
 (1)محاضرة  

 صندوق األدوات

Tool Box 

 

يتكون صندوق األدوات من األدوات الرئيسية التي تساعدنا على القيام بالعمليات المختلفة في برنامج  

الفوتوشوب وهو عبارة عن أشكال تمثل كل منها األداة التي سوف نستخدمها للقيام بعملية معينة فعند الضغط 

اللون األبيض مما يعنى أنها األداة الجاهزة لالستخدام ويالحظ أيضاً أنه يوجد  على أى أداة يتغير لونها إلى

بجوار بعض األدوات سهم صغير أسود اللون مما يعنى  أن هذه األداة يندرج تحتها مجموعة أدوات فرعية 

قوم بالضغط تقوم كل منها بنفس العملية تقريباً ولكن بصورة مختلفة والختبار اى شكل من األشكال الفرعية ن

 .Mouseعلى الشكل الرئيسي لألداة بالفأرة 

 :ينقسم صندوق األدوات إلى ثمانية أقسام لكل مجموعة من األدوات وهى 

 :مجموعة األدوات األولى 

 .أدوات التحريك والتحديد 



الصورة في كل  التحديد الموجود فى وهى تقوم بتحريك:    Move Tool أداة التحريك

 tool optionsولها إعدادات خاصة فى . Mouseء الضغط على الفأرة االتجاهات أثنا

 

بالضغط عليها نستطيع تحريك أى الير بمجرد الوقوف على العنصر الموجود   auto select layerأولها خانة 

 showأماا األختياار  -لكنناا الباد أن نقاف بالفاأرة علاى العنصار الماراد تحريكاة ولايس فاى أى مكاان أخار, به 

bounding box   تظهر لنا مقابض نستطيع عن طريقها أن نتحكم فى طول وعرض العنصارفبالضغط عليها 

أماا إذا أردناا إلغااء األمار , أو الضاغط مارتين علاى العنصار enterنضاغط  زاوية ميله ولتطبيق هذا التعاديل و

فنجاد  layerأكثار مان ال أما األيقونة التالية فهى غير نشطة وتنشط عند عمل رباط باين أثناين أو skepنضغط 

األول يقوم بعمل محاذاة علوية للعناصر والثانى يقوم بعمل محاذاة فى المنتصف أما الثالا  يقاوم بعمال تسااوى 

متساوية بشكل   layerالتى بينها ربط بمعنى أننا سنجعل المسافات بين منتصف كل  layerالفى المسافات بين 

 .  layerاألفقيااااااة بااااااين الجهااااااة اليمنااااااى فااااااى الرأسااااااى والتاليااااااة لهااااااا تعنااااااى ضاااااابط المسااااااافات 

وهى مجموعة أدوات خاصة بعمل تحديد على شكل هندساى أو حار أوتحدياد للاون معاين  عاداد أدوات التحديد 

 .عنصااااااااااار ماااااااااااا فاااااااااااى العمااااااااااال  جاااااااااااراء أى عملياااااااااااة مااااااااااان عملياااااااااااات البرناااااااااااامج علياااااااااااه 

يااد بعااد إختيااار أداة التحديااد إضااغط بالفااأرة وإسااحبها إلااى أ  جهااة تر.. لعماال تحديااد مسااتطيل أو بيضاااو   

بداية التحديد ستكون من نقطة سحب الفأرة ونهاياة التحدياد ساتكون فاي النقطاة التاي و  الحظ تكوين التحديدنوس

 ALTبا مكـان أيضاً أن نعمل التحديد من الوسط وذلك بالضغط علاى زر الاـ  .رك عندها الفأرة بعد السحب تت

لعماال تحديااد متساااو  األطااراف سااواء كااان مسااتطيل أو و  .ب الطلاابرة لألعلااى أو الجوانااب حسااوسااحب الفااأ

 .الفااااااأرة فااااااي نفااااااس الوقاااااات ونقااااااوم بسااااااحب  SHIFTوالااااااـ  ATLدائاااااار , نضااااااغط علااااااى زر الااااااـ 

