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خدایا تورا سپاس می گوییم که به ما فرصت تحقیق ،تجربه و نگارش این اثر را در جهت اعتالی فرهنگ و دانش
فرزندان این مرز و بوم عطا فرمودی.
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ارشاد
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کاربر
«
کتاب حال حاضر بر اساس استاندارد
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شاخه کاردانش و به طور کلی نیاز کشور عزیزمان
رشته تحریر در آمده است .از آنجایی که هدف اصلی
ٔ
کاردانش به ٔ
ایران ،در جهت اشتغال فعال و کار آمد ،تأکید بر مهارت آموزی است ،بهترین روش در جهت دستیابی به این هدف
در هنرستان ها ،تدریس به سبک پروژه محوری است .در این روش تدریس ،کافی است پس از تدریس مباحث
آموزشی هر فصل ،در ادامه کار برای افزایش توان مهارتی هنرجویان ،جمع بندی مطالب درس با یک پروژه توسط
هنر آموزمربوطه انجام شده که اقدام به ساخت آن نماید ،هنرجویان نیز می توانند به مشاهده مراحل انجام کار پرداخته
و در نهایت به صورت انفرادی یا گروهی اقدام به بازسازی پروژه مورد نظر نمایند.البته یک مربی خالق و مجرب،
پروژه ارائه شده ،به هنرجویان
محدوده کار هنرجویان خود را تنها به یک پروژه محدود نکرده و می تواند عالوه بر
ٔ
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اختصاص داده تا هنرجویان از دیدن کار خود و یا سایر همکالسی هایشان مطالب بیشتری را فرا گیرند.
امید است این سبک از آموزش بتواند قدرت ابتکار ،خالقیت و در عین حال مهارت آموزی حرفه ای هنرجویان
را تقویت نماید.هرچند که از همکاران محترم صمیمانه تقاضامندیم ،در راستای پروژه محوری و مهارت آموزی
هنر جویان کالس خود ،عالوه بر تدریس مطالب کتاب و پروژه های ارائه شده در آن ،از تمرینات مشابه و کاربردی
بیشتری ،فراتر از محتویات کتاب نیز ،در جهت افزایش سواد عملی هنرجویان خود بهره گرفته و آنها را هرچه بیشتر
با پروژه های حرفه ای بازار کار آشنا نمایند.
در پایان از شما هنرآموزان و هنرجویان و دانش پژوهان محترم تقاضا داریم با نظرات و پیشنهادات خود ما را در جهت
رفع معایب این اثر راهنمایی فرمایید.
با تشکر
مؤلفان

نظری
2

اول:
واحد کار ّ

ساعت

توانایی کار با محیط Adobe Illustrator

اهداف رفتاری:
از هنرجو انتظار می رود در پایان این واحد کار:
قابلیت ها و توانایی های نرم افزار  Illustratorرا نام ببرد.
با قسمت های مختلف پنجره برنامه آشنا شده و بتواند با آنها کار کند.
بتواند ابزارهای موجود در جعبه ابزار را شناسایی کرده و به استفاده از آنها بپردازد.
بتواند پنل ها را شناسایی کرده و به انجام عملیات با آنها بپردازد.
بتواند در  Helpنرم افزار به جستجو بپردازد.

عملی
٧
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1ــ1ــ آشنایی با  Illustrator CCو کاربردهای آن
 Illustratorبه معنی تصویرگر ،یک نرم افزار گرافیکی برای طراحی و تصویرسازی است که با ابزار های
مختلف موجود در برنامه می توان اقدام به خلق آثار برداری و جلوه های گرافیکی بسیار جذابی کرد .از این نرم افزار
برای طراحی لوگو ،کشیدن نقشه های راهنما ،کشیدن عکس و تصویربرداری ،کشیدن طرح های اطالع رسانی یا
 Info graphicsو طراحی گرافیکی اوراق اداری ،بروشور ،تقویم ،صفحات وب ،چندرسانه ای و کاتالوگ های
تبلیغاتی می توان استفاده کرد.
این نرم افزار محصول شرکت آدوبی 1است بنابراین با نرم افزار  Photoshopو سایر محصوالت این شرکت
سازگاری کامل دارد.
نسخهای که در این کتاب مورد بررسی قرار خواهد گرفت ،نسخه  Illustrator CCیا همان Creative Cloud
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
ابری 2باشند به طوری که کاربران بتوانند اطالعات خود را در یک فضای اختصاصی و مختص به خود قبال ً 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  ،Cs6شرکت آدوبی به
جای نسخه  7نرم افزار ،اقدام به طراحی نسخه  CCبا 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 ویژگیهای مهم این تکنولوژی آنست که بهطور همزمان یک گروه از گرافیستها میتوانند فارغ از مکان
جغرافیایی ،بر روی یک پروژه بهطور مشترک کار کرده واز همه مهمتر در هر لحظه به پروژه دسترسی داشته باشند.
ما در این کتاب عالوه بر آشنایی با محیط برنامه و کاربرد ابزارها و دستورات موجود در نرمافزار ،Illustrator CC
بهصورت عملی نیز ،شما رابا کاربردهای حرفه ای آن آشنا خواهیم کرد.
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2ــ1ــ ویژگی ها و قابلیت های نرم افزار نسخه Adobe Illustrator CC
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  ،Cropبرای 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
قابلیت ایجاد خروجی  های pdf

