ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻓﺘﻮﺷﺎپ
ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎری دارد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی
ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺘﻮﺷﺎپ را ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﻀﺎی ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻬﺒﻮد
دﻫﯿﺪ.

ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ
ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺗﺎ آﺧﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺘﻮﺷﺎپ
ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﯿﻨﻪای دارد .ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وارد ﺑﺎزار ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﮑﺎن اﺟﺮای آن روی
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺪﯾﻤﯽ ﯾﺎ ﺿﻌﯿﻒ را ﻫﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺘﻮﺷﺎپ روی
ﻣﮏﺑﻮکﻫﺎی ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﻫﻢ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﯾﮑﯽ از ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎرﻫﺎ ،ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﯿﻨﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻐﺮاﺗﯽ در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ وﯾﻨﺪوزی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ  Edit > Preferences > Performanceو
در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﮏ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ  Photoshop > Preferences > Performanceﺑﺮوﯾﺪ.

در ﺑﺨﺶ » «Memory Usageﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﯿﺰان رم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺘﻮﺷﺎپ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .در
ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﻫﺮﭼﻪ رم ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ

ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان رم دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎرش ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺎ  CPUاﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ آن

در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﮔﺰﯾﻨﻪ »«Use Graphics Processor
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶ » «Graphics Processor Settingsروی ﮔﺰﯾﻨﻪ Advanced

 Settingsﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .در ﭘﻨﺠﺮه ﺟﺪﯾﺪ روﺑﻪروی » «Drawing Modeﮔﺰﯾﻨﻪ  Advancedرا اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  OpenCLرا در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار داد ،ﮔﺰﯾﻨﻪ »Use
 «OpenCLرا ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی آن ﻣﺎﻧﻨﺪ » «Blur Galleryﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی اﺟﺮا
ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺨﺶ » «History and Cacheﻣﯿﺰان اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺘﻮﺷﺎپ درون رم ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد

ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﺿﻤﻨﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﺮ دﺳﺘﯽ آنﻫﺎ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﯿﺰان ») «History Stateﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ  Undoﮐﻨﯿﺪ(Cache» ،

 «Levelsو » «Cache Tile Sizeرا ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ  Cache Levelsرا اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ و اﻋﺪاد
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی را ﺑﺮای  Cache Tileاﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﺮﻋﺖ زوم و ﺣﺮﮐﺖ در ﻋﮑﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ

روﻧﺪ ﺑﺎز ﮐﺮدن آن آﻫﺴﺘﻪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺗﻐﺮات ،ﺑﺮای اﻋﻤﺎل و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺘﻮﺷﺎپ را رﯾﺴﺘﺎرت ﮐﻨﯿﺪ.

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺷﻮرﺗﮑﺎتﻫﺎی ﮐﯿﺒﻮرد
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎر ﺑﺎ آن ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ اﺳﺖ.
ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﻣﻨﻮﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎری دارد ﮐﻪ اﮔﺮ آنﻫﺎ را ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎ ،ﭘﻨﻞﻫﺎ و اﺳﻼﯾﺪرﻫﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺨﺶ
ﺑﺰرﮔﯽ از زﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺻﺮف ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن روی آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﺷﻮرﺗﮑﺎتﻫﺎی
ﮐﯿﺒﻮرد اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ.
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺸﯿﺪن ﯾﮏ داﯾﺮه ﻣﺸﮑﯽ رﻧﮓ در ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﺎر از ﻓﺘﻮﺷﺎپ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﭘﺎﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮوﯾﺪ و روی آﯾﮑﻮن ﻻﯾﻪ

ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ روی آﯾﮑﻮن ﺑﺮاش ) (Brushﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و اﺑﻌﺎد و ﺷﺪت آن را ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب رﻧﮓ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺳﻢ اﯾﻦ داﯾﺮه ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻓﺘﻮﺷﺎپ روی ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ
زﻣﺎن زﯾﺎدی از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﺠﺎی اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﻠﯿﮏ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺷﻮرﺗﮑﺎتﻫﺎی ﮐﯿﺒﻮرد زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ:
 Ctrl + Shift + Nدر وﯾﻨﺪوز ﯾﺎ  Command + Shift + Nدر ﻣﮏ :اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪ
 :Bاﻧﺘﺨﺎب اﺑﺰار ﺑﺮاش
 :0ﺗﻨﻈﯿﻢ  Opacityروی  ۱۰۰درﺻﺪ

]  :Shift +ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺨﺘﯽ روی  ۱۰۰درﺻﺪ
 :Dﺗﻨﻈﯿﻢ رﻧﮓﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺮاش
ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۳۰ﺛﺎﻧﯿﻪ از ﻣﺎوس ﯾﺎ ﺗﺮکﭘﺪ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﮏ روی ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و رﺳﻢ ﯾﮏ
داﯾﺮه ﻣﺸﮑﯽ رﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺷﻮرﺗﮑﺎتﻫﺎی ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و در زﻣﺎن ﺧﻮد
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺷﻮرﺗﮑﺎتﻫﺎی ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ
ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﻓﺘﻮﺷﺎپ در ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺟﻮد دارد .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﻮرﺗﮑﺎتﻫﺎی

ﻣﻮردﻧﯿﺎزﺗﺎن را ﺟﺎﯾﯽ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ،از آنﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﺷﻮرﺗﮑﺎتﻫﺎ در
ﻣﻨﻮﻫﺎی ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ.

ﺿﻤﻨﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺎوس را روی ﻫﺮ اﺑﺰاری ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﻮرﺗﮑﺎت ﮐﯿﺒﻮرد آن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﻮد.

ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﺷﻮرﺗﮑﺎتﻫﺎ ﮐﺎر راﺣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ارزﺷﺶ را دارد و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮدﺗﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.

وﯾﺮاﯾﺶ و ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎی ﮐﺎر ﻓﺘﻮﺷﺎپ
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻨﺎﺑﺮ دﻻﯾﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻓﺘﻮﺷﺎپ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻋﮑﺎس ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ

ﺻﺪﻫﺎ اﺑﺰار و وﯾﮋﮔﯽ آن ﻧﮕﺎه ﻫﻢ ﻧﮑﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻃﺮاح ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز
ﻋﮑﺎﺳﺎن ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻄﻮر ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم
ﻓﻀﺎی ﮐﺎری » «Essentialsﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

اﮔﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻓﻀﺎی ﮐﺎر در ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎﻻی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﮐﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ
» «Graphic and Webو » «Photographyدر ﺑﺮاﺑﺮﺗﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز

اﻓﺮاد ،اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﺎری ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﻀﺎی ﮐﺎری را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ را ﺑﺴﺎزﯾﺪ.

ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﮐﺎرﺗﺎن را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﭘﻨﻞﻫﺎ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮑﺸﯿﺪ
ﺗﺎ ﻓﻀﺎی ﮐﺎری ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی ﺷﻮد.

ﺑﺮای ﺣﺬف ﯾﮏ ﭘﻨﻞ ،روی ﻧﺎم آن ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ » «Closeرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ

ﮐﻠﯿﮏ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ » «Close Tab Groupﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﭘﻨﻞﻫﺎ در ﯾﮏ ﮔﺮوه را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ.

ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﻨﻞﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﻮار ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ،آنﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﺟﺒﺎری ﺑﺮای

اﯾﻨﮑﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آنﻫﺎ را ﺷﻨﺎور ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.

ﺑﺮای اﻓﺰودن ﭘﻨﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ » «Windowدر ﻧﻮار ﺑﺎﻻی ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﭘﻨﻞ
ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی ﮐﺮدﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﮐﺎر ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن دﺳﺖ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدﯾﺪ ،روی آﯾﮑﻮن ﻓﻀﺎی ﮐﺎری ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ » «New Workspaceرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ

ﻓﻀﺎی ﮐﺎری ﯾﮏ اﺳﻢ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Saveﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻨﮑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﻨﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﺗﺎن در ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ
ﭘﺮوژه و ﮐﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﮐﺎری ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺎزﯾﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
داﺷﺘﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎی ﮐﺎری ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ
ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﺎﺧﺖ  Actionاﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺑﺰار ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ آنﻫﺎ ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ را ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ ﻋﺮض  ۶۵۰ﭘﯿﮑﺴﻞ و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺸﮑﯽ رﻧﮓ
ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺴﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺠﺎی اﻧﺠﺎم دﺳﺘﯽ آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻋﮑﺲﻫﺎ ،ﯾﮏ
 Actionﯾﺎ اﮐﺸﻦ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺑﺴﺎزﯾﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺳﺎﺧﺖ و اﺳﺘﻔﺎده

از اﮐﺸﻦ اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮏ اﮐﺸﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم » «650px HTG Borderﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﺮض ﺗﺼﺎوﯾﺮ را

ﺑﻪ  ۶۵۰ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﯾﮏ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪ روی آن
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﮐﺸﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ زﯾﺎدی در زﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎ و ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﻣﺤﺪودی روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﻫﺎ را ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع وﯾﺮاﯾﺶ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ،ﻻﯾﻪﻫﺎ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در
ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ را در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺮ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﮐﺸﻦ ﻓﺘﻮﺷﺎپ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ:

ﺳﺎﺧﺖ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ
ﺗﻐﺮ اﺑﻌﺎد ،ذﺧﯿﺮه ﯾﺎ ﺑﺮش ﺗﺼﺎوﯾﺮ
اﻓﺰودن ،ﺗﻐﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ دادن اﻟﻤﺎنﻫﺎ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﯾﮏ ﮐﻼژ
اﻓﺰودن اﻓﮑﺖﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎﺧﺖ اﮐﺸﻦﻫﺎ ﻣﻬﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﺪام ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮرﺗﮑﺎتﻫﺎی ﮐﯿﺒﻮرد ﺑﺎﯾﺪ آنﻫﺎ را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ

در زﻣﺎن ﺧﻮد ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺒﻠﺖ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﮑﺸﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺎ ﭘﺮوژه ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎوس
و ﺗﺮکﭘﺪ ﺟﻨﺪان ﺟﺎﻟﺐ ﻧﯿﺴﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺎوس ﺑﺮای ﮐﻠﯿﮏ روی اﻟﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ راﺑﻂ
ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﺧﻂ در اﻃﺮاف ﺳﻮژه ﺧﻮد ﺑﮑﺸﯿﺪ ،ﻗﻠﻢ

ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﯾﺎ دﯾﺠﯿﺘﺎﯾﺰر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺎوس ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺸﺘﺮی روی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ﺣﺎل وﯾﺮاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب
ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺣﺘﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ.

ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﻓﺘﻮﺷﺎپ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از
آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻓﺘﻮﺷﺎپ اﮐﺸﻦ ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﯾﺎ ﺷﻮرﺗﮑﺎتﻫﺎی ﮐﯿﺒﻮرد را
ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎی ﮐﺎری ﺷﺨﺼﯽ ،راﺣﺖﺗﺮ ﺑﻪ ﭘﻨﻞﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎزﺗﺎن
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

