لكثرة الطلب والإلحاح الآن درس الجليتر..اللمعه المتحركه من ((محبكم البرق)) شرح بالصور

بداية لازم يكون عندك جليتر مفكك
* الجليتر : عبارة عن صورة متحرّكة .... و طبعاً _ زيه زى أيّ صورة متحرّكة_ بيتكون من عدّة طبقات أصليّة غير متحرّكة ....وهذا مثال للجليتر المتحرك أي غير مفككـ



وهذا مثال لنفس الجليتر السابق لكن مفككـ
        


وهذا موقع الجليتر الاصلي للي حاب يفكك الطبقات ..

www.wtv-zone.com/aylana/bringontheglitter/bringontheglitter-1.html


وللمعلومية الشرح بيكون على Photoshop 7.0 ME العربي 

واللي ما عنده البرنامج في خيارين يايحمله من النت ولا انصح بتحميله إلا اللي سرعة اتصاله سريعه مو مثلي يالله يالله تصل 45 واللي يبي الوصلة يكتب لي
والخيار الثاني وهو الأفضل والأحسن شراء الأسطوانه بتاعه وهي ب 10 أو 15 ريال.

 نبتدي باسم الله ... 
طبعا عدد الجليترات يختلف وهذا شيء مهم يعني لا تتوقع ان عندك غلط والا شيء ..
لا عادي كمل الدرس حسب عدد الطبقات اللي عندك بعضها2 او 3 او 4 او 5 ..
أنا عندي ثلاث طبقات

اولا نفتح برنامج الفوتوشوب ونختار من ملف فتح  ونفتح أحد الجليترات المفككة ونفتح رقم واحد كما في الصورة



بعد ما تفتح الطبقة نسوي عليها Ctrl+A  ونذهب إلى تحرير ونختار تحديد الحشو ثم نضغط موافق كما في الصورة



الحين نكرر نفس هذي الخطوات على كل الطبقات اللي عندك ( يعني انا بكررها الحين  مرتين لأن عددها ثلاث وأنا خلصت من واحده وهكذا) ..وذلك كالتالي

نروح لملف ثم فتح ثم رقم اثنين ونصلح فيه مثل ما صلحنا في رقم واحد
نسوي عليه Ctrl+A ونذهب إلى تحرير ونختار تحديد الحشو ثم نضغط موافق .

نروح لملف ثم فتح ثم رقم ثلاثة ونصلح فيه مثل ما صلحنا في رقم واحد
نسوي عليه Ctrl+A ونذهب إلى تحرير ونختار تحديد الحشو ثم نضغط موافق .


الآن قطعنا ربع المشواااار والباقي إن شاء الله سهل


الآن نذهب لملف ثم جديد كما في الصورة


الآن نذهب لأداة الكتابة ونكتب اللي نبي كما في الصورة


بعد الكتابة نذهب إلى هذه الأدة  لكي نتحكم في وضع اللي كتبناه في النص في الأعلى ..إلخ

الآن نذهب إلى هذه القائمة ونضاعف الكتابة ثلاث مرات وذلك بالضغط بيمين الماوس واختيار مضاعفة الشفيفة كما في الصورة


فتصبح لدينا ثلاث طبقات كما في الصورة


الآن نضع  شفيفة جديدة فوق كل طبقة كما في الصورة


نفعل في الطبقتين المتبقيتين كما فعلنا بالطبقة الأولى فيصبح لدينا هذا الشكل


الآن نزيل العيون الأربع الأخيرة ونبقي العينين الأولة وذلك بالضغط على العين بزر الماوس الأيسر


الأن الشفيفة الأولى هي المنشطة نذهب إلى تحرير ثم تعبئة فيظهر لنا هذا الشكل ونختار بالترتيب رقم واحد للطبقة الأولى


بعد أن وضعنا مع حشو نختار الجيلتر رقم 1 فيصبح لدينا الشكل التالي


نضغط من الكيبورد ctrl+g  فيصبح لدينا الشكل التالي


ثم نذهب إلى تحرير دمج المرئي كما في الصورة 



ثم نضغط بيسار الماوس على العين لإزاتها

ونضغط على الطبقة الثانية مع الشفيفة التي فوقها ونفعل كما فعلنا في الطبقة الأولى مع شفيفتها كما في الصورة


الآن نضغط بيسار الماوس على العين لإزاتها
الآن ننتقل إلى الطبقة الأخيرة مع الشفيفة التي فوقها كما في الصورة


