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1ــ1ــ آشنایی با Illustrator CC و کاربردهای آن
ابزار های  با  که  است  تصویرسازی  و  برای طراحی  گرافیکی  نرم افزار  یک  تصویرگر،  به معنی   Illustrator
مختلف موجود در برنامه می توان اقدام به خلق آثار برداری و جلوه های گرافیکی بسیار جذابی کرد. از این نرم افزار 
یا  نقشه های راهنما، کشیدن عکس و تصویربرداری، کشیدن طرح های اطالع رسانی  برای طراحی لوگو، کشیدن 
کاتالوگ های  تقویم، صفحات وب، چندرسانه ای و  بروشور،  اداری،  اوراق  Info graphics و طراحی گرافیکی 

تبلیغاتی می توان استفاده کرد. 
این نرم افزار محصول شرکت آدوبی1 است بنابراین با نرم افزار Photoshop و سایر محصوالت این شرکت 

سازگاری کامل دارد.
 Creative Cloud یا همان Illustrator CC نسخه ای که در این کتاب مورد بررسی قرار خواهد گرفت، نسخه

است که دارای قابلیت سازگاری با فناوری روز دنیا و اضافه شدن ذخیره سازی ابری است.
با رشد بسیار سریع اینترنت در سراسر جهان و استفاده بسیارزیاد از انواع دستگاه های الکترونیکی مانند: 
انواع رایانه ها، تلفن های همراه هوشمند، گجت ها و… این ایده به وجود آمد که برای استفاده همزمان کاربران از چند 
دستگاه و قابلیت سریع دسترسی به اطالعات در هر لحظه، نرم افزار های طراحی شده جدید دارای قابلیت رایانش 
ابری2 باشند به طوری که کاربران بتوانند اطالعات خود را در یک فضای اختصاصی و مختص به خود قبالً آپلود 
کرده و در هر لحظه و با هر دستگاهی که به اینترنت متصل است به اطالعات خود دسترسی داشته و نیازی به کپی کردن 
یک نوع اطالعات به صورت تک تک در دستگاه های متعدد نباشد، بدین لحاظ بعد از نسخه Cs6، شرکت آدوبی به 
جای نسخه 7 نرم افزار، اقدام به طراحی نسخه CC با قابلیت رایانش ابری کرده است. به خاطر داشته باشید در این 

تکنولوژی در هر لحظه اطالعات هر شخص مانند یک ابر باالی سر او و قابل دسترس برای او است.
البته از ویژگی های مهم این تکنولوژی آنست که به طور همزمان یک گروه از گرافیست ها می توانند فارغ از مکان 

جغرافیایی، بر روی یک پروژه به طور مشترک کار کرده واز همه مهمتر در هر لحظه به پروژه دسترسی داشته باشند. 
 ،Illustrator CC ما در این کتاب عالوه بر آشنایی با محیط برنامه و کاربرد ابزار ها و دستورات موجود در نرم افزار

به صورت عملی نیز، شما رابا کاربرد های حرفه ای آن آشنا خواهیم کرد.

Adobe ــ1
Cloud Computing ــ2
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Adobe Illustrator CC 2ــ1ــ ویژگی ها و قابلیت های نرم افزار نسخه
 طراحی آثار برداری مختلف 

 اجرای سریع تر و آسان تر ایده های طراحی در محیطی با ابزار های متنوع
 آماده سازی گرافیک برداری برای سایر نرم افزار ها

 پنل کنترل رنگ بسیار پیشرفته
 امکان کار کردن سریع و راحت با نقاط موجود در یک مسیر برداری

 قابلیت ویژه نرم افزار در انجام عمل Crop، برای ایجاد برش های محدوده ای برای گرفتن خروجی 
 قابلیت گروه بندی عناصر و اشیاء طراحی، جهت ویرایش سریع و راحت آنها

 امکان تایپ متن سریع به خاطر وجود امکانات متنی کاراکتری و پاراگرافی
 امکان گرفتن خروجی استاندارد برای وب

 pdf قابلیت ایجاد خروجی  های 
 امکان تولید گرافیک های متحرک و جلوه های ویژه بصری

Flash قابلیت ساخت نماد های گرافیکی برای سایر نرم افزار ها مانند 
Windows 8 سازگاری با 

