؤرش 

فوق الصورة، فستالحظ نقطة عىل الخط تتحرك ألعىل وألسفل 

بينام مير املؤرش فوق مناطق أخف وزناً وأكرث قتامة. اخرت بقعة 

تريد تخفيفها، وانقر عليها وسحبها ألعىل وسرتى منحنى التوليف 

يتحرك ملطابقته. باستخدام هذه امليزة الرائعة، ميكنك بشكل 

انتقايئ تفتيح أو تظليم كل توليف يف الصورة.

املنحنيات واملستوياتاستكشاف الفوتوشوب
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طريقة رسيعة وسهلة ودقيقة 

لضبط السطوع والتباين

أضف نقطتي تثبيت إىل منحنى التوليف ما يقرب من 

ثلث الطريق من أي من الطرفني. اسحب شكل الخط إىل 

منحنى ضيق عىل شكل حرف S، مع رفع النصف العلوي 

من املنحنى قليالً وخفض النصف السفيل منه، تاركًا 

نقطةاملنتصف والنهايتني يف نفس املواضع. سيؤدي ذلك 

إىل تسليط الضوء عىل املناطق األخف من الصورة، مع 

إظالم املناطق املظلمة، وزيادة التباين مع الحفاظ عىل 

نفس التعرض العام. إنها طريقة ممتازة إلجراء تعديالت 

دقيقة للغاية للتباين. ميكن ضبط خفة اللون املتوسط 

عن طريق تحريك النقطة الوسطى عىل املنحنى ألعىل أو 

ألسفل.

لتعزيزإبرازات الصورة ، حرك أعىل نقطة يساراً عىل طول

املحوراألفقي العلوي. يؤدي هذا إىل زيادة سطوع وحدات

البكساللفاتحة وقد يتسبب يف احرتاق اإلبرازات األكرث

إرشاقاً ،ولكن النتيجة ميكن أن تكون مرضية متاماً بالنسبة

إلىالنوع الصحيح من الصور. تعمل هذه التقنية بشكل 

جيد

فيأحادي اللون ، مام ينتج عنه صورة عالية املفتاح أثريي.

 ،Levels ستجد أيًضا وظيفة Image > Adjustments يف

Levels إن وظيفة .Cmd + L اختصار لوحة املفاتيح

أسهل يف االستخدام من Curves وتتيح لك ضبط النقاط 

باألبيض واألسود برسعة والسطوع العام لصورتك. إنه 

مفيد بشكل خاص للصور التي تحتوي عىل الكثري من 

املناطق الخفيفة أو املظلمة، مثل األشياء الداكنة عىل 

خلفية ضوئية، ألنها توفر طريقة لتثبيت أخف املناطق 

وأكرثها قتامة يف الصورة، مع ترك التوليفات الوسطى حرة 

لضبطها ألعىل أو ألسفل.

إن تحريك أد� نقطة عىل املنحنى إىل اليمني سيغمق 

الظالل، لكن هذا سيفقد كل من تفاصيل الظل والتوليف 

املتوسطة. ميكن تخفيف ذلك عن طريق تحريك النقطة 

الوسطى للمنحنى ألعىل قليالً، وتسطيح الجزء العلوي 

من املنحنى وإرشاق التوليفات الوسطى. هذا التأكيد عىل 

الظالل مشابه جًدا لتعزيز التباين، ولكن ميكن أن يخلق 

نتيجة أكرث تطرفًا.

بالنسبة للصور ذات التباين العايل جًدا، من الرضوري 

أحيانًا تعزيز التوليف املتوسطة ملوازنة الصورة. للقيام 

بذلك، قم بتعيني ثالث نقاط عىل منحنى التوليف عند 

مواضع متساوية تقريبًا عىل طول املنحنى ثم قم بتحريك 

املنحنى األوسط ألعىل لتحقيق التأثري. تعمل النقطتان 

األخريان كمرساة، وتحافظ عىل الظالل وتسلط الضوء 

دون تغيري. تحريك نقطة الوسط لألسفل له تأثري معاكس.

تعزیزالتباین

إشراق التولیفات المتوسطةالتأكید على الظاللالتأكیدعلى النقاط البارزة

المستویات

استكشاف الفوتوشوب املنحنيات واملستويات
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االقتصاص والتحجیم
الطريقة األكã تنوًعا لضبط السطوع والتباين يف صورك الرقمية

يف بعض األحيان Òكن أن تكون الصورة الرقمية بالحجم الخطأ. 

رØا يكون لديك الكث� من البيئة املحيطة يف الصورة، عندما 

تريد الرتكيز عىل املوضوع الرئييس فقط، أو رØا 

تكون الصورة بأكملها كب�ة جًدا، وتحتاج إىل 

جعلها أصغر إلرسالها عرب الربيد اإللكرتو% أو 

نرشها عىل موقع ويب. القيام بهذين األمرين 

رسيع جًدا وبسيط يف فوتوشوب. 

سنستخدم لقطة املناظر الطبيعية هذه لكوخ قديم 

وطاحونة مائية كصورة تبدأ بها. ما نريد القيام به 

أوالً هو قصه حتى يكون لدينا رؤية أكرث إحكاًما 

للكوخ.

أداة االقتصاص سهلة االستخدام للغاية. ما عليك سوى 

النقر بالقرب من زاوية واحدة ثم اسحب صندوقًا حول 

املنطقة التي تريد قصها. ال تقلق إذا مل تحصل عىل 

الحجم املناسب متاًما يف املرة األوىل، ألنه ميكنك ضبط حجم 

الصندوق باستخدام مقابض السحب عىل كل جانب وزاوية. اضغط 

أدخل ألداء االقتصاص.

بعد ذلك، سنقوم بتغيري حجم الصورة لجعلها بحجم أكرث 

قابلية لإلدارة. للقيام بذلك، ستحتاج إىل الوصول إىل 

قامئة الصور وتحديد حجم الصورة، أو استخدام اختصار 

.Alt + Cmd + i لوحة املفاتيح

ليس من املستغرب أن أفضل أداة للوظيفة هي أداة 

االقتصاص. ستجدها يف لوحة األدوات، الرابعة ألسفل 

من األعىل. تبدو وكأنها مربعان ثابتان.

