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نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

1 بررسی و آنالیز موضوع 1

2 طراحی اتود های  اولیه 2

2 ارائه طرح ، اصالحات و تحویل فایل نهایی 3

2

شایستگی های غیرفنی،ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش:

 1- امانت داري، تعهد كاري و رعایت زمان تحویل كار، استفاده درست از
منابع در دسترس

2- استفاده از مواد و متریال قابل بازگشت به محط زیست
 3- شایستگی های تفکر، كاربرد فناوری، ارتباط موثر و كار تیمی،

 مدیریت، اخالق حرفه ای

* میانگین نمرات

شرح کار:
مهارت تصویر سازي براي انواع محصوالت گرافیکي مانند: تصویر سازي كتاب و مطبوعات با تبلیغات و امور فرهنگي و ... 

استاندارد عملکرد: 
طراحي و اجراي تصویرسازي با توجه به سفارش مشتري و نوع مخاطب و پیاده سازي طرح ها در رایانه و دانش پایۀ گرافیك. 

شاخص ها:
ایده پردازي در تصویر سازي                                                                     

سرعت عمل        
تركیب بندي گویا و چیدمان متن و تصویر                                                  

خروجي طرح براي چاپ

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:   زمان: 3 ساعت           مکان: كارگاه گرافیك

تجهیزات: شابلن- میز چاپ و . . .
ابزار و تجهیزات:    

كامپیوتر و نرم افزار هاي مربوطه ، ابزار هاي طراحي و رنگ:  قلم، رنگ، كاغذ، مقوا، كاغذ پوستي، مداد، خط كش، اسکنر،
چاپگر، دوربین عکاسي، میز صندلي و نور مناسب                                                                                                                                                                                                                                                 

 *  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی وكسب شایستگی،2 می باشد.

ارزشیابی شایستگی تصویرسازي:
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فصل 3

)Ai(کاربر نرم افزار برداری ایالستریتور

در زمینۀ وظایف شغلي طراحان گرافیك و عکاسان، فناوري هاي جدید و توسعۀ آن اهمیت بسیاري 
دارند. بنابراین، كار با رایانه و مهارت بکارگیري نرم افزار ها در اجراي طرح هاي گرافیکي و عکاسي یکي 
از موارد ضروري رشته فتو- گرافیك است. دستیاران حوزة شغلي عکاسي و طراحي گرافیك با مهارت 
كاربرد نرم افزار ها مي توانند در انجام كار ها و آساني آن ها نقش مهمي را داشته باشند.
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)Ai(شایستگی کاربر نرم افزار برداری ایالستریتور

آموزش نرم افزارهای گرافیکی مانند Ai )ایالستریتور( برای انجام چه کارهایی مناسب است؟

استاندارد عملکرد

    پس از یادگیري و كاربرد این نرم افزار، هنرجویان مي توانند در طراحي و یا اجراي 
بسیاري از طرح هاي گرافیکي مانند؛ آرم و نشانه و تصویر سازي این نرم افزار را به كار 
گرفته، با رعایت اصول اولیه و بر اساس سفارش و درخواست سفارش دهنده، كار ها و 

وظایف شغلي خود را انجام دهند. از مهمترین ویژگی های این نرم افزار خروجی گرفتن 
از آثار گرافیکی است.

    اجرای طرح در نرم افزار گرافیکي Ai با توجه به استانداردهاي این نرم افزار و 
خروجي گرفتن از طرح ها بر اساس نیاز سفارش دهنده و بایگاني طرح ها

3
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تصویر نقاط برداری و دارای محور  تصویر3-1 

مقدمه

انواع وضوح تصوير در نرم افزار ها

مناسب ترین نرم افزار برای طراحي و اجراي نشان، نشان نوشتاري، جعبه سازي، پوستر، 
بروشور،كاتالوگ نرم افزارهاي، تصویر سازي و كاري هاي خطي در گرافیك، نرم افزار 

بردار یا )Vector( است.
مفهوم بُردار )Vector(: همۀ موضوع هاي انتخابي و شکل ها در نرم افزار هایي مانند 
Ai به صورت وكتور یا بُردار است )تصویر1-3( و تصویري كه به ما نشان مي دهند به 
صورت خطي است، بطوري كه با كوچك و بزرگ   نمایي به هیچ عنوان كیفیت آن ها 

تغییر نمي كند.

تعریف Resolution1  )وضوح تصویر(:
در نرم افزار هاي گرافیك، وضوح تصویر بر مبناي یك شکل مانند نقطه، خط و سطح است. براي نمونه، 
وقتي گفته مي شود یك عکس یا یك ppi  300،Image وضوح تصویر دارد، به معني این است كه 
pixel2 300  در هر اینچ آن قرار دارد )یعني مقدار تراكم  پیکسل هاي آن به اندازه 300  مربع در كنار 

همدیگر یك تصویر را مي سازد.(

توجه

DPi Dote per inch3 تعداد نقطه در هر اینچ

LPiLine  per inchتعداد خط در هر اینچ

PPiPixel  per inchتعداد مربع یا پیکسل در هر اینچ

1. وضوح تصویر
2. مربع های کوچک تشکیل دهندۀ تصویر

3. 2/53 سانتی متر
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در هر تصویر مقدار تراكم پیکسل ها مهم است زیرا اگر بخواهیم 
بروشوري طراحي كرده و براي آن عکس هایي را سفارش دهیم، 
باید عکس ها، كیفیت مطلوب dpi 300 را داشته باشند. مقدار 
تراكم  pixelها در این عکس به گونه اي متعادل و ثابت است، از 
این رو مقدار 300 نقطه  )dote ( در هر اینچ، مقدار مطلوب و 

مورد نظر براي چاپ است.
اگر در یك اثر تصویری مانند عکس كه  dpi یا  ppi آن به دلیل 
وضوح تصویری اهمیت ویژه ای دارد، بدلیل ویژگي هاي بُرداري 
در یك فایل یا تصویر وكتور یا خطي )برداري( پیکسل ها اهمیت 

خاصی ندارند )تصاویر2-3 تا 3-4(.