امکان تولید گرافیک های متحرک و جلوه های ویژه بصری

قابلیت ساخت نماد های گرافیکی برای سایر نرم افزار ها مانند Flash

سازگاری با Windows 8
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
سخت افزار مورد نیاز

حداقل ها

مطلوب

CPU

P4

باالتر از P4

سیستم عامل

ویندوز  ٧یا ٨

Hard Disk

فضای خالی  ٢گیگابایت

Ram

 ٢گیگابایت

باالتر از  ٤گیگابایت

Graphic Card

64bit

256bit

resolution

1024  *  768

1280  *  800
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1ــ3ــ1ــ شناخت اصول نصب نرم افزار
برای نصب نرمافزار  Adobe Illustratorمانند سایر نرمافزارها به پوشه نرمافزار رفته و فایل Setup.exe
را اجرا کنید .نرمافزار پس از چک کردن سیستم از داشتن حداقل امکانات سختافزاری برای نصب ،پنجره زیر را
نمایش میدهد.

شکل 1ــ1ــ پنجره نصب برنامه

گزینه Try
گزینه  Installو برای نصب مدتدارٔ ،
و سپس پنجره زیر نمایان میشود که در صورت داشتن شماره سریال ٔ
را انتخاب نمایید.

4

شکل 2ــ1ــ پنجرۀ نصب برنامه
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پس از انتخاب  Installپنجره 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 Inرا انتخاب
کرد.

شکل 4ــ1ــ پنجرۀ نصب برنامه
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شماره سریال
پنجره فوق نمایان می شود و اگر کاربر
در صورتی که امکان ارتباط با سایت موردنظر نباشد،
ٔ
ٔ

نرم افزار را داشته باشد نیازی به اتصال به اینترنت نیست و می تواند گزینه  Connect Laterرا انتخاب نماید.

شکل   5ــ1ــ پنجرۀ نصب برنامه

شماره سریال نصب را وارد
پنجره بعد
در پنجره  Licenseبر روی دکمه  Acceptکلیک می کنیم و سپس در
ٔ
ٔ

می نماییم تا مراحل نصب انجام گردد.

6

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

شکل 7ــ1ــ پنجرۀ نصب برنامه

مشابه مراحل قبل گزینه  Sign Inرا انتخاب نمایید.

شکل    8ــ1ــ پنجرۀ نصب برنامه
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گزینه  Sign In Laterرا انتخاب نمایید.
در این پنجره ٔ

شکل 9ــ1ــ پنجرۀ نصب برنامه

بعد از قبول  Licenseو فشردن دکمه  Acceptپنجره  Optionبرای انتخاب نوع و مسیر نصب نرم افزار

نمایان می شود.ضمن اینکه برای استفاده از امکانات فارسی نرم افزار حتماً الزم است در بخش  ،Languageنسخه

 Englishمخصوص زبان عربی انتخاب شود.
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شکل 10ــ1ــ پنجرۀ نصب برنامه
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بعد از فشردن دکمه  Installمراحل 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  ،Closeنصب برنامه
خاتمه می یابد.

شکل 12ــ1ــ پنجرۀ نصب برنامه
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4ــ1ــ آشنایی با قسمت های مختلف محیط Illustrator CC

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

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

همانطور که مشاهده می کنید این نوار شامل  9منوی 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، Windowو  .) Helpدر عین حال بعضی

از گزینه ها نیز ( )Object، Type، Select، Effectاختصاصاً برای  Illustratorایجاد شده اند.
2ــ4ــ1ــ نوار کنترل ()Control Bar

بسیاری از ابزارهای موجود در جعبه ابزار برنامه دارای ویژگیها و تنظیمات اختصاصی برای انجام عملیات

هستند که این موارد همواره در نوار کنترل ( )Control Barقابل دسترسی ،تغییر و تنظیم است (شکل13ــ ،)1بهطوریکه

با تغییر پارامترهای موجود در این نوار میتوان عملکرد ابزار انتخابی را تنظیم کرد .در صورتی که این نوار بر روی

صفحه وجود ندارد کافی است به منوی  Windowرفته و گزینه  Controlرا فعال کنید.
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3ــ4ــ1ــ جعبه ابزار ()Toolbox

جعبه ابزار برنامه (شکل 14ــ )1که به طور پیش فرض در قسمت چپ پنجره اصلی قرار دارد و حاوی

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 میتواند به صورت تک ستونی یا دو ستونی بر روی صفحه نمایش داده شود که برای این منظور

میتوانید 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
11
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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.

