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ملت شریف ما اگر در این انقالب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین 
برآرد و به کار بپردازد. از متن دانشگاه ها تا بازارها و کارخانه ها و مزارع و 

باغستان ها تا آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد. 
امام خمینی )ُقّدَس ِسّره الّشریف(
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در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران و نیازهاي متغیر دنیاي کار و مشاغل، 
برنامه درسي رشته فتو- گرافیک طراحي و بر اساس آن محتواي آموزشي نیز تالیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب هاي کارگاهي مي 
باشد که براي سال دهم تدوین و تألیف گردیده است این کتاب داراي 5 پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد یادگیري تشکیل 
شده است. همچنین ارزشیابي مبتني بر شایستگي از ویژگي هاي این کتاب مي-باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابي آورده شده است. 
هنرآموزان گرامي مي بایست براي هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولي در هر پودمان حداقل 12 
مي باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل مي گردد که شامل ارزشیابي پایاني در هر پودمان و ارزشیابي مستمر براي هریک از پودمان ها 
است. از ویژگي هاي دیگر این کتاب طراحي فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته در ارتباط با شایستگي هاي فني و غیرفني از جمله مدیریت 
منابع، اخالق حرفه اي و مباحث زیست محیطي است. این کتاب جزئي از بسته آموزشي تدارك دیده شده براي هنرجویان است که الزم است 
از سایر اجزاء بستة آموزشي مانند کتاب همراه هنرجو، نرم افزار و فیلم آموزشي در فرایند یادگیري استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام 
یادگیري، ارزشیابي و انجام کار واقعي مورد استفاده قرار مي گیرد. شما می توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته-یادگیری، روش های 
تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکالت رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه بندی زمانی، نکات آموزشی شایستگی های 
غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنما و پاسخ فعالیت های یادگیری و تمرین ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید.

کتاب شامل پودمان هاي ذیل است:
پودمان اول: با عنوان شبیه سازي آثار انواع روش ها و شیوه هاي کپي برداري و ساخت تصاویر از روي الگو هاي متنوع را 

آموزش مي دهد.
پودمان دوم: با عنوان تصویر سازي هنرجویان را به کاربرد گسترده تصویر  در آثار گرافیکي آگاه ساخته و آنها گونه هاي متنوعي از 

تصویرگري را با راهنمایي هنر آموزان خود تجربه مي کنند. 
پودمان سوم: دارای عنوان کاربرد نرم افزار بُرداري )وکتور( Ai در این پودمان شرح کامل این نرم افزار و کاربرد آن براي هنرجویان 

رشته فتو - گرافیک آمده است. هنر جویان در این بخش با انجام تمرینات کارگاهي مهارت طراحي نوشتار و تصویر را مي آموزند.
پودمان چهارم:  اجراي قلم فارسي نام دارد. در این پودمان هنر جویان مهارت طراحي قلم )فونت( ویا انجام اصالحات در یک قلم)فونت( 

را فرا خواهند گرفت.
پودمان پنجم: با عنوانتایپوگرافي مهارت گزینش و ترکیب کردن حروف در ایجاد یک کلمه ، جمله و عبارت را خواهند آموخت و 

توانایي طراحي و اجراي نوشتار را بدست مي آورند..

امید است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامي اهداف پیش بیني شده براي این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

سخني با هنرآموزان گرامی
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برنامه هاي  تا  داشت  آن  بر  را  ما  پایدار،  توسعه  تحقق  و  فناوري ها  توسعه  گوناگون،  مشاغل  در  کار  دنیاي  تغییر  حال  در  شرایط 
بنیادین  تحول  سند  رویکرد  با  مطابق  و  کشور  نیاز  براساس  قبلي  پایه هاي  تغییرات  ادامه  در  را  درسي  کتاب هاي  محتواي  و  درسي 
در  تغییر  مهم ترین  کنیم.  تألیف  و  بازطراحي  آموزشي  نظام جدید  در  ایران  اسالمي  ملي جمهوري  درسي  برنامه  و  پرورش  و  آموزش 
شده  تعریف  درست  و  استاندارد  بطور  واقعي  کار  انجام  توانایي  شایستگي،  است.  شایستگي  بر  مبتني  ارزشیابي  و  آموزش  کتاب ها، 
است: گرفته  نظر  در  شایستگي  دسته  چهار  شما،  اي  حرفه  تحصیلي  رشته  در  مي شود.  نگرش  و  مهارت  دانش،  شامل  توانایي  است. 