يف مربع حوار حجم الصورة، تحقق من املربع املميز 

إعادة تعيني الصورة، وافتح لوحة الخيار املنسدلة إىل 

األسفل. نحن نقلل من حجم هذه الصورة، لذا حدد 

.Bicubic Sharper

قبل
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يف لوحة Pixel Dimensions، أدخل العرض الذي تريد 

أن يظهر صورتك. إذا كنا نعد هذه الصورة ملوقع ويب، 

فسيكون عرض ٨٠٠ بكسل مثاليًا. سيتغري االرتفاع تلقائيًا 

للحفاظ عىل نسبة االرتفاع كام هي. اضغط ok لتغيري حجم 

الصورة.

بعد ذلك، عد إىل قامئة الصور، ولكن هذه املرة اخرت 

Cmd أو استخدم اختصار لوحة املفاتيح ،Canvas حجم

Alt + C +. سيسمح لك حجم Canvas بالتمكن من 

توسيع أبعاد املستند الحايل عن طريق إضافة بكسالت إضافية 

إىل الصورة. ضع يف اعتبارك أن هذا يختلف عن مجرد تغيري حجم 

الصورة.

سرتى الحجم الحايل بالبكسل يف الجزء العلوي من 

اللوحة، بعرض ٨٠٠ بكسل. يف النافذة السفلية وضعت 

يف ارتفاع ٦٠٠ بكسل. إذا مل يكن موضوعك الرئييس يف 

وسط اإلطار، فيمكنك تغيري نقطة التثبيت بالنقر عىل األسهم 

املحيطة بالصندوق أدناه. انقر ok إلجراء تغيري الحجم. ستحصل عىل 

تحذير بأنك عىل وشك قطع جزء من الصورة، لكن فقط تجاهلها. 

اآلن نحن غرينا حجم الصورة إىل ٨٠٠ × ٦٠٠، وهو حجم مناسب 

للعرض عىل العديد من األجهزة املحمولة، ومثايل للتحميل عىل موقع 

 .�ويب أو اإلرسال عرب الربيد اإللكرتو

بعد
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وضع القناع السریع
هناك طريقة أرسع لتحرير االختيارات واألقنعة

غالًبا عند التحرير يف فوتوشوب، من املفيد أن تكون قادًرا عىل حظر مناطق معينة 

ال نريدها أن تتأثر. لذلك نستخدم األقنعة وهناك عدة طرق إلنشائها، ولكن األسهل 

إىل حد بعيد هو Quick Mask، وهي ميزة مفيدة بشكل خيايل تم تقدÒها ألول مرة 

يف فوتوشوب 7. يتيح لك Quick Mask إنشاء وتحرير األقنعة واالختيارات برسعة 

وسهولة باستخدام أي من أدوات طالء فوتوشوب لتطبيق قناع مصقول برضبات الفأرة 

الحرة. إنه سهل االستخدام للغاية، ولكن Òكن أن ينتج عنه مجموعة واسعة ومتنوعة 

من النتائج. ستجد زر وضع القناع الرسيع بالقرب من الجزء السفيل من لوحة األدوات. 

سيؤدي النقر عليه إىل تبديل وضع القناع الرسيع أو إيقاف تشغيله.

الطريقة األساسية الستخدام القناع الرسيع هي باستخدام أداة الفرشاة. عند تشغيل 

Quick Mask، ستالحظ أن األلوان األمامية والخلفية تتغري إىل األسود واألبيض. اخرت فرشاة 

طالء عادية وابدأ يف الرسم باللون األسود. سرتى أنه بدالً من األسود، اللون أحمر شفاف. 

ارسم هذا اللون عىل املنطقة التي تريد إخفائها. إذا ارتكبت خطأ وتداخلت منطقتك، فام 

عليك سوى التبديل إىل لون الخلفية األبيض. الرسم باللون األبيض سيمحو القناع.

 ، Quick Mask من خالل تغي� شفافية تحديد

Òكنك تغي� تأث� التحرير الذي تريد تنفيذه.

نصيحة مفيدة
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هناك طرق أخرى لتطبيق القناع الرسيع. عىل سبيل املثال، Òكن استخدامه مع أداة 

التدرج إلنتاج تأث�ات قناع تدريجية. ما عليك سوى إدخال وضع القناع الرسيع، 

ثم حدد أداة التدرج. اسحب ملء التدرج فوق املنطقة التي ترغب يف التأث� عليها 

وعندما تحرر زر املاوس، سرتى أن تأث� التدرج يكون باللون األحمر الشفاف، مثل 

قناع الطالء الرسيع.

ميكنك اآلن استخدام قناع التدرج هذا إلنتاج تأثريات متدرجة عىل الصورة. عىل سبيل 

املثال، يف هذه الصورة ميكننا أن نغمق السامء ونرتك املقدمة كام هي باستخدام دالة 

املستويات املتدرجة. يضمن قناع التدرج انتقااًل سلًسا من التأثري الكامل عند الحافة العليا 

إىل تأثري صفري عند الحافة السفلية للصورة.

قناع التدرج

باستخدام مزيج من االثنÒ ،êكنك 

إخفاء حتى األشكال املعقدة للغاية. 

إذا قمت بعد ذلك بتبديل وضع القناع 

الرسيع، فستجد أنه سيتم تحديد كل 

ما عدا املنطقة التي قمت بإخفائها. 

Òكنك اآلن تغي� مناطق محددة جًدا 

من صورتك، مثل رشيط الرأس واملخالب 

املعدنية فقط يف هذه الصورة الخيالية.

قبل

بعد
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الملء والتحجیم 
للمحتوى المدرك

يحتوي فوتوشوب عىل تقنية معالجة الصور املتقدمة لدرجة أنها تبدو وكأنها 

سحر

قدم فوتوشوب CS4 للعاý تقنية جديدة مذهلة تسمى 

التحجيم املدرك للمحتوى، والتي Òكنها تغي� حجم 

الصورة مع الحفاظ عىل نسب عنارص الصورة املهمة. 

يعمل عن طريق تحليل الصورة وإزالة خطوط البكسل 

التي تحتوي عىل معلومات قليلة نسبًيا، بحيث تتأثر 

خلفية عادية قبل املوضوع الرئييس. أفضل طريقة 

لتوضيح التأث� هي مع أمثلة، مثل هذه الصورة للشجرة 

والسحب.

