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 ايطالّ عًٝهِ ٚزمح١ اهلل ٚبسنات٘:

 ايفٛتٛغٛب:ْبر٠ تازى١ٝ عٔ 

تَٛاع نإ ٣ٜٛٗ ايتضٜٛس ٚ إظٗاز ايضٛز ٚ تٛاشٕ األيٛإ , ٚ بُٝٓا نإ تَٛاع ٜتعًِ 

َعاؾ١ ايضٛز يف َعٌُ ٚايدٙ , نإ دٕٛ ٜعبح بايهُبٝٛتس ايػدضٞ يٛايدٙ ايرٟ مت 

ّٕ ٚ ذيو نإ إلاش َِٗ ؾٛ 4891اضتبداي٘ ظٗاش َانٓتٛش يف عاّ   

ّ 4891تَٛاع نإ َٗتُا مبعاؾ١ ايضٛز ٚ بدأ باضتدداّ ايهُبٝٛتس يف املعاؾ١ ايسق١ُٝ ففٞ عاّ 

 اقت٢ٓ تَٛاع دٗاش 

Apple Macintosh plus   يٝطاعدٙ يف غٗاد ايدنتٛزاٙ  "َعاؾ١ ايضٛز ايسق١ُٝ " ٖٓا بدأت

تدزز األيٛإ  فكاّ  ْٛا٠ ايربْاَر اؾدٜد فٛتٛغٛب , سٝح إ اؾٗاش مل ًٜيب سادات تَٛاع يف
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بدأ دٕٛ ٚ ؿٌ َػه١ً تدزز االيٛإ يف ايضٛز ايسق١ُٝ ,.  Subroutineبهتاب١ داي١  

تَٛاع بتهجٝف عًُِٗ ٚ تٛسٝد دٗٛدِٖ يف مجع تًو األنٛاد املتٓاثس٠ إلْػا٤ بسْاَر َتهاٌَ ملعاؾ١ ايضٛز 

نايكدز٠ ع٢ً ؽصٜٔ ايضٛز بضٝؼ ايسق١ُٝ , ضعاد٠ تَٛاع ٚ دٕٛ مبا سككٛٙ دفعِٗ يطًب املصٜد , 

كتًف١ , ٚ إَها١ْٝ فتح ًَفات ايضٛز يف بساَر أخس٣ ٚ طباعتٗا , ٚ غري ذيو َٔ أفهاز 

 ددٜد٠ , بعد عد٠ أغٗس َٔ احملاٚالت مت إْتاز

Image Pro  ّ4899يف عا , 

ٛد يهٔ بعد ذيو بدأت بعد ايعساقٌٝ اييت أخست ظٗٛز ايفٛتٛغٛب ناْػػاٍ دٕٛ باْتعاز املٛي

اؾدٜد ٚسادتِٗ يًدعِ املادٟ ,بعدٖا طسح دٕٛ فهس٠ عسض َا ٚصًٛ ايٝ٘ يًػسنات فابدت غسن١ 

Barney Scan   ٖٚٓا بدا١ٜ ايفٛتٛغٛب  سٝح مت أظٗاز اٍٚ ْطد١ َٔ ايفٛتٛغٛبAdobe 

Photoshop 1.0  بعد األتفام َع فُٛع١  4881يف فرباٜس Adobe   َٚٓر ذيو اؿني

 ايربْاَر..بدأ تطٜٛس 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Adobeٜعد بسْاَر فٛتٛغٛب َٔ أق٣ٛ بساَر ايتشسٜس َٚعاؾ١ ايضٛز َٔ أصداز غسن١ 

هلرا ايربْاَر ٚاضتُست االصدازات املتتاي١ٝ  4881ٚنإ االصداز األٍٚ ايسمسٞ ي٘ يف عاّ 

 اىل ٚقتٓا اؿايٞ ست٢ ٚصًت اىل االصداز 
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Adobe Photoshop CS ( Creative Suite ) 4 Extended & Adobe 

Photoshop CS4 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

 يٓبدأ اآلٕ بايتعسف ع٢ً أدٚات ايفٛتٛغٛب:

 :أٚاًل: األدا٠ 

أدٚات ايتشدٜد اهلٓدض١ٝ ٚتطاعدْا يف ؼدٜد االغهاٍ اهلٓدض١ٝ اييت تاخر 

 اغهاٍ َسبع١ َطتط١ًٝ دا٥س١ٜ.

مضٌ ع٢ً  يًفأز٠( األمئ )أٚ بايٓكس ع٢ً ايصز ٚبايٓكس املصدٚز عًٝٗا

 األدٚات املدف١ٝ:

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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:ثاًْٝا :األدا٠   

. َٔ صٛز٠ ألخس٣   ٚقضاصات ف١ٝٓ تطُح يٓا ٖرٙ األدا٠ بطشب ؼدٜد ٚنا٥ٓات  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ثايجًا:األدا٠ 

: )سٝح أْٗا تٓذرب يًشٛاف بػهٌ َػٓاطٝطٞ ْٚطتطٝع شٜاد٠ تسنٝصٖا يًتشدٜد ٖرٙ االدا٠ تطتددّ 

عٔ طسٜل  (َٔ ايتشدٜد املػٓاطٝطٞ تضػساٟ إ املطافات بني نٌ ْكطتني 

 ؼت غسٜط ايكٛا٥ِ.. ايعدد يف  شٜاد٠ 

 بايٓكس املصدٚز عًٝٗا مضٌ ع٢ً األدٚات املدف١ٝ:

 

: تطتددّ يتشدٜد زضِ سس َسضّٛ ٜدًٜٚا.. ٖٚرٙ األدا٠ َٔ األدٚات  Lasson Tool** األدا٠ 

 ايك١ًًٝ األضتدداّ الْ٘ َٔ ايضعب ددَا اضتدداَٗا يف ايتشدٜد..

 : تكّٛ بسضِ ؼدٜد بػهٌ خطٛط َطتك١ُٝ.Polygonal Lasso Tool** األدا٠ 
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يتشدٜد سٝح أْ٘ ٜعس دا١٥ ٚيهٔ هب االْتباٙ عٓد ايتشدٜد هب ايعٛد٠ يٓكط١ ايبد٤ َٔ أدٌ اغالم ا

 يٓكط١ ايبد٤.. ايٛصٍٛصػري٠ عٓد أدا٠ ايتشدٜد تدٍ ع٢ً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :زابعًا : االدا٠ 

 باحملافع١ ع٢ً اؿذِ األصًٞ يًضٛز٠..تكّٛ ٖرٙ األدا٠ باقتطاع دص٤ َٔ ايضٛز ٚذيو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :خاَطًا: األدا٠ 

 تكّٛ ٖرٙ األدا٠ برتَِٝ ادصا٤ َٔ ايضٛز٠ ..

ٚمدد  optionيف غسٜط  brushمدد االدا٠ ثِ ْرٖب اىل  طسٜك١ أضتدداَٗا:

ْٚاخر فٝعٗس يدٜٓا ٖرا ايػهٌ  ايٝطازٟ ْٚطتُس بايغػط  Altَكاع ٖرٙ ايفسغا٠ ثِ ْغػط شز 

قًٝال َٔ املهإ ايرٟ ْسٜد ايرتَِٝ ب٘ ثِ ْرٖب ملهإ ايرتَِٝ )ْتٛقف ٖٓا عٔ ايغػط 

  ( ٚبغػط شز ايفاز٠ ايٝطازٟ ْبدا بايرتَِٝ .Altع٢ً َفتاح 
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ٚايبد٤ بايرتَِٝ ٜعٗس يدٜٓا اغاز٠ شا٥د +   Altَالسع١ ْالسغ بعد ايتٛقف عٔ ايغػط ع٢ً شز 

 ٖرٙ األدا٠ تاخر تسَُٝٗا َٔ ٖٓا.تدٍ ع٢ً إ 

 األدٚات املدف١ٝ:

 

 :Pattern Stamp Toolاألدا٠ 

 تطتددّ ٖرٙ األدا٠ يتعب١٦ صٛز٠ َا أٚ ؼدٜد َا غًفٝات داٖص٠ 

 نٝف١ٝ اظٗاز اـًفٝات:

يف غسٜط اـٝازات ؼت غسٜط ايكٛا٥ِ ٚاْكس بعد ايٓكس ع٢ً ٖرٙ األدا٠ أذٖب إىل 

ْطتطٝع اختٝاز اٟ خًف١ٝ ع٢ً ايطِٗ فتٓطدٍ يهِ قا١ُ٥ 

َٓٗا ٚأٜغًا بايٓكس ع٢ً ايطِٗ ايضػري يف اؾ١ٗ اي٢ُٓٝ تعٗس يٓا أٜغًا قا١ُ٥ ْطتطٝع اختٝاز َا ْسٜد 

 .َٓٗا ٚيهٔ سضسًا َٔ آخس تطع١ خٝازات 
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 يف غسٜط اـٝازات. ٚذيو بايٓكس ع٢ً  املدتاز٠ْٚطتطٝع أٜغا تػري ايفسغا٠ 

 ٚبايٓكس ع٢ً ايطِٗ تعٗس يٓا قا١ُ٥ نتاز َٓٗا ْٛع ايفسغا٠ ٚسذُٗا..

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :ضادضًا: األدا٠ 

تكّٛ ٖرٙ األدا٠ بايسضِ  سطب ْٛع ايفسغا٠ املطتدد١َ ٚتأخر أيٛاْٗا َٔ ايضٛز٠ اييت ْكّٛ بايسضِ 

 عًٝٗا.

 بايٓكس بايصز ايُٝٝين يًفأز٠ مضٌ ع٢ً األدٚات املدف١ٝ:

 

: تكّٛ ٖرٙ األدا٠ بسضِ عسبات سطب ْٛع ايفسغا٠ املطتدد١َ ْٚطتطٝع Art History Brushاألدا٠ 

 يف غسٜط اـٝازات.. اختٝاز ايفسغ١ َٔ اٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ضابعًا:األدا٠ 

تكّٛ ٖرٙ االدا٠ بتشدٜد َٓاطل ذات أيٛإ  Magic Wand Toolتدع٢ أدا٠ ايعضا ايطشس١ٜ 

 َتػاب٘ ٜهفٞ ايٓكس ع٢ً املهإ املساد ؼدٜدٙ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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:تكّٛ ٖرٙ األدا٠ عرف َا دس٣ ؼدٜدٙ ٜٚعٗس يٓا ايًٕٛ اـًفٞ أٟ ثآًَا:األدا٠ 

 اٟ ايًٕٛ ايفٛغٞ. 