1.شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي تایپو گرافي
2.شایستگي هاي غیر فني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوري و مصرف بهینه

3.شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها
4.شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر

با  و  الدستي  با د  سنا ا بر  مبتني  نش  ا د ر کا و  ي  فه ا حر و  فني  درسي  ي  ب ها کتا لیف  تأ فتر  د ساس  ا ین  ا بر 
رشته هاي  درسي  برنامه  اسناد  مجموعه  کار  دنیاي  خبرگان  و  حرفه اي  و  فني  درسي  برنامه ریزي  متخصصان  مشارکت 
است.  رشته  هر  درسي  کتاب هاي  لیف  تأ هنماي  را و  اصلي  مرجع  که  ند  نموده ا تدوین  ا  ر حرفه اي  و  فني  شاخه 
این کتاب دومین کتاب کارگاهي است که ویژه رشته فتو- گرافیک تألیف شده است و شما در طول دو سال تحصیلي پیش رو چهار کتاب 
کارگاهي و با شایستگي هاي متفاوت را آموزش خواهید دید. کسب شایستگي هاي این کتاب براي موفقیت در شغل و حرفه براي آینده بسیار 
ضروري است. هنرجویان عزیز سعي نمایید؛ تمام شایستگي هاي آموزش داده شده دراین کتاب را کسب و در فرآیند ارزشیابي به اثبات رسانید.

کتاب درسي تصویر سازي آموزشي و تایپوگرافي شامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي یک یا چند واحد یادگیري است و هر واحد 
یادگیري از چند مرحله کاري تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیري هر پودمان مي توانید شایستگي هاي مربوط به آن را کسب 
نمایید. هنرآموز محترم شما براي هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور مي نماید و نمره قبولي در هر پودمان حداقل 12 مي اشد.

همچنین عالوه بر کتاب درسي شما امکان استفاده از سایر اجزاء بسته آموزشي که براي شما طراحي و تالیف شده است، وجود دارد. 
یکي از این اجزاي بسته آموزشي کتاب همراه هنرجو مي باشد که براي انجام فعالیت هاي موجود در کتاب درسي باید استفاده نمایید. 
کتاب همراه خود را مي توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابي نیز همراه داشته باشید. سایر اجزاي بسته آموزشي دیگري نیز براي شما 
در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشاني www.tvoccd.medu.ir مي توانید از عناوین آن مطلع شوید.
فعالیت هاي یادگیري در ارتباط با شایستگي هاي غیرفني از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفه اي، حفاظت از محیط زیست و شایستگي هاي یادگیري 
مادام العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگي هاي فني طراحي و در کتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده است. شما هنرجویان 
عزیز کوشش نمایید این شایستگي ها را در کنار شایستگي هاي فني آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت هاي یادگیري به کار گیرید.
رعایت نکات ایمني، بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام کار است لذا توصیه هاي هنرآموز محترمتان در خصوص رعایت مواردي که درکتاب 
آمده است، در انجام کارها جدي بگیرید. امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامي، گام هاي مؤثري در 

جهت سربلندي و استقالل کشور و پیشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربیت مؤثري شایسته جوانان برومند میهن اسالمي برداشته شود.
دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش

سخني با هنرجویان عزیز
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فصل اول   شبیه سازی آثار

فصل 1

شبیه سازی آثار

هنرجویان براي انجام برخي از فعالیت هاي هنري بعنوان کمک تکنسین، باید بتوانند شبیه سازي آثار 
را در محیط نرم افزاري و یا بوسیله روش هاي دستي انجام دهند. این کار به ویژه براي اجراي طرح هایي 
که در اختیار آنان قرار داده مي شود بسیار ضروري است. بنابراین دستیاران گرافیک به کمک تجهیزات 
و آموزش شیوه هاي مؤثر براي انجام این فعالیت ، قادر خواهند بود تا پاسخ گوي سفارشات کاري در 
زمینه هاي هنري باشند. 
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شایستگی شبیه سازی آثار

برای اجرای یک تصویر ازقبل طراحی شده، هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟

استاندارد عملکرد

    هنرجویان در این واحد یادگیري مهارت هاي شبیه سازي آثار را فرامي گیرند و به 
وسیله رایانه یا به شکل دستي به اجراي آن ها مي پردازند تا محصوالت گرافیکي قابل 

استفاده گردند بعنوان نمونه طرح هاي انتخابي را به وسیلة ویدئو پروژکتور بر روي دیوار 
و یا سطوح دیگر بزرگ کرده و اجراي کامل اثر را انجام خواهند داد.