إذا قمنا بتغيري حجم الصورة عموديًا بنسبة 60 يف 

املائة باستخدام خيار قامئة حجم صورة فوتوشوب 

القيايس، فسينتهي األمر بالشجرة والسحب إىل أن 

تبدو مسطحة وغري متناسبة، حيث تم أيًضا تقليل ارتفاعها بنحو 

60 يف املائة.

ستجد التحجيم املدرك للمحتوى يف قامئة Edit، ولكن 

سيتم تحريره باللون الرمادي ما مل تقم بتحويل 

الصورة إىل طبقة.

أنت تستخدم التحجيم املدرك للمحتوى بنفس طريقة 

خيار حجم الصورة العادي. إما اسحب املقابض عىل 

كل حافة يف االتجاه الذي تريده، أو أدخل النسب 

مبارشة إىل مربعات النصوص عىل رشيط خيارات األدوات. 

يعمل التحجيم املدرك للمحتوى لكل من االرتفاع والعرض 

وميكن استخدامه أيًضا لتوسيع الصورة.

ومع ذلك، إذا استخدمنا التحجيم املدرك للمحتوى، 

فإن الخوارزمية الذكية تكتشف أن املناطق التي 

هي مجرد سامء تحتوي عىل القليل من املعلومات 

نسبيًا، وبالتايل هذه املرة عندما نعيد توسيع نطاق 

الصورة، فإنها تحذف تلك البكسالت أوالً، مع الحفاظ عىل 

املزيد من املعلومات الغنية ببكسالت تحمل التفاصيل مبا يف 

ذلك الشجرة. نتيجة لذلك، فإن انخفاض االرتفاع بنسبة 60 يف 

املائة يرتك املشهد يبدو دون تغيري نسبيًا، عىل الرغم من تقليل 

مساحة السامء الزرقاء.

قناع التدرج

قبل
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Magic بدًءا من الصورة التي تم تدويرها للتو، تاركًا تلك املثلثات الفارغة، خذ أداة

Wand وحدد املناطق العادية.

بعد ذلك، انتقل إىل قامئة تحديد وانقر فوق تعديل > توسيع. 

زيادة مساحة االختيار بكمية مقبولة؛ لهذه الصورة 10 بكسل 

يجب أن تفعل بشكل جيد.

ستجد ملء يف قامئة تحرير. انقر فوقها وسرتى نافذة خيارات التعبئة تظهر. يجب 

اختيار املحتوى املدرك افرتاضيًا، ولكن إذا مل يتم اختياره من القامئة املنسدلة.

ستكون هناك وقفة قصرية بينام يقوم فوتوشوب بتحليل الصورة، ولكن بعد ذلك 

ستمأل املناطق الفارغة مبلمس مشتق من محتوى املنطقة املحيطة مبارشة.

تعد تحريك املحتوى املدرك ميزة جديدة تم تقدميها مع فوتوشوب CS6 وتستخدم 

نفس تقنية ملء املحتوى املدرك. الفكرة هي أنه ميكنك تحديد كائن عىل خلفية 

ونقله إىل منطقة جديدة من الصورة. يجب أن متأل خوارزمية املحتوى املدرك تلقائيًا 

املنطقة التي انتقلت منها وتندمج أيًضا يف الجسم املتحرك. يف املامرسة العملية، ال يتم استخدامه 

كثريًا ما مل يكن الكائن املراد نقله عىل خلفية واضحة تقريبًا، ويف هذه الحالة غالبًا ما يكون 

استخدام طابع االستنساخ أسهل عىل أي حال، ولكن قد يجد بعض األشخاص أنه مفيد.

امللء والتحريك للمحتوى املدرك
 ìأل املناطق الفارغة من الصورة بتقريب املساحة املحيطة، مÄ كن لهذه الوظيفة املفيدة للغاية أنÒ .تقنية إدراك املحتوى إىل أبعد من ذلك مع إدخال امللء للمحتوى املدرك CS5 أخذ فوتوشوب

يجعلها مفيدة بشكل خاص مللء تلك الحواف املثلثة املتبقية بعد تدوير الصورة، عىل سبيل املثال عند تسوية خط األفق. مرة أخرى، من السهل نسبًيا استخدامه.
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تعدیل التعرض
تصحيح أخطاء التعرض سهل مع فوتوشوب

حتى مع التكنولوجيا املتطورة املوجودة يف أنظمة قياس الضوء للكام�ات الرقمية الحديثة، 

فهي ليست معصومة من الخطأ. Òكن لبعض ظروف اإلضاءة أن تربكهم، مì يؤدي إىل 

ظهور صور مفرطة أو غ� مكشوفة. 
تتمتع جميع الكامريات بنطاق دينامييك محدود، ومستويات من اإلضاءة تسجل فيها أبيض نقي بال 

مالمح أو أسود نقي بال مالمح. 

يعتمد االختالف التوليفي املتاح بني هذين النقيضني عىل جودة العدسة واملستشعر ومعالج الصور 

الذي التقطه، وعمق البت يف نوع امللف املستخدم لتسجيله. 

للحصول عىل أقىص قدر من العمق، من األفضل دامئًا استخدام الوضع الخام، نظرًا ألن هذا عادًة ما 

يخزن الصور يف شكل 42 بت أو حتى 48 بت، مام يلتقط نطاقًا ديناميكيًا أكرب. 

JPEG 24 األكرث شيوًعا من كامريا مدمجة. عادة ما تكون صور JPEG سننظر يف تحسني التعرض لصور

بت فقط، لذلك لديك خط عرض أقل ألي استعادة 

للتعرض. 

مييل التعرض املفرط إىل أن يكون مشكلة أكرث من 

نقص التعرض، نظرًا ألن النقاط البارزة املحرتقة 

ال تحتوي عىل تفاصيل، لكن تنسيق JPEG جيد 

بشكل مدهش يف التقاط التفاصيل يف املناطق التي 

قد تبدو يف البداية سوداء بال مالمح. 

نتيجة لذلك، غالبًا ما يكون من املمكن إنقاذ 

اللقطات التي تعا� من نقص شديد يف التعرض، 

عىل الرغم من أن هذا سيضخم أيًضا أي ضوضاء يف 

الصورة، إال أن هناك مقايضة لجودة الصورة. 