 پشتیبانی از زبان فارسی

3ــ1ــ حداقل امکانات مورد نیاز سیستم برای نصب نرم افزار

جدول 1ــ1ــ حداقل امکانات مورد نیاز سیستم برای نصب نرم افزار
مطلوبحداقل هاسخت افزار مورد نیاز

CPUP4P4 باالتر از
ویندوز 7 یا 8سیستم عامل
Hard Diskفضای خالی 2 گیگابایت

Ramباالتر از 4 گیگابایت2 گیگابایت
Graphic Card64bit256bit

resolution1024  *  7681280  *  800
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1ــ3ــ1ــ شناخت اصول نصب نرم افزار
  Setup.exe مانند سایر نرم افزارها به پوشه نرم افزار رفته و فایل Adobe Illustrator برای نصب نرم افزار
را اجرا کنید. نرم افزار پس از چک کردن سیستم از داشتن حداقل امکانات سخت افزاری برای نصب، پنجره زیر را 

نمایش می دهد.

شکل 1ــ1ــ پنجره نصب برنامه

 Try و برای نصب مدت دار، گزینٔه Install و سپس پنجره زیر نمایان می شود که در صورت داشتن شماره سریال گزینٔه
را انتخاب نمایید. 

شکل 2ــ1ــ پنجرۀ نصب برنامه
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پس از انتخاب Install پنجره زیر نمایش داده می شود.

شکل 3ــ1ــ پنجرۀ نصب برنامه

در این پنجره برای اتصال به اینترنت برای دریافت کد امنیتی از سایت آدوبی بایستی دکمه Sign In را انتخاب 
کرد.

شکل 4ــ1ــ پنجرۀ نصب برنامه
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در صورتی که امکان ارتباط با سایت موردنظر نباشد، پنجرٔه فوق نمایان می شود و اگر کاربر شمارٔه سریال 
نرم افزار را داشته باشد نیازی به اتصال به اینترنت نیست و می تواند گزینه Connect Later را انتخاب نماید.

شکل 5  ــ1ــ پنجرۀ نصب برنامه

در پنجره License بر روی دکمه Accept کلیک می کنیم و سپس در پنجرٔه بعد شمارٔه سریال نصب را وارد 
می نماییم تا مراحل نصب انجام گردد.

شکل 6  ــ1ــ پنجرۀ نصب برنامه
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اما در صورت انتخاب نصب مدت دار بعد از انتخاب گزینه Try پنجره زیر نمایان می شود.

شکل 7ــ1ــ پنجرۀ نصب برنامه

مشابه مراحل قبل گزینه Sign In را انتخاب نمایید.

شکل 8   ــ1ــ پنجرۀ نصب برنامه
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در این پنجره گزینٔه Sign In Later را انتخاب نمایید.

شکل 9ــ1ــ پنجرۀ نصب برنامه

بعد از قبول License و فشردن دکمه Accept پنجره Option برای انتخاب نوع و مسیر نصب نرم افزار 
نمایان می شود.ضمن اینکه برای استفاده از امکانات فارسی نرم افزار حتماً الزم است در بخش Language، نسخه 

English مخصوص زبان عربی انتخاب شود.

شکل 10ــ1ــ پنجرۀ نصب برنامه
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بعد از فشردن دکمه Install مراحل نصب انجام می گردد.

شکل 11ــ1ــ پنجرۀ نصب برنامه

پس از اتمام عملیات نصب پنجره زیر نمایش داده می شود که با کلیک بر روی دکمه Close، نصب برنامه 
خاتمه می یابد.