  5ــ1ــ نحوۀ مرتب سازی پنجره فایل های باز شده در محیط کار

نرم افزار  Illustratorبرای نمایش همزمان اسناد از دو روش شناور ( )Floatو زبانه ای ( )Tabbedاستفاده

می کند (شکل 15ــ .)1در حالت ّاول 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 ( Arrangeشکل16ــ )1نوار دستورات است که

می توانید به دلخواه هر یک از روش های مرتب سازی پنجره ها را انتخاب نمایید( .شکل 15ــ )1برای 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  Windowو زیر منوی  Arrangeرفته و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.
 :Cascadeنمایش پنجره ها به صورت آبشاری
 :Tileنمایش پنجره ها به صورت کاشی

 :Float In Windowنمایش پنجره به صورت شناور

 :Float All Windowsنمایش تمام پنجره ها به صورت شناور
 :Consolidate Allتمامی 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  Arrangeمی توان با کلیک بر روی آیکن  Arrange documentsاز زیر منوی باز شده ،یکی

از حالت های  Consolidate all، Tile All In Grid، Tile All Vertically، Tile All Horizontallyو روش

انتخابی تعداد پنجره ها (Upــ Up، 2ــ 3و…) را انتخاب کرد( .شکل 16ــ)1

مثال :چهار فایل دلخواه را باز کرده تا به صورت زبانه ای در صفحه قرار داده شوند سپس از بخش

 ،Arrange Documentsروش مرتب سازی  4upرا اجرا کنید تا نحوه قرار گیری همزمان تصاویر در این روش
نمایش داده شود.
در چه حالتی گزینه های  Tileو  Cascadeزیر منوی  Arrangeفعال می شوند؟

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

  6ــ1ــ نحوۀ استفاده از ابزار ها در برنامه

همان طورکه در جعبه ابزار برنامه مشاهده کردید ،ابزار های متفاوتی در گروه های مختلفی وجود دارد که

می توانید با انتقال مکان نما بر روی هر ابزار نام ابزار و حرف میانبر یا  Hotkeyانتخاب ابزار را مشاهده کنید.

مثال :مکان نما را بر روی ّاولین ابزار از سمت چپ منتقل کنید .پس از چند لحظه مشاهده خواهید کرد

که نام ابزار ( )Selection toolو یک حرف میانبر ( )Vنمایش 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
13

کاربر Illustrator

دکمه ماوس را برای چند لحظه پایین نگه دارید سایر ابزار های موجود در این مجموعه نمایان می شوند (شکل 17ــ)1
البته با  Alt+clickبر 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 Selectionابزار ّاول 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+Clickبر روی ابزار های گروهی جعبه ابزار چه اتفاقی می افتد؟

نکته قابل توجه در مورد ابزارهای گروهی نرمافزار  Illustratorاین است که با باز شدن گروه ابزاری مورد نظر،
ٔ

در سمت راست زیر گروه باز شده عالمت فلشی قرار دارد که میتوان با کلیک بر روی آن ،این ابزارها را بهصورت
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 بهخصوص در مورد ابزارهای ترسیمیمانند ابزار  penبسیار مفید خواهد بود.

شکل 18ــ1ــ جداسازی ابزارهای گروهی از جعبه ابزار در یک پنل مستقل

14
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7ــ1ــ پنل ها
در قسمت راست پنجره اصلی برنامه به طور پیش فرض پنجره های کوچکی وجود دارد که بر روی سایر
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 معموال ً بر روی صفحه نمایان می شوند ،برای فعال کردن یک پنل و نمایش

آن بر روی صفحه از منوی  Windowبر روی نام پنل مربوطه کلیک کنید.

همان طور که در پنجره برنامه مشاهده می کنید پنل هایی که وجود دارند به صورت گروهی قرار گرفته اند،
به طوری که هر گروه معموال ً 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 19ــ)1

شکل 19ــ1ــ گروه پنل ها و فعال کردن یک پنل

یکی از ویژگی های پنل ها در  ،Illustratorشناور بودن آنها ست به طوریکه می توان با درگ کردن آنها را به
15
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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  Escاستفاده کنید.
(شکل 20ــ)1

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  Colorکلیک کرده تا باز شود سپس زبانه مربوط به این پنل را
گرفته و به بیرون درگ نمایید همانطور که مشاهده می کنید( شکل 21ــ )1پنل 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 مجدد ًا 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.
16
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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.
نکته

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 Panelsــ Autoرا فعال نمایید.

  ٨ــ1ــ نوار وضعیت ()Status Bar
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 22ــ)1
کلیک کرده سپس با انتخاب گزینه  Showزیر منوی مربوط به آن را باز نمایید:
 :ArtBoard Nameنام بوم جاری را نمایش می دهد.
 :Current Toolنام ابزار فعال را نمایش می دهد.
 :Date and Timeتاریخ و ساعت جاری سیستم را نمایش می دهد.
 :Number Of Undoesتعداد دفعات برگشت به حالت قبل را نمایش می دهد.
17
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 :Document Color Profileپروفایل مربوط به رنگ سند جاری را نمایش می دهد.