مفهوم برداری و بیت مپ بودن تصاویر  تصویر2-3 مفهوم وضوح تصویر   تصویر3-3 

مقیاس نقطه در یک اینچ   تصویر3-4 
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1- اجراي نشانه و نشانه نوشتاري: عموالً براي اجراي یك 
لوگو، نشانه و نشانه  نوشتاري، به نرم افزار وكتور یا بُرداري نیاز 
است،  این نرم افزار به دلیل اینکه رابطه مستقیم با همۀ نرم افزار هاي 
گرافیك در گروه نرم افزار هاي Adobe1 دارد بهترین ابزار  اجراي 

نشانه است.
2- اجراي کارهای گرافیکي: در این نرم افزار به آساني مي توان 
به  طور همزمان با چند صفحه ) page( )سند كار( یا در اصطالح

 ) Artboard(كار كرد. از ویژگي های مهم در یك نرم افزار گرافیك 
این است كه برای طراحی بروشور یا كاتالوگ، كاربر بتواند با یك یا 
چند سند ) page( همزمان كار كند. مانند )مجموعه اوراق اداري، 

بروشور و كاتالوگ(

یك  طراحي  هنگام  گرافیك،  طراح  یا  كاربر  یك  نمونه؛  براي 
مجموعه اوراق اداري بعد از طراحي لوگوي برند مورد نظر، باید 
 CD توانایی طراحی كارت ویزیت، سربرگ، پاكت، یادداشت و
آن را در كنار هم داشته باشد. محیط این نرم افزار بهترین فضاي 

اجراي همۀ این موارد را براي یك طراح بوجود مي آورد.
3- اجراي یک طرح تصویر سازي: Ai یکي از نرم افزار هاي 
مناسب براي اجراي یك اثر طراحي شده یا تصویر سازي است. به 
گونه اي كه می توان با اسکن كردن اتود دستي یا  طرح مدادی، 

در محیط نرم افزار، آن را اجرا كرد.
4- یکي از نرم افزار هاي مناسب براي خروجي چاپي آثار 
گرافیک:  هر طرح یا اجراي گرافیکي در محیط نرم افزار هاي 

:)Rester فایل( Bitmap تعریف و مفهوم
 در عکس و تولیدات تصویر محور، فایل Bitmap به فایلي گفته مي شود، كه نقطه، خط، سطح، مربع، لوزي، دایره 
و شکل هاي دیگر، اجزای آن را تشکیل می دهند تا با در كنار هم قرار گرفتن آن ها؛ تصویربه صورت كامل ایجاد 

 شود. بنابراین تعداد و مقیاس وضوح تصویر؛ 
این بخش كه در آن به عکس و تصویر  در 
پرداخته مي شود، بسیار مهم است. براي نمونه: 
هنگامي كه مي خواهیم یك پوستر را با وضوح 
تصویر  300dpi یاppi 300 اجرا كنیم، باید 
از تصویري مناسب در آن استفاده كنیم. به این 

معني كه تصویري كه براي چاپ در نظر مي گیریم باید داراي وضوحdpi 300 باشد تا بتوان از آن یك نسخه چاپي 
با كیفیت تهیه كرد.

توجه

اهميت نرم افزار Ai براي يك طراح گرافيك

1. دسته ای از نرم افزارهای کاربری گرافیک

تفاوت در اندازه های وضوح تصویر   تصویر3-5 

چند تصویر برداری مانند لوگو و لوگوتایپ های مختلف را با چند تصویر پیکسلی و Raster مقایسه 
نمایید.

فعالیت کارگاهی
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گوناگون، پس از اجرا، نیاز به آماده سازي براي 
چاپ و نهایي شدن اثر دارد به گونه اي كه رنگ 
و اندازة اثر )Image و Text( بررسي شده و 
كنترل كیفیت این موارد باید به درستي انجام 

شود. 
و  مهم  بسیار  ابزار هاي  از  یکي  نرم افزار  این 
تاثیر گذار در خروجي گرفتن از آثار گرافیکي 

است.
در این نرم افزار تمامی موارد طراحی شده در 
یك مجموعه اوراق اداري، در صفحه هاي مورد 
نظر چیده شده و براي چاپ  آماده مي  شوند 

)تصاویر6-3 تا 3-9(.

 نمونۀ تصویرسازی   تصویر3-7 

نمونۀ طراحی پوستر   تصویر3-6 
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 نمونۀ ِست اوراق اداری   تصویر3-9 

نمونۀ طراحی نشان های مختلف   تصویر3-8 
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  تعریف  مدل)حالت( هاي رنگي 
CMYK 

RGB 
GRAY SCALE
 LAB COLOR

HSB

CMYK: مناسب ترین خروجي چاپ براي چاپ ماشیني است كه 
تعریف آن: تعریف رنگ ها در این Mode رنگي بر اساس كاهش و 
افزایش درصد، انجام مي شود كه در گسترة عددي 0 تا 100 متغیر 

است )تصویر3-10(.

و   نور  اساس  بر  اثر  خروجي  رنگي،  مدل)حالت(  این  در   :RGB
گسترة عددي 0 تا 255 به چشم مخاطب مي رسد. 

قسمت  در سه  و شماره 255  ، سفید   0 كه شمار  ترتیب  این  به 
RGB مشکي است و به هیچ عنوان رنگي در این گستره به چشم 

مخاطب نمي رسد.
RGB تعریف

از گذراندن نور از این سه فیلتر رنگي، رنگ مورد نظر براي چشم 
قابل دیدن مي شود )تصویر11-3(. از تركیب افزایشی یا كاهشی سه 

نور RGB تصاویر قابل دیدن می شوند.
تلویزیون، موبایل،  ایجاد تصویر در صفحه  برای   
مدل  نمایشي  وسایل  دیگر  و  پروژكشن  ویدیو 

)حالت( رنگی  RGB     استفاده می شود.

: Ai نكته هاي پيش از شروع جزئيات نرم افزار

Cyanآبي فیروزه اي

Magentaقرمز- صورتي

Yellowزرد

Blackمشکي خالص

Redقرمز

Greenسبز

Blueآبي

مدل رنگی CMYK   تصویر3-10 

مدل رنگی RGB    تصویر3-11 
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 Grayscale: بازه  ي رنگي سیاه تا سفید داراي رنگ مایه هاي 
مدل  این  مي باشد.   Grayscale مدل   خاكستري  مختلف 
است  رنگي  كانال  یك  داراي  یعني  است؛  رنگ  یك  رنگي، 

)تصویر3-12(. 