    اجرای اتود نهایی )طرح( توسط نرم افزار گرافیک، اجراي تصویر سازي و تبدیل عکس به تصویر بُرداری )وکتور(.
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فصل اول   شبیه سازی آثار

مقدمه

  آیا تا به حال به آثار هنري توجه کرده اید؟
در هر اثر هنري از چه عناصر بصري )دیداري( استفاده شده 

است.      
آیا عناصر به کار رفته در آن ها براي شما آشنا هستند؟

هنرمندان براي آفرینش اثر، گاهي از عناصر بصري )دیداري( 
کار،  این  انجام  براي  مي برند.  بهره  یا طبیعت  و  اطراف خود 
شکل ها را به طور کامل کپي برداري )شبیه سازي( کرده و یا 
پس از دیدن، با استفاده از تخیل خود، تغییراتي در آن ها به 
وجود مي آورند. سپس آن ها را در اثر خود به کار مي گیرند. 
در شیوه اول؛ هنر مند اثري واقع گرایانه و در شیوه دوم، اثري 
تخیلي خلق مي کند. هر کدام از این آثار از ارزش و زیبایي 

ویژه اي برخورداراند)تصاویر1-1 و 1-2(.
آیا شما تا به حال از شکل ها و اجسام اطراف خود کپي برداري 

کرده اید؟ با چه هدفي و براي چه کاربردي؟
ممکن است شما در اطراف خود تابلو هاي نقاشي، کارت پستال، 
و  دیده  را   ... و  مؤسسات  آرم  اداري،  اوراق  شناسایي،  کارت 
عالقه مند باشید که آن ها را روي اتاق خود مورد استفاده قرار 
دهید. گاه ممکن است بخواهید از طرح زیباي گل، پرنده و 
شکل هاي انتزاعي در کتاب ها، عکس ها، مجالت و روي لباس، 
گلدان و دیگر وسایل خود بصورت کپي برداري استفاده کنید. 

براي انجام این کارها باید شیوه هاي کپي کردن را بیاموزید. 
چند روش را براي کپي کردن مي شناسید؟

  براي کپي کردن و شبیه سازي آثار، راه هاي گوناگوني وجود 
دارد. با توجه به شکلي که مي خواهید کپي کنید و زمینه اي که 
قرار است شکل روي آن کپي شود، باید بهترین و مناسب ترین 
مختلف  شیوه هاي  به  اینجا  در  شود  گرفته  کار  به  روش 

شبیه سازي آثار اشاره مي شود:

اثر تخیلی   تصویر1-2 

اثر واقع گرایانه   تصویر1-1 
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عکاسی کردن

ساده ترین روش  شبیه سازي آثار، عکس برداري است، مثال براي 
بازدید از موزه ها و داشتن نمونه هایي از آثار، عکاسي ساده ترین 

راه است.
 گاهي هدف ثبت زیبایي هاي طبیعي و اشیا در مناظر اطراف 
است که براي این کار از عکاسي استفاده مي شود و نتیجه نهایي 
چاپ و یا به صورت فایل تصویري در آرشیو رایانه )هارد دیسک 
از موضوعات  از  عکس برداري  ...(  نگهداري مي شود. پس  و 

گوناگون، مي توان همه یا بخشي از تصاویر عکس برداري شده 
این  براي  گرفت.  بکار  دیگر،  آثار  در  و  کرده  کپي برداري  را 
اندازه دلخواه چاپ و قسمت مورد  را در  کار مي توان عکس 
و...کپي کرد. هم چنین مي توان  بوسیله کاغذ پوستي  را  نظر 
عکس را به طور مستقیم در رایانه به وسیله ابزار  هاي مناسب، 
خطي کرد و پس از انجام تغییرات متناسب با اثر، آن را چاپ 

کرد)تصاویر3-1 تا 1-8(.

براي کپي برداري از آثار هنرمندان به قوانین مرتبط با کپي رایت و آنچه که در کتاب دانش فني آمده 
است توجه کنید.

توجه

  تصویر1-3 
عکس مورد نظر را انتخاب می کنیم

  تصویر1-4 
با استفاده از فیلترهای فتوشاپ عکس را به
 سطوح ساده تبدیل می کنیم
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فصل اول   شبیه سازی آثار

1- از پنج اثر هنري ) نقاشي، پوستر، مجسمه و ...( عکس برداري کنید؛ سپس:
- بوسیله کاغذ پوستي شکل هاي آنرا کپي کنید.