شکل 12ــ1ــ پنجرۀ نصب برنامه
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 Illustrator CC 4ــ1ــ آشنایی با قسمت های مختلف محیط
پنجره برنامه عالوه بر قسمت های معمولی که در سایر نرم افزارها مشاهده می کنید مانند نوار دستورات، نوار 

ابزار و… دارای یکسری بخش های اختصاصی نیز است که در شکل 13ــ1مشاهده می کنید:

شکل 13ــ1ــ پنجره اصلی برنامه و قسمت های مختلف آن

در پنجرهٔ فوق چند بخش اصلی وجود دارد که به معرفی هریک از این بخش ها می پردازیم:
)Menu Bar( 1ــ4ــ1ــ نوار دستورات

همانطور که مشاهده می کنید این نوار شامل 9 منوی اصلی است که در هریک از این منو ها دستورات و 
زیر گزینه هایی برای انجام عملیات بر روی اثر گرافیکی مورد نظر وجود دارد. بعضی از این دستورها را در سایر 
نرم افزارهای گرافیکی مشابه نیز مشاهده کرده اید ) File، Edit، View، Window و Help (. در عین حال بعضی 

از گزینه ها نیز )Object، Type، Select، Effect( اختصاصاً برای Illustrator ایجاد شده اند.
)Control Bar( 2ــ4ــ1ــ نوار کنترل

 بسیاری از ابزارهای موجود در جعبه ابزار برنامه دارای ویژگی ها و تنظیمات اختصاصی برای انجام عملیات 
هستند که این موارد همواره در نوار کنترل )Control Bar( قابل دسترسی، تغییر و تنظیم است )شکل13ــ1(، به طوری که 
با تغییر پارامترهای موجود در این نوار می توان عملکرد ابزار انتخابی را تنظیم کرد. در صورتی که این نوار بر روی 

صفحه وجود ندارد کافی است به منوی Window رفته و گزینه Control را فعال کنید.
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)Toolbox( 3ــ4ــ1ــ جعبه ابزار
دارد و حاوی  قرار  پنجره اصلی  پیش فرض در قسمت چپ  به طور  که  برنامه )شکل 14ــ1(  ابزار  جعبه   
ابزار های مختلفی برای انتخاب، جابه جایی، ترسیم، تصحیح، ویرایش، تایپ متن و بسیاری ابزار های کاربردی دیگر 
برای طراحی و تصویر سازی است که کاربران می توانند به کمک این امکانات و ابزارهای ویژه عملیات مختلفی را بر 

روی پروژه های گرافیکی مورد نظر خود انجام دهند. 

شکل 14ــ1ــ جعبه ابزار و قسمت های مختلف آن

جعبه ابزار برنامه می تواند به صورت تک ستونی یا دو ستونی بر روی صفحه نمایش داده شود که برای این منظور 
می توانید بر روی عالمت  مربوط به پنل کلیک نمایید. نکته قابل توجه در مورد ابزارهایی که در گوشه پایین و سمت 
راست آنها یک فلش کوچک به معنای گروه ابزاری وجود دارد، آنست که با کلیک بر روی ابزار و پایین نگه داشتن دکمه 



12

Illustrator کاربر

ماوس برای چند لحظه سایر ابزارهای موجود در این گروه نمایش داده خواهد شد و عالمت فلش موجود در این قسمت 
به معنای وجود گروهی از ابزارهای مرتبط به هم است که در ادامه در مورد آنها صحبت خواهیم کرد.

5  ــ1ــ نحوۀ مرتب سازی پنجره فایل های باز شده در محیط کار
 نرم افزار Illustrator برای نمایش همزمان اسناد از دو روش شناور )Float( و زبانه ای )Tabbed( استفاده 
می کند )شکل 15ــ1(. در حالت اّول پنجره ها به صورت آزاد در صفحه قابل جابه جایی هستند. در مقابل در روش 
زبانه ای با روش های متفاوتی پنجره ها می توانند در فضای موجود در صفحه چیده شوند.از امکانات بسیار کاربردی 
این نرم افزار، در نمایش همزمان چند فایل، استفاده از زیرمنوی Arrange )شکل16ــ1( نوار دستورات است که 
می توانید به دلخواه هر یک از روش های مرتب سازی پنجره ها را انتخاب نمایید. )شکل 15ــ1( برای اینکه بیشتر با 

این بخش و گزینه های آن آشنا شوید مراحل زیر را دنبال کنید:
1ــ چند فایل دلخواه را باز کنید.