رنگي   از حالت هاي  یکي   :  Lab color  
مهم در عکاسي است.

:HSB

تعریف chanel رنگي )كانال رنگي(
 به عنوان مثال در مود رنگي CMYK/ Cyan به عنوان رنگ آبي فیروزه اي یك كانال رنگي نامیده 
مي شود. هر كدام از این كانال هاي رنگي یك بازه ي عددي دارد كه در مدل رنگي CMYK، 0 تا 100 

و در بازه ي عددي رنگ RGB اعدادي بین 0 تا 255 وجود دارد.

توجه

Lightnessنور

Brightnessرنگ
Hucمربوط به خلوص رنگ ها در تصاویر است.

یکي دیگر از مدل هاي مناسب رنگي در 
عکاسي است.

saturation

 New Document مفهوم ايجاد يك سند

مدل رنگی Grayscale    تصویر3-12 

 در نرم افزار Ai، كاربر؛ توانایي ایجاد سند به هر اندازه  را دارد به 
گونه اي كه سند ها به شکل طبقه بندي شده با زیرمجموعه هاي 

گوناگون دسته بندي مي شوند. 
توانایي ایجاد چند سند در کنار هم: براي نمونه در یك 
همۀ  روي  بر  كار  اجراي  و  طراحي  توانایي  طراح؛  بروشور، 

صفحه ها را به طور همزمان دارد.
مفهوم ایجاد Bleed: ایجاد حاشیه ي اطمینان در طراحي و 
خروجي گرافیکي؛ حاشیه ي اطمینان، به بخشي از خروجي و 
طرح چاپي گفته مي شود كه در چاپخانه و پس از چاپ؛ برش 

مي خورد كه در اصطالح به آن اضافه رنگ گفته مي شود و در 
هنگام برش از بین مي رود )تصویر3-13(.

Device اندازة موبایل  و تبلت هاي موجود به روز

Video/ film  اندازه هاي مخصوص فیلم و فایل هاي
ویدئویي

Print اندازه هاي چاپی
Web اندازه هاي تحت وب



84

توانایي انتخاب مدل رنگي سند پیش از ایجاد سند: در 
سند و یا فایل وكتور، اندازه و شمارة كیفیت اهمیتي ندارد، 
به این معني كه فایل وكتور یا بُرداري است و كاربر، با خط 
ارتباط دارد و وضوح تصویر در فایل، شمارة خاصي ندارد، اما 
در سندي كه عکس در كنار وكتور و موضوع هاي انتخابي قرار 
 300ppi ،مي گیرد، كیفیت مطلوب وضوح تصویر براي چاپ

و براي فایل تحت وب، مانیتور و موبایل 72ppi  است.

CMYK رنگ چاپي
RGB نور صفحه نمایشگر: موبایل و تلویزیون
Grayscale طیف رنگ خاكستري
Raster 
Effects وضوح تصویر

نام فایل جدید

تعداد بوم ها

پروفایل دلخواه

تعیین اندازه کاغذ
واحد اندازه گیری

مدل رنگی

تعیین کیفیت
حالت پیش نمایش

ناحیه نشتی/ حاشیه اطمینان

تنظیمات پیشرفته

پنجره ایجاد سند جدید   تصویر3-13 
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تقسیم بندي ابزار ها
    ابزار هاي انتخابي 

   Type ابزار هاي ترسیمي و نقاشي + ابزار    
    ابزار هاي تغییر شکل و رنگ آمیزی

    ابزار هاي تولید نمودار و پترن )الگو(هاي نامنظم   
    ابزار هاي تغییر میزان دید تنظیم صفحه

    ابزار هاي برش

آشنايي با ابزار هاي اصلي نرم افزار

ابزار هاي انتخابی

ب
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ها
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 ش
یر
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آمی
گ 

 رن
ای

ره
بزا

ا

جعبه ابزار   تصویر3-14 

براي جابجایي، بزرگنمایي و كوچك نمایي
 object  هاي صفحه 

Selection tool

براي انتخاب و جابجایي نقطه هاي روي object  ها 
جابجایي دستگیره  نقطه هاي روي خط هاي موضوع انتخابي

 Direct
Selection tool 

Lasso toolبراي انتخاب نقطه ها روي خط ها در موضوع  انتخابي

ابزار انتخابي رنگ هاي مشابه، موضوعي و ... )همۀ 
Magic wandموضوع هاي شبیه به هم در صفحه را انتخاب مي كند(
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Select تعریف منوی
منوی select در رابطه مستقیم با انتخاب موضوعات و فرم های 
برداری و اشکال و تصاویر می باشد. به نحوی كه شامل قسمت 

هایی می شود كه می توان موضوعات را انتخاب و از حالت انتخاب 
خارج كرد.

 select دستورات منوی

دستور كلید تركیبی)میانبر( كاربرد
All Ctrl+A انتخاب كل اشیاء
All on Active 
Artboard

Alt+ Ctrl+A  انتخاب كل اشیاء در صفحه
هنری فعال

Deselect Shift+ Ctrl+ A خارج كردن از حالت انتخاب
Reselect Ctrl+ 6 بازیابی ناحیه انتخاب قبلی
Inverse - معکوس كردن ناحیه انتخاب

Type ابزارهای ترسيمی و نقاشی+ ابزار

از ابزار هاي مهم ترسیم در نرم افزار ها 
براي خط ها و شکل هاي گوناگون )به 
گونه اي كه با رسم كردن هر نقطه و 
وصل كردن نقطه ها به هم، شکل ها 