شکل 22ــ1ــ نوار وضعیت و منوی نمایش اطالعات فایل

9ــ1ــ شناسایی اصول بکارگیری Help
برای گرفتن اطالعات کمکی در مورد محیط برنامه ،ابزار ها ،دستورات ،کلید های میانبر و مفاهیم در نرم افزار
 Illustratorمی توان از  Helpنرم افزار استفاده کرد.
برنامه  Adobe Illustrator Helpیک 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  Helpدستور  Illustrator Helpرا
اجرا کرده یا از کلید تابعی  F1استفاده می کنید.
با باز شدن پنجره برنامه (شکل23ــ )1مشاهده خواهید کرد که به روشهای زیر میتوان در  Helpبه جستجو
پرداخت:
جستجو در لیست محتویات ()Contents
جستجو با استفاده از کلمات کلیدی ()Search
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  Helpنرم افزار قرار
گرفته که کاربر می تواند با انتخاب هر یک از عناوین یا زیر عنوان ها ،اطالعات کمکی و راهنما در مورد موضوع
انتخاب شده نمایش را در بخش سمت راست پنجره نمایش دهد.
عالوه بر جستجو در لیست محتویات ،روش سریع دیگری که می توان در  Helpنرم افزار ،مطلب مورد نظر
را جستجو کرد قرار دادن یک کلمه کلیدی در بخش جستجوی پنجره  Helpاست که با این روش نیز می توان پس
از پیدا کردن ّاولین کلمه مرتبط با واژه مورد جستجو ،در صورت موجود بودن کلمات یافت شده دیگر ،با استفاده از

دکمه های پیمایش
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نیز کلمات یافته شده قبلی را مورد جستجو قرار داد.

شکل 23ــ1ــ پنجره  Helpبرنامه Illustrator

10ــ1ــ تنظیمات پیش فرض محیط کار

معموال ً در شروع کار با یک نرمافزار اکثر تنظیمات ّاولیه برنامه بهصورت پیش فرض تعیین میگردد که

 Illustratorنیز اگر چه این کار را انجام میدهد ولی این امکان را نیز برای کاربران خود فراهم کرده که بتوانند با تعیین

اولویتهای مورد عالقه خود ،محیط برنامه را مطابق با شرایط ویژه و اختصاصی تنظیم نمایند .که انجام این امر توسط
ّ
دستور  Preferencesاز منوی  Editمیسر است .یکی از مهمترین تنظیماتی که الزم است در شروع کار انجام گیرد،

تعیین دیسکهای چرک نویس ( )Scratch Disksبرنامه است .همان طور که میدانید در هنگام انجام عملیات ویرایشی
بر روی تصویر و ذخیره تغییرات اعمال شده در فایل ،نرمافزار  Illustratorعالوه بر حافظه  RAMاز دیسک سخت

بهعنوان چرک نویس فایلهای موقت خود استفاده میکند که در بخش  Scratch Disksمیتوان محل ذخیره این فایلها
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 فایلها استفاده میشود که پس از مدتی به دلیل پر شدن فضای دیسک مورد نظر ،برنامه اجرا
19
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نخواهد شد .به همین دلیل میتوانید از زیرمنوی  Preferencesدستور  Performanceرا اجرا کرده سپس در پنجره
باز شده (شکل 24ــ )1از بخش  Plugins & Scratch Disksنام ّاولین و دومین ،دیسک چرک نویس را تعیین کنید تا

در صورت پر شدن دیسک ّاولیه از فضای دیسکهای بعدی برای ذخیره فایلهای موقت استفاده گردد.

شکل 24ــ1ــ تعیین دیسک های چرک نویس برنامه

20
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خالصه مطالب
 Illustratorبرای طراحی لوگو ،کشیدن نقشه های راهنما ،کشیدن عکس و تصویر برداری ،کشیدن
طرح های اطالع رسانی یا  Info Graphicsو طراحی گرافیکی اوراق اداری ،بروشور ،تقویم ،صفحات وب،
چندرسانه ای و کاتالوگ های تبلیغاتی مورد استفاده قرار می گیرد.
حداقل امکانات مورد نیاز سیستم برای نصب نرمافزار عبارتند از :پردازنده حداقل  ،P4سیستم عامل ویندوز
( Eightیا  ،)Sevenحداقل  ،Ram 2 GBدیسک سخت دو گیگابایت فضای خالی ،کارت گرافیک با  64بیت و دقت
صفحه نمایش 1024×768
پنجره برنامه ازقسمت های مختلفی مانند نوار دستورات ( ،)Menu Barجعبه ابزار ( ،)Toolboxنوار
کنترل ( ،)Control Barنوار وضعیت ( ،) Status Barپنل ها (برای فعال کردن یک پنل از منوی  Windowبر روی
نام پنل مربوطه کلیک کنید) تشکیل شده است.
نرمافزار  Illustratorبرای نمایش همزمان فایلها از دو روش شناور ( )Floatو زبانهای ( )Tabbedاستفاده
میکند.
در هنگام انجام عملیات ویرایشی بر روی تصویر و ذخیره تغییرات اعمال شده در فایل ،عالوه بر حافظه RAM
از دیسک سخت به عنوان چرک نویس فایلهای موقت استفاده میشود که توسط دستور  Preferencesاز منوی Edit
و در بخش  Scratch Disksمیتوان محل ذخیره این فایلها را بر روی دیسک سخت سیستم تعیین کرد.
…………………………………………………………………..
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پرسش های چندگزینه ای
1ــ برای نصب برنامه  Illustratorحداقل سرعت پردازنده چقدر است؟
الف)  1/8مگا هرتز