 األدٚات املدف١ٝ:

 

 :Bacjground Erasar Toolاألدا٠ 

. سٝح إٔ ٖرٙ املٓطك١ تكّٛ ٖرٙ األدا٠ مبطح ايتشدٜد يًٛصٍٛ اىل ايػفاف١ٝ أٟ 

 تدع٢ بايػفاف١ٝ..

 :Magic Erasar Toolاألدا٠ 

االدا٠ ٚاييت تدع١ املُشا٠ ايطشس١ٜ مبطح املٓاطل ذات األيٛإ املتػاب١ٗ ٚذيو بٓكس٠ ٚاسد٠  تكّٛ ٖرٙ

 ٚصٛال يًػفاف١ٝ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أٟ ايًٕٛ ايسَادٟ.:تكّٛ ٖرٙ األدا٠ بطال٤ املطًٛب بًٕٛ األَا١َٝ األدا٠ 

 األدٚات املدف١ٝ:

 

 َٓشدز َٔ األيٛإ تفٝد ددًا يف ايتضُِٝ..: تكّٛ ٖرٙ األدا٠  Gradient Toolاألدا٠ 

ٚنتاز االيٛإ املدف١ َٔ  ْٚطتطٝع ايتبدٌٜ بٞ اغهاهلا َٔ 

 

 ٕ ..ٚبايٓكس ع٢ً ايطِٗ تعٗس مناز األيٛا

نٝف١ٝ تطبٝل ٖرٙ األدا٠: ْكّٛ بٛعع املػس ع٢ً ايضٛز٠ ْٚطشب فٝعٗس يٓا َطتكِٝ ْتٛقف باٟ 

 َهإ َٔ ايضٛز٠ فٝعٗس ايػهٌ املدتاز..
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فٝعٗس َسبع سٛاز وٟٛ  يتػري أيٛإ ايػهٌ املدتاز َا عًٝو أال ايٓكس ع٢ً 

 أيٛإ ايػهٌ..

 

ثِ ؽتاز  سٝح أْٗا تتفعٌ عٓد ايٓكس ع٢ً   colorثِ ايرٖاب اىل  بايٓكس ع٢ً 

 .okايًٕٛ ثِ 

 :األدا٠ 

 تكّٛ بإعاف١ تأثري ايتُٜٛ٘.بايٓطب١ يألدٚات املدف١ٝ:
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 :تكّٛ بصٜاد٠ سد٠ ايضٛز٠ ٚذيو بايغػط ع٢ً املٓاطل املساد شٜاد٠ سدتٗا.Sharpen Toolاألدا٠ 

 بٝاْاتٗا.: تكّٛ بتًطٝخ َٓاطل َٔ ايضٛز٠ ٚدَر Smbudgeاألدا٠ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : تكّٛ ٖرٙ االدا٠ بتفتٝح َٓاطل َٔ ايضٛز٠.األدا٠ 

 بايٓطب١ يألدٚات املدف١ٝ:

 

فٗٞ تكّٛ بتعتِٝ   Dodge Toolًُٗا عهظ عٌُ األدا٠ :ٖرٙ االدا٠ ع Burn Toolاألدا٠ 

 َٓاطل َٔ ايضٛز٠.

:تكّٛ ٖرٙ األدا٠ بتعب١٦  َٓاطل ايتشدٜد أٚ َٓاطل ال ع٢ً ايتعٝني  Sponge Toolاألدا٠ 

 يًٕٛ زَادٟ..

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تطتددّ ٖرٙ األدا٠ يًهتاب١.ٚميهٓٓا بعد ايهتاب١ أختٝاز غهٌ اـط ٚيٝظ منط٘ ٜٚتِ ؼدٜد  :األدا٠ 

 غسٜط ايكٛا٥ِ.يف غسٜط اـٝازات أضفٌ  غهً٘ َٔ 
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 .styleٚعٓد ايٓكس عًٝ٘ ٜعٗس َسبع سٛاز نتاز َٓ٘ غهٌ اـط ٚذيو بايٓكس ع٢ً 

 
 FileNewٞ ٖرا ايػهٌ)َالسع١ يفتح ًَف ددٜد َٔ ٜعط Arc lowerَجاًل اـٝازِ 

 ثِ سدد ايطٍٛ ٚايعسض ( ٚاْكس َٛافل.

 
 بايٓطب١ يألدٚات املدف١ٝ:
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 ٖرٙ األدا٠ بايهتاب١ بػهٌ عاَٛدٟ. :تكّٛ Vertical Type Toolاألدا٠ 

:تكّٛ ٖرٙ االدا٠ بأْػا٤ ؼدٜد أفكٞ ع٢ً Horizontal Type Mask Toolاألدا٠ 

 غهٌ اـط املهتٛب.

:تكّٛ بأْػا٤ ؼدٜد عاَٛدٟ ع٢ً غهٌ اـط Vertical Type Mask Toolاالدا٠ 

 املهتٛب.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :األدا٠ 

تكّٛ ٖرٙ األدا٠ بسضِ غهٌ َطتطٌٝ بدٕٚ شٚاٜا أٟ عٛاف دا٥س١ٜ .ْٚطتطٝع َٔ اـٝاز 

 ايداخًٞ يًُطتطٌٝ.ٓٛع ايأختٝاز 

 بايٓطب١ يالدٚات ايداخ١ًٝ:

 
 َطتطٌٝ .:تكّٛ بسضِ  Rectangle toolاألدا٠ 
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 :تكّٛ بسضِ غهٌ بٝغٟٛ.Ellipse Toolاألدا٠ 

 :تكّٛ بسضِ غهٌ َعني.Polygon Toolاألدا٠ 

 :تكّٛ ٖرٙ األدا٠ بتصٜٚدْا بأغهاٍ ف١ٝٓ.Custom Shape Toolاألدا٠ 

يف غسٜط اـٝازات ٚبايٓكس ع٢ً ايطِٗ ٜعٗس يٓا االغهاٍ املساد  ٚذيو َٔ 

 زمسٗا.

 
 تٓطدٍ قا١ُ٥ تتٝح يٓا أخٝاز اغهاٍ أخس٣. ٚبايٓكس ع٢ً ايطِٗ ايضػري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :األدا٠ 

تسٜدٙ  تكّٛ ٖرٙ االدا٠ بتعٝني يٕٛ االَا١َٝ.َا عًٝو ض٣ٛ ايٓكس ع٢ً ايًٕٛ ايرٟ

أٟ  َٔ أٟ صٛز٠ أٚ عٌُ فين ٚضٝعٗس ايًٕٛ املدتاز نًٕٛ االَا١َٝ 

 ايًٕٛ األضٛد.بايٓطب١ يالدٚات املدف١ٝ:
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أٟ تكّٛ بإظٗاز املطاف١ :تكّٛ ٖرٙ األدا٠ بكٝاع ايصٚاٜا ٚاملطافات ...Measure Toolاألدا٠ 

 غسٜط ايكٛا٥ِبني َٛقعني ٚأْت ؼددُٖا ٚتعٗس ايٓتا٥ر يف غسٜط اـٝازات أضفٌ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .Alt:تطتددّ يتهبري ايضٛز٠ َٚٔ أدٌ تضػريٖا ْغػط ع٢ً ايصز األدا٠ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :األدا٠ 

تكّٛ بٛعع قٓاع ع٢ً ايضٛز٠ َٔ أدٌ تضشٝح ايتشدٜد اـازز عٔ َطازٙ ٚذيو بأضتدداّ 

 األدا٠ 

ٖرٙ ايفسغا٠ اذا نإ يٕٛ االَا١َٝ أضٛد تكّٛ بأعطا٤ يٕٛ املاضو اٟ إ  سٝح إٔ

اؾص٤ ايرٟ ٜتِ طال٥٘ بايسٜػ١  يٝظ عُٔ َطاز ايتشدٜد أَا اذا نإ يٕٛ االَا١َٝ أبٝض 

 فهٌ َا هسٟ طال٥٘ بايسٜػ٘ ٜهٕٛ َٔ عُٔ ايتشدٜد..
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 ٖٚرٙ األدا٠ تكّٛ بإعاد٠ ايضٛز٠ يٛعع ايتشدٜد ٚيٝظ ايكٓاع..

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .Imageready:بٛضاطتٗا تطتطٝعٕٛ ايتٓكٌ بني بسْاَر فٛتٛغٛب ٚبسْاَر األدا٠ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :االدا٠ 

 :ٜعٗس ايضٛز٠ ع٢ً ناٌَ ايػاغ١ ٚبإطاز اضٛد بدٕٚ غسٜط قٛا٥ِ ٚغسٜط َٗاّ.األدا٠ 

 بإظٗاز ايضٛز٠ ع٢ً ناٌَ ايػاغ١ َع غسٜط قٛا٥ِ ٚغسٜط َٗاّ.:تكّٛ األدا٠ 

 :تكّٛ بعسض ايضٛز٠ بٛععٗا ايعادٟ..االدا٠ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــٍـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :تكّٛ ٖرٙ األدا٠ بتشسٜو ايضٛز٠ ٚذيو عٓد ظٗٛز أغسط١ ايتُسٜس.األدا٠ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :اآلٕ ضٓكّٛ بعٌُ بطٝط :1َجاٍ
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 يٝهٔ يدٜٓا ايضٛز ايتاي١ٝ :

 

 

 ضٓكّٛ اآلٕ بتشدٜد صٛز ايفتا٠ :
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 فٓالسغ إٔ ايتشدٜد خازز عٔ َطازٙ يف َٓطك١ َا يريو ضٓكّٛ باضتدداّ ايكٓاع 

 

 اْعسٚا نٝف قُت بتعدٌٜ ايتشدٜد باضتدداّ ايفسغا٠ ٚيٕٛ األَا١َٝ قدد بايًٕٛ االضٛد..
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 ايتشدٜد..اآلٕ ْكّٛ بازداع ايضٛز٠ يٛعع 

 

 :ٚاآلٕ ضٓكّٛ بٓكٌ ايضٛز٠ بٛاضط١ األدا٠ 
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ّٕ صٛز٠ ايفتا٠ نبري٠ ددا يريو ْكّٛ بايغػط ع٢ً  َٔ يٛس١   ctrl+Tٚيهٔ ْالسغ أ

 فٝعٗس أطاز سٍٛ ايضٛز٠ بٗرا ايػهٌ  املالَظ

 

 shiftٚظٗٛز اإلطاز ٚايبد٤ بتضػري اؿذِ ٜفغٌ ايٓكس ع٢ً   Ctrl+Tٚيهٔ عٓد ايٓكس ع٢ً 

 نٞ ؼافغ ايضٛز٠ ع٢ً ػاْطٗا 
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 ضٓكّٛ اآلٕ بأعاف١ قطع١ َٔ اؾبٌ ٚٚعع ايفتا٠ خًف٘