ترسیم مي شوند.(

Pen tool

ابزار نوشتار و تنظیمات مربوط به 
متن

Type tool

ابزار هاي رسم شکل هاي اصلي در 
نرم افزار

 Rectangle tool 

ابزار هاي رسم خط ها به شکل هاي 
گوناگون

 Line segment
tool

ابزار قدرتمند طراحي و نقاشي به صورت 
)Strok( خِط دور

 Paint Brush
tool

Eyed ropperابزار نمونه گیري رنگي و موضوعي



87

Ai فصل سوم   کاربر نرم افزار برداری

ابزارهای تغيير شكل و رنگ آميزی

ابزار قدرتمند خوشنویسي و  Eraser toolحذف و پاک كردن
)Fill( طراحي به صورت

Blob Brush tool  

نام خود را با فونت های مختلف تایپ نموده و با كلید میانبرF6 )پنل color( آن ها را رنگ آمیزی كنید.
فعالیت کارگاهی

را در آن كپی كنید. سپس  بُرداری(  بازكنید و یك تصویر وكتور)  ایلوستریتور یك سند  برنامه  در 
به وسیله ابزارهای تغییر شکل )  scale، Rotate، move tool و...  ( تغییرات را انجام دهید و نتایج 

را مشاهده كنید. این تمرین را با چند شکل و تصویر تکرار كنید.

فعالیت کارگاهی

از  از روش های تغییر شکل اشیاء استفاده  یکی دیگر 
دستورات زیرمنوی Transform از منوی object است. 
مهمترین ویزگی این بخش استفاده از پنجره تنظیمات 
است  موردنظر  روی شیء  بر  تغییر شکل  اعمال  برای 

)تصاویر15-3 و 3-16(.

جایگاه ابزارهای Transform در قسمت منوبار   تصویر3-16 

تغییر اندازه افقی
تغییر اندازه عمودی

حرکت دادن عمودی

تغییر اندازه خط
 دوره موضوعات

تغییر اندازه خط موضوعات

تغییر پترن یا الگوی 
تکرارشونده موضوعات

کپی گرفتن به همراه
 تغییراندازه موضوعات

حرکت دادن افقی

پنجرۀ تنظیمات Transform     تصویر3-15 
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 Transform زير مجموعه ابزار هاي

Rotate tool چرخش  شكل ها

Reflect tool  آيينه كردن  شكل ها 
عمود و افقی)

Move tool حركت كردن  شكل ها

Shear tool  تغيير شكل در فرم ضلع ها در
زاويه هاي گوناگون

Scale tool كوچك و بزرگ نمايي شكل ها 

 Transform زير مجموعه ابزار هاي

Width tool  ابزار هاي تغيير شكل در خط و رنگ
داخل موضوع  انتخابي

Freetransform 
tool

 ابزار تغيير اندازه و زاويه در
شكل هاي

Shape Builder 
tool

 ابزار قدرتمند در يكي كردن و كم
كردن  شكل هاي يك گروه

Perspective 
Grid tool رسم پرسپكتيو در نقاط گوناگون

Blend tool  ابزار تغيير شكل از فرمي به فرم
ديگر
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Ai فصل سوم   کاربر نرم افزار برداری

)Gradiant(ابزار  گردیانت
برای ایجاد شیب رنگی در فرم ها و تصاویر وكتور به كار می رود 

)تصویر3-17(.

نوع گردیانت

زاویه رنگ

رنگ پرکننده

رنگ دورخط

معکوس رنگ گردیانت

دستگیره انتخاب رنگ

شفافیت رنگ

درصد رنگ انتخابی

پنجره گردیانت     تصویر3-17 

تصویر3-18  تصویر3-19 

)Mesh(ابزار  ِمش
تکنیکي است كه با آن مي توان یك جدول مشبك مانند بر 

روي شيء ایجاد كرد كه گره هاي گوناگون را ایجاد مي كنند.
بر  افزون  كه  دارند  مختلفی  لنگر هاي  گره ها  این  از  هركدام 
تغییر رنگ، موقعیت آن ها هم در موضوع انتخابي تغییر مي كند 

)تصاویر18-3 و 3-19(.

ایجاد سایه روشن هاي گوناگون در
 موضوع  انتخابي

Gradiant
tool

ابزار رنگ گذاري با ایجاد گره
 بر روي موضوع  انتخابي

 Mesh
tool
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Column Graph tool رسم نمودار به  شکل هاي گوناگون آماري
Symbol Sprayer tool  ابزارهای تولید پترن نامنظم )اسپری(

Artboard  tool   تغییر در Artboard های میز كار
Hand tool تغییر و جابجایي ماوس بر صفحه در نرم افزار

Zoom tool كوچك و بزرگ نمایي در صفحه و میز كار 

Slice  tool  web ابزار برش و تقسیم بندي صفحه به منظور برنامه نویسي
برش به عنوان یك فایل تصویري براي صفحه هاي وب

Eraser tool ابزار پاک كن توسط كوچك  و بزرگ نمایي قلم

Scissors ابزار قیچي براي دیدن خط هاي موضوع هاي انتخابي

knife ابزار  چاقو براي برش دست آزاد  شکل ها

 Gradiant ، Mesh كشیده و آنها را با ابزارهای Elips و Rectangle چند شکل هندسی با ابزارهای
و Color رنگ آمیزی كنید.

فعالیت کارگاهی

ابزارهای توليد نمودار و پترن)الگو(های نامنظم

ابزارهای برش
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Ai فصل سوم   کاربر نرم افزار برداری

 تمام پنل ها ي Ai در منوي Window است.
این  از  برداري موضوع ها  تغییر شکل  براي   :Pathfinder

پنل استفاده مي شود )تصویر3-20(.

در  وسط  و  عمودي  و  افقي  ترازبندي  براي   :Align
موضوع های انتخابي استفاده مي شود )تصویر3-21(.

معرفي پنل ها ي كاربردي در نرم افزار 

در هنگام تغییر شکل، 
موضوعات ازبین می رود

در هنگام تغییر شکل، موضوعات
 در محیط نرم افزار باقی می ماند

ترازبندی موضوعات در سند کاری

ترازبندی موضوعات انتخابی

تنظیم فاصله میان 
موضوعات به صورت

 افقی و عمودی

پنل Align در محیط نرم افرار   تصویر3-21 

پنل Pathfinder در محیط نرم افرار   تصویر3-20 

مفهوم برخي از اصطالحات ابزار ها
1- موضوع هاي انتخابي: به هر شکلي كه درون صفحه كشیده مي شود و در اصالح object  ها و به انتخاب 

كردن آن select object  یا موضوع هاي انتخابي گفته مي شود.
Artboard -2 : به Page و یا صفحۀ مورد نظر گفته مي شود كه طراحي و اجرا در آن انجام مي شود.

