
 

 

 ابزار استایل)سبک الیه( فتوشاپ چیست؟
سبک های الیه فتوشاپ یک روش محبوب برای افزودن جلوه هایی مانند  

کاهش سایه ها و ضربه ها به الیه ها به روشی غیر مخرب است. با دانش و تجربه 

مناسب می توان به هر اثری دست یافت. خواه به سبک الیه های فلزی فتوشاپ 

کارتونی فتوشاپ و ، به سبک الیه های شیشه ای فتوشاپ ، به سبک الیه های 

یا حتی به سبک الیه های طالی فتوشاپ ، در عرض چند دقیقه به سرعت می 

 توانید کارهای هنری خود را به سطح بعدی برسانید.

با این حال ، برای دستیابی به این جلوه ها ، باید بفهمید که هر 

تنظیمات چه کاری انجام می دهد و چگونه می توان آنها را ترکیب 

 ه یک شکل خاص دست یافت.کرد و ب

از کار با سبک های مختلف الیه در فتوشاپ گرفته تا چگونگی افزودن 

سبک الیه در فتوشاپ یا نحوه اعمال سبک های الیه در فتوشاپ ، 

 قصد دارم به شما نشان دهم که کل مراحل کار آسان است.

 Photoshop CS5بنابراین مهم نیست که شما با سبک های الیه 

کنید یا نسخه جدیدتر ، همان مراحل را دنبال می کنید ، در کار می 

 پایان به همان نتیجه می رسید.

 

 



 

 

 سبک های الیه چیست و چگونه استفاده می شود؟

به عنوان راهی برای افزودن جلوه ها به  6فتوشاپ سبک های الیه را در نسخه 

الیه بدون ایجاد دستی ایجاد کرد. شما جلوه ها را با استفاده از رابط کاربری 

کادرهای انتخاب آسان ، لغزنده و موارد دیگر اضافه می کنید ، که می تواند به 

 تا بعداً مجدداً استفاده شود. عنوان ایستگاه از پیش تنظیم شده ذخیره شود

 "Wow"با خستگی مردم از دیدن بارها و بارها از پیش تنظیمات پیش فرض ، 

به سرعت از بین رفت. تا همین اواخر از قدرت واقعی سبک های الیه استفاده 

ثر برای تقویت فوری effectiveشده بود ، اما به سرعت به روشی ساده و م 

 ستطرح های شما تبدیل شده ا

  

 شروع به کار با سبک های الیه



 

 

فتوشاپ دارای انبوهی از ایستگاه از پیش تنظیم شده به سبک 

الیه است ، که هرگز نباید از آنها استفاده کنید ، مگر اینکه تازه 

یاد بگیرید که افکت ها را روی الیه های خود اعمال کنید. چرا؟ 

می رسند ، بالفاصله زیرا عالوه بر اینکه اکثر آنها فقط بد به نظر 

برای سایر طراحان قابل تشخیص هستند و هیچ چیز بیش از 

 را فریاد نمی زند. "آماتور"تنظیمات پیش فرض برنامه 

 نحوه استفاده از سبک های الیه

دو روش اصلی برای اعمال سبک های الیه وجود دارد که هر دو 

 سریع و آسان هستند.

 : استفاده از پیش تنظیم1روش 

د جدید فتوشاپ ایجاد کنید و عالوه بر الیه پیش فرض یک سن

 پس زمینه ، یک متن جدید ایجاد کنید.

کلیک کنید تا پالت  Window> Stylesدر منوی اصلی ، روی 

Styles  باز شود. با انتخاب الیه متن ، به سادگی بر روی یکی از

تصاویر کوچک از پیش تعیین شده در پالت الیه ها کلیک کنید و 

هده خواهید کرد که به طور خودکار روی الیه شما اعمال می مشا

شود. اولین باری که روی هر یک از پیش تعیین شده کلیک کرده 



 

 

و بارگیری می کنید ، با درک همه پتانسیل سبک های الیه ، باید 

 احساس شادی عظیم داشته باشید.

