
www.Baghayi.com

سلم  دوستان 

 کل زیر رو درست کنیم که من ضمینه اش رو سایز بزرگ انتخاب کردم که بهشاین دفعه می خوایم 
صورت والپیپر در بیادد

خوب بریم که شروع کنیمم

 باز می کنیمد150 با رزولوشن 700*1000 صفحه جدید رو در ابعاد کابتدا ی

  است انتخابچپ# انتخاب می کنیم که از فورگراند، بکگراندی که در سمت 111111رنگ فورگراند رو 
 می کنیمدOKکرده و عدد رو وارد  و 
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خوب حال رنگ مورد نظرمون رو انتخاب کردیم برای اعمال کردنش کلید های ترکیبی زیر رو می زنیمم
Alt+Backspace تا اعمال بشوندد

  متن مورد نظر رو می نویسیم و تنظیمات را بر روی آن اعمال می کنیم ازTypeحال با استفاده از ابزار 
 استفاده می کنیمدTypeکه از تنظیمات جمله سایز، فاصله و و 

  را انتخاب می کنیم تا متنی رو که نوشتیم بصورتRestrize Type Layer گزینه Typeحال از منوی 
عکس در بیاد تا بتونیم بر روی آن برنامه هامون رو اجرا کنیمد
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  ابزار مون رو انتخاب می کنیم و یکیM یا کلید میانبر Rectangular Marquee Toolحال با استفاده از 
  یک کپی از حروف می گیریم وCtrl+Jیکی حروف ها رو انتخاب می کنیم و با استفاده از کلید های 

  رو فعال کنیم و درLayer Styleسپس بر روی لیر جدید در فضای خالی آن دوبار کلیک می کنیم تا 
  را انتخاب می کنیم تا آن را رنگی کنیم و رنگ مورد نظرمون رو انتخابColor Overlayبرنامه گزینه 

 می کنیم تا رنگ اعمال گرددد OKمی کنیم و نهایتاً 
حال همین روش را برای تمام حروف ها اعمال می کنیم تا همشون رنگی شوندد

نتیجه کارمون به این شکل می شهم 
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  لیرShiftگه داشتن کلید نولی لیرها مون خیلی زیاد شده که یکی را از بال انتخاب می کنیم و با 
 که با این روش در واقع لیر ها انتخاب می شوند و نهایتاً کلید های ترکیبیآخری رو انتخاب می کنیم 

Ctrl+Eرو می زنیم تا تبدیل به یک لیر باشندد 

  وCtrl+J با کلید های ترکیبی قبل از هر چیز یه کپی از اون می گیریمبا تبدیل شدن اون به یک لیر 
  و در کادر باز شده اندازه هارو مطابق شکل وارد می زیر رو بر روی لیر کپی شده اجرا می کنیمعمل
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Filter<<Blur>>Motion Blur: کنیم

و نتیجه کار میشه اینم

  رو نگه می داریم و کلیک می کنیم تا انتخابCtrlخوب حال لیه اصلی مون رو انتخاب می کنیم و کلید 
 ابزارمون رو انتخاب می کنیم و با M یا کلید میانبر Rectangular Marquee Toolبا استفاده از بشه و  

 قسمت پایین متن انتخاب شده رو پاک می کنیمدAltنگه داشتن کلید 
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  را می فشاریم تا انتخاب شود و رنگ سفید راG را انتخاب می کنیم یا کلید میانبر Gradient Toolحال 
مطابق شکل انتخاب می کنیم

  سانتی متر پایین تر می کشیم و سپس1سپس از نقطه بالیی قسمت انتخابی کلیک کرده و تا 
 را می زنیم تا از انتخاب خارج شود و نهایتاً نتیجه به شکل زیر خواهد بوددCtrl+Dکلید های 

و یک نمونه دیگر
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امیدوارم که خوشتون اومده باشه عزیزان