- با استفاده از برنامه فتوشاپ، تغییراتي مثل خطي کردن، تغییر رنگ و بافت و ... در عکس ایجاد کنید 
و سپس همه یا بخشي از آن ها را در یک اثر جدید به کار ببرید.

2- یکي از آثار یاد شده را براي چاپ روي لباس یا شال گردن کپي کرده، سپس آنرا با یکي از شیوه هایي 
که مي شناسید، چاپ کنید و آن را روي لباس یا شال گردن منتقل کنید.

فعالیت کارگاهی

  تصویر1-5 
عکس را انتخاب می کنیم

  تصویر1-7 
عکس را انتخاب می کنیم

  تصویر1-6 
خطی کردن عکس به وسیله فیلتراستامپ

  تصویر1-8 
پوستریزه کردن عکس برای به کارگیری در طراحی پوستر
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استفاده از کاغذ پوستي یا کالك

 برخي از طرح ها و نقش ها روي سطوحي است که امکان کپي 
کردن آن ها با دستگاه فتوکپي یا استفاده از میز نور و کاغذ 
کاربن وجود ندارد. در این صورت، کاغذ پوستي وسیله مناسبي 
براي کپي برداري است زیرا کاغذ پوستي بسیار نازك بوده و 
طرح و نقش هاي مورد نظر به خوبي در زیر آن دیده مي شود.

)تصاویر 9-1 تا 1-19(.
اگر نیاز به کوچک و بزرگ کردن طرح مورد نظر باشد، پس 
از انتقال طرح بر روي کاغذ پوستي، آن را با دستگاه فتوکپي 

بزرگ یا کوچک کنید تا اندازۀ دلخواه را به دست آورید.

  تصویر1-9 
طرح را راانتخاب می کنیم

  تصویر1-13 
شی ء مورد نظر را انتخاب می کنیم

  تصویر1-10 
کاعذ پوستی را روی طرح می گذاریم

  تصویر1-14 
کاغذ پوستی را روی شی ء می گذاریم

  تصویر1-11 
با مداد خطوط پیرامون شکل
 را می کشیم

  تصویر1-15 
طرح را می کشیم

  تصویر1-12 
طرح که به طور کامل 
کپی برداری شده

  تصویر1-16 
طرح پس ازکپی برداری
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فصل اول   شبیه سازی آثار

1- با استفاده از  کاغذ پوستي، شکل هاي روي برخي اشیاء اطراف خود مانند رومیزي، کاغذ دیواري 
و ... را کپي کنید. سپس آن ها را بر روي سطوح دیگر مانند مقوا، شیشه، چوب و ... با تکنیک مناسب، 

اجرا کنید.
2- تصاویر زیر را با استفاده از کاغذ پوستي کپي کرده، ترکیب بندي کنید و روي لباس با رنگ پارچه 

اجرا کنید.

اگر از وسایل منزل برای کپی برداری استفاده می کنید، مراقب  اشیاء قیمتی و شکستنی باشید تا 
آسیب نبینند.

فعالیت کارگاهی

احتیاط کنید

  تصویر1-17 
شیء موردنظر)پالستیک( را انتخاب می کنیم

  تصویر1-18 
کاغذ پوستی را روی پالستیک قرار می دهیم

  تصویر1-19 
طرح پس ازکپی برداری
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استفاده از کاغذ کاربن

یکي از روش هاي ساده  و کاربردي  در کپي برداري، استفاده از 
کاغذ کاربن است. با کاغذ کاربن و گذاشتن آن زیر طرح اصلي 
و روي سطح مورد نظر، مي توان طرح را عیناً و به طور دقیق 

کپي کرد.
 

براي انجام این کار، بهتر است از طرح مورد نظر، کپي گرفته 
شود، زیرا براي انتقال طرح الزم است به وسیله خودکار یا مداد 
روي طرح اصلي )خطوط محیطي شکل ها( کشیده شود تا عمل 
کپي کردن انجام شود. با این روش، طرح اصلي آسیب نمي بیند

)تصاویر 20-1 تا 1-24(.

1- از نقوش هندسي سنتي ایراني طرحي را انتخاب کنید 
و با استفاده از کاغذ کاربن، طرح را روي پارچه )رومیزي، 
لباس، شال یا روسري و ...( منتقل کرده، سپس با استفاده از 

رنگ پارچه، رنگ آمیزي کنید.
2- چند طرح دلخواه را با کاغذ کاربن روي مقواهاي رنگي 
کشیده، برش دهید و سپس آن ها را روي مقواي دیگر کالژ 

کنید.
3- با استفاده از کاغذ کاربن طرح مقابل را روي یک ظرف 
سفالي )گلدان- کاسه- بشقاب و ...( تکرار و سپس رنگ آمیزي 

کنید.