3- دستگیره هاي یك نقطه: براي ایجاد منحني روي خطوط گوناگون بکار برده مي شود.
:tool box قسمت پاییني 

 Fill option -1
Change screen mode -2

3- تغییر بر روي تنظیمات دیداري صفحه

توجه
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در  انتخابي  موضوع های  در  شکل  تغییر  معناي  به   :Transform
محیط نرم افزار است و به 5 بخش تقسیم مي شود )تصویر3-22(.

)Enter( براي حركت دادن شکل ها در زاویه و اندازة مورد نظر Move

)R( .براي چرخاندن شکل ها در زاویه هاي مورد نظر Rotate

.براي  كوچك و بزرگ نمایي در شکل ها Scale

.براي تغییر شکل ها در اضالع گوناگون Share

Reflect كشیدن شکل ها در جهت های مخالف همدیگر. )آیینه كردن شکل های گوناگون(

پنل كاربردي تغییر ضخامت و اندازة خط هاي گوناگون در محیط نرم افزا Strok

جایگاه موضوعات در سند

تغییر زاویه تغییرشکل در موضوعات 

عرض موضوعات 

عرض 

چرخاندن موضوعات

ارتفاع موضوعات 

ارتفاع

تغییر بر روی گوشه های موضوعات

تغییر اندازه در نقاط منحنی موضوعات

تغییر اندازه در خط دور موضوعات

طرازبندی بر روی گریدبندی

پنل Transform در محیط نرم افرار    تصویر3-22 
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Ai فصل سوم   کاربر نرم افزار برداری

- معناي Fill رنگ داخلي شکل ها است.
outline رنگ خط دور  یا :Strok

)F6( .براي رنگ گذاري و ساخت  رنگ هاي گوناگون در محیط نرم افزار استفاده مي شود :Color
Cmyk: رنگ مخصوص چاپي

RGB: نورهایي كه از مانیتور، صفحات وب و موبایل به چشم مخاطب مي رسد.
Stop: ساخت رنگ در نرم افزار )به عنوان یك تك رنگ استفاده مي شود.(

- براي رنگ گذاري مناسب در نرم افزار، درصد هاي رنگ باید عددي خالص باشد.
به گونه ای كه اعداد 5 تا 5 تا كم و زیاد شود. براي نمونه:

 در ساخت رنگ قرمز خالص، درصد ها به این شکل مي شوند.
100، عدد خالص براي این درصد است. این اعداد نباید به صورت اعشار باشند.

Swathes: ذخیره سازي رنگ هاي ساخته شده و انتخابي.
 pantone داراي دفترچه هاي رنگي استاندارد چاپ )به عنوان نمونه در این پنل، انواع دفترچه هاي رنگي

با ساختار هاي گوناگون قرار دارد.(

توجه

C0
M100
Y100
K0

تغییر ضخامت در خطوط 

تغییر در ابتدا و انتهای خطوط 

تغییر در گوشه های خطوط 

تنظیم خطوط در جایگاه های مختلف شکل ها

ایجاد خط چین در موضوعات و خطوط

تغییر شکل خط ها در ابتدا و انتها

تغییر اندازه در شکل های ابتدا و انتهای خطوط

جابه جایی میان اشکال

تغییر در فرم خطی

تنظیمات مربوط به خط دور در موضوعات   تصویر3-23 
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 Stvek رنگ،  های   Effect مشاهدة  پنل   :Appearence
ها و ویژگي هاي گوناگون موضوع های انتخابي است. )مدیریت 

جلوه هاي ظاهري انجام شده بر روي اشیاء(
Layer: سازماندهي و طبقه بندي موضوع های انتخابي در محیط 

نرم افزار
انتخابي را قفل، پنهان و جابجا  نکته: در پنل الیه ها، موضوع 

مي كنیم.
Transparency: پنل ایجاد انواع Effect  بر روي شکل هاي 

انتخابي 
)Opacity( تغییر میزان شفافیت

ساخت ماسک:  ماسك یا پوشش به عملکردي گفته مي شود 
كه توسط آن، مي توان مانع نمایش یا انجام تغییرات بر روي بخش 

خاصي از تصویر شد.
Link: مدیریت تصاویر وارد شده در نرم افزار، به گونه اي كه هر 

تصویري وارد نرم افزار مي شود تغییر، جایجا و تصحیح مي شود.

كاربر  فایل  به  نظر  مورد  عکس  چسباندن   :Embed مفهوم 
گرافیکي. به طوري كه بعد از Embed كردن عکس، عالمت           

به معني  Embed نمایش داده مي شود.
Graphic Style: سبك هاي گرافیکي، با ویژگي های تصویري 
گوناگون بر روي موضوع های انتخابي است كه در كتابخانه اي در 

گوشۀ پنل داراي انواع گوناگون است.
ساخت  مانند  گرافیکي  پروژه هاي  از  بسیاري  در   :Symbol
پویا نمایي  و یا تصویر سازي  رایانه اي، با شکل هایي روبرو مي شویم 
كه در طول اجراي پروژه چندین  بار، با رنگ ها، زاویه ها و اندازه هاي 
گوناگون، تکرار شده اند. آشکار است كه اگر در پروژه مورد نظر، 
این شکل ها به طور واقعي در سند جاسازي شوند حجم آن ها 
به میزان قابل توجهي افزایش پیدا مي كند. راهکار طراحي شده 
براي جلوگیري از این مشکل، استفاده از سمبل ها و یا نماد هاي 
گرافیکي است. به گونه ای كه بتوان با تغییر دادن آن ها و ایجاد 

شکل هاي گوناگون، كار طراحي انجام شود. 