ألق نظرة عىل هذه اللقطة. كانت قراءة عداد 

بقعة جزئية مأخوذة من األضواء تحت القوس. 

بقية اللقطة يف ظل أكرث قتامة وغري مكشوفة. 

كان من األفضل استخدام قياس متوسط، لكن ال 

يزال بإمكاننا إنقاذ ذلك باستخدام برنامج تحرير 

الصور.

أرسع وأسهل طريقة إلضفاء السطوع عىل الصورة هي ببساطة 

زيادة السطوع. ستجد السطوع/التباين كطبقة تعديل يف اللوحة 

عىل اليمني، أو يف الصورة > قامئة التعديل. تم تغيري وظيفة 

السطوع/التباين يف اإلصدارات الحديثة من فوتوشوب لتحسني 

التباين والتوازن اللو� عند ضبط سطوع صورك. من خالل نقل 

منزلق Brightness إىل اليمني، تتم زيادة السطوع العام للصورة 

بأكملها، لكن الخوارزمية الجديدة تحتفظ بتوازن معقول يف 

توليف الظل. ميكنك تعديل التأثري باستخدام منزلق التباين، 

والنتيجة مقبولة بشكل معقول.

السطوع/التباین

قبل بعد

أكادیمیة البابلي 58

تعديل التعرضاستكشاف الفوتوشوبالكشف عن برنامج فوتوشوب



يقدم فوتوشوب طريقة أخرى لتغيري السطوع والتباين، 

ولكن هذه املرة مبزيد من الدقة والتحكم، عن طريق 

ضبط الرسم البيا� للمستويات. ستجد املستويات يف نفس 

الصورة> القامئة الفرعية للضبط مثل السطوع / التباين. 

الرسم البيا� للمستويات هو يف األساس رسم بيا� يوضح 

نسبة البكسل يف الصورة عند كل كثافة لون. ميثل أقىص 

أقىص اليسار للرسم البيا� اللون األسود، والنهاية اليمنى 

باللون األبيض، مع متثيل كل توليف بينهام بارتفاع عىل 

 �الرسم البيا�. يوجد عىل املحور السفيل من الرسم البيا

ثالث نقاط، ميثل اليسار نقطة القطع السوداء، وميثل 

الجانب األمين نقطة القطع البيضاء، والنقطة املوجودة يف 

املنتصف متثل نقطة الدرجة اللونية املتوسطة. كام ترون 

من الرسم البيا�، فإن صورتنا يف الغالب عبارة عن ظالل 

ودرجات ألوان متوسطة، مع القليل من اإلبرازات، لذلك 

نحتاج إىل تفتيح بعض هذه الظالل إىل درجات لونية 

متوسطة. الطريقة التي نقوم بها هي تحريك الدرجة 

املتوسطة وإبراز النقاط التي تُركت باتجاه الظالل. هذا 

له تأثري يف إبراز الكثري من التفاصيل من مناطق الظل 

دون حرق املزيد من اإلبرازات. كام أنه يرتك مناطق 

الظل العميقة سليمة. إنها طريقة أفضل بكثري لضبط 

تعرض الصورة بدالً من مجرد تغيري السطوع / التباين، 

ولكنها ليست أفضل طريقة. ال يزال ضبط نقطة منتصف 

املستويات خطيًة بشكل صارم يف تعديلها.

خيار تعديل املنحنيات، املوجود مرة أخرى يف الصورة > 

قاåة التعديل وكخيار طبقة التعديل، هو طريقة لتغيري 

السطوع النسبي أللوان ونطاقات توليف معينة داخل 

الصورة، مام يعطي تحكاًم دقيًقا يف التعرض. يعد تعلم 

استخدامه بشكل صحيح مهارة أساسية يف تحرير الصور، 

وسيمكنك من إجراء تغيريات دقيقة ودقيقة عىل السطوع 

والتباين النسبي ليس فقط للصورة ككل، ولكن أيًضا لقنوات 

األلوان الفردية. اسحب خط إخراج Curves حوله عن 

طريق النقر يف أي نقطة، ثم تحريك املقبض الذي يظهر. 

لتحسني هذه الصورة، نحتاج إىل تفتيح الظالل والدرجات 

املتوسطة، مع التعتيم يف نفس الوقت عىل النقاط البارزة، 

لذلك يجب علينا سحب الجانب السفيل من املنحنى ألعىل، 

والجزء العلوي من املنحنى ألسفل، مام يخلق منحنى عىل 

شكل حرف S مقلوب. كام هو الحال مع العديد من تقنيات 

فوتوشوب، فإن املفتاح هنا هو الدقة. ادفع املنحنى بعيًدا 

جًدا وستدمر الصورة، لذا راقبها أثناء تقدمك.

المستویات

منحنیات

كì هو الحال مع معظم تقنيات تحرير فوتوشوب، فإن 

الدقة هي املفتاح. إذا دفعت املنحنيات بعيًدا جًدا، فستفقد 

التفاصيل.

نصيحة مفيدة
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تنمیة مھاراتك
نأمل اآلن أن تشعر بثقة أكرب بشأن استخدام فوتوشوب وتتطلع إىل 

تصعيد لعبتك قليالً. مع وضع ذلك يف االعتبار، لدينا عدد قليل من 

تقنيات التحرير األساسية التي قد تكون مفيدة. تعامل مع األلوان 

وتأث�ات التصفية وحتى خياطة البانوراما لصور املناظر الطبيعية فائقة 

االتساع.
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التباین والتشبع
استخدام املنحنيات وأوضاع املزج لتحسê تشبع األلوان والتباين يف صورك 

الرقمية

عندما تلتقط صورة رقمية ملشهد ما، فأنت تعتمد عىل 

الكام�ا الخاصة بك لتتمكن من التقاط جميع األلوان 

والتوليفات التي تراها. لسوء الحظ، فإن معظم الكام�ات 

الرقمية ببساطة غ� قادرة عىل تسجيل املجموعة الكاملة 

من األلوان والظالل املرئية للعê البرشية، لذلك قد 

تكون صورتك ملا كان مشهًدا مرشًقا وملونًا مخيبة لآلمال 

بعض اليشء عندما تراها عىل شاشتك. لحسن الحظ، 

هناك العديد من الطرق املختلفة لتحسê التباين وتشبع 

األلوان، مì قد يساعد يف استعادة بعض الربيق إىل صورك. 

