
  

 

  رعتیسربرای دسترسی  منوهابهینه سازی و ویرایش 

 

 بخش اول را مطالعه نمایید.و مطالب لطفا توضیحات توجه: 

 

، فضای کاری خود را مناسب با نیاز خودمان چیدمان کنیم؛ در بخش دوم نیز همانند بخش اول که توانستیم با چند تغییر بسیار ساده

 مختلف آن ویرایش کنیم. یهانهیگزو  منوهاقصد داریم 

را خواهیم  یترخلوتخواهد شد؛ بعالوه منوهای زیباتر و  ترسادهدلخواه در منوهای مختلف برایمان  یهانهیگزبا این کار، پیدا کردن 

 داشت.

 ، باید موارد گفته شده در زیر را با دقت انجام دهیم:اهداف این برای دسترسی به 

 تنظیمات منوها: پنجره  دسترسی به 

 

 برای اینکه بتوانیم تغییرات مورد نظرمان را روی منوهای فتوشاپ اعمال کنیم؛ ابتدا باید وارد قسمت مربوط به ویرایش منوها شویم. 

 کلیک نمایید. Menus نه  یگزبه انتهای کادر رفته و روی  شوید، سپس Editپس ابتدا وارد منوی 

 



  

 

را  cc 16.1 نسخه  پنجره که مربوط به فتوشاپ  نیاتصویری از  دیتوانیم .شودیممربوط به آن باز  پنجره  ، Menusبا انتخاب 

 به همین شکل است با  یتقرآن  یهانهیگزنیز پنجره و  هانسخهمشاهده نمایید. در سایر 

 

 ویرایش منوها:و اصول  Menusمعرفی پنجره ی 

با توجه به  –در ادامه را ویرایش نمایید.  هاآن مجموعه  و زیر موجود در این پنجره، منوها  یهانهیگزبا استفاده از  دیتوانیمشما  

 .میپردازیماستفاده از آن  نحوه  به معرفی عناصر این پنجره و  -تصویر زیر



  

 

 

 

، هاآنبرای انتخاب هر کدام از را ویرایش کنید،  هاپانلمربوط به  یهانهیگزمربوط به منوها و یا  یهانهیگز دیتوانیمشما  -1

 از این کادر استفاده کنید

 دیتوانیمذخیره کنید. بعد از ذخیره کردن، و انتخاب نام و...  دیتوانیمرا  دیدهیمتنظیمات دلخواهی که در این پنجره انجام  -2

 ( را برگزینید.Photoshop Defaultsفتوشاپ ) فرضپیش نه  یگزآن را از این منو انتخاب کنید و یا 

تنظیمات دلخواه را روی  دیتوانیمو  شودیممنوی مورد نظر؛ که با کلیک روی آن، لیست مربوط به زیر مجموعه آن باز  -3

 اعمال کنید. هاآن

، از لیست منوها پنهان ندرا که برای شما کاربردی ندار ییهانهیگزهر کدام از  دیانتویمبا کلیک روی آیکون چشم مانند،  -4

 مقابل آن است. نه  یگزبرداشتن عالمت یا آیکون چشم، به معنای پنهان شدن  کنید.
را با در صورتی که گزینه هایی را مخفی کرده باشید، در محیط فتوشاپ می توانید به راحتی گزینه های پنهان شده  :1نکته

یک کلیک به نمایش در آورید و از آن استفاده کنید. برای این کار پس از باز کردن منوی مورد نظر، روی گزینه ی 

«Show All menu items » که در انتهای لیست قرار دارد کلیک کنید. با این کار تمام گزینه های پیش فرض فتوشاپ، به
 صورت موقت به نمایش در میآیند



  

 

 
 

 هانهیگزتا رنگ دلخواهی را برای  دهدیمکه این امکان را به شما  شودیم، کادری باز 5شماره  نه  یگزی با کلیک رو -5

یعنی با رنگ بندی گزینه  .کندیم ترسادهرا نیز  هاآن، دسترسی به هانهیگززیباتر شدن  ایانتخاب کنید. این کار عالوه بر

های مختلف و پر کاربرد، به راحتی و بدون جستجو در میان گزینه ها، گزینه ی مورد نظر را پیدا می کنید؛ که این کار 

 و هم جذابیت کار را باالتر ببرد!باعث می شود هم وقت کمتری از شما بگیرد 
 

 

 



  

 

 
در کادر کنید؛ ذخیره  )گروه( Set به عنوان یکتغییرات را  دیتوانیم از میان منوهای فتوشاپ، دلخواه نه  یگزبا انتخاب  -6

از طریق  -اید کردهبا نامی دلخواه ذخیره که -تعیین شده توسط شما را ، می توانید الگوها و تنظیمات Setمقابل گزینه ی 

 آنها را اعمال کنید. setکادر کشویی 

 را با یک مثال بیان میکنیم Set گزینه ی کاربرد و تعریف :2نکته
 به عنوان مثال،

اندازه و تغییر کیفیت دهید و آن را برای استفاده در وب ذخیره کنید، می را تغییر  یا چند عکسد دارید یک اگر شما قص

داده و مابقی را مخفی در حالت فعال قرار را  به آن نیاز داردیدتوانید گزینه هایی از منوهای فتوشاپ را که برای این امر 

ذخیره  setبه عنوان یک   «وب»و سپس آن را مثال با نام  درآورده به رنگ دلخواه آنها را  همچنین می توانید کنید.

 کنید.
 و دهحالت فعال درآوررا به  موردی یا منوهامی توانید گزینه های پر کاربرد منوی  ایپروژه برای هر به همین صورت 

 کنید.رنگی  آنها را

و پس از انتخاب نام  دیکنکلیک  7جدید ذخیره کنید، روی آیکون شماره  Setاگر بخواهید تغییرات ایجاد شده را در یک  -7

 نماییددلخواه ، آن را ذخیره 

 .دیکنیمینه کلیک ها، پس از انتخاب آن، روی این گز Setبرای حذف هر کدام از  -8

 کلیک کنید okدر صورتی که بخواهید تغییرات در فتوشاپ اعمال شود، روی  -9

  را بزنید. Cancel دکمه  اگر قصد ندارید این تغییرات اعمال شود،  -10

گزینه یا گزینه هایی را غیر اگر با توجه به توضیحات فوق،  همان طور که در نکته ی اول بیان کریم، و :جهت یاد آوری 3نکته

کنید، به این معنی نیست که در منوی فتوشاپ به آن دسترسی ندارید! بلکه شما می توانید پس از باز  «Hide»یا همان  (پنهان) فعال

 ا گزینه های پنهان شده نمایش داده شوندرا انتخاب کنید ت Show All Menu item، گزینه ی در انتهای کادرو کردن منو، 

 س از ویرایش مشاهده نمایید.پبل و را ق Fileمنوی  دیتوانیمدر تصاویر زیر، 



  

 

 

 

 

 دومپایان بخش 

....با است.مجاز ها و مطالب اختصاصی وب سایت پی سی اید؛ تنها با ذکر منبع استفاده از آموزش 

 تشکر از فرهنگ باالی شما

 Pcaid.ir@gmail.comایمیل: 

 info@pcaid.irمدیریت: 

 

www.pcaid.ir 
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