الأن يصبح لدينا الشكل التالي


الآن نضع العيون على الطيقات الثلاث وذلك بالضغط على يسار الماوس في مكان العين فيصبح لدينا الشكل التالي


الأن نحول عملنا للأميج ردي البرنامج الذي يأتي مع الفوتوشوب كما في الصورة


يظهر لنا هذا الشكل


بعد أن اخترنا "إنشاء إطارات من الشفائف" سيصبح الشكل لدينا هكذا 


خلااااااااااص مبروووووووووك الآن نحفظ العمل 
روووح لملف بعدين حفظ المحسن باسم  ما هو حفظ باسم حفظ المحسن باسم فاااااهمين

بعدين احفظ بالاسم الذي تريد وبعدين اضغط زر حفظ 
تأتيك رسالة اضغط موااااافق .. وهذا هو التصميم


وألف ألف مبرووووووك


ويالله أبغا أشوووف تطبيقاتكم وهذا واجب اللي ما يحل الواجب ما يلعب حصة الرياضة ولا يأخذ الخمس درجااااات كاملة  هههه

أي استفسار البرق موجوووود

لا أخفيكم أن الشرح لم يأخذ دقائق ولا ساعات بل أيام فلا نوصيكم بدعوه وحده فقط .. والله يحفظكم

وإن شاء الله أوافيكم بدرس تفكيكـ الجليترات قريباً بس أبي أشووووف ردوووود

==========
في البداية نذهب للبرنامج الذي يأتي مع الفوتوشوب وهو الإيميج ريدي ونقوم بفتحه كما تشاهد في الصورة


بعد ذلك نقوم بفتح الجليتر الذي نريد أن نفككه وذلك بالذهاب إلى ملف فتح ونختاره فيظهر لدينا هكذا كما في الصورة


لا تستغرب قد يظهر لديك أكثر أو أقل من الطبقات فهي على حسب الجليتر
الآن نقوم بحفظ كل طبقه على حده وذلك بعد أن ننشط الطبقة الأولى


 ثم نذهب إلى ملف ثم حفظ باسم ونحفظه باسم (1 ) في سطح المكتب

ثم نذهب للطبقة الثانية ونفعل كما فعلنا مع الطبقة الأولى غير أنا نسمي الطبقة الثانيه بـ (2)

ثم نذهب للطبقة الثالثة ونفعل كما فعلنا مع الطبقة الأولى والثانية غير أنا نسمي الطبقة الثالثة بـ (3)

طبعاً الحفظ بصيغة Photoshop

الآن نشاهد ما قمنا به سابقاً كما في الصورة


قطعنا نصف المشوار

الآن نذهب للفوتوشوب 
 ونختار من ملف فتح  ونفتح الجليتر رقم (1)  كما في الصورة



بعد ما تفتح الطبقة نسوي عليها Ctrl+A  ونذهب إلى تحرير ونختار تحديد الحشو ثم نضغط موافق كما في الصورة



الحين نكرر نفس هذي الخطوات على كل الطبقات اللي عندك ( يعني انا بكررها الحين  مرتين لأن عددها ثلاث وأنا خلصت من واحده وهكذا) ..وذلك كالتالي

نروح لملف ثم فتح ثم رقم اثنين ونصلح فيه مثل ما صلحنا في رقم واحد
نسوي عليه Ctrl+A ونذهب إلى تحرير ونختار تحديد الحشو ثم نضغط موافق .

نروح لملف ثم فتح ثم رقم ثلاثة ونصلح فيه مثل ما صلحنا في رقم واحد
نسوي عليه Ctrl+A ونذهب إلى تحرير ونختار تحديد الحشو ثم نضغط موافق .

وخلاص نبداء في التصميم


وهذووولي مووووقعين للجليتر للي حااااب يفككـ 
http://www.geocities.com/elsa2421/g...alore_teal.html

http://www.wtv-zone.com/aylana/brin...eglitter-1.html 
==============
هذا ملف يوجد به جليترات مفككه ما عليكم سوى تحميلها ومن ثم اختيارها والبدء بالتصميم

جليترات عامه
http://www.arb9.com/uploading/aaa1.zip

جليترات نجوم
http://www.arb9.com/uploading/stars.zip
===========
  
 
السلام عليكم 

وضعت لكم الشرح داخل ملفين

حتى تتمكنوا من مشاهدته

http://forum.ma3ali.net/uploaded/ge1.zip 
http://forum.ma3ali.net/uploaded/ge2.zip 

http://alnooor2000.jeeran.com/ge/ge1.htm
http://alnooor2000.jeeran.com/ge/ge2.htm