2ــ به منوی Window و زیر منوی Arrange رفته و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید. 
 Cascade: نمایش پنجره ها به صورت آبشاری

 Tile: نمایش پنجره ها به صورت کاشی
 Float In Window: نمایش پنجره به صورت شناور

 Float All Windows: نمایش تمام پنجره ها به صورت شناور
 Consolidate All: تمامی پنجره فایل های باز شده به صورت زبانه ای بر روی صفحه قرار می گیرند.

شکل 15ــ1ــ مرتب سازی پنجره ها
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عالوه بر منوی Arrange می توان با کلیک بر روی آیکن Arrange documents از زیر منوی باز شده، یکی 
از حالت های Consolidate all، Tile All In Grid، Tile All Vertically، Tile All Horizontally و روش 

انتخابی تعداد پنجره ها )Upــ Up، 2ــ3 و…( را انتخاب کرد. )شکل 16ــ1(
بخش  از  سپس  شوند  داده  قرار  صفحه  در  زبانه ای  به صورت  تا  کرده  باز  را  دلخواه  فایل  چهار  مثال:   
Arrange Documents، روش مرتب سازی 4up را اجرا کنید تا نحوه قرار گیری همزمان تصاویر در این روش 

نمایش داده شود.

  در چه حالتی گزینه های Tile و Cascade زیر منوی Arrange فعال می شوند؟

)3 up شکل 16ــ1ــ مرتب سازی پنجره ها )حالت

6  ــ1ــ نحوۀ استفاده از ابزار ها در برنامه 
که  دارد  مختلفی وجود  گروه های  در  متفاوتی  ابزار های  کردید،  مشاهده  برنامه  ابزار  در جعبه  همان طورکه 

می توانید با انتقال مکان نما بر روی هر ابزار نام ابزار و حرف میانبر یا Hotkey انتخاب ابزار را مشاهده کنید.
مثال: مکان نما را بر روی اّولین ابزار از سمت چپ منتقل کنید. پس از چند لحظه مشاهده خواهید کرد 
که نام ابزار )Selection tool( و یک حرف میانبر )V( نمایش داده می شود. عالوه بر کلیک بر روی ابزار ها با زدن 

حرف مربوط به هر ابزار از صفحه کلید نیز می توانید ابزار مربوطه را انتخاب نمایید.
اگر به ابزار های موجود در جعبه ابزار دقت کنید مشاهده خواهید کرد در گوشه پایین و سمت راست بعضی 
از آنها مثلث کوچکی دیده می شود که به معنای وجود یک گروه ابزاری است. اگر بر روی این ابزار ها کلیک کرده و 
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دکمه ماوس را برای چند لحظه پایین نگه دارید سایر ابزار های موجود در این مجموعه نمایان می شوند )شکل 17ــ1( 
البته با Alt+click بر روی این ابزار ها نیز می توان نوع ابزار را در مجموعه ابزاری موردنظر تغییر داد.

شکل 17ــ1ــ ابزارهای گروهی در جعبه ابزار 

مثال: بر روی ابزار های انتخاب Direct Selection )ابزار اّول از سمت راست( رفته و دکمه ماوس را پایین 
نگه دارید تا زیر مجموعه ابزار های آن نشان داده شود. با کلیک بر روی این ابزار، زیر مجموعه ابزاری آن را ببندید. 

  به نظر شما با Alt+Click بر روی ابزار های گروهی جعبه ابزار چه اتفاقی می افتد؟
نکتٔه قابل توجه در مورد ابزار های گروهی نرم افزار Illustrator این است که با باز شدن گروه ابزاری مورد نظر، 
در سمت راست زیر گروه باز شده عالمت فلشی قرار دارد که می توان با کلیک بر روی آن، این ابزار ها را به صورت 
یک پنل مستقل در کنار دست طراح یا کاربر موردنظر قرار داد تا عملیات انجام شده توسط این گروه ابزاری براحتی و 

با سرعت بیشتری انجام گیرد این امکان به خصوص در مورد ابزارهای ترسیمی مانند ابزار pen بسیار مفید خواهد بود.

