
www.baghayi.com

می خوایم این کارت ویزیت رو درست کنیمممم

visitب��ه ن��ام ابتدا فایلی   card   ی��ا ه��22 
 اسمی ک��ه مایلی��د را در ج��ای ن��ام فای��ل

 میل��ی 55*84ب��ه ان��دازهمی نویسیم و 
  و300dpi باز می کنی��م ب��ا رزولوش��ن مت2

color  mode رو ه��م bit-8  CMYKم��ی  
 اریم تا در چاپ ه��م مش��کلی در رنگه��اذ

.و آم��اده چ��اپ ه��م باش��هپی��ش نی��اد 
(م.ابق شکل)
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 foreground colorسپس رنگ ضمینه یا 
باانتخاب کنید   #898989در سایز را   و 

Altکلی����د ه����ای   +backspaceو ی����ا  
Paintهمچ��ون شیوه های دیگ��2   Bucket 

Tool .(م.ابق شکل)رنگ را اعمال کنید

 ا م��ا خ��ط ه��ایی رو ب��ه ص��ورتدر اینج��
 عمودی و افقی ایجاد می کنیم تا نوشته

 مان را نگه دارد و از خط انتخاب ش��دههای
 به صورت تع��ادل ق��2ار گی��2د.تجاوز نکند و 
 vertically و horizontallyب����2ای آن از 

  گزینهviewاستفاده می کنیم که در کادر 
New  Guide راو ان��دازه آنه��ا  می باش��د 

 و ن���تیجه رو وارد کنی���دم.���ابق ش���کل 
(م.ابق شکل)ببینید.

typeح��ال   toolرو انتخ��اب ک��2ده و رن��گ  
  رو انتخاب می کنی��م  و #ffffffسفید یا 

 سپس متن مورد نظ2 رو م��ی نویس��یم و
EdwardianScriptم���ن ف���ونت   ITCرو  
(م.ابق شکل).59سایز با انتخاب ک2دم 
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Moveسپس   Toolرا انتخ��اب ک��2ده و ی��ا  
  را بفشارید تا انتخاب ش��ودVکلید میانب2 

 س��پس لی��2 ف��وت و ض��مینه را ب��ا نگ��ه
  انتخاب کنی��د ت��ا ه��2 دوCtrlداشتن کلید 

 انتخاب شود سپس در ابزار ب��ال زی��2 من��و
Alignگزین��ه   Vertical  Centers و Align 

Horizontal  Centersرا بزنی���د ت���ا مت���ن  
 نوشته شده کاملً در وسط ض��مینه ق��2ار

بگی2د.(م.ابق شکل)

خوب این هم از نتیجه کار

  دیگ��2 ک��ارت رو ک��هی کارت رو درست ک2دیم و حال می مونه روییه یتا اینجا فقط رویه 
 ب��2ای اینک��ار هم��ون ابع��ادی رو ک��ه در ابت��داشامل توضیحات هستش رو دس��ت کنی��م. 

 کمی متفاوت ت2 انتخاب می کنیم  c7b299#مینه رو ضگفتیم رو باز می کنیم ولی رنگ 
 Altو ب���ا کلی���د ه���ای ب���ا رن���گ س���فید 

+backspace2����و ی����ا ش����یوه های دیگ  
Paintهمچ��ون   Bucket  Tool رن��گ را 
 و horizontally و  می کنی����ماعم����ال 
vertically رو هم در همون ابع��اد اعم��ال 
Horizontalو ح��ال می کنی��م   Type  Tool 

  روTرو انتخاب می کنیم و ی��ا کلی��د می��انب2
 مشخص��ات رو مث��لس��پس می زنی��م و 

 این��ارو و تلف��ن واسم و ایمیل و وبس��ایت 
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 ؛ البته اسم رو با سایز بزرگت2 م��ی نویس�یم و م��ابقی رو در ی��ک س��ایزهم می نویسیم
  ه�م دوب��ارهاس��می رو ک��ه ب��ه ص�ورت ب��زرگ نوش��ته م�ی ش��ه رو ک��ه ف��ونت  ؛کوچک��ت2

EdwardianScript ITC  ولی فونت مشخصات رو با انتخاب ک2دمKokilaکه ه2 نوشتم  
.(م.ابق شکل)کسی به سلیقه خودش می تونه عوضش کنه

 ب2ای نوشتن در قسمت مورد نظ2 پس ار انتخاب تایپ در محل م��ورد نظ��2 کلی��د ک��2ده و
  راCtrlمتن رو می نویسیم و اگ2 بخواهیم محل نوشته شده را کمی تغیی�2 ب�دیم کلی�د 

 نگه می داریم و ح2کت می دیم و ی��ا اینک��ه کم�ی پ��ایین ت2 از مت��ن نوش��ته ش��ده دوب��اره
Moveحالت موس عوض میشه و تبدیل به ح2کت یا همون   Toolمی شه که ب��ه ای��ن   

روش هم میتونیم ح2کتش بدیم.