للحصول على التحديد بواسطة أدوات الصف الواحد والعمود الواحد فأنه با مكان الضاغط فاي أ  مكاان مان و 

هااذه المياازة .. س المنطقااة التااي نريااد أن يكااون فااي التحديااد بالضاابط الملااف والنحتاااج أن يكااون الضااغط فااي نفاا

وذلاك  CNTRL + Rتساعدنا في عمل خطوط مستقيمة وبمقاسات مضابوطة ماع إساـتخدام خاصاية المساطرة 

بوضع الماوس على خطوط المساطرة والضاغط للحصاول علاى تحدياد أفقاي أو عماود  علاى طاول أو عارض 

 .التصميم

 :مجموعة أدوات التحديد 

وهى تقوم بعمل تحديد لجزء :   Rectangular Marquee التحديدأداة -1

معين من التصميم وذلك للقيام بعمليات مختلفة على الجزء المحدد فالشكل الرئيسي هنا يقوم 

بعمل التحديد على شكل مستطيل كما يمكننا تغيير شكل المستطيل إلى شكل مربع وذلك 



 :هذة األداه لها مجموعة من األدوات الفرعية وهى . أثناء التحديد  Shiftالزر  بالضغط على

يقوم بعمل تحديد ولكن على شكل و  : lElliptical Marquee Too فهو  أما الشكل الفرعي األول

 .د أثناء التحدي Shiftبيضاو  ويمكننا أيضاً تغيير الشكل البيضاو  إلى شكل دائر  وذلك بالضغط على الزر 

 فيقوم بعمل تحديد أيضاً ولكن سمكه يساوى :   lsingil Row Marquee Too أما الشكل الذي يليه

1 Pixel وهو تحديد أفقى 

يقوم بعمل تحديد أيضاً ولكن في صورة خط :  singil Column Marquee Toolالشكل التالي  

  Pixel 1 سمكه يساوى  تحديد رأسي

ثم نكتب الطول والعرض ثام نضاغط مارة واحادة فاى أى مكاان  fixed sizeمر نختار األ tool optionsومن 

أما إذا أردناا رسام تحدياد يكاون ثابات النسابة باين الطاول والعارض ,  على الصورة يتم رسم تحديد بهذة األبعاد

تحدياد ثام نرسام ال 1ثم نسبة الطول ولاتكن  2العرض ولتكن  ثم نحدد نسبة fixed all size   فأننا نختار األمر

 . لغاء هذة التعديالت  normalونختار , فنالحظ أن النسبة بين أبعاده ثابتة التتغير مع تغير حجم التحديد 

أماا األمار الثاانى بالضاغط علياه يصاب  كال , فأولهاا يقاوم بعمال تحدياد عاادى أما مجموعة المربعات المتداخلة 

بعمال غط علياه يقاوم ضاأما الثال  فعناد ال, يد القديم تحديد يتم عمله يضاف إلى التحديد السابق دون حذف التحد

أما األخيار فهاو يقاوم بحاذف التحدياد إال الجازء الموجاود باين التحدياد القاديم , حذف من التحديد القديم الموجود 

بتنعيم حواف التحديد وذلاك بععطااءه درجاه معيناه مان المرباع الموجاود فهو يقوم  fetherو أما األمر .والجديد 

 .fether بجوار 

وتستخدم هذه األداة لعمل تحديد حر حي   :  Tool Lasso األداة التالية هي  -2

 .وهى أننا نقوم بالتحديد يدوياً وكأننا نرسم بقلم ويندرج تحتها أشكال فرعية أخرى 

أداة تقوم بعمل تحديد وهى  :  Polygonal Lasso Toolاألدوات الفرعية أول

 .ط بواسطة الضغط على الفأرة مرة واحدة عند كل جزء أثناء التحديد أيضاً ولكن عن طريق وضع نقحر

فهو يعتمد على تحديد لون :   Magnetic Lasso Tool أما الشكل األخير من أدوات هذه المجموعة

معين فى التصميم أو مساحة لونيه تتقارب ألوانها ويالحظ عند التحديد أن المؤشر ينجذب لحدود اللون المختار 

 .نرمز لهذه األداة بشكل المغناطيس ولذلك