دعونا نلقي نظرة عىل بعض البدائل.

كمثال، سنستخدم هذه اللقطة لطاووس. يف 

الواقع، يكون لون املشهد أكرث كثافة مام يبدو 

هنا، لكن الكامريا الرقمية التي تم استخدامها 

اللتقاط الصورة تم ضبطها عىل وضع ألوان محايد 

ومسطح اللتقاط أكرب قدر ممكن من النطاق الدينامييك. 

يرتك هذا الوضع الصور تبدو شاحبة بعض اليشء وتفتقر 

إىل التباين واللون النابض بالحياة. ال ينبغي أن تكون هذه 

مشكلة ألن اللقطة مكشوفة جيًدا وتحتوي عىل الكثري من 

التفاصيل التي تناسب الزيادة يف التشبع.

أبسط طريقة لتحسني التشبع هي إضافة 

طبقة تعديل Hue/Saturation. مثل العديد 

Hue/ من أجزاء الربنامج األخرى، تم تحسني

Saturation يف فوتوشوب، مام أدى إىل نتيجة أكرث سالسة 

من اإلصدارات السابقة. إذا كنت ستعزز التشبع بحوايل + 

70، فستستعيد بعًضا من اللون املفقود، لكنه نهج مبعرث 

وال يوفر الكثري من التحكم الدقيق. ميكن ايضا أن يزيد 

الضوضاء يف مناطق الظل يف صور JPEG. دعونا ننظر إىل 

املزيد من الخيارات.

طريقة أكرث قابلية للتحكم لضبط كل من 

التشبع والتباين هي استخدام طبقة ضبط 

املنحنيات. لقد نظرنا بالفعل إىل Curves يف 

القسم الخاص بضبط التعرض، ولكن باستخدام وضع 

Blend، ميكننا أيًضا استخدام Curves لتعزيز التشبع. يف 

وضع املزج العادي، سيغري املنحنى التباين والتشبع. نحن 

نستخدم نفس املنحنى عىل شكل حرف S، والذي يعزز 

السطوع يف الطرف العلوي من املقياس ويغمق الظالل يف 

الطرف السفيل.
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 ،Luminosity من خالل تغيري وضع املزيج إىل

سيؤثر املنحنى فقط عىل السطوع، لذلك سيؤدي 

منحنى التعزيز عىل شكل حرف S إىل تحسني 

التباين وإبراز التفتيح والظالل الداكنة دون التأثري عىل 

تشبع األلوان.

عىل العكس من ذلك، باستخدام وضع مزيج األلوان، 

فإن املنحنى عىل شكل حرف S سيغري تشبع األلوان 

دون التأثري عىل السطوع، لذلك ال تتأثر الظالل 

واإلبرازات. هذا رائع إلبقاء الضوضاء تحت السيطرة.

طريقة أخرى لتحسني التشبع هي وظيفة يف 

فوتوشوب تسمى Vibrance، والتي ميكن 

تطبيقها أيًضا كطبقة تعديل. االهتزاز يشء يصعب 

 ،�تحديده. إنها دالة تشبع، لكنها تعمل عىل رسم بيا

وتؤثر عىل املناطق األقل تشبًعا، واملناطق األكرث تشبًعا عىل 

األقل. يف صورة مثل هذه ميكن أن تساعد، ولكن يجب 

استخدامها مع تعزيز التباين للحصول عىل أفضل تأثري، مام 

قد يتسبب مرة أخرى يف زيادة الضوضاء. هذا الخيار أقل 

كثافة من استخدام التشبع. أفضل استخدام لالهتزاز عند 

معالجة ملف الصورة الخام.
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إضافة فلتر متدرج
Òكن لفالتر التدرج تحسê الصور عن طريق إضافة العمق واللون إىل السìء

يستخدم املصورون فالتر تدرج موضوعة أمام عدسة 

الكام�ا لتغي� التعرض بشكل انتقا§ وأحيانًا لون جزء من 

الصورة، عادًة لتغميق السìء إلبراز التفاصيل يف السحب 

وموازنة التعرض مع املناظر الطبيعية يف املقدمة. تأV يف 

العديد من األشكال واألحجام واأللوان املختلفة لتناسب 

جميع أنواع أنظمة الكام�ا. كì هو الحال مع معظم 

تقنيات التصوير الفوتوغرايف، من املمكن تكرار تأث� فالتر 

التدرج باستخدام أدوب فوتوشوب وكالعادة هناك عدة 

طرق لتحقيق ذلك. لهذا املثال، سنستخدم صورة جميلة 

لرشوق الشمس يف موقع غريب بعيد.

قبل

بعد
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فلرت التدرج يف الكامريا الخام
نظًرا ألن هذه الصورة تم التقاطها باستخدام الوضع الخام، Òكننا استخدام أداة فلرت التدرج يف Adobe Camera Raw (ACR). ACR هو تطبيق املعالجة الخام املوفر مع كل إصدار من 

فوتوشوب ويسمح لك بإضافة التأث� أثناء املعالجة. هذه هي أفضل طريقة للقيام بذلك، ألنها تحافظ عىل أقىص قدر من التفاصيل يف الصورة.

لتطبيق الفلرت، اسحب خطًا ألسفل من أعىل الشاشة 

إىل خط األفق. سرتى خط أفقي وعمودي منقط 

مثل T. ستالحظ أيًضا أنه ميكنك تغيري زاوية الخط 

عن طريق تحريك املؤرش يساًرا ومييًنا. لتقييد الخط إىل الرأيس، 

امسك مفتاح �Shi أثناء السحب.

يشري الخط األحمر املنقط إىل الحافة السفلية األقل 

تشبًعا لتأثري التدرج، ولكن يوجد أيًضا خط أخرض يف 

الجزء العلوي من اإلطار. هذا ميثل الحافة العلوية 

أو األكرث تشبًعا للتأثري، مع تدرج سلس بني الخطني. إذا 

قمت بسحب هذا الخط األخرض ألسفل، فسيكون املزيد من 

الصورة بأقىص تأثري وسيكون التدرج أقرص.