فعالیت کارگاهی

  تصویر1-20 
مقوا، طرح مورد نظر و کاغذ کاربن

  تصویر1-21 
کاغذ کاربن را روی مقوا قرار می دهیم

  تصویر1-22 
طرح را روی کاربن می گذاریم

  تصویر1-23 
شروع به کشیدن طرح می کنیم

  تصویر1-24 
در صورت نیاز طرح را چندبار تکرار می کنیم
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فصل اول   شبیه سازی آثار

استفاده از ميز نور

در بیشتر موارد براي انتقال طرح بر روي مقوا یا کاغذ از میز نور 
استفاده مي شود. میز نور، میزي است با رویة شیشه اي و منابع 
نوري که در زیر صفحه شیشه اي قرار دارد. طرح مورد نظر را به 

طور ثابت روي آن قرار داده و کاغذ یا مقواي مورد نظر برروي 
طرح اصلي قرار مي گیرد سپس عمل کپي برداري یا شبیه سازي 

و انتقال طرح انجام مي گیرد)تصاویر25-1 تا 1-29(.

1- یک طرح از گچ بري هاي ساساني یا نقوش سنتي، سفال و یا  فرش از دوره هاي تاریخي در ایران را 
انتخاب کرده و با استفاده از میز نور روي مقوا کپي کرده اجرا کنید.

فعالیت کارگاهی

  تصویر1-25 
طرح را انتخاب می کنیم

  تصویر1-28 
طرح کامل شده از تصویر

  تصویر1-26 
طرح و مقوا را روی میز نور با چسب کاغذی
 ثابت می کنیم

  تصویر1-27 
با مداد شروع به کشیدن طرح می کنیم

  تصویر1-29 
طرح کامل شده پس از رنگ آمیزی

در انتقال طرح با مداد، باید دقت کنید که فشار زیادي به مداد وارد نشود. زیرا هنگامي که منابع نوري 
اما وقتي میز نور خاموش  روشن هستند، خطوطي که رسم مي شود، بسیار کم رنگ به نظر مي رسند 
مي شود خطوط پررنگ تر دیده مي شوند. براي طرح هایي که مي خواهید با رنگ هایي مثل آبرنگ، گواش و 
... بکشید به طرح کم رنگ نیاز است تا سطح کار، پس از رنگ آمیزي تمیز باشد و خطوط دور طرح دیده 

نشود، الزم است تالش کنید طرح را با فشار کم دست کپي کنید.

توجه



20

کپي کردن با دستگاه فتوکپي 

چنانچه بخواهیم تصویر یا طرحي را به 
طور مستقیم از یک کتاب انتخاب کرده و 
در کار هاي هنري مورد استفاده قرار دهیم، 
آن تصویر را بوسیله دستگاه فتوکپي، کپي 
کرده و با استفاده از میز نور یا کاغذ کاربن 

روي سطح مورد نظر منتقل مي کنیم.
دستگاه  از  استفاده  برتري هاي  از  یکي 
قابلیت کوچک و بزرگ کردن  فتوکپي، 
است.  گوناگون  اندازه هاي   در  تصاویر 
مي توان  را  نظر  مورد  طرح  نمونه  براي 
اندازه، دو برابر یا نصف کرد و یا  از نظر 
حتي به صورت درصدي اندازه آن را تغییر 

داد)تصاویر 30-1 و 1-31(.

1- اندازۀ تصویر  مقابل را با دستگاه فتوکپي دوبرابر کرده آنرا تکرار و 
ترکیب بندي دلخواه خود را رسم کنید سپس آن را برروي میز غذا خوري

 یا پشت صندلي و ... اجرا کنید.

2- اندازۀ یک تصویر را تا چند برابر بزرگ کرده و براي اجرا روي 
پارچة رومیزي یا کف سالن آماده کنید.

3- با استفاده از دستگاه  فتو کپي طرح مقابل را 7*7 سانتی مترکرده
 و با ترکیب بندي و تکنیک دلخواه روي مقوا A3 اجرا کنید.

فعالیت کارگاهی

  تصویر1-30 
طرح مورد نظر را انتخاب کرده،
 سپس از آن فتوکپی تهیه می کنیم.