ب)  1/8گیگا هرتز

ج)  512مگا بایت

د)  512مگا هرتز

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

ب) Arrange Windows

ج) Arrange Documents

د) Tabbed

3ــ حداقل  Ramکارت گرافیک برای اجرای نرم افزار  Illustratorچقدر باید باشد؟
الف)  256مگابایت

ب)  128مگابایت

ج)  512مگابایت

د)  64مگابایت

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

ب) Shift+Click

ج) Double Click

د) +Altکلید میانبر ابزار

  5ــ برای نمایش پنل ها از کدام منو استفاده می کنیم؟
الف) Edit

ب) View

ج) Window

د) Select

6ــ کدام کلید میانبر ابزار  Selection Toolاست؟
الف) M

ب) Y

ج) O

د)V

…………………………………………………………………..
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خود آزمایی
1ــ کاربردها و قابلیت های نرم افزار  Illustratorرا نام ببرید.
2ــ پنجره اصلی نرم افزار  Illustratorاز 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؟
  5ــ پنل چیست و چه استفاده ای از آن در نرم افزار  Illustratorمی شود؟
6ــ دیسک چرک نویس یا  Scratch Disksبه چه منظور استفاده می شود؟
…………………………………………………………………..

کار عملی:
1ــ پنل  Colorرا از گروه آن جدا نمایید و سپس آن را بسته و مجدد ًا بر روی صفحه نمایش دهید.
2ــ ابزارهای گروه  Typeرا 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.
  5ــ 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.
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ساعت

توانایی ایجاد و مدیریت اسناد در نرم افزار

اهداف رفتاری:
از هنر جو انتظار می رود در پایان این واحد کار:
انواع نرم افزار های گرافیکی را نام ببرد.
تفاوت نرم افزار های گرافیکی  Rasterو  Vectorرا توضیح دهد.
فایل با فرمت های مختلف را باز کرده و ذخیره نماید.
فرمت های مختلف فایل های تصویری را شناخته و در مورد آنها توضیح دهد.

عملی
٧
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1ــ2ــ انواع نرم افزارهای گرافیکی
تصاویری که در رایانه وجود دارند را می توان به دو دسته تصاویر برداری و تصاویر پیکسلی تقسیم بندی کرد.
دسته ّاول یعنی تصاویر برداری به تصاویری گفته می شود که در نرم افزار هایی مانند  Freehand،Corel Drawو
ٔ

 Illustratorایجاد می شوند .این سری از تصاویر به دلیل اینکه ساختار آنها را بردارها و منحنی هایی تشکیل می دهند
که بر اساس فرمول های ریاضی محاسبه و ایجاد شده اند ،دارای قابلیت مقیاس پذیری یا  Scaleableبوده و تغییر
اندازه و بزرگ و کوچک کردن آنها هیچ تأثیری بر کیفیت تصویر یا ترسیم مورد نظر ندارد.
در تصاویر برداری هر شیء ساختاری مستقل دارد و در هنگام تغییر ،محاسبات مستقلی بر اساس فرمول های
خاصی بر روی آنها صورت می گیرد.به همین دلیل ،این دسته از نرم افزارها را برداری یا  Vectorمی نامند.
دسته دوم تصاویر ،آنهایی هستند که توسط نرم افزار هایی مانند فتوشاپ ایجاد می گردند که اساس تشکیل این
دسته از نرم افزار ها ،مجموعه ای از نقاط مربع شکلی است که ما آنها را به عنوان پیکسل می شناسیم .در این گونه

تصاویر بر خالف نوع قبلی ،اشیاء موجود در تصویر به صورت مجموعه ای از نقاط کنار هم می باشند که ساختاری
غیر مستقل و وابسته به یکدیگر دارند به طوریکه با تغییر و ویرایش یک تصویر پیکسلی الزم است گروهی از پیکسل ها
مورد اصالح و ویرایش قرار گیرند.بدین لحاظ دسته دوم نرم افزار های گرافیکی را نرم افزار های پیکسلی یا Raster
نام گذاری کرده اند.
1ــ1ــ2ــ نرم افزارهای گرافیکی برداری
گرافیک برداری مجموعه ای از خط ها و منحنی هایی هستند که بر اساس فرمول های ریاضی،تغییرات موجود
در آنها محاسبه و تعریف می گردد .بدیهی است اگر تغییری در این گونه تصاویر ایجاد شود چون بر اساس فرمول های
ریاضی این تغییرات محاسبه و سپس بر روی اشکال اعمال می شود عملیاتی چون تغییر اندازه یا بزرگ کردن هیچ گونه
تأثیری بر کیفیت آنها نخواهد داشت( .شکل ١ــ)٢
اما مهمترین عیب این گونه نرم افزار های گرافیکی آنست که برای ویرایش تصاویر با درجه رنگی پیوسته
مناسب نمی باشند به همین دلیل شرکت های تولید کننده این گونه نرم افزار ها ،آنها را مناسب کار های ترسیمی می دانند
نه تصویری .ضمن اینکه گرافیک های برداری بهترین انتخاب برای گرافیک هایی هستند که باید در اندازه های
مختلف و متفاوت ظاهر شوند.
نرم افزار  Illustratorدر میان انواع نرم افزار های گرافیکی بسیار شبیه  Photoshopاست با این تفاوت که
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این نرم افزار برداری است و فتوشاب جزء نرم افزار های پیکسلی محسوب می شود.