 ،Adobe Camera Raw عندما تفتح الصورة يف

سرتى صًفا من أيقونات األدوات عرب الجزء العلوي 

من نافذة الصورة الرئيسية. أيقونة فلرت التدرج عىل 

اليمني.

عندما تنقر عىل أيقونة فلرت التدرج، سرتى لوحة 

التحكم عىل ميني الشاشة تتغري. ميكن للفلرت تطبيق 

العديد من التأثريات املختلفة، ولكن التأثري الذي نريد 

استخدامه هو تقليل التعرض. يجب أن ينتج عن اإلعداد بني 

2.00- و 2.70- تأثري مناسب لهذه الصورة.

إذا مل يتم التقاط صورتك يف الوضع الخام، فيمكنك 

تطبيق فلرتتدرج باستخدام أداة التدرج. إلعداد فلرت 

التدرج، حدد أوالً أداة التدرج، ثم اضبط اللون األمامي 

عىل اللون األزرق الداكن عن طريق النقر عىل مربع املقدمة ثم 

استخدام منتقي األلوان.

بعد ذلك، يف رشيط خيارات األداة، انقر فوق محرر 

التدرج وحدد Foreground to Transparent، وانقر 

فوق زر Linear Gradient، واضبط وضع املزج عىل 

Overlay وOpacity بنسبة 90 باملائة. تأكد من فحص صناديق 

.Transparencyو Dither

لتطبيق التدرج عىل الصورة، ابدأ من أعىل اإلطار، انقر 

shi�   وسحب ألسفل إىل خط األفق. إذا أمسكت مبفتاح

فسوف يقيد الخط إىل الرأيس. يتم مزج اللون األزرق يف 

السامء مام يجعله أكرث قتامة. انها دامئا فكرة جيدة لتصميم مزيج 

اللون لتتناسب مع السامء. طبق أخرى إذا كنت تريد ذلك أكرث 

قتامة.
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تصحیح تشوه 
العدسة

تصحيح التشوه البرصي للعدسات فائقة االتساع بزاوية عريضة التكيف من 

فوتوشوب

إحدى امليزات الجديدة التي تم تقدÒها مع فوتوشوب CS6 تسمى Adaptive Wide Angle؛ 

Òكن أن يؤدي ذلك إىل تشويه وثني صورة للرتاجع عن التشوه البرصي املشرتك بê جميع 

العدسات ذات الزاوية العريضة جًدا. لقد رأينا جميًعا صوًرا تم التقاطها بعدسات «عê السمكة». 

تسمى هذه العدسات بزاوية فائقة االتساع، ألن زاوية الرؤية التي Òكنها التقاطها Òكن أن تصل 

 Vإىل 180 درجة. بطبيعة الحال، فإن القدرة عىل الضغط عىل نصف غرفة يف نفس اللقطة تأ

بسعر وهذا تشويه برصي شديد. يبدو أن الخطوط املستقيمة واملتوازية منحنية، واملنظور مخترص 

بشكل كب� واألجسام املألوفة تأخذ أبعاًدا ال Òكن التعرف عليها تقريًبا. يف الصورة املقابلة، يبدو 

أن القمم املستقيمة لألعمدة واألرضية تنحني بشكل غريب، ويبدو أن كل يشء ينتفخ للخارج 

والتأث� بأكمله مقلق للغاية بالتأكيد.

تحاول الزاوية العريضة التكيفية تصحيح بعض هذه 

املشكالت عىل األقل وميكن أن تشوه الصورة للرتاجع 

عن معظم التشوه البرصي. من الالفت للنظر أنه ميكنه 

القيام بكل هذا مع الحفاظ عىل معظم التفاصيل يف الصورة. 

ستجد الزاوية العريضة التكيفية يف قامئة الفالتر.

يف واجهة الزاوية العريضة التكيفية، حدد أوالً 

أداة القيد من اللوحة املوجودة عىل الجزء العلوي 

األيرس من الشاشة الرئيسية وحدد Fisheye من قامئة 

التصحيح املنسدلة. اخرت أحد الخطوط العمودية، يف هذه الحالة 

األعمدة املوجودة يف املقدمة، انقر بالقرب من الجزء العلوي 

منه واسحب خطًا أسفل طوله. يجب أن تجد أن الخط سينحني 

تلقائيًا التباع الخط، ولكن ميكنك سحب مقبض التحكم يف 

منتصف نقطة الخط ملطابقته مع االنحناء.

سيؤدي الخط تلقائيًا إىل تشويه الصورة لجعل الخط 

املنحني مستقياًم. سرتى أن هناك دائرة مرتاكبة عىل 

الخط، مع مقبضني تحكميني آخرين حيث يتقاطعان. 

ميكنك سحب هذه املقابض، تدوير الخط لجعله يف وضع 

عمودي. إذا أمسكت مبفتاح �shi، فسوف يعود تلقائيًا إىل 

الرأيس عىل الفور.
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اخرت خطًا عىل الجانب اآلخر من الصورة وكرر العملية 

عن طريق سحب خط أسفل أعىل األعمدة التي 

ترتاوح عىل ميني الصورة. سيؤدي هذا أيًضا إىل تقويم 

الخط تلقائيًا.

مرة أخرى، اسحب املقبض عىل الخط الدائري لتحريك 

املستقيم إىل وضع عمودي. إذا قمت بذلك بشكل 

صحيح، فإن تشويه االنحناء العمودي للصورة يجب 

أن يبدو اآلن أفضل. قد تالحظ أن التصحيح ليس مثاليًا متاًما؛ قد 

ال يزال هناك بعض االنحناء الطفيف ملختلف القوائم واألفقية، 

لكنه بالتأكيد تحسن كبري والهياكل الرأسية أكرث استقامة. ميكنك 

االستمرار ومحاولة تصحيح املزيد من االنحناء، ولكن كن عىل 

دراية مبقدار االلتواء الذي يتم تطبيقه عىل الصورة لتصويب كل 

يشء. انقر فوق حسًنا عند االنتهاء من التصحيح.

سترتك العملية بعض املساحات الفارغة عند حواف 

الصورة، لذلك سيكون من الرضوري قص الصورة 

إلزالتها. هذا يعني فقدان بعض الصورة األصلية، لكن 

النتيجة أقل تشويًها مام كانت عليه يف البداية.