  تصویر1-31 
اصلی،  پایین:اندازه  به  باال  از  ترتیب  به 
نصف اندازه اصلی، دوبرابر اندازه اصلی

1- یک طرح از گچ بري هاي ساساني یا نقوش سنتي، سفال و یا  فرش از دوره هاي تاریخي در ایران را 
انتخاب کرده و با استفاده از میز نور روي مقوا کپي کرده اجرا کنید.

فعالیت کارگاهی
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فصل اول   شبیه سازی آثار

استفاده از شيوه اندازه گيري )جدول بندي یا شطرنجي(

این شیوه از  روش هاي قدیمي کپي آثار است. 
از این شیوه زماني استفاده مي کنیم که بعضي 
امکانات دیگر مثل دستگاه کپي، میز نور، کاغذ 
پوستي و کاربن در دسترس نیست و از طرفي 
طرح مورد نظر ساده و به دور از پیچیدگي  است. 
با استفاده از اندازه گیري هاي دقیق مي توان طرح 
را شبیه سازي و کپي کرد. در این روش هم کپي 
تصویر اصلي و هم صفحه اي که کار بر روي آن 
انجام مي شود باید شطرنجي شود)تصاویر 1-32 

تا 1-35(.

1- آرم روبرو را با استفاده از شیوه اندازه گیري
 چهاربرابر بزرگ تر اجرا کنید.

2- نمونه تصویر یک نقش قالي را با دوبرابر بزرگ تر اجرا کنید.

فعالیت کارگاهی

  تصویر1-32 
سطح کار را شطرنجی می کنیم.

  تصویر1-34 
طرح را روی سطح مورد نظرمی کشیم.

  تصویر1-33 
طرح را متناسب با اندازه سطح شطرنجی می کنیم.

  تصویر1-35 
طرح را رنگ آمیزی می کنیم.
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گرته برداري

واژه گرته برداري در لغت نامه دهخدا چنین معني شده است: 
1- طراحي چیزي به کمک گرده یا خاکه زغال یا الجورد و ... 

2- عمل تقیلد یا نسخه برداري از یک تصویر یا طرح
 در این شیوه، اطراف شکل هایي را که مي خواهیم روي یک سطح 
کپي کنیم بوسیله سوزن سوراخ مي کنیم، سپس طرح را روي 
سطح مورد نظر قرار داده و با استفاده از تامپون  )که از قبل آماده 
کردیم( گرده ذغال را از روزنه هاي ایجاد شده عبور مي دهیم. 

به این ترتیب طرح روي سطح مورد نظر منتقل مي شود)تصاویر 
36-1 تا 1-38(.

بکارگیري این شیوه براي برخي تکنیک ها مانند آبرنگ مناسب 
نیست. بهتر است این شیوه را در تکنیک هایي مانند انتقال طرح 
بر روي سفال یا کتیبه هاي کاشي کاري که قابلیت پوشانندگي 
طرح ذغالي را داشته باشد به کار برد. براي جلوگیري از ترکیب 
گرده ذغال با رنگ مي توان از فیکساتیو )ثابت کننده( استفاده کرد.

و سپس  روي یک سطح کپي  را  آن  گرته برداري،  به روش  و  کرده  را کپي  نقش هندسي  1- یک 
رنگ آمیزي کنید.

1- به دلیل اینکه گرده ذغال ممکن است به اطراف پخش شود، روی میز کار قبل از به کارگیری 
تامپون، روزنامه یا پارچه پهن کنید یا سطح کار را روی زمین بگذارید و پس ازاتمام، آنجا را تمییز کنید.

فعالیت کارگاهی

ایمنی و بهداشت

طرح پس از کامل شدن  تصویر1-38 

به وسیله سوزن اطراف طرح را سوراخ می کنیم  تصویر1-36 

به وسیله تامپون گرده ذغال را از روزنه ها عبور می دهیم تا طرح کپی شود  تصویر1-37 

1. نوعی بالشتک رنگ و وسیله ای برای انتقال پودر دغال به سطح کاغذ.
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فصل اول   شبیه سازی آثار

  تصویر1-39 
دستگاه ویدئو پروژکتور و تصویری که روی دیوار ایجاد می کند.

استفاده از دستگاه ویدئو پروژکتور

طریق  از  است  قادر  که  است  دستگاهي  پروژکتور  ویدئو 
 ،  DVD ،CD،ویدئو )رایانه،  اطالعات  و  تصاویر  ورودي ها، 
دوربین ها، تلویزیون و ...( مورد نظر را دریافت و پردازش کرده و 
با بزرگ نمایي بر روي صفحه به نمایش در آورد)تصویر 1-39(.
این دستگاه قابلیت بزرگ نمایي دارد و با توجه به فاصله دستگاه 
از پرده نمایش مي توان به اندازه دلخواه تصویر دست پیدا کرد.

