
 3D Xara آموزش

پیش نمایش تصویر نهایی
ابتدا نگاهی به آنچه قصد طراحی آن را داریم می اندازیم.

1.برنامه 3D Xara را باز کنید.

1.1.روی Text option کلیک کنید، کلید Ctrl+A را نگه دارید ، متن موجود را پاک کنید و حرف T را تایپ 
نمایید، فونت مورد نظر خود را انتخاب و روی OK کلیک کنید.

2.1.حاال متن را کمی تغییر دهید.

1.روی نوار ابزار Text کلیک کنید تا دایره حرکت کند.

2.روی گزینه Bold کلیک کنید تا متن را کمی بزرگتر کند.

3.روی Lightning کلیک کنید تا فلش ها را درخشان تر کند

4.روی گزینه Bevel options کلیک کنید تا حالت پیش فرض )default( تنظیمات Bevel را تغییر دهید.
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.3.1
1.3.1.شکل bevel را به rolled تغییر دهید تا کمی افکت emboss )برجسته کردن(اضافه شود.

2.3.1.روی گزینه Round کلیک کنید تا گوشه ها را کمی گرد تر شوند.

Depth.3.3.1 را به 10 تغییر دهید تا افکت emboss را کمی نرم تر کند.

4.1.حاال با lightning و افکت 3D کار می کنیم.

1.4.1.همین طور که نشان داده شده روی Text )متن( کلیک کنید و مکان نمای موس را حرکت دهید تا هر افکت 
3D که خواستید اضافه شود این دقیقا مطابق خواست شماست.

2.4.1.اگر الزم بود روی فلش ها کلیک کنید و آنها را به اطراف حرکت دهید تا یک منظره خوش نما با درخشندگی 
بهتر به وجود آید.

5.1.خوب، کارهای الزم را در Xara انجام دادیم حاال نوبت آن است که به فتوشاپ برویم:

1.5.1.به File-Export بروید یا روی Ctrl+Shift+E کلیک کنید تا پنجره export ظاهر شود؛
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2.5.1.جایی را که می خواهید فایل را ذخیره کنید انتخاب نمایید، سپس مطابق شکل زیر همه چیز را کنترل 
کنید:مثل اضافه کردن گزینه transparency و فرمت png و در قسمت options گزینه Transparent را فعال 

کنید؛

این کارها را برای همه حروف انجام دهید، افکت 3D را تغییر دهید، رنگ ها را هم- با  option ها آنقدر کار کنید تا 
.T.Y.P.E-برای حروف ایجاد شده است png تصویر مورد نظرتان را به دست آورید.در آخر 4 عدد فایل

 Adobe Photoshop 2.قسمت
                           

مرحله 1.

1.1.یک سند جدید باز کنید و نام آن را TYPE بگذارید. ما از سایز 1000×750 استفده کردیم.

2.1.سند T را در فتوشاپ باز کنید، کلیدهای Ctrl+A را برای انتخاب همه تصویر بزنید سپس کلیدهای Ctrl+C را 
نگه دارید، سند TYPE را باز کنید و Ctrl+V را نگه دارید تا سند T در سند TYPEقرارگیرد؛

3.1.با گرفتن کلیدهای Ctrl+T متن را تغییر سایز بدهید و با گرفتن کلید Alt+Shift  می توان متن را از نقطه 
مرکزی تغییر سایز و طول عرض آن را نیز به یک نسبت تغییر داد، همچنین با کمی دوران از این کار نتیجه بهتری 

بگیرید.

4.1.تمام این مراحل را برای هر 4 حرف انجام دهید تا تصویری مانند تصویر زیر ایجاد شود.
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مرحله 2

حاال چند الیه background ایجاد کنید ، پس روی الیه background کلیک کنید تا فعال شود:

1.کلید G را برای فعال شدن ویرایشگر gradient بزنید؛

2.روی radial gradient کلیک کنید؛

3.روی ویرایشگر gradient دو بار کلیک کنید؛

4.جای Foreground را با background تغییر دهید.

5.برای به دست آوردن رنگی مانند رنگ تصویر کد رنگ های زیر را استفاده کنید:

] 8871a1#  و f8b1d7# [

حاال کلیک کرده و موس را شبیه تصویر) در امتداد فلش تصویر( بکشید تا نتیجه زیر حاصل شود:
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مرحله 3.