قبل

بعد
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بانوراما الخیاطة
احصل عىل املناظر الطبيعية بأكملها يف صورة 

واحدة واسعة للغاية

تحتوي العديد من الكام�ات الرقمية عىل ميزة تُعرف باسم 

«Panorama Stitching» أو «Panorama Assist›. إنها 

موجودة للمساعدة يف نوع معê من الصور، أو باألحرى 

سلسلة من الصور، حيث يتم التقاط لقطات متتالية أثناء 

انتقال الكام�ا عرب مشهد. بعد التقاط اللقطة األوىل، تُظهر 

الكام�ا حافة تلك اللقطة مرتاكبة عىل الشاشة حتى تتمكن 

من مطابقة موقع امليزات يف لقطات متتالية، وإنتاج صورة 

طويلة مستمرة تظهر مشهًدا بانورامًيا كامالً. Òكنك أيًضا 

تصوير تسلسل دورانك يدويًا، خاصًة إذا كان لديك حامل 

ثالø القوائم يف متناول اليد للحفاظ عىل مستوى الكام�ا. 

عندما يتم ذلك بشكل جيد، Òكن أن تكون النتائج مذهلة، 

لكن الحصول عىل نتيجة مرضية ليس بالسهولة التي تبدو 

عليها.

ألغراض هذا الربنامج التعليمي، سنستخدم هذا املثال 

لتسلسل من أربع صور تم أخذه عىل ساحل ديفون.

بعد تنزيل صور البانوراما الخاصة بنا من الكامريا إىل 

مجلد عىل الكمبيوتر الشخيص، حان الوقت إلطالق 

فوتوشوب وتجميعها مًعا يف بانوراما. حدد موقع 

امللفات عىل قرصك الصلب وافتحها جميًعا يف فوتوشوب. إذا 

ذهبت إىل النافذة > رتب القامئة، ميكنك عرضها جميًعا مرة 

واحدة برتتيبات مختلفة. ليس رضوريًا، لكنه مينحك فرصة إلجراء 

يف فوتوشوب ستجد «Photomerge» يف قامئة امللفات فحص التعرض يف اللحظة األخرية.

تحت Automate، إىل جانب العديد من العمليات 

التلقائية األخرى.

تقدم نافذة Photomerge عدًدا من الخيارات لكيفية 

ترتيب اللقطات البانورامية. للحصول عىل بانوراما 

بسيطة للمناظر الطبيعية مثل هذه، يجب أن يعمل 

خيار Auto بشكل جيد. انقر فوق زر إضافة امللفات املفتوحة 

إلضافة اللقطات الخمس إىل قامئة Photomerge وتحقق من 

أفضل خيارين والخيار السفيل ملحاولة ملء املناطق الفارغة بأداة 

املحتوى املدرك.

إذا قمت بتصوير تسلسل بانورامي يدويًا، فتأكد داåًا من 

وجود تداخل كب� Øا يكفي بê كل لقطة تلتقطها. للحصول 

عىل أفضل النتائج، من املستحسن أن يكون حوايل ٪25 من 

اإلطار السابق مرئًيا يف كل مرة.

نصيحة مفيدة

قبل
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مبجرد النقر فوق OK تبدأ عملية الدمج وتكون 

تلقائية متاًما. سوف يستغرق األمر بعض الوقت 

إلكامله، رمبا لفرتة طويلة جًدا إذا كان لديك جهاز 

كمبيوتر بطيء و/أو ملفات صور كبرية جًدا.

مبجرد إخراج البانوراما، سرتى أن هناك مناطق اضطر 

فيها الربنامج إىل تشويه الصور لتصحيح املنظور. هذا 

هو املكان الذي ستحاول فيه أداة تعبئة املحتوى املدرك 

إضافة يشء يشبه إىل حد ما السامء والبحر. اعتامًدا عىل مدى 

ميكنك أيًضا استخدام أداة االقتصاص لتصويب أي ميل جودة عمل امللء، ميكنك دامئًا إنتاج هذه املناطق.

طفيف يف أفقك، ولكن آمل أال تحتاج إليها. النتيجة 

النهائية يجب أن تبدو مثل هذا.

بعد
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استبدال اللون
استبدال لون بآخر

إحدى العمليات البسيطة نسبًيا التي Òكنك القيام بها 

يف فوتوشوب هي استبدال لون بآخر. باستخدام بعض 

أدوات االختيار التي نظرنا إليها سابًقا، جنًبا إىل جنب مع 

عنارص التحكم يف Ò ،Hue/Saturationكننا تغي� لون 

الكائنات الفردية يف صورنا، مثل استبدال لون قرش البيض 

يف هذه اللقطة.

يعد اختيار مساحات كبرية من نفس اللون أحد 

Magic تلك املناسبات القليلة التي تكون فيها أداة

Wand مفيدة بالفعل، لذلك سنستخدمها كنقطة 

انطالق هنا. مع إعداد تفاوت 20، يجب أن تكون قادرة عىل 

اختيار قرش البيض دون الكثري من املتاعب.

مع Magic Wand، من األفضل 

إضافة القليل يف كل مرة. انقر 

فوق منطقة ذات توليف متوسطة 

للمنطقة اإلجاملية التي تريد تحديدها، وستجد أن أداة 

Magic Wand ستحدد منطقة حولها. سيعتمد حجم االختيار 

عىل إعداد التفاوت. من خالل االحتفاظ مبفتاح �Shi والنقر 

بعناية عىل املناطق املحيطة باختيار البداية، ميكنك إضافة 

املزيد من املناطق. إذا اختارت العصا جزًءا من الخلفية، 

فاستخدم Cmd + Z للرتاجع عن هذه الخطوة، وحاول مرة 

أخرى بعناية أكرب، ورمبا ضبط التفاوت ألسفل إذا استمر يف 

الحدوث.

عندما تصل إىل حد ما ميكنك تحديده بشكل مفيد 

باستخدام أداة Magic Wand Tool، ميكنك إنهاء 

اختيارك باستخدام أداة Polygonal Lasso. من خالل 

ضبط التخفيف عىل الصفر، ميكنك إنتاج مجموعة مختارة من 

الحواف الحادة. بدالً من ذلك، استخدم أداة فرشاة االختيار.