شکل ١ــ2ــ وضعیت پیکسل ها هنگام بزرگ کردن تصاویر برداری

2ــ2ــ شناخت اصول باز کردن اسناد موجود
از آنجایی که  Illustratorیک نرم افزار ترسیمی برداری می باشد ّاولین اقدام در انجام عملیات بر روی طرح ها

و ترسیم ها ،باز کردن آن در محیط برنامه است .همان طور که می دانید آثار ترسیمی را می توان از همان ابتدا در

نرم افزار  Illustratorایجاد کرد و به تصویر سازی در اسناد مربوطه پرداخت یا اینکه بر روی اسناد ایجاد شده در
سایر نرم افزار ها به انجام عملیات پرداخت .در این بخش با انواع روش های باز کردن اسناد و مدیریت آنها در محیط
 Illustratorو همچنین ایجاد یک سند آشنا خواهیم شد.
اول:
روش ّ

در این روش کافی است به منوی  Fileرفته و سپس گزینه  Openرا انتخاب کنید در ادامه با انتخاب
فایل مورد نظر از مسیر مربوطه و کلیک بر روی دکمه  Openفایل در محیط  Illustratorباز خواهد شد.
(شکل ٢ــ)2
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شکل 2ــ2ــ پنجره  Openو فرمت فایل ها

نکته

با استفاده از دستور  File | Open Recent Filesمی توان لیست فایل هایی را که اخیر ًا باز

نموده و با آنها به انجام عملیات پرداخته اید را مشاهده کرده و با کلیک بر روی اسم فایل مورد نظر آن
را مجدد ًا باز نمایید.
روش دوم:
یک روش سریع نیز برای باز کردن فایل ها در محیط  Illustratorوجود دارد که نیازی به استفاده از منوهای
برنامه نیست .در این روش کافی است بر روی فضای خالی و خاکستری رنگ پنجره اصلی دوبار کلیک نمایید .با
این عمل پنجره  Openباز خواهد شد که می توانید با انتخاب فایل مورد نظر از مسیر مربوطه آن را به محیط برنامه
بار گذاری نمایید .با کلید ترکیبی  Ctrl+Oنیز می توان پنجره  Openرا باز کرد.