حاال برای بوجود آمدن افکت واقعی تر باید به تصویر سایه)shadow( اعمال کنید:

1.هر 4 الیه متن را انتخاب کنید- ساده ترین راه برای این کار انتخاب الیه اول و گرفتن کلید Shift و انتخاب الیه 
آخر می باشد، سپس روی الیه های انتخاب شده کلیک راست کرده و گزینه duplicate را انتخاب کنید؛

2.حاال Ctrl+E را نگه دارید تا الیه ها در یک الیه merge )ترکیب(شوند، نام الیه را shadow گذاشته و آن را به 
پایین همه الیه های متن منتقل کنید.
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3.کلید D را نگه دارید تا رنگ foreground/background برگردانده شود؛

4.روی الیه  shadow )سایه( Ctrl+CLICK کنید تا انتخاب شود سپس Alt+Delete را نگه دارید تا الیه با رنگ 
سیاه پر شود؛

Ctrl+D.5 را نگه دارید تا الیه از حالت انتخاب خارج شود؛

6.به مسیر Filter–>Blur–>Gaussian Blur بروید و در قسمت radius عدد 10را تایپ کنید سپس روی 
OK کلیک کنید؛

opacity.7 را به 40% تغییر دهید تا سایه مالیم تر شود؛

مرحله 4.

ما مقدار بیشتری سایه اضافه کردیم تا تصویر واقعی تر به نظر برسد، شما می توانید این کار را انجام ندهید:

1.روی ابزار Elliptical Marque tool کلیک کنید و feather  را روی 50 پیکسل قرار دهید؛

2.کلید D را برای بازگرداندن رنگ background/foreground  نگه دارید؛

3. کلیدهای Ctrl+Shift+N را برای ساخت یک الیه جدید نگه دارید؛
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4.با ابزار marque tool پایین حروف یک بیضی رسم کنید سپس opacity را بین 20-40% تنظیم کنید؛

مرحله 5.

در این مرحله می خواهیم برای زنده تر شدن متن ها به آنها رنگ اضافه کنیم؛

1.روی الیه حرف T دو بار کلیک کنید تا پنجره layer style باز شود:

 gradient همه تنظیمات را مطابق شکل زیر اعمال کنید، فقط برای به دست آوردن رنگ های مختلف روی گزینه
overlay کلیک کنید:
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2.حاال یک متن با رنگ زیبا دارید.برای کپی کردن layer style  روی بقیه الیه های متن روی الیه T کلیک راست 
کرده گزینه “copy layer style” را انتخاب کنید؛

3.روی الیه های دیگر حروف کلیک راست کنید و گزینه “past layer style” را انتخاب نمایید، فقط برای به دست 
آوردن نتایج متفاوت gradient overlay  هر یک را تغییر دهید.

تصویر به دست آمده این تصویر است:

5 
له

رح
م



مرحله 6.
حاال اجازه بدهید تا برای جذاب تر شدن تصویر تعدادی background و style جالب به کار ببریم:

1.تعدادی براش منحنی را از پوشه Brush که همراه با این آموزش دانلود کرده اید انتخاب نمایید، البته بهتر است 
این منحنی ها را در Illustrator ایجاد کنید سپس آنها را به Photoshop وارد )import( نمایید، اما ما شما را 

به زحمت نمی اندازیم و می دانیم که می خواهید زودتر به نتیجه برسید. 

2.پس از مراجعه به فولدر براش روی براش دوبار کلیک کنید سپس در فتوشاپ با رفتن به پنل براش در مسیر 
Window/Brushes یا زدن کلید F5 در پالت براش براش مورد نظر را پیدا کنید.

3.برای ایجاد یک الیه جدید روی Ctrl+Shift+N  کلیک کنید و آن را به باالی همه الیه ها منتقل کنید.

4.ما اینجا از background سفید استفاده کرده ایم.

5.حاال opacity را به 60-70% تغییر دهید و کلید E را نگه دارید تا ابزار eraser tool انتخاب شود، قسمتهایی از 
منحنی که درون حرف قرار دارند را پاک کنید:

برای این کار روی تصویر زوم کنید. بنابراین می توانید خطوطی را که باید پاک شوند را بهتر و دقیق تر می بینید. 

آن مراحل را تکرار کنید، تعدادی blending option اضافه کنید تا آنچه مورد رضایت و خواست شماست ایجاد 
شود!

شما می توانید فایل psd و نیز حروف سه بعدی را از پوشه ی download که ضمیمه ی این فایل آموزشی می 
باشد را استفاده نمایید.