شکل 18ــ1ــ جداسازی ابزارهای گروهی از جعبه ابزار در یک پنل مستقل
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7ــ1ــ پنل ها 
بر روی سایر  که  دارد  پنجره های کوچکی وجود  پیش فرض  به طور  برنامه  اصلی  پنجره  در قسمت راست 
پنجره ها باز می شود.به این پنجره های کوچک پنل گفته می شود. تعدادی از پنل ها همزمان با باز شدن برنامه به صورت 
پیش فرض در پنجره اصلی نمایان می شوند. پنل ها در حقیقت به عنوان پنجره هایی برای مدیریت عملیات در حال 
انجام برنامه به کمک کاربر می آیند به عنوان مثال بزرگنمایی، ترکیب رنگ، الیه ها، کانال ها، مسیر ها و به طور کلی برای 
انجام عملیات بر روی تصاویر مورد استفاده قرار می گیرند. در ادامه به طور اختصاصی به بررسی تعدادی از این 

پنل ها خواهیم پرداخت. 

نحوۀ استفاده از پنل ها در برنامه 
جدا از پنل هایی که با اجرای برنامه معموالً بر روی صفحه نمایان می شوند، برای فعال کردن یک پنل و نمایش 

آن بر روی صفحه از منوی Window بر روی نام پنل مربوطه کلیک کنید.
گرفته اند،  قرار  گروهی  به صورت  دارند  وجود  که  پنل هایی  می کنید  مشاهده  برنامه  پنجره  در  که  همان طور 
به طوری که هر گروه معموالً از چند پنل تشکیل شده که برای استفاده از آنها الزم است بر روی زبانه مربوط به پنل 

کلیک نمایید. در این حالت پنل فعال بر روی سایر پنل ها قرار می گیرد. )شکل 19ــ1(

شکل 19ــ1ــ گروه پنل ها و فعال کردن یک پنل

یکی از ویژگی های پنل ها در Illustrator، شناور بودن آنها ست به طوریکه می توان با درگ کردن آنها را به 
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هر نقطه ای از صفحه و در باالی هر پنجره ای که خواستید قرار دهید. 
هر پنل در گوشه سمت راست و باالی خود یک دکمه دارد که با کلیک بر روی این دکمه می توان دستورات 
اختصاصی مربوط به هر پنل را باز کرده و از آنها استفاده کرد. برای بستن آن می توانید از کلید Esc استفاده کنید.

)شکل 20ــ1(

شکل 20ــ1ــ فعال کردن منوی پنل

در پنل های گروهی چنانچه بخواهید ترتیب پنل ها را عوض کرده یا یک پنل را از گروه مربوطه جدا نمایید 
کافی است مراحل زیر را انجام دهید:

1ــ ابتدا بر روی آیکن مربوط به پنل مورد نظر کلیک نمایید تا باز شود.
2ــ در پنل باز شده بر روی زبانه پنل دلخواه رفته و با پایین نگه داشتن دکمه ماوس، آن را به بیرون درگ نمایید.

به عنوان مثال در پنل های برنامه بر روی پنل Color کلیک کرده تا باز شود سپس زبانه مربوط به این پنل را 
گرفته و به بیرون درگ نمایید همانطور که مشاهده می کنید) شکل 21ــ1( پنل به صورت مستقل از سایر پنل ها بر روی 

صفحه شناور است.
 برای قرار دادن مجدد آن در گروه مربوطه یا در محل کانال پنل ها که در سمت چپ و راست پنجره اصلی 
برنامه قرار دارد مجددًا زبانه پنل را گرفته و آن را در فضای نامبرده قرار دهید. البته برای جای دهی پنل ها، نوار آبی 

رنگی در محل مربوطه ظاهر خواهد شد.
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نکته

شکل 21ــ1ــ جدا کردن پنل از گروه

پنل.ها.مانند.سایر.پنجره.ها.قابلیت.بستن،.حداقل.کردن.و.تغییر.اندازه.را.دارند..البته.تعداد.معدودی.از.پنل.ها.
نیز.قابلیت.تغییر.اندازه.ندارند.