براي کپي کردن آثار در اندازه هاي بزرگ روي سطوح گوناگون 
پروژکتور  از دستگاه ویدئو  نقاشي دیواري(  )براي  مثل دیوار 
مي توان استفاده کرد. براي اجرا پس از آماده شدن تصویر با 
دور و نزدیک  کردن دستگاه اندازه مورد نظر و متناسب ایجاد 

و در انتها روي سطح دیوار رسم یا کشیده مي شود.

1- با هماهنگي و اجازه مدیر هنرستان، بخشي از دیوار کارگاه خود در حیاط مدرسه را انتخاب و بوسیله 
دستگاه ویدئو پروژکتور طرح مناسبي را روي دیوار کپي کرده و اجرا کنید.

1- دستگاه ویدئو پروژکتور از وسایل کاربردی و گران است. لطفا در جابه جایی و حمل و نقل آن دقت 
کنید.

فعالیت کارگاهی

احتیاط کنید
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 رایانه

آیا با قابلیت هاي شبیه سازي در رایانه آشنا هستید؟
از کدام نرم افزار ها براي شبیه سازي استفاده کرده اید؟

امروزه از رایانه براي شبیه سازي آثار و تبدیل عکس به تصاویر 
از  طرح  باید  اجرا  از  پیش  ولي  مي شود  استفاده  هم  وکتور 
طریق دستگاه اسکنر وارد یک برنامه کاربردي )ایالستریتور، 
ایندیزاین، فتوشاپ و ...( شود. سپس با توجه به طرح و سفارش 
داده شده، از ابزار هاي مورد نیاز )انتخاب، شکل ها،  خط و ... ( 

براي اجراي آن استفاده مي شود. پس از پایان کار طراحي و 
رنگ آمیزي  یا  دورگیري  مختلف،  تصویر، سطوح  به  توجه  با 

مي شود.
- آیا مي توانید بگویید چرا برای شبیه سازی برنامه هاي برداري 

)Vector( نسبت به برنامه هایBitmap مناسب تر هستند؟
- تفاوت تصاویر بیت مپ و وکتور در چیست؟

براي اینکه طرح را وارد برنامه مورد نظر کنید، مي توانید آن 
را اسکن کرده، سپس در یک برنامه برداري باز کنید. ممکن 
در  باشد که پیش تر  یا طرحي  تصویر  از  انتخابي  است طرح 
این  براي  کرده اید.  کار  فتوشاپ  مانند  بیت مپي  برنامه اي 
امکان  این  ادوبي )Adobe( به کاربر  برنامه هاي شرکت  کار، 
در  بتوان  را  گوناگون  پسوندهاي  با  فایل هایي  که  مي دهد  را 
برنامه هاي دیگر باز کرده و تغییرات مورد نظر را انجام داد. به 
طور نمونه فایلي با پسوند Psd که مخصوص برنامه فتوشاپ 
است را مي توانید در برنامه ایالستوریتور باز کرده و بخش مورد 
نظر را در آن برنامه اجرا کنید. سپس آن را Save as کرده و 
با پسوند جدید و مخصوص برنامه ایالستوریتور )Ai( ذخیره 
کنید همچنین مي توانید فایلي را در آن ایجاد کنید و سپس با 
فشردن کلیدهای Ctrt + s  در برنامه فتوشاپ، تغییرات انجام 
شده در همان فایل که در برنامه  ایالستوریتور باز است، را 
انجام دهید. این ویژگي سبب مي شود که کاربر برنامه هاي این 
شرکت، بسیار آسان، قابلیت هاي گوناگون برنامه هاي فتوشاپ، 
ایندیزاین و  ایالستوریتور را با یکدیگر به کار برده و سرانجام 

کار کامل تري را ارائه دهد.
مثل  بُرداري  برنامه  یک  در  را  نظر  مورد  طرح  آنکه  از  پس 
آن  اجراي  به  نوبت  کردید،  وارد  ایندیزاین  یا  ایالستوریتور 
مي رسد. با ابزار دست آزاد pen و زیرمجموعه هاي آن، شروع 

به ترسیم کنید)تصاویر 39-1 تا 1-43(.
 البته اگر بخشي از طرح، شامل شکل هاي منظم هندسي مانند 
مربع، مثلث، دایره یا چند ضلعي هاي منظم است، مي توانید از 