کنتراست رنگ: میزان باال و پایین  رفتن نور در موضوع های 
انتخابي است، به گونه ای كه افزون بر وجود تضاد میان رنگ ها، 
روابطي وجود دارند كه تأثیر متقابل رنگ ها بر یکدیگر را از نظر 

بصري)دیداری( مورد بررسي قرار مي دهد. 
درخشندگي یا روشنایي: درجه اي از روشني یك رنگ كه آن 

را از دیگر درجات روشني و تیرگي همان رنگ جدا مي كند.
شدت یا خلوص رنگ: درجه اشباع یك رنگ را خلوص یا شدت 

رنگ مي گویند. براي نمونه، یك رنگ آبي خالص كه با رنگ دیگر 
مخلوط نشده باشد در ناب ترین حالت خود دیده مي شود.

ایجاد شیب رنگي یاپنلGradiant( G(:گونه ای رنگ آمیزي 
در محیط نرم افزار است به شکلي كه حداقل از دو رنگ تشکیل 
شده است كه با انتخاب این دو رنگ، طیف رنگ هاي موجود میان 
آن ها نیز تشکیل مي شود. به شکل Liner: شیب به طور خطي و 

یا Radial: شیب به طور شعاعي.

نكاتي در مورد عمليات نور و رنگ در محيط نرم افزار
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Ai فصل سوم   کاربر نرم افزار برداری

با راهنمایی هنرآموز خودمراحل
زیر را انجام دهید. 

لوگوي اصلي قابل اجرا در 
محیط نرم افزار

Rectangle توسط ابزار
 مربعي در محیط نرم افزار
 ایجاد مي كنیم.

به منوي
 object    Split into grid 
گرید  یا  جدول  ایجاد  برای   
اختصاصي طراحی لوگو 
وارد مي شویم.

 تصویر3-24 

 تصویر3-25 

 تصویر3-26 

فعالیت کارگاهی
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 Split into grid پنجرة   در 
قابلیت جدول كشي و گرید بندي 
یك موضوع انتخابي به گونه ای 
كه شکل خود را ردیف بندي و 
ستون بندي كنیم، وجود دارد.

گرید مورد نظر در یك بخش 
9 گانه ایجاد مي شود.

 Transform     Rotare با ابزار
شکل موردنظر را  45درجه
  مي چرخانیم. )گرفتن كلید 
Shift بر روي صفحه كلید به 
منظور چرخش 45درجه(

 تصویر3-27 

 تصویر3-28 

 تصویر3-29 
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Ai فصل سوم   کاربر نرم افزار برداری

    Elips با ابزار
دایره اي بر روي شکل موردنظر
 كه به عنوان گرید یاجدول كشي 
در صفحه است، مي كشیم.

ابزار  توسط   Alt كلید  با 
كپي  را  دایره  ها   selection
مي كنیم.كلیك اند دَرگ كلید 
Alt رانگه مي داریم و با ابزار  
selection tool  object را 
حركت مي دهیم و از آن یك 
كپي ایجاد مي شود.

با ابزار Rectangel مستطیلي 
در راستاي ضخامت دایره ها 
ایجاد مي كنیم. مستطیل مورد 
نظر را به روي دایره ها انتقال 
Sent to frent .مي دهیم

 تصویر3-30 

 تصویر3-31 

 تصویر3-32 
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به وسیله مستطیل، شکل 
مورد نظر در روي عکس 
بخش های اضافه را بریده. 
Path  finder توسط پنل
 Minus front و قسمت     
این برش را انجام دهید. 

گوناگون  بخش هاي 
لوگوي  اساس  بر  را 
اصلي برش مي زنیم.

بخش هاي گوناگون را 
بر اساس لوگوي اصلي
برش مي زنیم.  

 تصویر3-33 

 تصویر3-34 

 تصویر3-35 
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Ai فصل سوم   کاربر نرم افزار برداری

جاهاي اضافي شکل مورد نظر 
با كشیدن دو خط و گزینه  را 
Divide Object Below
 در منوي Object  حذف مي كنیم

با ابزار تایپ و ایجاد Box براي 
نوشتار مورد نظر كلمه ای را زیر 
و  مي كنیم  تایپ  خود  لوگوي 
فاصلۀ   Character گزینۀ  در 
را تغییر مي دهیم. بین حروف 

 تصویر3-36 

 تصویر3-37 

 تصویر3-38 
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 تایپ و گزینه هاي نوشتاري در محیط نرم افزار: متن یکي از 
عناصر مهم پركاربرد در طراحي گرافیك است كه از آن به عنوان 

یك رسانۀ مهم در انتقال مفاهیم و توضیحات استفاده مي كنند.
 :TYPE آشنایي با پنل مربوط به

Paragraph: مربوط به یك كادر متني )تصویر3-39(. 
Character: مربوط به ویرایش تك متن )تصویر3-40(.

  چگونگي قرار دادن متن بر روي مسیر
)به  یا خط مورد دلخواه ترسیم مي كنیم  ابتدا یك مسیر   -1

گونه اي كه خط مورد نظر داراي رنگ داخلي نباشد.(
2- ابزار TYPE ON PATH TOOL را انتخاب مي كنیم و با 

كلیك روي مسیر مورد نظر TYPE  خود را انجام مي دهیم.
3- حاالت گوناگون )                  ( براي جابجایي و FLIP  كردن 

)برعکس كردن نوشتار روي خط( استفاده مي شوند.

TOOL BOX تقسیم بندي ابزار تایپ در قسمت 

TEXT گزينه هاي

          Type

 ابزار مستقیم تایپ)به دو
 صورت ؛كلیك داخل صفحه و

 یا ایجاد یك كادر
)و تایپ در قالب پاراگراف

          Area type تایپ در یك محدودة فرمي

          Type on path تایپ بر روي یك خط یا الین
                      

          Vertical type
تایپ عمودی

        
  Vertical Area type

 تایپ عمودي در یك محدوده
فرمي

         
 Vertical type On path

 تایپ عمودي در یك خط یا
الین

تنظیمات مربوط به پاراگراف   تصویر3-39 

تنظیمات مربوط به حروف   تصویر3-40 
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تبدیل متن به object   تصویر3-41 

حالت  به  نوشتار  و   TYPE حالت   از  متن  تغییر 
براي  بُرداري،  فرم هاي  یا  و  انتخابي  موضوع هاي 
استفاده گرافیکي و تنوع در طراحي، كاربرد زیادي 
فرم هاي  قابلیت هاي  باید  بنابراین هر طراحي  دارد، 
و  آگاهانه  را  نرم افزار  محیط  در  نوشتاري  و       تایپي 
به درستي بکار گیرد. براي این كار،  بر روي متني كه 
 Crete Outline)shift+ctrl+0( تایپ شده، دستور
از منوي  Type را انتخاب و سپس با تغییر نقاط و 
جابجایي آنها در هر یك از كاراكترها به كمك ابزار:  
Direct Selection Tool  به فرمها و تصاویر وكتور 

مورد نیاز خود دست پیدا مي كنیم )تصویر3-41(.