.در.هنگام.استفاده.از.پنل.های.لنگری،.چنانچه.بخواهید.پس.از.باز.کردن.پنل،.با.کلیک.بر.روی.

صفحه،.به.صورت.خودکار.پنل.بسته.شود.کافی.است.بر.روی.یکی.از.پنل.ها.کلیک.راست.کرده.و.
گزینه.Collapse.Iconic.PanelsــAuto.را.فعال.نمایید.

)Status Bar( ٨  ــ1ــ نوار وضعیت
این.نوار.که.در.قسمت.پایین.پنجره.اصلی.نرم.افزار.قرار.دارد.دارای.بخش.هایی.شامل.بخش.بزرگنمایی.سند،.

انتخاب.بوم.موردنظر.و.بخش.نمایش.اطالعات.مربوط.به.فایل.مورد.نظر.است..
.برای.نمایش.اطالعات.مربوط.به.سند.مورد.نظر.کافی.است.بر.روی.مثلث.موجود.در.این.بخش.).شکل.22ــ1(.

کلیک.کرده.سپس.با.انتخاب.گزینه.Show.زیر.منوی.مربوط.به.آن.را.باز.نمایید:
 ArtBoard Name:.نام.بوم.جاری.را.نمایش.می.دهد.

 Current Tool: نام.ابزار.فعال.را.نمایش.می.دهد.
 Date and Time:.تاریخ.و.ساعت.جاری.سیستم.را.نمایش.می.دهد.

 Number Of Undoes:.تعداد.دفعات.برگشت.به.حالت.قبل.را.نمایش.می.دهد.
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Document Color Profile: پروفایل مربوط به رنگ سند جاری را نمایش می دهد.

شکل 22ــ1ــ نوار وضعیت و منوی نمایش اطالعات فایل

Help 9ــ1ــ شناسایی اصول بکارگیری
برای گرفتن اطالعات کمکی در مورد محیط برنامه، ابزار ها، دستورات، کلید های میانبر و مفاهیم در نرم افزار 

Illustrator می توان از Help نرم افزار استفاده کرد.
برنامه Adobe Illustrator Help یک راهنمای کامل و کاربردی در مورد این نرم افزار و دستورات آن در 
اختیار کاربران قرار می دهد که برای استفاده از این راهنمای کاربردی از منوی Help دستور Illustrator Help را 

اجرا کرده یا از کلید تابعی F1 استفاده می کنید.
با باز شدن پنجره برنامه )شکل23ــ1( مشاهده خواهید کرد که به روش های زیر می توان در Help به جستجو 

پرداخت:
)Contents( جستجو در لیست محتویات 

)Search( جستجو با استفاده از کلمات کلیدی 

 با انتقال از یک عنوان به عنوان دیگر از طریق پیوند های موجود در هر صفحه
همان طور که در این پنجره مشاهده می کنید در بخش سمت چپ پنجره، لیست محتویات Help نرم افزار قرار 
با انتخاب هر یک از عناوین یا زیر عنوان ها، اطالعات کمکی و راهنما در مورد موضوع  گرفته که کاربر می تواند 

انتخاب شده نمایش را در بخش سمت راست پنجره نمایش دهد. 
عالوه بر جستجو در لیست محتویات، روش سریع دیگری که می توان در Help نرم افزار، مطلب مورد نظر 
را جستجو کرد قرار دادن یک کلمه کلیدی در بخش جستجوی پنجره Help است که با این روش نیز می توان پس 
از پیدا کردن اّولین کلمه مرتبط با واژه مورد جستجو، در صورت موجود بودن کلمات یافت شده دیگر، با استفاده از 
 Find Previous  اقدام به جستجوی کلمه بعدی و با استفاده از دکمه Find Next  دکمه های پیمایش
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نیز.کلمات.یافته.شده.قبلی.را.مورد.جستجو.قرار.داد.