 يريو ضٓكّٛ بتشدٜد اؾبٌ يف ايضٛز٠ ايجا١ْٝ:

 

 $:ٚضٓكّٛ بٓكًٗا

 

 ْٚالسغ ايتايٞ :



 

Page 27 of 111 
 

 طبك١ اؾبٌ(-اؾبٌ ٚاقع خًف طبك١ ايفتا٠ يريو ضٓكّٛ بايتبدٌٜ بني ايطبكتني )طبك١ ايفتا٠

   

ٜهفٞ فكط ضشب ٚأفالت ايطبك١ اييت ؼٟٛ ع٢ً صٛز٠ ايفتا٠ ٚأفالتٗا أضفٌ ايطبك١  يًتبدٌٜ

 اييت ؼٟٛ صٛز٠ اؾبٌ:

 

  السعٛ ايفسم اآلٕ
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 ْكّٛ اآلٕ بطشب اؾبٌ يًُهإ ايرٟ ْسٜدٙ:

 

 َالسع١ :َٔ أدٌ ؼسٜو اؾبٌ هب إٔ تهٕٛ ٚاقف ع٢ً ايطبك١ اييت ؼٜٛ٘.
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ٚيهٔ مل تٓتٗٞ املػانٌ ْالسغ إٔ اعا٠٤ ٚد٘ ايفتا٠ شا٥د٠ عٔ اإلعا٠٤ ايٛادب 

 إستٛا٥ٗا َٔ أدٌ ايتٓاضل َع ايطبٝع١ 

 . )تعتِٝ ٚتفتٝح ايضٛز (يًكٝاّ بريو أذٖب إىل ايكا١ُ٥*** يريو ضٓكّٛ بتعتِٝ ٚد٘ ايفتا٠ قًٝاًل. 

Image  Adjastments level. 

 فٝعس يو َسبع سٛاز ايتايٞ :

 

  َٔ ٖٓا تطتطٝع ايتشِ باألعا٠٤..



 

Page 30 of 111 
 

 

 يتشٌٜٛ ايضٛز٠ يًْٛني فكط ُٖٚا األبٝض ٚاالضٛد :

ImageadjustmuntsDeasaturate. 

فطتالسعٕٛ إٔ ايطبك١  اييت تكفٕٛ عًٝٗا ٖٞ َٔ ضتتشٍٛ يالبٝض ٚاالضٛد يريو 

 )دَر ايطبكات (ايطبكاتَٓطك١ عًٝهِ بدَر ايطبكات ٚيًكٝاّ بريو اْكس ع٢ً ايطِٗ ايضػري يف **
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فٝكّٛ ٖرا اـٝاز بدَر ايطبكات مجٝعٗا أَا اذا ازدت Marge Visible فتٓطدٍ يهِ قا١ُ٥ أختاز َٓٗا 

أٚ Ctrl+E إَا إ تكّٛ بايٓكس ع٢ً  Layer1&Layer0دَر طبكتني فكط َجاًل يدَر 

 .Marge Downبأختٝاز 

 األبٝض ٚاألضٛد:أْعسٚا اآلٕ نٝف ؼٛيت ايضٛز٠ يًْٛني ُٖٚا ***

 

 ٚإٕ أسببتِ أٜغًا ايًعب بتدزز األيٛإ فُٔ:

ImageAdjustmentscolor Balance. 

 فٝعٗس يو َسبع اؿٛاز ايتايٞ:



 

Page 32 of 111 
 

 

ٚبتشسٜهو يًُٓصيكات ايجالخ ؼضٌ ع٢ً ايٓتٝذ١ اييت تسٜدٖا .َجاًل قِ بتشسٜو املٓصيكات هلرا ايٛعع 

 ٚالسغ ايٓتٝذ١.
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 ايضٛز٠ يسضِ سس ٜدٟٚ أٟ نإٔ زضاّ َٔ قاّ بسمسٗا َٔ:أَسآخس يتشٌٜٛ ***

FilterstylizeFind Edges 
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ٚيهٔ نُا تالسعٕٛ إٔ ؽطٝط ايضٛز٠ ٜأخر غهٌ ًَٕٛ يتشًٜٛ٘ ألبٝض ٚأضٛد فكط 

:َٔ      ImageAdjustmentsDeasaturat.ايفسم: ٚالسغ ٚ 
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 فُٔ:ٚيهٔ إٕ أزدت دزد١ ايًٕٛ األضٛد إٔ تهٕٛ بػهٌ انرب 

ImageAdjustmentLevel. 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ImageAdjustumentsAuto levelَالسع١:

 ٞ.دزد١ املٓاضب١ يًتفتٝح ٚايتعتِٝ أٟ بػهٌ أٚتَٛاتٝهايٜكّٛ بإعطا٤ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تكّٛ بإعطا٤ دزد١ يٕٛ  ImageAdjustumentsAuto Colorٚأٜغًا:

 املٓاضب١.
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 يًشضٍٛ ع٢ً دزد١ ايتفتٝح ٚايتعتِٝ املٓاضب١ يدٜٓا طسٜك١ اخس٣ َٔ:

LayerNew Adjustument LayerLevel 

 فٝعٗس يدٜهِ َسبع اؿٛاز ايتايٞ:

 

فهال ايطسٜكتإ ٜؤدٟ ايٞ ْفظ ايٓتٝذ١ ٚيهٔ يف ٖرٙ ايطسٜك١ ضتعٗس دزد١ 

ٚضتشتاز يدفٗا َع ايػسو١  ايتفتٝح ٚايتعتِٝ بػسو١ أخس٣

 املساد تعتُٝٗا أٚ تفتٝشٗا.

 !!ؿفغ أعدادات صٛز٠ ٚتطبٝكٗا ع٢ً صٛز٠ أخس٣  اآلٕ:**

 َجاًل ؿفغ اعدادات تفتٝح صٛز٠.

 األضِ ثِ أختاز َٛافل دٚسد  Saveقِ بتفتٝح ايضٛز٠ ثِ أذٖب إىل 
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 ٚأْكس َٛافل ؿفغ االعدادات نهٌ.

سٛاز تفتٝح ثِ أذٖب إىل ايضٛز٠ املساد تطبٝل ْفظ األعداد عًٝٗا ٚقِ بٓفظ اـط٠ٛ ٚأفتح َسبع 

ثِ سدد  Loadأختٝاز  ٚيهٔ ال تكِ بأٟ تعدٌٜ ع٢ً املٓصيكات ٜهفَٝو ٚتعتِٝ صٛز٠ 

 املهإ ايرٟ سفعت فٝ٘ األعداد ٚأعػط َٛافل.. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :2َجاٍ

 صٛز٠ ٚسفعٗا ٚتطبٝكٗا ع٢ً صٛز٠ أخس٣ :إٕ أزدت َجاًل ايتشهِ بأيٛإ 

 َٔLayerNew Adjustments LayerHue/saturation 

 فٝعٗس يدٜو َسبع اؿٛاز ايتايٞ:
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 سٝح إٔ:

 Hue  ًٕٛتتشهِ باي.  

Saturation  .تتشهِ بضفا٤ ايًٕٛ املدتاز 

Lightness .تتشهِ باإلعا٠٤ 

 ايضٛز٠ املساد تطبٝل ايتأثري عًٝ٘ ٚٚقِ بفتح  Saveثِ قِ عفغ االعدادات أٜغًا َٔ 

 فتشضٌ ع٢ً ايدزد١ ذاتٗا بايًٕٛ  Loadأخرت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َهتٛب:()ٚعع سٛاف الضِ يٝهٔ يدٜٓا َجاًل ايضٛز٠ ايتاي١ٝ ::3َجاٍ

 

 ٚيٓكِ بتشدٜدٖا ٚذيو باضتدداّ ايعضا ايطشس١ٜ ٜهفٝو ايٓكس ع٢ً املٓطك١ ايصزقا٤
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الْ٘ نُا تعًُٕٛ ٚنُا مت ذنسٙ ضابكًا إٔ ايعضا تكّٛ بتشدٜد األيٛإ اييت متًو ايدزد١ 

 ذاتٗا َٔ ْاس١ٝ ايًٕٛ.

 

ايكٓاع اـاظ فطتالسعٕٛ ظٗٛز ايتشدٜد يألضِ ٚيًدًف١ٝ بأنًُٗا ٚإٕ قُتِ بتفعٌٝ 

 بايتشدٜد فطتالسعٕٛ ايتايٞ:
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 ظٗٛز ايكٓاع ع٢ً األضِ فكط ٖٚرا ٜدٍ ع٢ً إ اـًف١ٝ بأنًُٗا ٖٞ احملدد٠ فكط.

ايتشدٜد ٜدٍ ع٢ً أْ٘ َٔ َالسع١ :ظٗٛز يٕٛ ايكٓاع ع٢ً أٟ دص٤ َٔ 

 ايػري َسغٛب١ بايتشدٜد بُٝٓا ايًٕٛ ايطبٝعٞ يًتشدٜد ٜدٍ ع٢ً اْ٘ ٖٛ ايداخٌاالدصا٤ 

يف َطاز ايتشدٜد ٚإٕ قُٓا باضتدداّ ادا٠ ْكٌ ايتشدٜد فاؾص٤ ايػري ًَٕٛ بايكٓاع ٖٛ 

 ايرٟ ضٝٓكٌ  َعٓا.

 ()ٜطتددّ ايكًب بعداضتدداّ ايعضا ايطشس١ٜ إشاي١ املاضو ضٓشتاز يكًب ايتشدٜد ٚذيو بعد

:َٔ 

SelectInverse 

 ثِ السغ ايفسم بعد إعاد املاضو:
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 َطاز ايتشدٜد.اآلٕ قد أصبح األضِ عُٔ 

 

 يٓكِ ظعٌ يألضِ سٛاف :

يريو ضٓشتاز يتكًٝط سذِ ايتشدٜد ٚإٕ  قُٓا بٗرا ايعٌُ بػهٌ ٜدٟٚ فطٝطتػسم ايهجري َٔ 

 يريو َٔ: ايٛقت ٚئ تٓذح قاٚالتٓا يف ايٓٗا١ٜ 

SeLectModifyContract 

 فٝعٗس يدٜهِ َسبع اؿٛاز ايتايٞ :

 

 ٖٞ املدتاز٠ ثِ السغ ايفسم: 4ٚيتهٔ ايك١ُٝ  Contract Byقِ بتشدٜد ق١ُٝ عُٔ 
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 Mergeاٚ  Merge Visibleثِ أذٖب اآلٕ إىل ايطِٗ يف يٛس١ ايطبكات ٚاختاز 

Down 

 ٚذيو يدَر ايطبكات ثِ َٔ 

Image AdjustmentsLevel 

 ٚقِ بتفتٝح ايضٛز٠ سطب َا تسٜد ٚالسغ َا سضٌ
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 :يًتشهِ عذِ ايتشدٜد

SelectModifyExpand  . ُ٘تكّٛ بتٛضٝع ايتشدٜد ٚايتهبري َٔ سذ 

 أَا 

Select ModifyBorder   .فتكّٛ بإْػا٤ َطاز آخس يًتشدٜد 

 تطتطٝعٕٛ ػسٜب ذيو بأْفطهِ.