Outline يا Object تبديل متن به حالت

- یك نشان برای یك گالری نقاشی طراحی نموده و سپس آن را در محیط نرم افزار اجرا كنید. 
- در مرحله بعدی، برای گالری موردنظر كارت ویزیتی در ابعاد 9*5 سانتی متر طراحی كنید سپس با 

ابزار تایپ آدرس ها و اطالعات موردنظر را جای گزاری كنید.

كلمه طراحی گرافیك را در محیط نرم افزار تایپ نموده و سپس آن را از حالت تایپ)text( خارج كرده 
و سپس كرسی نوشتار و چیدمان تایپ موردنظر را به هم ریخته و شکل های متفاوتی به آن بدهید 

طوری كه به فرم های متفاوت و جذابی برسید.

فعالیت کارگاهی

فعالیت کارگاهی
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تعريف سيمبل و ساخت پترن

به شکلها، تصاویر  نیاز  در یك پروژه طراحي گرافیك، كاربر 
در   Symbol پنل  دارد،  گرافیکي  هاي  نماد  و  تکرارشونده 
منوي Window براي این كاربرد مورد استفاده قرار مي گیرد.
به گونه اي كه كاربر، قابلیت ساخت Symbol هاي شخصي و 

استفاده از Symbol هاي آماده از كتابخانه پنل را دارد.
چگونه یک نماد ایجاد کنیم؟

صفحه  روي  بر  را   Symbol پنل   ،Window منوي  از   -1
نمایش باز مي كنیم.

ابزار  با  را  روي صفحه  بر  ترسیم شده  از طرح هاي  یکي   -2
Selection Tool انتخاب مي كنیم.

كرده،  درگ    Symbol پنل  به  را  انتخاب شده  موضوع   -3
استفاده  گرافیکي  طراحي  در  نظر  مورد   Symbol از  سپس 
مي كنیم. ) با2بار كلیك كردن برروي نماد ساخته شده مي توان 

فرم و رنگ آن را تغییر  داد.(

آشنایي با ابزار اسپري نماد براي ساخت یک محیط با 
نماد هاي نامنظم یا ساخت یک الگوي تکرار شونده

   براي اسپري كردن نماد مورد نظر
)Shift+s)Symbol Sprayer Tool    
   براي جابجایي محیط هاي اسپري شده

Symbol Shifter    
   براي تراكم و پخش كردن محیط اسپري شده

Symbol Scruncher    
   براي تغییر در اندازه نمادهاي اسپري شده

Symbol Sizer    
   براي چرخاندن نمادهاي اسپري شده

Symbol Spinner     
Symbol Stainerبراي تغییر براساس پالت رنگ   
    براي تغییر میزان شفافیت نمادهاي اسپري شده

Symbol Screener    
نمادهاي       بر روي  با سبك هاي گوناگون گرافیك  براي كار    

اسپري شده
Symbol Styler 

ساخت الگوی تکرارشونده به صورت نامنظم   تصویر3-42 



103

Ai فصل سوم   کاربر نرم افزار برداری

طریقۀکار با ابزار
1- نخست یك صفحه در محیط نرم افزار ایجاد مي كنیم.

2- سپس یك نماد در پنل Symbols مي سازیم.
 Symbols 3- پس از طراحي نماد و انتخاب آن بر روي  پنل
با ابزار Symbols ،Sprayer ، Tool آن را بر روي صفحه 

اسپري كنید.
 Sprayer Tool مجموعۀ  زیر  ابزار هاي  با  آن،  از  پس   -4
الگوي  روي  بر  را  تصویري  و  فرمي  دلخواه  مورد  تغییرات 

تصویري ایجاد مي كنیم.
محیط  در  تکرار شونده  تصویري  )الگوي  پترن  ساخت 

نرم افزار(
Ai، ساخت  نرم افزار  محیط  در  ویژگي هاي طراحي  از  یکي 
قالب  در  آن  گرد آوري  و  تصویري  نظر  مورد  الگوهاي  پترن  
از كشیدن  به گونه اي كه پس  یك طرح تکرار شونده است، 
فرم  یك  به   Swatches پنل  با  را  آن  مي توان  طرح،  یك 
تکرار شونده در یك محدودة تصویري تبدیل كرد. به طوري 
با 2  الگو  ها  این  اندازه بر روي  كه قابلیت هاي تغییر رنگ و 
پنل  در  نظر  مورد  الگوي  و  روي شکل  بر  كردن  كلیك  بار 

Swatches است. 
Swatches طریقۀ ساخت پترن در پنل

تکرار شونده طراحي مي كنیم. )شکل   1- نخست یك شکل 
تکرارشونده به شکلي گفته مي شود كه از 4 طرف باال، پایین 
و راست و چپ، داراي یك مسیر و یك الگو باشد به گونه اي 
كه با در كنار قرار دادن آن ها یك تصویر دیگر از این الگو هاي 

تکرارشونده ایجاد شود.(
2- در مرحلۀ بعد این شکل ها را به پنل Swatches درگ 

مي كنیم.
با  و  نرم افزار رسم كرده  در  دلخواه  3- سپس یك محدودة 
كلیك بر روي شکل ساخته شده در پنل Swatches، شکلي 
به تعداد خاص تکرار مي شود، با تکرار شکل مورد نظر، الگوي 

تکرارشونده نیز ساخته مي شود.
4- با 2 بار كلیك كردن بر روي پترن مورد نظر، پنجره اي به 
الگو هاي  باز مي شود. كه براي تغییر   Pattern Option نام
تنظیمات  داراي  نظر  مورد  پترن  روي  بر  گوناگون  تصویري 

ویژه است.