 

Advertisement 

 : شروع از خراش2روش 

 کی،  نهیفرض پس زم شیپ هیو عالوه بر ال دیکن جادیفتوشاپ ا دیسند جد کی

 .دیکن جادیا دیمتن جد

،  دیبه آن افکت ها اضافه کن دیخواه یکه م یا هینام ال یها ، رو هیپالت ال در

تا کادر  دیکن کیرا کل ... Blending Options نهیراست کرده و گز کیکل



 

 

را در پالت  هینام ال دیتوان یم نیظاهر شود )همچن Layer Style یمحاوره ا

 . (دیکن کیها دوبار کل هیال

 Layer Style یراهنما به هر بخش از کادر گفتگو نیا یبعد یدر بخشها ما

.میشو یپرداخت. در حال حاضر ، ما فقط با نحوه کاربرد آنها آشنا م میخواه

 
 

از  یستیخود ، ل هیبه ال هیسبک ال کیکه به محض افزودن  دید دیخواه

 یها نشان داده م هیکه در حال استفاده هستند در پالت ال ییافکت ها

هر  دیتوان ینماد کره چشم در کنار نام هر اثر ، م یبر رو کیشود. با کل

صورت  رد دیتوان یکار م نی. با ادیاز جلوه ها را نشان داده و پنهان کن کی



 

 

.دیکن یاثر خاص را به سرعت مخف کیمجدد ،  میتنظ لیتما

 
 میتنظ شیاز پ ستگاهیا یری/ بارگ رهینحوه ذخ

 میتنظ شیاز پ ستگاهیا یریحال بارگ در

خود به  یراهنما یبعد ی، ما در بخشها میکه در باال ذکر کرد همانطور

 یپرداخت ، اما در ضمن م میخود خواه یسفارش هیال یسبکها جادیا

 یاری. بسدیکن یباز هیال یبا سبکها دیخواه یم دیدانم که تا منتظر هست

وجود دارد )ما از هرگونه  یریبارگ یبرتر برا هیو ال گانیرا یاز سبک ها

نحوه  یما به بررس نیکرد( ، بنابرا میخواه یتعصب خوددار هیتوص

 نیکه بصورت آنال یشده در فتوشاپ میتنظ شیاز پ ستگاهیا یریبارگ



 

 

سبک پاداش را  کیمقاله  یپرداخت. در انتها میخواه دیکرده ا یریبارگ

 .دیکن نیبا آن تمر دیتوان یکه م دینیبب

 کیموجود را در  ASL. لی، فا دیکرد یریخود را بارگ هیسبک ال یوقت

قابل  یسبک ها شتری. بدیکن رهیخود ذخ انهیپوشه شناخته شده در را

 لیفا دیشما ابتدا با نیوجود دارد بنابرا zip لیفا کیدر  یریبارگ

.ASL دیرا استخراج کن. 

 یمنو ستیشده به فتوشاپ ، کاف میتنظ شیاز پ ماتیافزودن تنظ یبرا

Advanced Styles یرا باز کرده و بر رو Load Styles کیکل 

 .دیرا نشان ده لی، سپس محل فا دیکن

سبک در پالت سبک خود ظاهر  نیکه چند دیاست مشاهده کن ممکن

توانند شامل  یپرونده ها م ASL. شوند. خوش به حالت! فتوشاپ یم

مختلف باشند که  یشده به سبک ها میتنظ شیاز پ میتنظ شیصدها پ

 میتنظ شیاز پ ستگاهیا یقرار دارند و به اشتراک گذار لیفا کیدر  یهمگ

 کند یمرا آسان  گرانیبا د



 

 

. 
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 ماتیتنظ شیپ رهیذخ

را  یدسته ا دیخواه یم ای دیکرده ا جادیخود را ا ماتیتنظ شیاز پ اگر

از  یآنها را به راحت دیتوان ی، م دیکن رهیذخ دیکرده ا یکه جمع آور

 .دیکن رهیذخ Styles پالت

شده(  میتنظ شیاز پ ستگاهیاز ا یگروه ای) میتنظ شیپ کی رهیذخ یبرا

 Save Styles نهیباز کرده و گز Styles را از پالت ییکشو ی، منو



 

 

 انهیرا در را یشود که نام و مکان ی... از شما خواسته م دیکن کیرا کل

 یو سپس بر رو دیشده خود انتخاب کن نییتع شیپرونده از پ یخود برا

Save دیکن کیکل. 

