گرافیک رایانه ای

.1

قسوسی اص یک زصَیش سا دس زصَیشی سا دس زصَیشی کدی کٌیذ

.2

عثاسذ "هشکض هْاسذ آهَصی سا دس زصَیش ًَضسِ ٍ آى افکر "سایِ" ٍ "تشجسسگی" دّیذ

.3

قسوسی اص یک زصَیش سا تِ یک الیِ جذیذ هٌسقل کشدُ ٍ تِ آى خشسدکسیَ دّیذ ٍ سدس الیِ ّا سا ادغام کٌیذ

.4
.5

یک زصَیش سا ٍاسد فضای فسَضاج کٌیذٍسًگ هسلط آى سا زغییش دّیذ(تا اسسفادُ اص گضیٌِ )Replac Color

هحذٍدُ ای سا اًسخاب کٌیذ سدس آى سا تِ اًذاصُ  50 puگسسشش دّیذ ٍ  3هحذٍدُ اًسخاتی سا تِ طَس ّوضهاى تش سٍی زصَیش
داضسِ تاضیذ.

.6

تا اسسفادُ اص فیلسش  ٍ Motion Blurزٌظین آى کطص ٍ حشکر عوَدی ٍ افقی دس زصَیش ایجاد کٌیذ

.7

یک زصَیشسًگی ساخس اصزٌظین سًگ تا اسسفادُ اص  Color Balanceتا فشهر  Jpgتش سٍی هیضکاس رخیشُ کٌیذ.

.8

یک تخص اص زصَیش سا تِ عٌَاى سَطُ اًسخاب کشدُ تا اسسفادُ اص ) (Hue-Saturationاصالحاذ سًگ سا تش سٍی آى اًجام دّیذ ٍ

آى سا ًسثر تِ خس صهیٌِ هسفاٍذ کٌیذ.

.9

یک زصَیش سًگی سا تذٍى زغییش  Modeتِ سیاُ ٍ سفیذ زثذیل کٌذ

.10

یک زصَیش اًسخاب کٌیذ ٍ آى سا تِ صَسذ هعکَس دس آٍسیذ

.11

یک صفحِ جذیذ تاص کٌیذٍ یک قسور کَزاُ سا تٌَیسذ ٍ سدس آى سا تِ حالر دٍساًی دس آٍسیذ

.12

خط کص سا تشاساس ساًسی هسش زٌظین ًواییذ.

.13

 Gridسا فعال ًواییذ .

.14

 Snapسا ًیض فعال ًواییذ.

.15

ساٌّوای فسَضاج سا فعال ًواییذ.

.16

یک فایل جذیذ تا اتعاد دلخَاُ ایجاد ًواییذ.

.17

سایض فایل ایجاد ضذُ سا زغییش دّیذ.

.18

دس اًسخاب یک عکس اص قلن جادٍیی اسسفادُ ًواییذ.

.19

هسٌی سا دس فسَضاج زایح کشدُ ٍ تِ آى سایِ دّیذ.

.20

هسي زایح ضذُ سا تشجسسِ ًواییذ

.21

هسي زایح ضذُ سا تضسگسش ًواییذ.

.22

تا اسسفادُ اص اتضاس  Shapeضکلی سسن ًواییذ.

.23

تا اسسفادُ اص Styleضکل سسن ضذُ زَسط  Shapeسا زغییش سًگ دّیذ.

.24

عکسی سا تاص کشدُ ٍ قسوسی اص آى سا سًگی ًواییذ.

.25

عکسی سا تاص کشدُ ٍ قسوسی اص زصَیش سا زشهین ًواییذ.

.26

قسوسی اص عکس سا تشش تضًیذ.

.27

عکس سًگیای سا تِ سیاُ سفیذ زثذیل ًواییذ.

.28

عکسی سا تاص کشدُ ٍ تِ آى افکر دّیذ.

.29

قسوسی اص عکس سا اًسخاب ًواییذ.

.30

قسوسی اص عکس اًسخاب ضذُ سا حزف ًواییذ.

.31

قسوسی اص عکس سا کِ اًسخاب کشدّایذ تِ یک فایل دیگش اًسقال دّیذ ()COPY+Paste

.32

عکس سا  90دسجِ تچشخاًیذ.

.33

 Resolutionعکسی کِ تاص کشدّایذ سا زغییش دّیذ.

.34

سًگ سفیذ خالص سا تا اسسفادُ اص هذ  CMYKاًسخاب ًواییذ.

.35

عکسی سا تاص کشدُ ٍ تا اسسفادُ اص اتضاس هٌاسة سًگ آى سا سٍضٌسش ًواییذ.

.36

تا اسسفادُ اص اتضاس  Pathضکلی سا سسن ًواییذ.

.37

تا اسسفادُ اص اتضاس  Burnزصَیش خَد سا زیشّسش ًواییذ.

.38

 Levelسًگ زصَیش سا تِ دلخَاُ زغییش دّیذ.

.39

زعذاد زاسیخچْْای رخیشّساصی سا زغییش دّیذ.

.40

فایلی سا تا خسًَذ  PSDرخیشُ ًواییذ.

.41

فایلی سا تا خسًَذ  TIFFرخیشُ ًواییذ.

.42

یک زصَیش تِ دلخَاُ خَد دس فسَضاج تاص کٌیذ.

.43

تش سٍیسصَیش اًسخاب ضذُ تا اسسفادُ اص اتضاس هٌاسة کِ قاتلیر زطخیص سًگ تاالیی داسد عول جذاساصی سا اًجام دّیذ.

.44

زصَیش اًسخاب ضذُ سا تلَسُ ( ضیطِ ای یا هاذ ًوائیذ.

.45

یک هسي تِ زصَیشاضافِ کشدُ کِ سایضقلن آى ٍ F6سًگ هسي قشهضتاضذ.

.46

زصَیش سا تا تصَسذ فایل فسَضاج رخیشُ کٌیذ.

.47

یک زصَیشتِ هحیط فسَضاج اضافِ کٌیذٍآى سا90دسجِ تچشخاًیذ.

.48

هذ ( )modeزصَیش سا تِ حالر  Grayscleدس آٍسیذ.

.49

تا اسسفادُ اص  Gradientیک خس صهیٌِ طشاحی کٌیذ.

.50

یک فیلسش تِ دلخَاُ تش سٍی زصَیش اعوال کٌیذ .زغییشاذ اعوال ضذُ سٍی زصَیش سا تصَسذ عکس رخیشُ کٌیذ.