این هم تصویر نهایی ما:   
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مجموعه فوق شامل محبوب ترین نرم افزار های طراحی و گرافیک شرکت ادوبی بوده که ویژگی متمایز این 
مجموعه پشتیبانی نرم افزار های فوق از زبان فارسی است. که همگی تحت عنوان Standard Design یا نرم 
افزار های استاندارد شرکت ادوبی جهت انجام طراحی عرضه شده که نسخه اصلی Standard Design شامل 

نرم افزار های ادوبی به زبان انگلیسی بوده که در اینجا شما همان نرم افزار ها را با پشتیبانی از زبان فارسی 
دریافت می کنید، به همراه مجموعه فوق مجموعه فیلم های آموزشی شامل ویژگی های جدید این نرم افزار ها 
که توسط موسسه لیندا تهیه شده نیز وجود دارد. بسته فوق شامل دو دی وی دی بوده و در بسته بندی شکیل 

تقدیم به خریداران محترم سایت می شود.

محتویات این بسته ی به اجمال عبارتند از:
Extended ME Adobe Photoshop CS5 نرم افزار -

ME Adobe Illustrator CS5 نرم افزار -
ME Adobe InDesign CS5 نرم افزار -

ME Adobe DreamWeaver CS5 نرم افزار -
ME 9 Adobe Acrobat Pro نرم افزار -
- مجموعه فیلم های آموزشی Lynda شامل:

New Features Photoshop CS5 مجموعه آموزشی _  
New Features Illustrator CS5 مجموعه آموزشی _  
New Features InDesign CS5 مجموعه آموزشی _  

New Features Dreamweaver CS5 مجموعه آموزشی _  
- مجموعه نادری از فونت های زیبای عربی

- مجموعه کلیه فونت های فارسی
- گلچینی از فونت های انگلیسی

توضیحات بیشتر...

مشاهده آموزش های دیگر سایت
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مجموعه پیش رو یکی از کامل ترین و برترین مجموعه های آموزشی در زمینه فتوشاپ می باشد که  
ویژگی های خاص این مجموعه آن را از سایر مجموعه های مشابه متمایز نموده، از جمله این ویژگی ها 

قرار گیری هفت دوره آموزشی Adobe Photoshop CS4 ارائه شده توسط برترین اساتید جهان، 
به همراه مجموعه ای از نکات و ترفند های کار با فتوشاپ در قالب 101 پروژه آموزشی توسط آقای  

Mark Monciardini مدرس مجموعه Photoshop Top Secret، همچنین مجموعه ی بی 
نظیر و نفیس Photoshop Top Secret با زبان و محیط 100% فارسی )با کمترین دستکاری(، در 

قالب 6 دی وی دی است، که در بسته بندی اختصاصی تقدیم شما می گردد.

محتویات این مجموعه بی نظیر به اجمال عبارتند از:
- مجموعه آموزشی Photoshop Top Secret به زبان فارسی با محیط کاماًل فارسی

Photo Tips 101 Mark›s مجموعه آموزشی -
- مجموعه هفت دوره آموزشی Adobe Photoshop CS4 شامل:

For Beginners Photoshop CS4 دوره آموزشی -  
Power Session Adobe Photoshop CS4 دوره آموزشی -  

Selections & Masks Adobe Photoshop CS4 دوره آموزشی -  
Mastering Layers in Photoshop CS4 دوره آموزشی -  
Design Effects With Photoshop CS4 دوره آموزشی -  
Beauty and Portrait Retouching Kit دوره آموزشی -  

Integration 4 Creative Suite دوره آموزشی -  

توضیحات بیشتر...

این مجموعه شامل تمامی ابزار مورد نیاز یک طراح جهت کار با نرم افزار فتوشاپ است که سعی شده 
گلچینی از کاربردی ترین ابزار مورد نیاز طراحان در آن گنجانیده شود ابزاری مانند براش ها، پترن ها، 

دستورات یا همان اکشن ها و ... که در کنار جعبه ابزار فتوشاپ این مجموعه مجموعه ای کامل از فونت های 
فارسی و عربی و انگلیسی نیز موجود می باشد و در یک جمله با داشتن این جعبه ابزار در هنگام طراحی 

کمبودی را احساس نمی کنید.

محتویات این بسته ی به اجمال عبارتند از:
Extended ME Adobe Photoshop CS4 نرم افزار -

- مجموعه نادری از فونت های زیبای عربی
- مجموعه کلیه فونت های فارسی
- گلچینی از فونت های انگلیسی

Brush , Action , Pattern , Texture , Style جعبه ابزاری کم نظیر شامل منتخبی از زبیا ترین - 
EPS مجموعه تصاویر زیبای وکتور شامل تصاویر وکتور اسلیمی و تصاویر وکتور گرافیکی با فرمت -

- منتخبی از مجالت خارجی مرتبط با فتوشاپ
- راهنمای کامل Photoshop CS4 با فرمت PDF ارائه شده توسط شرکت ادوبی

توضیحات بیشتر...

مشاهده سایر محصوالت گرافیکی
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