
 

  ابزار شیپ فتوشاپ چیست ؟

 ابزارهای شکل برای ایجاد اشکال و مسیرهای برداری استفاده می شوند. موارد زیر ابزار شکل موجود در
Adobe Photoshop است: 

 

 برای ایجاد یک مستطیل یا مربع -ابزار مستطیل -1
2-Rounded Rectangle   ایجاد مستطیل یا مربع با گوشه های گرد برای 
 برای ایجاد بیضی )بیضی( یا یک دایره -بیضی -3
 ضلع( 3برای ایجاد چند ضلعی )حداقل  -ابزار چند ضلعی -4
5-Line   برای ترسیم خطوط 
 برای ایجاد اشکال سفارشی قابل دسترسی از ویژگی های Pen ابزار -اشکال سفارشی  -6

lisame بزاربه اشکال سفارشی از ا Shape استفاده می شود. 
Shape Tools  حالت است 3دارای: Shape modes.jpg 

 : Shape Layer  وقتی با این حالت شکلی ترسیم می کنید ، یک الیه جدید ایجاد می شود )الیه

شکل(. می توانید این الیه را به طور مستقل جابجا و دستکاری کنید. با دوبار کلیک بر روی تصویر بند 

 .رنگ در الیه می توانید رنگ شی / شکل را تغییر دهید انگشتی
، یک مسیر برداری بر روی الیه انتخاب شده ایجاد می شود. یک مسیر قابل چاپ  path مسیر: با حالت

را به مسیر اعمال کنید. با فشار  Stroke و Fill نیست مگر اینکه خصوصیات آن تغییر کند. می توانید

 .را می توان به یک انتخاب تبدیل کردمسیر  Ctrl + Enter دادن
Fill Pixels با حالت :  fill pixels می توان اشکال پر شده را روی هر الیه انتخابی ایجاد کرد. 

 

 

 

 



 

 
 

 شکل ابزار اشکال در فتوشاپ با استفاده از مینحوه ترس

 .کند یبردار فتوشاپ استفاده م یاز فناور زیشکل ن هیابزار قلم ، ال همانند

 .گرفت دیجا در نوار ابزار خواه نیهم قا  یشکل را دق هیال ابزار

 

 اشکال مختلف مانند دیتوان یو م دیکن کیآن کل یاکنون بر رو

 لیابزار مستط •

 گرد لیابزار مستط •

 Elipse ابزار •

 گانیابزار پل •

 Line ابزار •

 یابزار شکل سفارش •

 .دیکن میشکل ترس هیبه صورت ال ای یعاد ریآنها را به صورت مس دیتوان یموارد م نیانتخاب ا با
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 یبرا نهیگز 3 نی. ادیمنو را مشاهده کن کی دیتوان یدوم م تی، در موقع دیها مشاهده کن نهینوار گز در

 دهد یبه شما نشان م "کسلیپ"و  "شکل"،  "ریمس"شکل شما مانند  میترس

. 

 یاستفاده نم یبردار یاز فناور نهیگز نیکند ، در ا یپر م کسلیشده را با پ میترس ریمس pixel اکنون

 .شود

 .کند یپر نم ریرا در مس یرنگ چیکند ، ه یم میشکل را ترس ریفقط مس ریمس و

 .دینیبب نجایمختلف را در ا نهیچند گز دیتوان یکنم و م یشکل را انتخاب م نهیمن گز نجایدر ا اما

 انتخاب کنم نجایرا ا گرید یها نهیگز یلیو خ "پر کردن رنگ ، رنگ ضربه ، نوع ضربه"توانم  یم

 

 حاال شکل را بکشید و در پانل الیه یک الیه جدید ایجاد شده در آنجا ببینید.
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شکل  هیال کی هیال نیدهد ا ینشان م نی. ادیمشاهده کن هیال یکوچک رو ریمس کونیآ کی دیتوان یم

 .است

 

از دسته  یکه برخ دینیبب دیتوان ی. مدیکن کیآن کل یرو دیتوان یو م دیریرا بگ "ریابزار انتخاب مس"اکنون 

 .کنترل شکل بردار وجود دارد یها

و انتخاب  دیکن کیشکل دوبار کل هیال یو رو دیسپس فقط برو د؟یکن شیرایرنگ شکل را و دیخواه یم اگر

 کرد دیخواه افتیکننده رنگ را در
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و  دیبکش یتوانم آنها را در هر سند یمستقل بودن وضوح آنها است و من م یبه معنا یاشکال بردار نیا

 یاستفاده از فناور یآنها به جا رایز اورمیب نییپا نییباال و پا تیفیتوانم آنها را بدون افت ک یاستفاده کنم و م

 .کنند یاستفاده م یبردار یاز فناور کسلیپ

 ی. که به شما شکل هامینیرا بب "فتوشاپ یابزار شکل سفارش"شکل ،  یاز ابزارها یدیمف یجنبه ها دییایب

 دیاز آنها استفاده کن یبه راحت دیتوان یم لیدهد و در صورت تما یم یاریآماده بس

. 

فهرست بازشو گنجانده شده است ، اما اکنون همه  نیمختلف در ا یاشکال توسط تعداد دسته ها نیهمه ا

 کنم دایرا پ ستیکنم. تا بتوانم تمام اشکال موجود در ل یآنها را انتخاب م
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. 

 .دیانتخاب کن دیاستفاده کن دیخواه یرا که م یحال شکل

 میترس یآن را با هر اندازه خاص دیخواه ی، اگر م دیکن کیقسمت کار کل یرو دیتوان یشکل م میترس یبرا

.شود جادیشکل ا هیتا ال دیو بکش دیشکل را بکش یبه راحت دیتوان یم ای. دیکن
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.میکن شیرایها در باال و نهیشکل و شکل شکل را در نوار گز یژگیو دیاجازه ده

 

کنم و  یرا انتخاب م "elipse tool" روم و یشکل را کم کنم. سپس من م نیاز ا یحاال اگر بخواهم بخش

 کنم تا شکل جلو را کم کند و یم میرا تنظ ابی ریمس یژگیروم و و یم نجایا
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شکل را  تیتوانم موقع یم نیکم کند. من همچن یبکشم که آن قسمت را از شکل اصل یا رهیدا نجایاگر در ا

 .دهم رییتغ

 

از طرح  یانواع مختلف دیتوان یشکل در فتوشاپ بود. شما م یها هیمرور مختصر در مورد ال کی نیا نیبنابرا

 یبردار فتوشاپ استفاده م یاز فناور رایز دیکن جادیا تیفیشکل بدون از دست دادن ک هیها را به کمک ال

 .کند
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