 قس��مت بع��دی تلف��ن و موبای��ل و آدرس و غی��2ه هس��ت ک��ه ب��ه ص��ورت مخف��ف و رن��گ
Horizontal نوش��ته ش��ده ک�ه بع�د از نوش��تن ب��ا هم�ان اب�زار ت��2یمتفاوت   Type  Tool 

 قسمت مورد نظ��2 رو انتخ��اب می کنی��م و
Colorب���ا اس���تفاده از   Pickerدر ک���ه  

Toolbar ، ق��2اردر قسمت بال و زی��2 من��و 
  در آن قسمت رنگ رو می تونیم که،دارد

  # ای��ن رن��گeb1d24تغیی2 بدین ک��ه م��ن 
 رو انتخ��اب ک��2دم و م.��ابق ش��کل زی��2 در
 قسمت کادر ش��ده ه��م م��ی ت��ونیم ای��ن
 عدد رو وارد کنیم تارنگ مورد نظ2 انتخاب

شود.(م.ابق شکل)

Rectangleخ��وب ح��ال یکم��ی قی��افه به��ش می��دیم ب��2ای اینک��ار اب��زار   Toolرو انتخ��اب  
   رو می زنیم تا انتخاب شود، س��پس از ی��ک ط��2  ب��ه ط��U 2می کنیم و یا کلید میانب2 

  و؛ ت��ا می کش�یم و یک�ی از دیگ��2ی کوچک��ت32افق�ی و ب��ه ص��ورت البته دیگ2 می کشیم 
  f26522# بال ت2 ق��2ار م��ی دی��م و رن��گ اون رو ه��م ربزرگت2ه رو در پایین و کوچکت2 رو د

 Fillر رو ک��ه داولی��ن ک��ا Toolbarانتخاب می کنیم؛ ب2ای تغیی��2 رن��گ دوب��اره در قس��مت  
 ) و1است رو انتخاب ک2ده (ک��ادر ش��ماره
 Colorدر قس���مت ب���ال س���مت راس���ت 

Picker و2 رو انتخاب ک2ده (کادر شماره ( 
 در قس����مت پ����ایین ک����د رن����گ رو وارد
 می کنیم همون طور که در عک��س قبل��ی
 )3ه��م نش��ان داده ش��د. (ک��ادر ش��ماره 

(م.ابق شکل)
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و نتیجه بدین شکل میشه

  ها رو انتخاب می کنیم وShape تا لی2 رو که بصورت مست.یل کشیدیم یا همان 3حال 
Rasterizeراست کلی��ک ک�2ده گزین��ه   Layers  رو انتخ�اب می کنی�م ت�ا از ح�الت Shape 

 خارج بشه و به صورت لی2ی که بتونیم وی2ایشش کنیم تبدیل بشه؛ حال در ح��الی ک��ه
  لی��2 بش��ه؛ ح��ال1 رو می زنیم تا تبدیل ب��ه Ctrl+E لی2ها انتخاب شده کلید های 3ه2 
Gradientابزار   Tool ولی قبل��ش ب��ک گ2ان��د رو س��یاه و فورگ2ان��د رو رو انتخاب می کنیم 

  رو می فشاریم تا خود به خ��ود ب��ه ح��الت اول��شDهم سفید می کنیم و یا کلید میانب2 
  لی��2 رو می زنی��م ت��ا ب2عک��س گ��2دد و ح��الXب2گ2دد و رنگ ها تغیی2 کن��د و س��پس کلی��د 

 کمست.یل ها رو انتخاب می کنیم و یک کلید در سمت راس��ت از کن��اره تص��وی2مون کلی��
 می کنیم تا وس��ط و یک��ی ه��م از س��مت
 چ��پ ت��ا وس��ط می کش��یم و نق.��ه قاب��ل
 ت��وجه اینک��ه اگ��ه بخ��وایم بص��ورت خ��ط
 راس��ت و ص��ا  گ2ادیتم��ون اعم��ال ش��ود

  رو نگ����ه می داری����م و بع����دShiftکلی����د 
 می کشیم تا به صورت یکنواخت در بی��اد.
 بعد از هم�ون لی�2 ی��ک ک�پی می زنی�م ت��ا
 رنگ و زیبایی خودشو جل��وه ب��ده و ب��2ای
 کپی راه ه��ای زی��ادی هس��ت م��ی ت��ونیم

  رو بزنی���م وCtrl+Jکلی���دهای ت2کی���بی 
 (م.ابق شکل)نتیجه رو ببینیم.

  که اون رو هم می تونی��د ب��ا فش��2دن کلی��د ه��ای کناریکار تمومه و فقط موند خ.های
Ctrl+H پاک کنید و یا در کادر View تیک گزینه Extras رو ببینین.و نتیجه کار   رو ب2دارید
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امیدوارم خوشتون اومده باشه و لذت ب2ده باشین.