3ــ2ــ نحوۀ ایجاد سند جدید
برای اینکه یک پروژه گرافیکی را از ابتدا شروع کنید نیاز به باز کردن یک سند جدید دارید ،اما باز کردن
فایل جدید در  Illustratorبا نرم افزاری مانند  Photoshopکه به لحاظ کارکرد مشابه آنست ،چند تفاوت اساسی
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دارد .یکی از این تفاوت ها ،امکان باز کردن یک سند با تعداد صفحات دلخواه ( )Artboardاست در حالیکه در
 Photoshopتنها امکان ایجاد فایل با یک صفحه وجود دارد .عالوه بر این در  Illustratorبخشی به نام Bleed
یا ناحیه نشتی وجود دارد که حاشیه اطمینان برای برش خروجی نهایی در هنگام چاپ را تنظیم می کند .برای اینکه
بیشتر با این پنجره و بخش های مختلف آن آشنا شوید ،مراحل زیر را دنبال کنید:
١ــ به منوی  Fileرفته و گزینه  Newرا اجرا کنید یا از کلید ترکیبی  Ctrl+Nاستفاده نمایید.
٢ــ در پنجره باز شده در بخش  Nameنام دلخواهی را برای سند خود تایپ نمایید ( شکل 3ــ)2
٣ــ در لیست باز شوی  Profileیکی از پیش تنظیمات مورد نظر خود را انتخاب کنید.
 :Printپروفایل ایجاد سند برای انجام عملیات چاپی
 :Webپروفایل ایجاد سند برای صفحات وب
 :Deviceپروفایل ایجاد سند برای انواع دستگاه  های الکترونیکی مانند تلفن همراه
 :Video And Filmپروفایل ایجاد سند برای انجام خروجی های ویدیویی و تلویزیونی
 :Basic RGBپروفایل پایه برای ایجاد اسناد مانیتوری
نکته
با استفاده از گزینه  Browseامکان باز کردن سایر پروفایل های آماده نیز وجود دارد.
٤ــ در بخش  Number of Artboardsمی توانید تعداد صفحات گرافیکی یا بوم های موجود در یک سند را
تنظیم نمایید.به همین دلیل با تنظیم بیش از یک صفحه گزینه  Spacingفعال خواهد شد که با استفاده از آن می توان
فواصل بین بوم ها را تنظیم کرد.
 ٥ــ از لیست باز شوی  Sizeبا توجه به پروفایل انتخاب شده ،اندازه های متفاوتی در اختیار کاربر قرار
می گیرد .هرچند که در بخش  Widthو  Heightمی توان به صورت  Customیا سفارشی نیز ابعاد پهنا و ارتفاع را
تنظیم کرد.در همین بخش  Unitواحد اندازه گیری Orientation ،عمودی یا افقی بودن صفحه و باالخره Bleed
فضای امن ناحیه چاپ صفحه را از باال ( ،)Topپایین( ،)Bottomچپ ( )Leftو راست ( )Rightتنظیم می کند.
با کلیک بر روی عالمت زنجیر و باز کردن آن چه تغییری در هنگام انجام تنظیمات ناحیه
 Bleedاتفاق می افتد؟
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 ٦ــ بر روی گزینه باز شوی  Advancedکلیک کرده تا تنظیمات پیشرفته تری برای ایجاد یک سند جدید در
اختیار شما قرار گیرد:
:Color Modeتعیین مد یا حالت رنگ برای سند مورد نظر که برای اسناد ایجاد شده برای مانیتور یا
تلویزیون از  RGBو برای اسناد چاپی از  CMYKاستفاده می شود ضمن اینکه از  Grayscaleنیز برای حالت
رنگ خاکستری استفاده می کنیم.
:Raster Effectتعیین کیفیت یا تفکیک پذیری( )Resolutionصفحات در اسناد با ساختار پیکسلی یا
 Rasterاز آن استفاده می شود.
 :Preview Modeاز این گزینه برای پیش نمایش اسناد در حالت برداری ( ،)Vectorپیکسلی ()Pixel
و خروجی چاپ ( )Overprintاستفاده می شود.
:Align New Objects To Pixel Gridتراز بندی عناصر موجود در صفحه برای هماهنگی با خطوط
شبکه راهنما را انجام می دهد.
٧ــ پس از انجام تنظیمات فوق بر روی دکمه  Okکلیک کرده تا فایل جدید بر روی صفحه نمایش داده شود.
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4ــ2ــ فرمت های مختلف فایل های تصویری
فرمت یا قالب بندی یک فایل به روش ذخیره اطالعات موجود در یک فایل گفته می شود .بطوریکه فایل های
با فرمت های مختلف می توانند دارای اطالعات ودر عین حال حجم فایلی متفاوتی باشند.
یکی از عواملی که معموال ً در تعیین فرمت یک فایل مؤثر است نوع استفاده ای است که از فایل مورد نظر

در گرافیک های مختلف می شود .به عنوان مثال وقتی می خواهیم یک تصویر را در یک صفحه وب مورد استفاده

قرار دهیم برای اینکه فایل تصویری مورد نظر سریع تر دانلود شود ،از فرمت های فایلی استفاده می شود که حجم
فایلی کمتری داشته باشند که مناسب ترین فرمت ها برای این منظور فرمت های تصویری  JPG، Gifو  Pngمی باشند.

5ــ2ــ ذخیره فایل ها در فرمت های مختلف
وقتی فایلی در محیط نرم افزار ایجاد می شود و یا اسناد آماده مورد ویرایش قرار می گیرند ،در پایان الزم است
اطالعات موجود در سند مربوطه ذخیره گردد که برای این منظور می توانید از دستور ( Save (Ctrl+Sبرای ذخیره و
یا از دستور ( Save As (Shift+Ctrl+Sبرای ذخیره مجدد سند با نام و مسیر دلخواه استفاده نمایید .این دستورات
در تمامی نرم افزار های مشابه دیگر نیز وجود دارند اما نکته قابل توجهی که در مورد این دو دستور باید مدنظر داشت
آنست که با ذخیره فایل با این دو دستور ،ساختار برداری نرم افزار و ماهیت تمامی عناصر موجود در سند اصلی حفظ
می شود به طوریکه می توان دوباره آنها را در نرم افزار  Illustratorباز کرده و مورد ویرایش قرار داد.
بنابراین در حین کار یا در پایان انجام عملیات با یک پروژه گرافیکی با یکی از دستورات فوق عمل ذخیره فایل با
پسوند پیش فرض نرم افزار  Illustratorیعنی  1 Aiیا سایر پسوندهای سازگار با این نرم افزار یعنی EPS،PDF،FXG
و  SVGصورت خواهد گرفت .تمامی این پسوندها به دلیل ساختار برداری ،سازگار با  Illustratorبوده وقابل
بازشدن و ویرایش در این نرم افزار می باشند.
1ــ5ــ2ــ ذخیره فایل با فرمت SVG
این فرمت زبانی برای توصیف گرافیک  2بعدی و برنامه های گرافیکی در  XMLاست .این تکنولوژی
مخفف کلمات  Scalable Vector Graphicsمی باشد و از آن برای ایجاد گرافیک های برداری در صفحات وب
استفاده می شود ضمن اینکه با بزرگنمایی روی عکس های  SVGکیفیت آنها تغییری نمی کند .با استفاده از این
تکنولوژی جدید حجم عکس ها کاهش یافته و کیفیت آنها در کلیه سایزها حفظ می شود.
 Adobe illustratorــ١
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 SVGنسخه  1.1در ژانویه  2003برای ّاولین بار توسط  W3Cتوصیه شد .شرکت های Sun ،Adobe