Illustrator برنامه Help شکل 23ــ1ــ پنجره

10ــ1ــ تنظیمات پیش فرض محیط کار
که. می.گردد. تعیین. فرض. پیش. به.صورت. برنامه. اّولیه. تنظیمات. اکثر. نرم.افزار. یک. با. کار. شروع. در. معموالً.
Illustrator.نیز.اگر.چه.این.کار.را.انجام.می.دهد.ولی.این.امکان.را.نیز.برای.کاربران.خود.فراهم.کرده.که.بتوانند.با.تعیین.
اولّویت.های.مورد.عالقه.خود،.محیط.برنامه.را.مطابق.با.شرایط.ویژه.و.اختصاصی.تنظیم.نمایند..که.انجام.این.امر.توسط.
دستور.Preferences.از.منوی.Edit.میسر.است..یکی.از.مهمترین.تنظیماتی.که.الزم.است.در.شروع.کار.انجام.گیرد،.
تعیین.دیسک.های.چرک.نویس.)Scratch.Disks(.برنامه.است..همان.طور.که.می.دانید.در.هنگام.انجام.عملیات.ویرایشی.
بر.روی.تصویر.و.ذخیره.تغییرات.اعمال.شده.در.فایل،.نرم.افزار.Illustrator.عالوه.بر.حافظه.RAM.از.دیسک.سخت.
به.عنوان.چرک.نویس.فایل.های.موقت.خود.استفاده.می.کند.که.در.بخش.Scratch.Disks.می.توان.محل.ذخیره.این.فایل.ها.
را.بر.روی.دیسک.سخت.سیستم.تعیین.کرد..در.صورتیکه.این.عمل.انجام.نشود.به.طور.پیش.فرض.از.درایو.محل.نصب.
برنامه.برای.ذخیره.این.گونه.فایل.ها.استفاده.می.شود.که.پس.از.مدتی.به.دلیل.پر.شدن.فضای.دیسک.مورد.نظر،.برنامه.اجرا.
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نخواهد شد. به همین دلیل می توانید از زیرمنوی Preferences دستور Performance را اجرا کرده سپس در پنجره 
باز شده )شکل 24ــ1( از بخش Plugins & Scratch Disks نام اّولین و دومین، دیسک چرک نویس را تعیین کنید تا 

در صورت پر شدن دیسک اّولیه از فضای دیسک های بعدی برای ذخیره فایل های موقت استفاده گردد.

شکل 24ــ1ــ تعیین دیسک های چرک نویس برنامه
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         خالصه مطالب
کشیدن  برداری،  تصویر  و  عکس  کشیدن  راهنما،  نقشه های  کشیدن  لوگو،  طراحی  برای   Illustrator  

وب،  صفحات  تقویم،  بروشور،  اداری،  اوراق  گرافیکی  طراحی  و   Info Graphics یا  رسانی  اطالع  طرح های 
چندرسانه ای و کاتالوگ های تبلیغاتی مورد استفاده قرار می گیرد.

 حداقل امکانات مورد نیاز سیستم برای نصب نرم افزار عبارتند از: پردازنده حداقل P4، سیستم عامل ویندوز 

)Eight یا Seven(، حداقل Ram 2 GB، دیسک سخت دو گیگابایت فضای خالی، کارت گرافیک با 64 بیت و دقت 
صفحه نمایش 768×1024 

ابزار )Toolbox(، نوار  برنامه ازقسمت های مختلفی مانند نوار دستورات )Menu Bar(، جعبه  پنجره   
کنترل )Control Bar(، نوار وضعیت )Status Bar (، پنل ها )برای فعال کردن یک پنل از منوی Window بر روی 

نام پنل مربوطه کلیک کنید( تشکیل شده است.
 نرم افزار Illustrator برای نمایش همزمان فایل ها از دو روش شناور )Float( و زبانه ای )Tabbed( استفاده 

می کند. 
 RAM در هنگام انجام عملیات ویرایشی بر روی تصویر و ذخیره تغییرات اعمال شده در فایل، عالوه بر حافظه 
 Edit از منوی Preferences از دیسک سخت به عنوان چرک نویس فایل های موقت استفاده می شود که توسط دستور

و در بخش Scratch Disks می توان محل ذخیره این فایل ها را بر روی دیسک سخت سیستم تعیین کرد. 

