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 ریست کردن تنظیمات کیل فتوشاپ

 

 www.zaghakschool.comمنبع : 

 نویسنده : حسین سلیماین

 موضوع : نکته های فتوشاپ

 در خصوص برای خواندن جدیدترین مطالب

 وزیشسایت آمتصاویر به   گرافیک و ویرایش 

 زاغک مراجعه کنید ! 

 رای دانلود صدها مقاله مشابه این مطلبب

 عضو سایت آموزیش زاغک شوید . 

 

   و هستم  یمانیسل نیحس،  زیکنم خدمت شما همراهان عز یسالم عرض م ، خدا ادیبا نام و 

 شیپ قاتگاهی اونرم افزار فتوشاپ با شما صحبت کنم ریست کردن خوام امروز در مورد  یم

 ماتیتنظ، ناحیه کاری فتوشاپ پالت ها و در کل  ،که عالوه بر به هم خوردن جعبه ابزارمی یاد 

به هم می ریزه و ما رو با مشکل روبرو می کنه در نرم افزار فتوشاپ ما  ترحیاتی تر و  یاصول

و در دسته  از نرم افزار فتوشاپ استفاده می کنند زمان طوالنی تریدوستان عزیزی که مدت 

 ر دوستانثو زیاد مشاهده کردم که اکموضوع هستند  نیا انیر جردکاربران حرفه ای قرار دارند 

کارخانه  ماتیبه تنظ یعنی دستیابیبرای رفع این مشکل  ایی که با اونها برخورد داشته امو آشناه

به نصب دوباره فتوشاپ م میل باطنیشون با بی میلی غعالر ، رفرض نرم افزا شیپ ماتیتنظ ای

مرتفع درصد  100ما  ته که با نصب مجدد نرم افزار مشکل احتمالیمی پردازند و در عمل درس

اریه که ما میتونیم کمیشه اما همیشه به یاد داشته باشید که نصب مجدد یک نرم افزار آخرین 

بپردازیم.  و عیوب از راههای سریعتر و کارآمد تر به رفع نواقصابتدا در  مابهتره که و  انجام بدیم

و از نرم  ببندیدکامال ط نرم افزار فتوشاپ هستید اون رو یاگر در مح ن مشکلخب برای رفع ای

 زار فتوشاپ بصورت کامل خارج بشید .اف

 

 

http://www.zaghakschool.com/


 دارد قانونی گردپی رایت کپی نقوانی مطابق آن انتشار و برداشت کپی، هرگونه و است زاغک آموزشی سایت به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق تمامی

 میکن یم رو دابل کلیک اپفتوشبرای شروع آیکون نرم افزار 

 

و آلت  فتیش+ کنترل  یدکمه هااز اجرای نرم افزار خیلی سریع  این کار و قبلبالفاصله بعد از 

کند  یاز ما سوال مفتوشاپ قبل از به اجراء در آمدن کار  نیبا ا میدار ینگه م نییرو همزمان پا

 حذف شود؟ است ( بکنونی که خرا ماتیمنظور تنظ)فتوشاپ شما  ماتیتنظ آیا می خواهید که

 

  میشه ء فتوشاپ اجراyes ) با انتخاب بله)
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 قا  یدق یعنیخودش برگشته  اولیه ماتیتنظبه فتوشاپ و همونطور که در تصویر زیر می بینید 

و می تونیم  میکن یم دایپ یمرحله به اون دسترس نیکه ما با نصب فتوشاپ در اول یماتیتنظ

 . میکن یطراحمناسب کار خودمون رو  بسازیم و ورک اسپیسنو خودمون رو از  یکار طیمح

 

 زاغک مدرسه  یآموزش تیبه وب سا دیتونیم شتریب یآموزشها افتیدر یبرا

) www.zaghakschool.com( کانال قیاز طر ای دیمراجعه کن  zaghakschool@  

 مدرسه حرفه ای ها ، مدرسه زاغک                             دشیبا ما در ارتباط بادر تلگرام 
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