ابزار Rectangle و زیرمجموعه هاي آن هم استفاده کنید.
همچنین ابزار Line براي کشیدن خطوط منظم افقي، عمودي 
و مورب به کار مي رود. پس از ترسیم طرح، بخش هاي گوناگون 
آن را رنگ آمیزي کنید. براي رنگ کردن به سیستم هاي رنگي 
RGB و CMYK توجه کنید. مي دانید که مقدار رنگ هاي 
RGB بین 0 تا 255 و مقدار رنگ هاي CMYK، بین 0 تا 

100 است. 
چه هنگام از رنگ هاي RGB و چه هنگام از CMYK استفاده 

مي کنید؟ تفاوت آن ها در چیست؟

تشکیل تصاویر در برنامه هاي بیت مپي بر پایة پیکسل است. این تصاویر از نقاط مربع شکل در کنار 
یکدیگر تشکیل شده اند. هر اندازه تعداد پیکسل ها در یک اینچ بیشتر باشد، کیفیت تصویر بهتر خواهد 
بود. اما تصاویر در برنامه هاي وکتور در قالب مجموعه اي از مشخصات هندسي، مانند خط ها، سطح ها، 

نقطه ها و ... است که بر اساس فرمول هاي ریاضي ایجاد مي شود.

یادآوری



25

فصل اول   شبیه سازی آثار

  تصویر1-39 
طرح موردنظر را در برنامه وکتور باز می کنیم.

  تصویر1-40 
با استفاده از ابزار polygon هشت 
ضلعی ها را رسم می کنیم.

  تصویر1-41 
با ابزار pen شروع به کشیدن 
بقیه قسمت ها می کنیم.
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 RGB اگر قصد دارید طرح مورد نظر را در رایانه، تبلت یا تلویزیون نمایش دهید، باید از سیستم رنگ
و اگر نتیجه نهایي باید به شیوه افست یا دیجیتال چاپ شود، از سیستم رنگي CMYK استفاده کنید 

به غیر از این، نتیجه کار مطلوب نخواهد بود.
پس از انجام مراحل یاد شده، نوبت به آماده سازي فایل براي خروجي نهایي است. براي این کار نخست 
باید مشخص کنید فایل نهایي، چاپ یا در رایانه و ... نمایش داده مي شود زیرا روند خروجي گرفتن با 

توجه به هدف متفاوت است.

یادآوری

  تصویر1-42 
 polygon دایره ها را هم با همان ابزار
ترسیم می کنیم.

  تصویر1-43 
پس از تکمیل طرح، می توان آن را به رنگ 
دلخواه و بر اساس نوع کار رنگ آمیزی کرد.
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فصل اول   شبیه سازی آثار

1- یک طرح تذهیب یا کاشي کاري را انتخاب و با استفاده از رایانه و در یکي از برنامه هاي وکتور 
)Vector( مانند ایالستریتور و با ابزار pen اجرا کنید سپس نتیجة نهایي را چاپ کنید. 

2- طرح های زیر را در رایانه اجرا کرده و آن را رنگ آمیزي کنید و فایل آن را براي چاپ در چاپخانه 
آماده کنید )بر اساس مطالبي که دربارۀ رنگ هاي RGB و CMYK و موارد فني دیگر آموخته اید.(.

فعالیت کارگاهی

نکاتي که باید براي چاپ یک فایل در نظر گرفت به شرح زیر 
است:

   مدل رنگي حتما CMYK باشد.
   رزولوشن یا dpi بر پایة نوع کار )پرینت، چاپ افست و ...( بین 

150 تا 300 قابل تغییر است. 
   فرمت فایل براي کارهاي چاپي بهتر است Tiff یا Psd باشد.

   اندازه ها با توجه به استاندار هاي رایج کاغذ و مقواي موجود در 
بازار انتخاب شود.

 حاشیة اطمینان براي کار هاي چاپي حتماً باید در نظر گرفته شود. 
براي اطمینان از این که بخشي از طرح پس از برش نهایي آسیب 

نبینید، کناره هاي کار را نیم  سانتي متر بیشتر در نظر مي گیریم.
نکاتي که براي ارائه یک فایل در صفحه هاي وب، رایانه و ... باید در 

نظر گرفت؛ به شرح زیر است:
   مدل رنگي RGB باشد.

   رزولوشن 72dpi  کافي است. 
   فرمت فایل Gif یا Jpg باشد.

   اندازه هاي کار، متناسب با فضایي که در آن قرار مي گیرد در 
کادر انتخاب شود.