..…………………………………………………………………
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واژه نامه
AcceptپذیرفتنLaterبعدًا

Arrangeمرتب کردنLicenseمجوز
Art Boardتخته هنریObjectشی

CascadeآبشاریOptionانتخاب
CentralمرکزیPaintingنقاشی
CloudابریPerformanceکارایی

Connectوصل شدنPlug inافزودنی اضافه شده
Consolidateیکی کردنPreferencesاولویت ها

Creativeخلق کنندهProfileپیش تنظیمات
Crop ُبرشScratchچرک نویس

CurrentجاریSelectانتخاب
DeviceوسیلهSign inورود به حساب کاربری

DirectمستقیمTabbedزبانه ای
documentسندTileکاشی

FloatشناورTryسعی کردن
GridشبکهType حروف چاپی

HorizontallyافقیUndoesحالت قبل
IllustratorتصویرگرVerticallyعمودی
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پرسش های چندگزینه ای
1ــ برای نصب برنامه Illustrator حداقل سرعت پردازنده چقدر است؟

ب( 1/8 گیگا هرتز  الف( 1/8 مگا هرتز  
د( 512 مگا هرتز ج( 512 مگا بایت 

2ــ کدام گزینه در نوار دستورات قرار گرفته و نحؤه مرتب سازی پنجره ها را مشخص می نماید؟
Arrange Windows )ب  Float all Windows)الف

Tabbed )د   Arrange Documents )ج
3ــ حداقل Ram کارت گرافیک برای اجرای نرم افزار Illustrator چقدر باید باشد؟

ب( 128 مگابایت  الف( 256 مگابایت 
د( 64 مگابایت ج( 512 مگابایت 

4ــ برای تغییر نوع ابزار انتخاب شده در یک گروه از ابزارهای جعبه ابزار کدام کلیدها به کار می رود؟
 Shift+Click )ب  Alt+Click )الف

د( Alt+کلید میانبر ابزار   Double Click )ج
5  ــ برای نمایش پنل ها از کدام منو استفاده می کنیم؟

 View )ب  Edit )الف
Select )د   Window )ج

6ــ کدام کلید میانبر ابزار Selection Tool است؟
V)د  O )ج   Y )ب   M )الف

..…………………………………………………………………



2٤

Illustrator کاربر

خود آزمایی
1ــ.کاربردها.و.قابلیت.های.نرم.افزار.Illustrator.را.نام.ببرید.

2ــ.پنجره.اصلی.نرم.افزار.Illustrator.از.چه.بخش.هایی.تشکیل.شده.است؟
3ــ.کاربرد.نوار.کنترل.در.پنجره.برنامه.چیست؟

4ــ.جعبه.ابزار.برنامه.از.چه.قسمت.هایی.تشکیل.شده.است.؟.با.استفاده.از.صفحه.کلید.چگونه.می.توان.ابزاری.
را.فعال.کرد؟

5..ــ.پنل.چیست.و.چه.استفاده.ای.از.آن.در.نرم.افزار.Illustrator.می.شود؟
6ــ.دیسک.چرک.نویس.یا.Scratch.Disks.به.چه.منظور.استفاده.می.شود؟

..…………………………………………………………………

کار عملی:
1ــ.پنل.Color.را.از.گروه.آن.جدا.نمایید.و.سپس.آن.را.بسته.و.مجددًا.بر.روی.صفحه.نمایش.دهید.

2ــ.ابزارهای.گروه.Type.را.به.شکل.یک.پنل.مستقل.روی.صفحه.قرار.دهید.
3ــ.سه.فایل.دلخواه.را.باز.کرده.و.پنجره.ها.را.به.حالت.آبشاری.نمایش.دهید.

4ــ.جعبه.ابزار.و.نوار.کنترل.برنامه.را.مخفی.کرده.و.دوباره.نمایش.دهید.
5..ــ.اطالعات.مربوط.به.فایل.جاری.را.از.روی.نوار.وضعیت.نمایش.دهید.

..…………………………………………………………………

پژوهش
در.مورد.تکنولوژی.رایانش.ابری.و.کاربرد.های.دیگر.آن.اطالعاتی.را.جمع.آوری.کرده.و.برای.همکالسی.هایتان.

ارائه.دهید.


