
 

 ؟ ستیابزار اکشن فتوشاپ چ

 وراتدست —اکشن یک سری وظایف است که شما در یک فایل منفرد یا دسته ای از فایل ها پخش می کنید 

 برنامه که ، هستند اتقطر برای ای پایه اقدامات ، فتوشاپ در. ... غیره و ابزار اقدامات ، صفحه های گزینه ، منو

پردازش  آیکون آنها کشیده می شوند روی که را هایی پرونده تمام خودکار طور به که هستند کوچکی های

 .می کنند

کلیک  اکشن های فتوشاپ ابزاری برای صرفه جویی در وقت هستند که به شما امکان می دهد فقط با چند

ای ترکیبی ، جلوه های جذاب را به پرونده های خود اضافه کنید. ... اقدامات فتوشاپ تمام مراحل الزم بر

ر دسترس برای د تا فقط با چند کلیک جلوه را اضافه کنید. آنها به صورت دذخیره و خودکار را انجام می ده

 .بارگیری هستند

 
 

 

 

م دهد؟ سپس عالقه شما در فتوشاپ انجا یکه تمام کارها را برا دیانجام ده یکه کار دیا به حال خواسته ات ایآ

 یات را برااقدام یسر کیها  یافزودن نی. ادیکسب کن یشد که درباره اقدامات فتوشاپ اطالعات دیمند خواه

 ادی، شما  نایآموزش مبتد نی. در ادهند یانجام م یعکس گرفته تا متن سه بعد یاز جلوه ها زیهمه چ جادیا

 .دیکن جادیو اقدامات خود را ا دیگرفت که چگونه از فتوشاپ خود استفاده کن دیخواه



 

 

 نصب اقدامات خود - 1 مرحله

و  دیا امتحان کنر، مهم است که ابتدا آن  دیکن جادیخود فتوشاپ را ا یچگونه کارها دیریبگ ادی نکهیاز ا قبل

 یریا بارگراز اقدامات  یو برخ دیبرو Photoshop توانند انجام دهند. به بخش اقدامات یم یچه کار دینیبب

 موزش از اقداماتآ نینشان دادن ا یما برا اما دیرا انتخاب کن یهر عمل دیتوان ی. شما مدیتا امتحان کن دیکن

Instant Hipster کرد میاستفاده خواه. 

 ZXP در مقابل ATN یها پرونده

. دیکن یم افتیهر دو در ای ZXP لی، فا ATN لیفا کیهرگونه اقدام فتوشاپ ،  یریهنگام بارگاوقات  یگاه

 لیکه فا یکند در حال یم یریدر فتوشاپ بارگ ماًیاعمال را مستق ATN لیاست که فا نیدو در ا نیتفاوت ا

ZXP قیآن را از طر Adobe Extension Manager از پرونده میکن یم هیکند. ما توص ینصب م ATN 

.because it’s the easiest دیاستفاده کن

 

 

 

ر را پیدا کنید و روی آن دوبا .atn بعد از بارگیری عملی ، فایل ATN های استفاده از پرونده - 2مرحله 

 دکلیک کنید. در فتوشاپ ، مورد خود را باز کنی

 دینیب یرا نم actiاقدامات(. اگر  <پانل اقدامات )پنجره 



 

دیکن یریبارگ یآن را به صورت دست یروبر  کیبا کل دیتوان یدارد ، م وجود

 

.یریپانل و انتخاب اقدامات بارگ یمنو

 

 

 ZXPرونده های پاستفاده از  - 3مرحله 

استفاده از  همیشه شامل نمی شود اما در صورت وجود ، می توانید انتخاب کنید که عملکرد را با ZXPفایل 

Adobe Extension Manager ه از نصب کنید. اگر قصد نصب بسیاری از افزودنی ها را دارید ، استفاد

Adobe Extension Manager  نید.مکان مدیریت کایده خوبی است زیرا می توانید همه آنها را در یک 

 



 

 

 

مات مواجه می شوند این است که نمی توانند اقدا Adobe Extension Managerمشکل شماره یک که با 

ارگیری کنید. در ب Actionsخود را پیدا کنند. این به این دلیل است که شما باید ابتدا آنها را در منوی پنل 

 نید.منو ، عملی را که می خواهید بارگیری کنید انتخاب ک

 

 یمنیا اطیاحت - 4مرحله 

، سند  دیندار ییکه با آن آشنا ی! قبل از استفاده از اقدامستندین منیاستفاده ا یاقدامات فتوشاپ برا همه

به سند  دیتوان یکند که نم یپر م اتیاز عمل یاریشما را با بس خیاز اقدامات تار یاری. بسدیکن رهیخود را ذخ

 یکند و راه یشما را ادغام م یها هیال دفمندقدامات وجود دارد که به طور ها یبرخ ی. حتدیخود برگرد یاصل

 .شما دشوار است یمعکوس اعمال آنها برا یمهندس یبرا

. 

 

 



 

 اکشن کیکردن  یباز - 5مرحله 

دکمه  یو سپس رو دیخود انتخاب کن Actions اقدام را از پانل کی یاز اقدامات آسان است. به سادگ استفاده

 یم اجرا شود و کار شما تمام دیبگذار -کرد  دیاکشن را مشاهده خواه ی. شما بازدیکن کیکل نییپخش در پا

کند.  جادیرا ا Instagram ینما قیقد یکپ کیکل کیقادر بود فقط با  میاستفاده کرد ریکه در ز یشود! عمل

 ..خاص خود را دارند یاوقات دستورالعمل ها ی، گاه دیکن یکه استفاده م یبسته به عمل

 

 

 

 

پوست  یکند بعد از انجام عمل ، رو یاقدامات رتوش پوست ، شما را مجبور م نیاز اقدامات مانند ا یبرخ

 یبه شما م یشتریب یشوند که دستورالعمل ها یباز م ییاقدامات ، معموالً پنجره ها نی. با ایرنگ بکش

 .دهند



 

 

 هاستفاده از حالت دکم - 6مرحله 

 یشود عملکردها یکه باعث م دیده رییتغ "Button Mode" خود را به حالت Actions پنل دیتوان یم

به  دیتوان یم "حالت دکمه"پانل عملکردها و انتخاب  یمنو یرو کیباشد. با کل کیقابل کل یشما دکمه ها

 .دیحالت برو نیا

 