 
 

 

 

 



 

 

 انیمبتد یبرا ینکات و نکات

که فقط با  یا هیال یدر هنگام مهارت در سبک ها یریادگی یمهارت برا چند

 .دیراهنما را بخوان نیالبته ا نکهیوجود دارد ، مگر ا ندیآ یتجربه به دست م

قفل شده اضافه کرد. شما ممکن  یها هیتوان به ال یرا نم هیال یسبک ها .1

را انتخاب کرده و از قبل  نهیپس زم هی، ال دیکرده باش جادیا یدیاست سند جد

دسته از اتفاقات رخ داده  کی، فقط  دیکن کیکل هیشده سبک ال نییتع شیاز پ

 یقفل شده است. نم نهیپس زم هیاست که ال لیدل نی. به ادیرا مشاهده کن

وجود  نی. با ادیقفل شده اضافه کن یها هیرا به ال دیجد هیال یسبک ها دیتوان

تا از  دیاضافه کن هیرا قبل از قفل کردن آن به ال هیال یسبک ها دیتوان یم

اگر بعداً  دیقفل آن را باز کن دیتوان یشود. بعداً م یریجلوگ هیآن ال شیرایو

 .دیده رییخود را تغ هیال کسب ماتیتنظ دیریبگ میتصم

 شیحالت نما رییو تغ Styles پالت ییکشو یبا باز کردن منو دیتوان یم .2

،  Text Only  ،Small Thumbnail  ،Large Thumbnail نیب

Small List و Large List کوچک را در پالت ی، اندازه عکسها Styles 

 .دیده شیافزا

در  ایپررنگ و /  یشکل در قلم ها نیبهتر جادیا یبرا هیال یسبک ها شتریب .3

کرده  دایپ نیرا که به صورت آنال یشده اند. اگر سبک جادیبزرگتر ا یاندازه ها

 دی، ممکن است بخواه دیکن یاستفاده م دیستین یآن راض یو از شکل ظاهر دیا

 .دیکن ناندازه متن بزرگتر را امتحا ایقلم متفاوت  کی

اگر  نیاندازه دهند ، بنابرا رییتوانند تغ یخود م یبه خود هیال یسبک ها .4

 یرسد اما م یخوب به نظر م یکه در اندازه خاص دیکرد دایپ یا هیسبک ال



 

 

اثر را متناسب با هر اندازه متن  دیتوان ی، م دیمتن خود را کوچک کن دیخواه

 هیموجود در پالت ال هیالکه در  ییاز افکت ها یستیل یرو ستی. کافدیده رییتغ

. دیکن کیکل «اسیمق یجلوه ها» یراست کرده و رو کیشوند ، کل یها اعمال م

 .دیکن یبند اسیدرصد مق کیاثرات خود را با استفاده از  دیتوان یسپس م

ها در  هیال نیب نیها در همان سند و همچن هیال نیسبک ها را ب دیتوان یم .5

 کیها کل هیدر پالت ال هینام ال ی. رودیکن یگذار یو جا یاسناد مختلف کپ

 کی یو سپس رو دیکن کیرا کل "Copy Layer Style" راست کرده و

 نتخابرا ا "Paste Layer Style" راست کرده و کی، دوباره کل گرید هیال

 .دیکن

 یکه فقط جلوه ها را نشان م یدر حال دیرا پنهان کن هیال یمحتوا دیتوان یم .6

ها  هیپالت ال یرا که در باال Fill و دیها انتخاب کن هیرا در پالت ال هی. الدیده

بدون  دیرا اعمال کن ییجلوه ها دیتوان ی. سپس مدیده رتغیی ٪0قرار دارد ، به 

 شرفتهیپ یجلوه ها ریو سا شهیتعداد ش نینشان داده شود. ا هیخود ال نکهیا

 .شود یم جادیا

 