 أَا

SelectModifySmooth   فتكّٛ بتشٌٜٛ مجٝع شٚاٜا ايتشدٜد يف ايضٛز٠ إىل ؼدٜد

 ذٚ شٚاٜا دا٥س١ٜ .

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 يف غسٜط األدٚات ٜعٗس يدٜٓا ايفساغٞ اـاص١ بايفٛتٛغٛب: َٔ 
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 إذٖب إىل أٟ صٛز٠ أٚ قِ بسضِ سس ٜدٟٚ .

 أْا ضآخر صٛز٠ ٚيتهٔ:

 

 ٚقًب ايتشدٜد  ٚضأقّٛ بتشدٜدٖا بايعضا ايطشس١ٜ 
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 EditDefine Brush  preset ثِ أذٖب إىل قا١ُ٥ 

 اؿٛاز ايتايٞ :فٝعٗس يدٜو َسبع 

 

 Okثِ أْكس ع٢ً   Nameقِ بتشدد األِٜ يف خا١ْ 

يف غسٜط األدٚات ٚضتالسغ فسغاتو اييت مت إْػاؤٖا يف خا١ْ يٛس١  ٚأذٖب بعدٖا يٞ 

 ايفساغٞ ٚغايبًا ضتهٕٛ آخس فسغا٠ .السغ فسغاتو املدتاز٠
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ٜهفٝو ايٓكس ع٢ً املهإ اير ٜرتٜد طبعات٘ ايفسغا٠ عًٝٗا  ٚضتأخر ايفسغا٠ أيٛاْٗا َٔ يٕٛ 

 أْعس نٝف ضتأخر ايفسغا٠ أيٛاْٗا:االَا١َٝ َجاًل يٝهٔ يٕٛ األَا١َٝ أمحس 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

**Ctrl/Z   . ترتادع خط٠ٛ يًٛزا٤ 

**Shift/ctrl/Z    .ّترتادع خط٠ٛ يألَا 
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**Alt/Ctrl/Z   .ترتادع خط٠ٛ يًٛزا٤ 

خط٠ٛ فكط ٚيصٜاد٠ ٖرا ايعدد  22اٟ تطتطٝع ايرتادع عٔ  22ٖٚٛ ٜأخر قُٝٛ افرتاع١ٝ ٖٚٞ 

 أذٖب إىل:

EditpreferencesGeneral 

 .  History Statesثِ شد ايسقِ املٛدٛد يف خا١ْ 

 .Editْطتطٝع اؿضٍٛ ع٢ً ٖرٙ األٚاَس يف ايرتادع َٔ قا١ُ٥  

 **EditCut  تكّٛ بكط ؼدٜد 

**EditCopy  . تكّٛ بٓطخ  ؼدٜد ٚٚعع٘ ع٢ً غسو١ أخس٣ 

**EditCopy Merged   ٜطتددّ إذا نإ يدٜو أنجس َٔ غفٝف١ فطتشتاز هلرا

 اـٝاز َٔ أدٌ ايٓطخ ٚذيو  إٕ مل تكِ بدفِٗ .

**Edit Paste  .تكّٛ بًضل ؼدٜد 

**Edit Paste into   . ٘تكّٛ بًضل ؼدٜد ٚيهٔ عُٔ َطاز ايتشدٜد املساد ْطد 
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**EditStroke   ٟتكّٛ بتشدٜد سٝص ألٟ ؼدٜد ٚذيو سطب ايًٕٛ ٚاؿذِ اير

 ؼدد أْت

 ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ:يٝهٔ يدٜٓا ايضٛز٠ ايتاي١ٝ ضٓكّٛ بتشدٜدٖا:

 

 سٛاف ٖرٙ ايضٛز٠ بايًٕٛ األضٛد, يًكٝاّ بريو :ٚيٓكِ بتشدٜد 

 قِ بايتشدٜد.-1

 فٝعٗس يدٜو َسبع اؿٛاز ايتايٞ : EditStrokeإذٖب إىل قا١ُ٥  -2
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 قِ بتشدٜد االعدادات املٛدٛد٠ يف ايضٛز٠ ٚالسغ ايفسم 
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**EditFree Transform   ٜطتددّ َٔ أدٌ تهبري أٚ تضػري أٚ تدٜٚس صٛز٠ أٚ ؼدٜد

 .Ctrl/Tٚأختضازًا ْهتفٞ بايغػط ع٢ً   َا

**EditTransform   ٌيف ٖرا اـٝاز ٜٛدد ايهجري َٔ األٚاَس ضٓطتعسعِٗ بػه

 كتضس:

1-  Scale    ٌُعًُٗا ْفظ ع ّٕ  freeتطتددّ يًتهبري ٚايتضػري ٚايتدٜٚس أٟ أ

transform . 

2- Rotate  .تطتددّ يتدٜٚس ؼدٜد َا 

3- Skew   .أٟ امساف ؼدٜد َا 

4- Distort     ٌُعًُٗا َػاب٘ يعskew. 

5- Prespective     زضِ َٓعٛزٟ أٟ تكّٛ بتغدِٝ أٚ تضػري ؼدٜد َا سطب

 ايصا١ٜٚ املدتاز٠.

6- Warp    . تطتددّ َٔ أدٌ تػٜٛ٘ صٛز٠ َا 

7- Rotate 180    دزد١. 182تدٜٚس 

8- Rotate 90 cw   دزد١ يًُٝني. 92تدٜٚس 
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9- Rotate 90ccw    دزد١ يًٝطاز. 92تدٜٚس 

12- Flip Horizontal   .ٞقًب أفك 

11- Flip Vertical   .ٟقًب عاَٛد 

**EditDefine Brushes Preset   .ٞإلْػا٤ فساغ 

**EditDefine  Pattern   .)ٕإلْػا٤ أمناط)باتري 

**EditDefine Custom Shape   .ٍإلْػا٤ أغها 

**imageImage size   ددًا يف ايفٛتٛغٛب سٝح أْ٘ ٜكدّ يو َعًَٛات  ٖاّ ٖرا اـٝاز

ٚضٝعٗس ايتػري ع٢ً ايضٛز٠ َباغس٠ً,  عٔ ايضٛز٠ َٚٓ٘ تطتطٝع ايتشهِ بعسض ٚأزتفاع ايضٛز٠

 .  Ctrl/Alt/Iٚأختضازًا قِ بتشدٜد ايضٛز٠ بٛاضط١ األدا٠ اهلٓدض١ٝ املسبع١ ثِ اْكس ع٢ً 

**selectAll     تكّٛ بتشدٜد ناٌَ ع٢ً ايضٛز٠ ٚنأْو تطتددّ ادا٠ ايتشدٜد املسبع١

 اهلٓدض١ٝ .

**SelectDeselect   .تطتددّ إليػا٤ ؼدٜد 

**Select  Reselect    .تطتددّ إلعاد٠ ؼدٜد ضابل 
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ٍ**Selectinverse    .تطتددّ يكًب ؼدٜد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتدصٜٔ ؼدٜد يف ايفٛتٛغٛب

افرتض أْو قُت  بتشدٜد صٛز٠ ثِ أعطسزت يًرٖاب يٝظ َٔ املعكٍٛ إعاد٠ ؼدٜد صٛز٠  ٚخاص١ 

يريو هب عًٝو ؽصٜٔ ايتشدٜد ٚيًكٝاّ بريو اّتبع إٕ نإ  ؼدٜدٖا َٔ ايٓٛع املعكد 

 اـطٛات ايتاي١ٝ:

 قِ بفتح صٛز٠ ٚقِ بتشدٜدٖا. -1

2-  َٔ Select save selection  ايتايٞ. ضٝعٗس يدٜو َسبع اؿٛاز 

 
 سافغ ع٢ً أضِ ايضٛز٠ يهٞ تطبك٘ ع٢ً ايضٛز٠ ذاتٗا .    Documentيف 

 .okثِ أْكس غ٢ً    Name ايرٟ تسٜدٙ  يف خا١ْ  االضِ عع 

 بعدٖا قِ  عفغ عًُو َٔ 
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FileSave as 
 Photoshop (*.pSD;*.PDD)دعٗا  ٚسدد املهإ ايرٟ تسٜدٙ  ٚال تػري بالسك١  

 عفغ ايضٛز٠  نػسا٥ح.فٗرا اـٝاز ٜكّٛ 

 ٚبعدٖا اْكس ع٢ً َٛافل , ٚأغًل ايربْاَر.

ٚعٓد فتش٘ ئ ػد ايتشدٜد ايرٟ قُت ب٘ بايسغِ َٔ اْو ثِ عد ٚأفتش٘ َس٠ أخس٣ 

 قُت عفغ ايعٌُ .

 SelectLoad selection يريو َا عًٝو ض٣ٛ ايرٖاب  إىل 

 ايتشدٜد ايرٟ قُت ب٘.ضٝعٗس يدٜو َسبع اؿٛاز ايطابل أْكس فكط َٛافل ٚضٝعٗس 

 

َالسع١ ٖا١َ:  إّٕ  قُت بتدصٜٔ ايتشدٜد ٚأغالم ايربْاَر بدٕٚ سفغ ايعٌُ نػسا٥ح 

 فًٔ تتُهٔ َٔ إضتعاد٠ ايتشدٜد فُٝا بعد  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يهٞ ؼضٌ ع٢ً ايطتاٌٜ ايرٟ مت تضُُٝ٘ أذٖب إىل بٛس١ ايطتاٜالت 

 
 ١ ايفٛتٛغٛب ٚضتذد ضتاًٜو اـاظ ٖٓاى ٗيف اؾ١ٗ اي٢ُٓٝ يٛاد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خاظ بو  Patternْػا٤ إل

 ترنس٠:نُا ذنسْا ضابكًا إٔ ايباتسٜٔ مضٌ عًٝ٘ َٔ ٖرٙ األدا٠ 

ٚيهٔ ايباتريٕ ال ٜعٗس فكط يف ٖرٙ األدا٠ إمنا ضتٛادٗ٘ أٜغا يف اؿضٍٛ ع٢ً ضتاٌٜ نُا 

, ٚضٝعس َعو  ضتاٌٜ خاظ بٓايف إْػا٤ ذنسْا يف ايفكس٠ ايطابك١ سٝح أْٓا اخرتْا باتسٜٔ 

 يف أَٛز عد٠.