مرة أخرى، احتفظ مبفتاح �Shi إلضافة املزيد من 

املجاالت إىل اختيارك. إذا كنت بحاجة إىل إزالة أي 

مناطق من االختيار، مثل أي مناطق من بياض البيض، 

فيمكنك الطرح عن طريق االحتفاظ مبفتاح Alt وااللتفاف حوله 

.Lasso باستخدام

قبل
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عندما تختار جميع األجزاء التي تريد إعادة طالءها، 

ميكنك حفظ االختيار لالستخدام الالحق، لتوفري القيام 

بكل هذا العمل مرة أخرى إذا غريت رأيك.

عىل الرغم من وجود العديد من الفالتر التي ميكننا 

استخدامها يف هذه املرحلة، فإن الطريقة األكرث 

Hue/ تنوًعا لتغيري لون املنطقة املختارة هي خيار

Saturation/Lightness. هذا شائع يف معظم برامج التحرير. 

يف العنارص ستجدها يف قامئة تحسني.

لديك ثالث خيارات تحت إعداد Hue/التشبع. اترك 

منزلق Lightness يف املوضع األوسط للحفاظ عىل 

السطوع العام للجسم، ولكن ميكنك التجربة عن 

طريق تحريك منزلقات التشبع وHue. أثناء تحريك منزلق 

Hue، سيبدأ اللون يف التحول عرب طيف األلوان، أو ميكنك 

إحداث تغيريات طفيفة يف األلوان مع إعدادات تشبع أقل، أو 

قل للجحيم بدقة، واذهب للكرس مع تشبع كامل.

عندما تكون راضيًا عن النتيجة، أو عندما تبدأ عيناك 

بالنزيف، ميكنك مسح التحديد باستخدام اختصار 

لوحة املفاتيح Cmd + D، ثم حفظ النتيجة. عند حفظ 

الصورة النهائية كملف .PSD يف فوتوشوب أو Elements، يتم 

حفظ التحديدات أيًضا، ويتم تضمينها يف امللف.

بعد
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تقنیة التركیز الناعم
مع بضع خطوات بسيطة، Òكنك إضافة تأث� تركيز-ناعم Òنح 

صورك إحساًسا رومانسًيا

الرتكيز الناعم هو تأث� يستخدم عىل نطاق واسع يف 

التلفزيون واألفالم، وكذلك يف العديد من الصور التجارية 

واإلعالنية، إلنتاج مظهر رومانيس حاý. إنها أيًضا مفضلة 

كب�ة لدى مصوري حفالت الزفاف إلضفاء مظهر ناعم 

وحاý عىل صورهم. يف التصوير التقليدي يتم تحقيق 

التأث� من خالل فلرت خاص مثبت عىل عدسة الكام�ا. 

تتضمن العديد من الكام�ات الرقمية اآلن تركيزًا 

ناعìً كتأث� رقمي، ولكن Òكننا إنتاج نفس النتائج 

Gaussian يف فوتوشوب بسهولة، باستخدام ضبابية

وشفافية الطبقة.

بعدقبل
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الخطوة األوىل هي تحويل الصورة إىل طبقتني 

متطابقتني. للقيام بذلك، انتقل إىل قامئة الطبقة وحدد 

تكرار الطبقة. ال تقلق بشأن تسمية هذه الطبقة، إنها 

الطبقة الوحيدة التي سنصنعها.

 ،Blur بعد ذلك، انتقل إىل قامئة الفلرت، وانتقل إىل

وحدد Lens Blur. هذا نوع خاص من التشويش ميكن 

تعديله إلنتاج تأثريات معينة. إنه يشبه إىل حد كبري 

ضبابية عدسة التصوير الفوتوغرايف.

لسنا بحاجة إىل الكثري من التشويش إلنتاج تأثري الرتكيز 

الناعم، لذلك بالنسبة لهذه الصورة، حدد نصف قطر 

25 بكسل. قد تحتاج إىل نصف قطر أصغر للصور 

األصغر، لكن حافظ عليها دقيقة.

اسحب اختيار بيضاوي حول موضوع الصورة. قد 

يستغرق هذا بضع محاوالت للحصول عىل االختيار 

الصحيح، لذا استخدم Cmd + D إللغاء االختيار إذا 

فهمت األمر بشكل خاطئ. عندما تكون سعيًدا به، انتقل إىل 

Select > عّدل > تخفيف. اضبط نصف قطر حوايل 60-50

بكسل.

ميكننا زيادة تعزيز مظهر الصورة من خالل إضافة 

تظليل بيضاوي ملزيد من التشوش حول املوضوع. هذه 

تقنية يستخدمها مصورو الصور منذ اخرتاع التصوير 

.Elliptical Marquee الفوتوغرايف تقريبًا. أوالً، حدد أداة

يف لوحة الطبقات، ضع شفافية الطبقة غري الواضحة 

بني 80-60 باملائة. يتيح هذا للطبقة السفلية التي 

ال تزال حادة الظهور، مام يخفف من آثار الضبابية 

الغاوسية. إذا شعرت أنه غري واضح للغاية، ميكنك خفض 

Opacity إىل حوايل 50 باملائة.

بعد ذلك، حدد عكس من قامئة Select لتغيري االختيار 

بحيث يتم تحديد كل يشء خارج القطع الناقص.

اآلن أضف فلرت طمس العدسة إىل االختيار، مام يعطيه 

نصف قطر أكرب بكثري من ذي قبل؛ حوايل 80 بكسل 

يجب أن تقوم باملهمة.

أحد الخيارات النهائية هو استخدام ممحاة ناعمة 

ومسح مناطق الطبقة غري الواضحة حول وجه املوضوع 

إلبقائها حادة إذا كنت تفضل ذلك.

73أكادیمیة البابلي

تنمية مهاراتك تقنية الرتكيز الناعم



اآلن لديك األساسيات، ميكنك تحسني وتعلم 

املزيد من املهارات األساسية يف دليلنا 

التايل...

حيل ونصائح فوتوشوب

والذي سنقوم برتجمته وتجهيزه يف حال 

الحظنا اقبال ورغبة عىل ذلك 