ساخت الگوی تکرارشونده به صورت منظم   تصویر3-43 
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   تصویر3-45 

   تصویر3-44 

برای تولید چند پارچه با شکل های متنوع، پنج نوع الگوی تصویری مختلف طراحی كنید به طوری كه 
یك الگوی تکرارشونده و پترن متفاوت ایجاد نمایید.

فعالیت کارگاهی
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براي انجام كار طراحي گرافیك، همیشه یك طراح از عکس و یا 
مواد تبلیغي آماده استفاده نمي كند، به همین سبب، به تصویر هاي 

وكتور و بُرداري كه فرد ایجاد كند، نیاز دارد.
یکي از نرم افزار هاي قدرتمند  Trace سازي تصویر و عکس ها 
تعداد  مبناي  بر  كردن  بُرداري  قابلیت  كه  است   Illustrator

رنگ ها و Ancher Point  ها ، خط  و الگوهاي تصویري را دارد. 
این ابزار بر پایۀ ویژگي هاي تصویر و جزئیات آن، بُرداري كردن 
را انجام مي دهد و مي توان آن را در منوي Image Trace كه از 

گزینۀ Window قابل دسترسي است تغییر داد.

Image Trace وكتور سازي و آشنايي با پنل

ساخت تصاویر وکتور   تصویر3-46 
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Save as ،File در منوي 

pdf
Portable Document Format

 فرمت سند قابل انتقال، فرمتي كه در
.باز مي شود Acrobat Reader برنامه

Eps
Encapsulated post script

فرمت ُبرداري نرم افزار هاي گرافيكي

Ai
 Illustrator فرمت نرم افزار

 نرم افزار در Version توجه به(
(.ذخيره سازي اين فرمت مهم است

 هنگامي كه طراحي و ویرایش سند انجام و براي چاپ آماده 
شد، الزم است كه سند مورد نظر، در یك فرمت ویژه ذخیره 
شود این امکان از منوي File،Save  )ذخیره سازي فایل ( و یا 
File،Save as )ذخیره سازي مجدد فایل ( براي ذخیره سازي 

فایل وجود دارد.

تعریف فرمت هاي گرافیکي

ذخيره سازي فايل ها در فرمت هاي گرافيكي

 Export،File در منوي 

jpeg فرمت عکس و تصویر

tiff  بهترین فرمت چاپي با قابلیت محافظت
 پوشش  رنگي باال

psd Adobe فرمت الیه باز سند هاي

png  فرمت الیه باز براي ایجاد گرافیك هاي
مختلف براي وب

svg Scable Vector Graphics
فرمت گرافیك بُرداري در صفحات وب

نمونۀ ساخت تصاویر وکتور   تصویر3-47 
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براي آوردن عکس به محیط نرم افزار دو روش بکار  گرفته مي شود. 
  Link چهار آیکن مهم در پنل
Relink   -1: جایگزیني تصاویر انتخاب شده

Go to link -2: انتخاب تصویر مورد نیاز در سند
Upolate -3: پس از تغییر بر روي عکس مورد نظر، این گزینه 

تغییر را انجام دهید.
Edit original -4: با كلیك كردن بر روي این گزینه در صورتي 
كه عکس مورد نظر Embed نشده باشد، تصویر درون برنامۀ 
ویرایش عکس )ps( باز شده و قابلیت ویرایش هاي متنوع را دارد.

 Link آشنايي با پنل

Link
 بخشي كه تصاویر در آن ویرایش

مي شود

Embed

 به گزینه اي گفته مي شود كه پس از
 انجام بر روي عکس ها؛ آن را جزئي از
 و فرم هاي Ai سند كرده و مانند فایل
ذخیره شده در آن قابل استفاده است.

جابه جایی تصاویر

انتخاب عکس موردنظر

تغییر بر روی عکس ها

Raster/Bitmap ویرایش در نرم افزار

پنل لینک    تصویر3-48 
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نخست صفحه اي جدید در 
محیط نرم افزار باز مي كنیم و 
 Show گزینه View در منوي
bride را فعال مي كنیم.

سپس به منوي Edit رفته و 
ازگزینه Preferences بخش 
Guid & Grid را انتخاب 
مي كنیم تا صفحه شطرنجي 
و قابل طراحي شود.

 prefrences در بخش
مربوط به خطوط شطرنجي 
در بخش Grid every اندازه 
مربع هاي شطرنجي شده را به 
0/5سانتي متر تغییر مي دهیم.

   تصویر3-49 

   تصویر3-50 

   تصویر3-51 

فعالیت کارگاهی
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دایره هایي رسم مي كنیم )براي 
كپي موضوع انتخابي و جانمایي 
 Crtl+ C ،  از Objet روي همان
Crtl+ F استفاده مي كنیم.(

خط ها را به شکل افقي 
رسم مي كنیم.

مانند شکل، یك خط مایل به 
گونه اي كه دایره و خط هاي 
افقي را قطع كند رسم مي كنیم.

   تصویر3-52 

   تصویر3-53 

   تصویر3-54 
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 Shap bullder tool با ابزار
بخش هایي را از شکل مورد 
نظر انتخاب مي كنیم. 
)این ابزار  زماني كار مي كند كه 
كل شکل انتخاب شود.(

 Shap bullder با همان ابزار
tool بخش هایي را كه نیاز 
 Alt نداریم با گرفتن كلید
حذف مي كنیم.

با كشیدن خط هاي مایل و 
موازي با خطوط مایل شکل 
مورد نظر را كامل تر مي كنیم.

   تصویر3-55 

   تصویر3-56 

   تصویر3-57 
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با انتخاب خطوط مایل و ابزار
 Shap Bullder Ttool بخش 
مورد نظر را انتخاب و بخش دیگر 
را پاک مي كنیم.

در منوي Window پنل 
Pathfiade شکل را كپي كرده 
و سپس در پنل Color از همان 
منوي Windowبه شکل مورد 
نظر را رنگ مي كنیم.

   تصویر3-58 

   تصویر3-59 