 اآلٕ أفتح اٟ صٛز٠ ؼب إ ػعًٗا نــ   )باتريٕ(:
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 قِ بتشدٜدٖا أٚ ؼدٜد دص٤ َٓٗا.

 أْا ضأقّٛ بتشدٜد ناٌَ ع٢ً ايضٛز٠ ٚذيو َٔ خالٍ األدا٠ اهلٓدض١ٝ املسبع١.

 Editقا١ُ٥  ثِ أذٖب إىل 

EditDefine Pattern 

ٚبعدٖا ضتذد ايباتسٜٔ قد     okٚأعػط بعدٖا  سبع اؿٛاز ايتايٞ قِ بتشدٜد االضِ فٝعٗس يدٜو َ

 مّت سفع٘  بني فُٛع١ ايباتريْات.

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : إلْػا٤ خٝاٍ يضٛز٠ َا 

 ٜٛدد يدٜٓا طسٜكتإ:

 يف يٛس١ ايطبكات  نتاز ايسقِ ايرٟ ْسٜدٙ.   opacityأٚال: َٔ   
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 LayerLayer MaskReveal Allثاًْٝا:َٔ  

ٚمدد يٕٛ األَا١َٝ  بًٕٛ زَادٟ  ْٚبدأ بتًٜٛٔ  ثِ ْأخر أدا٠ ايفسغا٠  

 ايطبك١ بٗرا ايًٕٛ.

 ٖرٙ ايطسٜك١ نًُا نإ يٕٛ األَا١َٝ أغُل نًُا ى َالسع١: عٓد اضتدداّ

 ػفاف١ٝ يًدٝاٍ أنرب .ناْت دزد١ اي

 

 :حمل١ ضسٜع١ عٔ ايفالتس

 طٌٗ عًٝٓا ايكٝاّ بايعدٜد َٔ ايتأثريات املدتًف١ ع٢ً ايضٛزايفالتس تعترب ١َُٗ ددًا سٝح أْٗا ت

 ٚاييت يٛ قاّ املطتددّ بإْػا٤ٖا يهإ األَس غا١ٜ يف ايضعٛب١ 

 ٚبايتأنٝد ْطتطٝع إعاف١ فالتس ع٢ً ايفٛتٛغٛب ٚاييت ضٓطتعسعٗا يف فكس٠ ضابك١ 

  ايكا١ُ٥ Blur: 

BlurBlur .ًٌٝتكّٛ بإعطا٤ متٜٛ٘ ق 

BlurBlur More .تكّٛ بإعطا٤ متٜٛ٘ أنرب 

BlurBox Blur  .ُٜٜ٘ٛكّٛ أٜغًا بتُٜٛ٘ ٚيهٔ ٜعٗس يو َسبع سٛاز يتشدد ق١ُٝ ايت 

BlurGuassian Blur . ٞمتٜٛ٘ عباب 

BlurShape Blur  تكّٛ بإعطا٤ متٜٛ٘ ع٢ً ايضٛز٠ سطب ايػهٌ املدتاز 
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 ٚعٓد اختٝازٙ ٜعٗس يدٜو َسبع اؿٛاز ايتايٞ:

 
BlurSmart Blue   .ٜكّٛ ٖرا اـٝاز بتشٌٜٛ ايضٛز٠ ٚنأْٗا ١ًَْٛ باأليٛإ املا١ٝ٥ 

 تطتطٝعٕٛ ػسٜب ٖرا بأْفطهِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ايكا١ُ٥Distort  ٔتطتددّ ٖرٙ ايكا١ُ٥ َٔ أدٌ نٌ األَٛز اييت تتعًل بايتػٜٛ٘ ٚيه 

 بأغهاٍ كتًف١.

DistortGlass  .ٜٞكّٛ بتػٜٛ٘ شداد 

DistortPinch  .ٜكّٛ ٖرا اـٝاز بتػٜٛ٘ إَا يًداخٌ أٚ اـازز 
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DistortWave  .تعطٞ تػٜٛ٘ ع٢ً غهٌ أَٛاز 

DistortZegZag  .تكّٛ بتػٜٛ٘ ع٢ً غهٌ شٜهصاى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ايكا١ُ٥Noise: 

NoiseAdd Noise  تكّٛ بإعاف١ عذٝر ع٢ً ايضٛز٠  ٖٚرا ايغذٝر ٜػب٘ ايصغرب٠ 

NoiseMedian  ّٛبدَر االيٛإ َع بعغٗا ٚاعاف١ عذٝر ع٢ً ايضٛز٠ تك. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ايكا١ُ٥ pixelate 

PixelateMosaic   .تكّٛ بإعاف١ تأثري ايفطٝفطا٤ ع٢ً ايضٛز٠ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ايكا١ُ٥ Render: 

RenderClouds  َ يْٛٞ تكّٛ بإعاف١ تأثري ايػّٝٛ ع٢ً ايضٛز٠ ٚتأخر أيٛاْٗا ٔ

 األَا١َٝ ٚاـًف١ٝ.

 ضتعٗس ايضٛز٠ عٓد أختٝاز ٖرا ايفًرت نايتايَٞجاًل يٝهٔ يدٜٓا 
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 فطتعٗس ايضٛز٠ نايتايٞٚاذا نإ 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ايكا١ُ٥Sharpen : 

SharpenSharpen  اإلٜغاح.تكّٛ ب 

متاز يتٛعٝح األدصا٤ املطبل َجاًل : يٝهٔ يدٜٓا صٛز٠ قُٓا بتطبٝل تأثري ايفطٝفطا٤ عًٝٗا فإْٓا 

 عًٝٗا ايفطٝفطا٤ فٓكّٛ بإضتدداّ فًرت ايتٛعٝح.

نُا يٛ أْٓا قُٓا بإضتدداّ   Ctrl/fٚعٓد اضتدداَٗا ْطتطٝع شٜاد٠ االٜغاح بايٓكس ع٢ً 

Sharpen More  اييت ضٓطتعسعٗا فُٝا بعد 
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SharpenSharpen Edges  .تكّٛ بإٜغاح اؿٛاف 

Sharpensharpen more  تكّٛ بصٜاد٠ ْطب١ األٜغاح 

SharpenUnsharp Mask .تكّٛ بإعطا٤ تٛعٝح غري ساد ٚإعطا٤ ْكا٤ يًضٛز٠ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ايكا١ُ٥Stylize  : 

StylizeWind  تكّٛ بإعاف١ تأثري ايسٜح ع٢ً ايضٛز٠ ْٚطتطٝع شٜاد٠ ْطب١ ايسٜح بٛاضط١ 

Ctrl/F. 

StylizeFind Edges    ِتكّٛ بتشٌٜٛ ايضٛز٠ ٚنأْٗا َسض١َٛ بأيٛإ ١ًَْٛ أٟ زض

 سس ٜدٟٚ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *يتضُِٝ قُس ؟

َٔ يٛس١ املالَظ    Dثِ اْكس   666X666أْػ٧ ًَف ددٜد عذِ  

 .يًشضٍٛ ع٢ً األيٛإ اإلفرتاع١ٝ 

 ٚقِ بتطبٝل ٖرٙ اإلعدادات: EditFillثِ َٔ  
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 ايػهٌ فتشضٌ ع٢ً ٖرا

 
ٚقِ بتطبٝل ٖرٙ  FilterDistortPolar Coordinationثِ أذٖب إىل  

 اإلعدادت:
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  EditTransformFlip Verticalثِ إذٖب إىل  

اـاص١   Layerئ ٜتفعٌ بطبب بٛدٛد قفٌ ع٢ً اٍ   Transformَالسع١:زمبا خٝاز 

ٚيًتدًط َٔ ٖرا ايكفٌ َا عًٝو ض٣ٛ   بٗرٙ ايطبك١

 ايٓكس ْكس٠ َصدٚد١ ع٢ً ايًري فتشضٌ ع٢ً َسبع اؿٛاز ايتايٞ :

 

 ٜتِ ايتدًط َٔ ايكفٌ.   okٚبايٓكس ع٢ً 

ٚقِ َس٠ أخس٣   FilterDistortPolar Coordinationثِ إذٖب إىل  

 بتطبٝل ٖرٙ اإلعدادات:
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 فتشضٌ ع٢ً ٖرا ايػهٌ

 
َٔ يٛس١    D.ثِ اْكس ع٢ً 666*756اآلٕ إفتح أٜغًا ًَف ددٜد عذِ  

 املالَظ يًشضٍٛ ع٢ً األيٛإ اإلفرتاع١ٝ.

 .FilterRenderCloudsثِ إذٖب إىل  

 
 ايضٛز٠ ايطابك١ فتشضٌ يف ثِ عد إىل صٛز٠ ايكُس ٚقِ بتشدٜدٙ َٚٔ ثِ ْكً٘ اىل 

 ايٓٗا١ٜ ع٢ً ٖرا ايػهٌ
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 ايتطبٝل:َالسعات ١َُٗ سٍٛ 

تطتطٝع بعد ؼدٜد ايضٛز٠ دعٌ سٛافٗا غفاف١ ٚذيو  َٔ خالٍ ايكا١ُ٥  

SelectFeather 
 فٝعٗس يدٜو َسبع اؿٛاز ايتايٞ:

 
ٚعع ايك١ُٝ ٚيهٔ َٔ أدٌ ايتشدٜد املساد عدّ   Feather Radiusتطتطٝع َٔ 

 .   3ظٗٛز غفاف١ٝ نبري٠ ؿٛاف٘ ٜٓضح بعدّ اضتدداّ ق١ُٝ أنرب َٔ 
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ٚاٜغًا ؾعٌ اؿٛاف تعٗس بػهٌ ٚاعح قِ بايرٖاب إىل قا١ُ٥  

FilterSharpenSharpen Edges  ٚيًشضٍٛ ع٢ً دزد١ ايٛعٛح

 Ctrl+F     املٓاضب١ قِ بايٓكس ع٢ً  

 َٔ أدٌ اؿضٍٛ ع٢ً فكاع١ َا١ٝ٥ قِ بتعدٌٜ خٝازٜٔ ُٖٚا: تضُِٝ فكاع١: 

 ٚيهٔ قِ بٛعع ٖرٙ اإلعدادت:  EditFillبعد إْػا٤ ًَف ددٜد قِ بايرٖاب إىل 

 
 فطتشضٌ ع٢ً ٖرا ايػهٌ:

 
 ٚقِ بتطبٝل اإلعدادات ايتاي١ٝ: FilterRenderLens Flareثِ إذٖب إىل  
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ٚأنٌُ   FilterDistortPolar Coordinationَٚٔ ثِ إذٖب إىل  

 ٌ يف ايٓٗا١ٜ ع٢ً ٖرٙ ايػهٌ.ضباإلعدادات ايطابك١ فتش
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :اآلٕ َٔ أدٌ اؿضٍٛ ع٢ً غهٌ إضِ َهتٛب بػهٌ ْازٟ

َٔ يٛس١   Dبٝهطٌ ثِ أْكس   566*866أْػ٧ ًَف ددٜد عذِ  

اـًف١ٝ بايًٕٛ  اَأل املالَظ  يًشضٍٛ ع٢ً األيٛإ اإلفرتاع١ٝ . ثِ 

 األضٛد بٛاضط١ أدا٠ ايططٌ 

َٔ يٛس١ املفاتٝح يكًب يْٛٞ األَا١َٝ ٚاـًف١ٝ ٚأنتب َا تػا٤   Xثِ أْكس 

 باضتدداّ أدا٠ ايهتاب١.
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 اآلٕ ضٝعٗس يدٜو يف يٛس١ ايًريات ايػهٌ ايتايٞ 

 
 ٚذيو بطشبٗا ٚإفالتٗا ع٢ً    HELP YOUقِ اآلٕ مبغاعف١ ايطبك١ املطُا٠  

 .   Create a new Layerامل١ًْٛ بايًٕٛ األمحس   يف يٛس١ ايًريات املطُا٠     

 بعد َغاعف١ ايًري قِ بإخفا٥ٗا ٚذيو بإشاي١ ايعني عٔ ٖرٙ ايطبك١ .

 HELP YOUٚقِ بعدٖا بايسدٛع اىل طبك١ 

 
فٗرا ٜدٍ ع٢ً إٔ مجٝع ايتأثريات   HELP YOUالسغ ايًٕٛ األشزم ع٢ً طبك١ 

 ضتذسٟ ع٢ً ٖرٙ ايطبك١

 Bachgroundَع طبك١    HELPيدَر طبك١   Ctrl/Eاآلٕ قِ بايٓكس ع٢ً   

 قِ اآلٕ بفو ايكفٌ نُا ذنسْا يف املجاٍ ايطابل. 

 
 Layer 0عاعف اآلٕ ايطبك١ اييت مت دفٗا َطبكًا ٚاملطُا٠  
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 EditTransformRotat9ccwإذٖب اآلٕ إىل  

 
 ٚقِ بتطبل ٖرٙ اإلعدادات:  FilterStylizeWindثِ إذٖب إىل  

 
 .Ctrl/Fثِ يصٜاد٠ ْطب١ ايسٜاح أْكس   

 فطتشضٌ ع٢ً ٖرا ايػهٌ:  EditTransformRotat 90 cwثِ َٔ  
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 .2ٚٚعع ايك١ُٝ  FilterBlurGussian Blurثِ إذٖب اآلٕ إىل  

 
 ImageAdjustmentsHue/saturationاآلٕ إىل  إذٖب 

 Hue ٚ166 ٍ  saturationٍ  56ثِ اضتددّ ايك١ُٝ   Colorizeٚقِ بتفعٌٝ اـٝاز 

 فطتشضٌ ع٢ً ايػهٌ ايتايٞ:

 
 قِ اآلٕ مبغاعف١ ٖرٙ ايػفٝف١ أٜغًا: 

 
 ImageAdjustumentsHue/saturationإذٖب اآلٕ إىل  

   Colorizeٚيهٔ باضتدداّ ايكِٝ ايتاي١ٝ بعد تفعٌٝ خٝاز 

 فطتشضٌ ع٢ً ٖرٙ ايٓتٝذ١: Hue  ٚ166    ٍSaturationٍ  6اضتددّ ايك١ُٝ 

 
 

 :  Color Dudgeاملًٕٛ بايًٕٛ األمحس يف يٛس١ ايًريات إىل      Normalثِ قِ بتػري  
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 ضتعٗس اآلٕ يدٜو ايٓتٝذ١ ايتاي١ٝ: تدع٢ غدع١ يٕٛ  Color Dodgeسٝح إٔ  

 
 Layer 0 Copy 2      ٚLayer 0 Copyيدَر طبكيت    Ctrl/Eاآلٕ قِ بٓكس ع٢ً   

 .1ٚاضتددّ ايك١ُٝ   FilterBlurGaussian Blurاآلٕ إذٖب إىل   

 
ٚقِ بطشب ايًٗٝب يألع٢ً ثِ غري سذِ ايفسغا٠  56ٚأدعٌ سذِ  ايفسغا٠  قِ اآلٕ بأدا٠ ايتًطٝخ  

 َٔ أدٌ املٓاطل ايضػري٠ فطتشضٌ ع٢ً ٖرا ايػهٌ: 36اىل 

 
 بٛاضط١ أدا٠ ايططٌ: عد بتفعًٝٗا ٚأطًٗا بايًٕٛ األضٛدعد اآلٕ إىل ايطبك١ اييت قُت بإخفا٥ٗا ٚ 

 ْكس َٛافل ست٢ تتفعٌ:ٚيهٔ ضٝعٗس يدٜو ايسضاي١ ايتاي١ٝ عٓد إضتدداَٗا أ
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 ثِ أطًٞ مجٝع َٓاطل االضِ فكط بايًٕٛ األضٛد.

 
 قِ مبغاعف١ ٖرٙ ايػسو١ ٚضشبٗا أع٢ً ايػسا٥ح Layer Copy 0عد اآلٕ إىل غسو١   

 نٌ ٖرا ٜتِ بايطشب ٚاإلفالت

 :  Layersإعػط اآلٕ ع٢ً شز إعاف١ ايكٓاع املصدٞ يف يٛس١ اٍ  

 
   Gالسغ َا ضٝعٗس ظاْب ايطبك١ اييت مت إعاف١ قٓاع َصدٞ ظاْبٗا إعػط اآلٕ سسف 

 َٔ يٛس١ املالَظ يتفعًٝ٘.

 ٚأخرت األيٛإ  بٗرا ايػهٌ   Grediant Toolإذٖب اآلٕ إىل أدا٠  

  11فكد ذنست نٝفٝف١ تػري األيٛإ َطبكًا يف ايضفش١ 
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 فتشضٌ يف ايٓتٝذ١ ع٢ً ٖرا ايػهٌ. إبدأ اآلٕ بايطشب َٔ األع٢ً يألضفٌ 

 
 ٚقِ بتشدٜد ايضٛز٠   Merge Visibleٖرا ايػهٌ قِ بدَر ايطبكات مجٝعٗا  خٝاٍ ع٢ً إلظٗاز  

 بٛاضط١ األدا٠ ايطشس١ٜ .َٚٔ ثِ قًب ايتشدٜد

 َٔ أدٌ Ctrl /Vثِ َٔ أدٌ ْطخ ايتشدٜد  Ctrl/Cثِ إعػط َٔ يٛس١ املالَظ ع٢ً  

 فٝعٗس  Ctrl/Tايتشدٜد َع قتٜٛات٘ يف طبك١ َٓفض١ً إْكس اآلٕ ع٢ًيضك٘ فطتالسغ ظٗٛز 

 إطاز سٍٛ ايطبك١ اييت متَّ يضكٗا ثِ إضشب ايتشدٜد يألضفٌ

 يف يٛس١ ايًريات ٚغري باملٓصيك١ ست٢ ؼضٌ ع٢ً ايػفاف١ٝ Opacityَٚٔ ثِ إذٖب إىل 

 املطًٛب١ ٚضتشضٌ يف ايٓتٝذ١ ع٢ً ٖرا ايػهٌ

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 إظٗاز اإلضِ بػهٌ فطٝفطا٤طسٜك١ 

 . 366*756أْػ٧ ًَف ددٜد عذِ  
 ايرٟ تسٜدٙ ٚأنتب َا تػا٤.إخرت اآلٕ يٕٛ اـط  
 ع٢ً ضبٌٝ  8ٚأضتددّ ايك١ُٝ  FilterPixelateMosaicثِ إذٖب اآلٕ إىل  
 املجاٍ.

 
 ضتالسعٕٛ اي٣ٔ إٔ اؿٛاف غري ٚاعش١ يريو إذٖب إىل  

SharpenSharpen filter ٚاذا أزدت شٜاد٠ اإلٜغاح إْكس ع٢ًCtrl/f 

 فطتالسغ ايػهٌ ايتايٞ

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أٟ صٛز٠ ٚيتهٔ صٛز٠ طبٝع١ ع٢ً إمسو  شزع 
 إفتح ايضٛز٠ املساد تطبٝكٗا ع٢ً إمسو ٚيتهٔ  
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 ثِ إفتح ًَف ددٜد ٚأنتب ب٘ َا تػا٤ 

 
 ثِ قِ بتشدٜد دص٤ َٔ ايضٛز٠ اييت قُت باختٝازٖا يف ايبدا١ٜ ٚذيو باضتدداّ أدا٠ ايتشدٜد 

 املسبع١ اهلٓدض١ٝ

 ا بٛاضط١ أدا٠ ضشب ايتشدٜدٗٚععٗا فٛم امسو بطشب

 ٠ تتذاٚش سدٚدٖا سدٚد اإلضِ املهتٛب ٚساٍٚ عدّ دعٌ ايضٛز٠ املدتاز

 
 ٚالسعٛ َا ضٝشضٌ:   Screenيف يٛس١ ايًريات إىل    Normalغري اٍ  ثِ  

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف نتاب١ اإلضِ تأثري ايسٜاح إضتدداّ 

 ٚاَأل اـًف١ٝ   xَٔ يٛس١ املالَظ ثِ   Dثِ أْكس سسف   366*756اْػ٧ ًَف ددٜد عذِ 
 َٔ يٛس١ املالَظ ٚانتب َا تػا٤ .  Xبايًٕٛ األبٝض َٚٔ ثِ عد ٚاْكس 

 ٚاضتددّ االعدادات EditFillقف اآلٕ عٌ طبك١ اـًف١ٝ ٚيٝظ االضِ ٚاذٖب إىل قا١ُ٥ 
 ايتاي١ٝ:
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 اـًف١ٝقِ اآلٕ بايعٛد٠ يًطبك١ املهتٛب عًٝٗا االضِ ٚقِ بدفٗا َع  

 .2ٚاضتددّ ايك١ُٝ  FilterBlurGussian Blurإذٖب اآلٕ إىل  

 
 FilterStylizesolorizeإذٖب  

 
 ImageAdjustumentAuto Levelثِ إذٖب إىل  

 
ٚقِ بكًب ايضٛز٠ َس٠ أخس٣ ٚيف اؾٗات ايسبع١   FilterStylizeWindقِ إذٖب إىل  

 ٚتطبٝل تأثري ايسٜاح فتشضٌ يف ايٓٗا١ٜ ع٢ً ٖرا ايػهٌ
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 ImageAdjustumentHue/Saturationثِ إذٖب إىل  

 ٚاخرت االعدادات ايتاي١ٝ

 
 اٚال.  Colorizeٚال تٓط٢ تفعٌٝ خٝاز 

 
 تطتطٝع ايًعب باإلعدادات ايطابك١ ٚؼضٌ ع٢ً ْتا٥ر أخس٣  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نتاب١ اضِ ع٢ً غهٌ ثًر

  ِثِ إْكس ع٢ً َفتاح  366*756أْػأ ًَف ددٜد عذD  ٌيٛس١ املالَظ َٔ أد َٔ

 اؿضٍٛ ع٢ً األيٛإ اإلفرتاع١ٝ.

  اعػط َفتاحX   .يٛس١ املالَظ يكًب األيٛإ ٚاضتددّ أدا٠ ايهتاب١ يهتاب١ َا تسٜد َٔ 

  ٞقِ اآلٕ بغػط ع٢ً َفتاسCtrl/E   َع طبك١  ايهتاب١َٔ أدٌ دَر طبك١

 اـًف١ٝ.

 قِ اآلٕ بفو ايكفٌ عٔ ايػسو١ ايٓاػ١ 

  ٙإضتددّ أدا٠ ايعضا ايطشس١ٜ َٔ أدٌ ؼدٜد االضِ ٚيهٔ ال تطتددّ ايكًب يف ٖر

 اؿاي١.

  اذٖب اآلٕ إىل قا١ُ٥Filterpixelatecrystallize 

 
  16 ٚعع ايك١ُٝ

  قِ اآلٕ بايرٖاب إىل قا١ُ٥selectinverse .ٚذيو يكًب ايتشدٜد 

  إذٖب اآلٕ إىلFilterNoiseAdd nois   ٚفعٌ  76ٚاضتددّ ايك١ُٝ

 Monchormatic  ٚunifornmخٝازٟ 
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  ٕإذٖب اآلfilterBlurGussian Blure  فتشضٌ ع٢ً  1.6ٚطبل ايك١ُٝ

 ايٓتٝذ١ ايتاي١ٝ 

 
 

  إذٖب اآلٕ إىلImageAdjustmentCurves ٌٚساٍٚ ايٛصٍٛ هلرا ايػه 

 
  قِ اآلٕ بايرٖاب  إىل قا١ُ٥SelectDeselect .ٚذيو يتدًط َٔ ايتشدٜد 

 .) ٙقِ اآلٕ بفو ايكفٌ عٔ ايػسو١ اييت ْعٌُ عًٝٗا )مت ذنس 

  إىل ثِ إذٖبEditTrnsform Rotat90cw 

  ثِ إذٖب إىلFilterStylizeWind  ٚاضتددّ اإلعدادات ايتاي١ٝ 
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  ثِ عد اىل قا١ُ٥EditTransformRotate 90 CCw  فتشضٌ ع٢ً ٖرا

 ايػهٌ

 
َجال باتباع ايكِٝ ايتاي١ٝ  Colorizeثِ تفعٌٝ خٝاز   Ctrl/uميهٓو ايتشهِ بايٛاْ٘ بايٓكس ع٢ً 

 ؼضٌ ع٢ً ايًٕٛ االصفس 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نٝف١ٝ تضُِٝ َٛقع يف ايفٛتٛغٛب

فش١ عٝح إٔ نٌ زابو ٜٓكًو يضفش١ أْرتْت أْت قُت يٓفرتض أْو قُت بتضُِٝ ٚاد١ٗ َٛقعو ٚأزدت ٚعع  زٚابط يف ٖرٙ ايض

 بتضُُٝٗا .

 َالسع١ :أْا أقّٛ بٛعع صٛز٠ عاد١ٜ ألٕ ايفهس٠ ٖٞ َٔ تُٗين 

 إيٝهِ ايضٛز٠ ايتاي١ٝ :
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 ٚيٓكِ بعدٖا بٛعع غهٌ َا ٚيٝهٔ :
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َالسع١ ٖرإ ايػهالٕ قُت بتشًُُٝٗا َٔ ايٓت ٚضأذنس يف فكس٠ ضابك١ نٝف١ٝ إعاف١ أغهاٍ ٚباتريٕ ٚخطٛط 

 ٚضتاٜالت...إخل  

 ITEٚيٝهٔ  ٚيٓهتب بداخًُٗا َا ْػا٤ 

 
 اييت مل ٜطبل ٚإٔ ذنسْا ايػا١ٜ املسد٠ٛ َٓٗا ٚيٓكِ باضتدداّ ٖرٙ األدا٠ 

 باضتدداّ ٖرٙ األدا٠   ITEقِ بسضِ َطتطٌٝ سٍٛ ن١ًُ 

 
 Edit Slice Optionٚاْكس ع٢ً ايصز ايُٝٝين يًُاٚع عُٔ ٖرا املطتطٌٝ فتٓطدٍ قا١ُ٥ إخرت َٓٗا اـٝاز 

 فٝعٗس يو َسبع اؿٛاز ايتايٞ :
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    sy.net-www.iteعٓٛإ املٛقع ٚيٝهٔ   URLإنتب عُٔ اٍ 

ثِ سدد   HTMLَس٠ اخس٣ ٚاخرت ايالسك١   saveٚاْكس    fileSave For Webذٖب إىل قا١ُ٥ ِ اٚاْكس َٛافل ث

ٚعٓد ايٓكس   ITEاملهإ ٚاْكس َٛافل ضتالسغ عٓد فتح ايضٛز٠ اْٗا ضتفتح ع٢ً َتضفح اْرتْت  ٚضتعٗس ٜد ع٢ً ن١ًُ 

 (.ضتٓكًو يًضفش١ املطًٛب١ )بايتأنٝد إٕ نٓت َتضاًل بايٓت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ألٟ غدط هب عًٝهِ إزفام ايضٛز٠ باجملًد املساد   HTMlَالسع١ ١َُٗ: إٕ أزدمت إزضاٍ ايضٛز٠ اييت مت تضُُٝٗا بالسك١ 

 إزضاي٘ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ع٢ً غفٝف١ : نٝف١ٝ إْػا٤ صٛز٠

ايهجري َٓا قد وتاز يٛعع صٛز٠ بامس٘ ع٢ً َٛقع أٚ قسز ْضٛظ  ....إخل  يريو ضٝشتاز إظٗاز ايضٛز٠ بدٕٚ إطازٖا أٟ   

إظٗازٖا ٚنأْٗا َهتٛب١ بتٓطٝكات ايربْاَر ايرٟ ٜعٌُ ب٘ أٚ املٛقع ٚيٝظ بتٓطٝكات ايفٛتٛغٛب  ألْ٘ نُا تعًُٕٛ ايفٛتٛغٛب ٜتٝح يهِ 

 ز ْضٛظ ...إخل    يريو ضٝتِ إٜغاح ٖرا يف املجاٍ ايتايٞ إَهاْٝات أنرب َٔ اٟ قس
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فٝعٗس يدٜهِ َسبع اؿٛاز   FileNewأٚال: ضٝتِ ايعٌُ ع٢ً ًَف  ٜتعاٌَ َع ايػفا٥ف ٚيًشضٍٛ ع٢ً ٖرا َٔ 

 ايتايٞ:

 
 Transparentإىل   Whiteَٔ اٍ    Background Contentقِ بتػري اٍ 

 ٚضٝعٗس املًف بايػهٌ ايتايٞ : فبٗرٙ ايطسٜك١ تهٕٛ قد سضًت ع٢ً ًَف ٜدعِ ايػفا٥ف 

 
 ضٓطبل ع٢ً األضِ املساد نتابت١ فًرت ايسٜاح : اآلٕ إنتب َا تػا٤ ٚبأٟ تٓطٝكات َجاًل
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 Jpgٚيٝظ بالسك١  PNGٚيهٔ عًٝو عٓد سفغ ايضٛز٠ بالسك١ 

 Jpgالسغ ايفسم بٝٓٗا ٚبني صٛز٠ بالسك١ 

 
 السغ نٝف١ٝ ظٗٛز اإلطاز 

 تطبل ع٢ً ًَف ٜدعِ ايػفا٥ف  َالسع١ :ٜٛدد أْٛاع َٔ ايفالتس ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نٝف١ٝ إْػا٤ صٛز٠ ع٢ً ١٦ٖٝ َعدٕ ٚزٌَ

  ِٚأْكس   266*466إفتح ًَف ددٜد عذD    يٛس١ املفاتٝح يًشضٍٛ ع٢ً َٔ

 األيٛإ اإلفرتاع١ٝ.

  إذٖب إىلFilterRenderClouds  : ٞفتشضٌ ع٢ً ايػهٌ ايتاي 

 
  قِ بايرٖاب إىلLayerNewLayer  ِٚقِ مب٧ً ٖرٙ ايطبك١ بايًٕٛ األبٝض ث

 ٚاضتددّ ايكِٝ ايتاي١ٝ: FilterNoiseAdd Noiseإذٖب إىل 
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  إذٖب إىلFilterBlureMotion Blure  : ٚاضتدد اإلعدادات ايتاي١ٝ 

 
  ثِ إذٖب إىل اىل يٛس١ ايًريات ٚقِ بتػريNormal   إىلMultiply 

 
 فتشضٌ ع٢ً ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ :
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  دس٣ عًٝٗا ايعٌُ عاعف ايػفٝف١ اييت مت اْػا٥ٗا َٔ قبٌ ٚاييت  ِثِ ق َٔٚ

 , 100ٚاضتددّ اإلعدادات ذاتٗا   FilterNoiseAdd Noiseبايرٖاب إىل 

 Monchormeٚفعٌ خٝاز 

 
  إذٖب إىلFilterStylizeEmboss : ٚاضتددّ اإلعدادات ايتاي١ٝ 
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  إذٖب إىلImageAdjustumentHue/Saturation   ٚفعٌ خٝاز

Colorize  .اٚال ثِ طبل اـٝازات ايتاي١ٝ 

 
  ثِ قِ بإعاف١ ايكٓاع املصدٞ َٔ يٛس١ ايًريات 

 
   FilterRenderCloudsثِ إذٖب إىل 

  ثِ إذٖب إىلImageAdjustumentsBrightness/Contrast 

 ٚطبل اإلعدادات ايتاي١ٝ :
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 فتشضٌ يف ايٓٗا١ٜ ع٢ً ايػهٌ ايتايٞ :

 
 ثِ قِ بهتاب١ َا تػا٤ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٚيصٜاد٠ ايٛعٛح  يًفا٥د٠َع بعض ايتعدٜالت ٚذيو  َٓكٍٛ  تضُِٝ خطٛط َتٖٛذ١ سٍٛ اضِ

  ٚقِ بايٓكس ع٢ً   256*756أْػ٧ ًَف ددٜدD   ٕيًشضٍٛ ع٢ً األيٛا

 األفرتاع١ٝ.

 .قِ بطال٤ اـًف١ٝ بايًٕٛ األضٛد 

 .اضتددّ أدا٠ ايهتاب١ َٔ ادٌ ايهتاب١ ٚانتب َا تػا٤ 

  قِ بعدٖا بايرٖاب إىلLayerLayer StyleBelding Option 

 ٚطبل اإلعدادات ايتاي١ٝ :
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 ايػهٌ :فتشضٌ ع٢ً ٖرا 
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  قِ مبغاعف١ ايطبك١ اـاص١ باالضِ َٚٔ ثِ إْكسCTRL/T  ثِ سسى ايضٛز٠ يألع٢ً َٔٚ

 قًٝاًل فتعٗس ايضٛز٠ بٗرا ايػهٌ:

 
  ايطبك١ اييت مت َغاعفتٗا ٚأْكس ع٢ً ٖرا ايطِٗاآلٕ إْعس اىل ايطِٗ ظاْب 

 
  فٝعٗس يدٜوLayer Style  َٔ قِ بإشاي١ ايعنيEffects  ٍإليػا٤ تأثريات اLayer 

Style 

 
 : ٌٜفطٝتػري َعٗس االضِ بطبب إشاي١ اٍ يالٜس ضتا 
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  ِاالضِ بطال٥ٗا بايًٕٛ األبٝض ,فكط  اآلٕق: 

 
  قِ اآلٕ أٜغًا مبغاعف١ ٖرٙ ايطبك١ ٚاضشبٗا يالع٢ً  بٛاضط١CTRL/T. 

 ٚيْٛٗا بايًٕٛ املدتاز أٚال

 
  االضِ بًْٛ٘ ايسَادٟ ذات٘:إفتح اي٣ٔ ًَفًا ددٜدًا ٚقِ بهتاب١ 

 ٚقِ بعدٖا بٓك١ً إىل ايطب١ ايسَاد١ٜ ٚتطبٝك١ عذُ٘ 

 
 ٚاْكً٘ يًضٛز٠ ايطابك١ :

 LayerLayer StyleBlending Optionٚاذٖب إىل 

 ٚاتبع اإلعدادات ايتاي١ٝ:
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 فطٝعٗس بايػهٌ ايتايٞ :
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  ِإىل أدا٠  اذٖب مبغاعف١ طبك١ اـًف١ٝ ٚيٝظ اإلضِ ٚععٗا أضفٌ طبكات ايهتاب١ ثِ  اآلٕق

ايططٌ ٚاخرت يٕٛ األَا١َٝ بعد ايٓكس ع٢ً يٕٛ املا١َٝ ضٝعٗس يدٜو يٛح االيٛإ 

 ايتايٞ 

 
ٚاَأل  545454قِ بٛعع دزد١ ايًٕٛ يف  املهإ املعًِ باألمحس ٚقُٝت٘ ٖٞ 

 ايضٛز٠ بٗرا ايػهٌ:اـًف١ٝ بٗرا ايًٕٛ , فطتضبح 

 
  ثِ اذٖب إىلFilterNoiseAdd Noise ٚاخرت االعدادات ايتاي١ٝ 
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  اذٖب بعدٖا إىلFilterBlurRadial Blur    ٚطبل االعدادات ايتاي١ٝ 

 
 فطٝعٗس يدٜو ٖرا ايػهٌ 
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  اذٖب اآلٕ إىلFilterFilter GalleryGlowing Edge 

 :طبل االعدادات ايتاي١ٝٚ

 
 ايضٛز٠ بػهًٗا ايٓٗا٥ٞ : فطتضبح

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضٛف ْتشدخ عٔ طسٜك١ إعاف١ فساغٞ يًفٛتٛغٛب:*

 ايفساغٞ اـاص١ بايفٛتٛغٛب ٚايهجري َٓا أٜغًا ٜعٌُ ع٢ً تضُِٝ فساغٞ خاص١ ب٘نجريًا َٓا ٜطتددّ 

ٚيهٔ َا زأٜهِ إٕ قُتِ أْتِ بإعاف١ فساغٞ يًفٛتٛغٛب فٗرا ضٛف ٜعطٝ٘ َٝصات ٚزمبا ْٛع ايفساغا٠ اييت ؼتادْٛٗا النُاٍ 

تعًِ نٝف١ٝ إعاف١ ايفساغٞ يب١٦ٝ عًُهِ ال ميهٔ تضُُٝٗا ٚيٝطت َتٛادد٠ عُٔ ايفساغٞ االفرتاع١ٝ , يريو ضٛف ْ

 بعد ؼٌُٝ أْٛاع َٔ ايفساغٞ  عٔ طسٜل ايبشح يف ايٓت ٚ..ٚ..إخل اتبع ايطسٜك١ ايتاي١ٝ َٔ أدٌ    CS2ايفٛتٛغٛب 

 إعافت٘ يب١٦ٝ ايفٛتٛغٛب يف اؿكٝك١ ٜٛدد طسٜكتإ .
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ٚاْكس ع٢ً ايطِٗ يف    Brushesثِ إىل   أٚاًل:إذٖب إىل أدا٠ ايفسغا٠ 

ّٕ السك١ ايفساغٞ    Load Brushesا١ٜٚ اي٢ُٓٝ ايعًٝا ٚاخرت ايص ٚسدد َهإ ايفسغا٠ َٚٔ ثِ َٛافل سٝح أ

 ٖٞabr. 

 ثاًْٝا:إذٖب إىل ٖرا املطاز :

Disk CProgram FilesAdobeAdope Photoshop CS2presetsbrushes 
 ايفساغٞ االفرتاع١ٝ.ايفسغا٠ مت  اعافتٗا عُٔ قا١ُ٥ بعد إعاف١ ايفسغا٠ ضتالسعٕٛ إٔ 

 

 ٚنريو األَس بايٓطب١ ؾُٝع االعافات.....

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نٝف١ٝ إعاف١ ؿ١ٝ 

 يٝهٔ يدٜٓا ٖرٙ ايضٛز٠ 
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 ْٚسٜد إعاف١ ذقٔ هلرا ايطفٌ 

 LayerNewLayerْكّٛ بايرٖاب إىل قا١ُ٥ 

 َٔ يٛس١ املالَظ  Dقِ باختٝاز االيٛإ االفرتاع١ٝ عٔ طسٜل ايٓكس ع٢ً َفتاح 

 FilterRenderCloudsثِ إذٖب إىل قا١ُ٥ 

 FilterNoiseAdd Noiseثِ إذٖب إىل قا١ُ٥ 

 .االعدادات ايتاي١ٝ :ٚاتبع 

 قِ اآلٕ بايرٖاب إىل يٛس١ ايًريات ٚايكٝاّ بٗرٙ االعدادات

 
 فطتعٗس ايضٛز٠ بٗرا ايػهٌ :



 

Page 106 of 111 
 

 
 َٚٔ ثِ سدد ٖرٙ ايػسو١ عٝح تهٕٛ عُٔ سدٚد ايًش١ٝ  CTRL/Tاْكس اآلٕ ع٢ً 

قِ اآلٕ بٛعع ايكٓاع املصدٞ َٔ يٛس١ ايًريات َٚٔ ثِ ٖهرا:

 يتفعًٝ٘ ٚاذٖب إىل أدا٠ ايفسغا٠ ٚسدد ايكِٝ نايتايٞ : Gاْكس 
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% ٚابدأ اآلٕ بتشدٜد سدٚد 55اـاص١ بايفسغا٠ بك١ُٝ  Opacityٚقِ بٛعع اٍ 

 ايرقٔ نُا تػا٤ 

   ايضٛز٠ بػهًٗا ايٓٗا٥ٞ 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٚقِ بهتاب١ امسو بػهٌ ناٌَ  ٚيهٔ نٌ َُٓٗا بطبك١ ..  أٚال:قِ بفتح ًَف ددٜد 

 
 فٝعٗس يدٜو ايتايٞ :   windowsAnimation ثاًْٝا: إذٖب إىل
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 ثايجًا: قِ  اآلٕ بايرٖاب إىل يٛس١ ايًريات فطرت٣ َاًٜٞ:

 
 : ٚقِ بايرٖاب إىل قِ باخفا٤ ايعني عٔ طبك١ 

 
 فطتالسغ ايتايٞ : Duplicated selected framesٚاضشب ايػسو١ ٚافًتٗا عٓد 

 
 Al-kassarٚفعًٗا عٓد طبك١   Mariam طبك١عد اآلٕ إىل يٛس١ ايًريات ٚقِ بإشاي١ ايعني َٔ 

 سٝح ٜٛدد عٓد نٌ غسو١ َؤقت يًصَٔ : animationثِ اذٖب إىل 



 

Page 109 of 111 
 

 
 يتالسغ َا قُت بتضُُٝ٘ .. ثِ أْكس ع٢ً  6.5أخرتٙ َجال ٚيٝهٔ 

 ٚيًكٝاّ بريو اْكس َٔ يٛس١ املالَظ  Image readyيتدصٜٔ عًُو ضابكًا عًٝو ايرٖاب إىل بسْاَر 

Ctrl/Shift/M     فٝعٗس يدٜو بسْاَرImage ready   ّٜٚأخر ٖرا ايػهٌ أضفٌ غسٜط املٗا 

 فٝعٗس يدٜو َسبع اؿٛاز ايتايٞ :  fileSave optimized asثِ قِ بايرٖاب إىل 

 
 ثِ سدد َهإ ؽصٜٔ ايضٛز٠  ...   gifالسغ إٔ االسك١ ٖٞ 

 اْعسٚ إىل ايسابط ٖرا زابط َباغس يًضٛز٠ :

kassat.gif-al-http://dl.dropbox.com/u/40636471/mariam   

 

http://dl.dropbox.com/u/40636471/mariam-al-kassat.gif
http://dl.dropbox.com/u/40636471/mariam-al-kassat.gif
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