 Apple, IBM, Kodakازجمله شرکت هایی بودند که بر روی این پروژه کار کرده اند .همچنین فرمت  SVGZنسخه
فشرده شده  SVGاست.
هنگامی که سند مورد نظر خود را با فرمت  SVGذخیره می کنید ،پس از باز شدن پنجره ذخیره سازی فایل
و کلیک بر روی دکمه  Saveپنجره تنظیمات  SVGباز خواهد شد که می توانید با انتخاب گزینه های مورد نظر عمل
ذخیره سازی فایل مربوطه با فرمت مورد نظر را انجام دهید .در ادامه بیشتر در مورد این فرمت صحبت خواهیم
کرد( .شکل ٤ــ)2

شکل ٤ــ2ــ پنجره تنظیمات ذخیره فایل با فرمت SVG

2ــ5ــ2ــ ذخیره فایل با فرمت PDF
فرمت ّ PDFاولین بار توسط شرکت  Adobeطراحی شده و مخفف  Portable Document Formatبوده

و به معنای فرمت سند قابل انتقال است .امروزه اکثر کتاب های الکترونیکی با این فرمت عرضه می شوند .فایل های
 PDFدقیقاً با همان صفحه بندی ،فونت و عکس های موجود در مانیتور ،چاپ می شوند.

در هنگام ذخیره فایل با این فرمت نیز پنجره تنظیمات فایل باز خواهد شد که شامل قسمت های زیر است.

(شکل  ٥ــ)2
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شکل  ٥ــ2ــ پنجره تنظیمات ذخیره فایل با فرمت PDF

3ــ5ــ2ــ ذخیره فایل با فرمت EPS
فایل  EPSمخفف ( )Encapsulated Post Scriptمی باشد ،یک فایل رابط بین نرم افزارهای گرافیکی است.
فایل  PSیا همان  Post Scriptهمان طور که از نامش پیداست ،نوع خاصی از فایل است که بعد از پردازش توسط
نرم افزار گرافیکی و به هنگام گرفتن خروجی ،به این زبان برگردانده می شود و مترجم آن به صورت سخت افزار در
دستگاه چاپ (پالتر ،پرینتر ،دستگاه های چاپ دیجیتال) قرار دارد .منظور از پسوند یا عالمت  Post Scriptکه
معموال ً روی پالترها یا دستگاههای چاپ دیده می شود این است که در داخل این دستگاه سخت افزار مترجم Post

 Scriptوجود دارد .که البته این دستگاه ها معموال ً گرانتر از نوع معمولی خودشان هستند .وظیفه این تکنولوژی ،که

در دهه هشتاد توسط شرکت  Adobeابداع شد ،این است که اطالعات تصویری از قبیل خطوط و فونت را با کیفیت
بسیار باالتر از سیستم  Bitmapچاپ کند.
این روش زمانی کاربرد دارد ک ه بخواهید این فایل ها را بین نرم افزارهای گرافیکی جابجا کنید.
مثال :بردن یک نقشه خطی (وکتور) از  AutoCADبه یک نرم افزار گرافیکی مثل Photoshop ، Illustrator،
 CorelDrawو یا یک فایل وکتوری از  Illustratorبه  Photoshopو غیره .برای ذخیره سند در محیط Illustrator
توسط فرمت  EPSنیز با زدن دکمه  Saveپنجره تنظیمات  EPSباز خواهد شد که شامل گزینه های زیر است( .شکل  ٦ــ)2
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شکل  ٦ــ2ــ پنجره تنظیمات ذخیره فایل با فرمت EPS

 ٦ــ٢ــ  Artboardو کاربرد آن
همان طور که در ابتدای فصل اشاره شد ،نرم افزار  ،Illustratorجزو آن دسته از نرم افزار هایی است که در
یک فایل امکان قرار دادن چند بوم یا صفحه کاری را دراختیار طراحان و کاربران خود قرار می دهد.این امکان در
پروژه های چند صفحه ای که طراح الزم است از چند صفحه برای خروجی نهایی استفاده نماید ،یک ویژگی محسوب
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شده و امکان مدیریت منسجم ،در دسترس و قابل کنترل تری را فراهم خواهد کرد .به عنوان مثال در یک مجموعه
اوراق اداری که معموال ً شامل کارت ویزیت ،سربرگ و پاکت نامه است در ایجاد یک فایل جدید می توان از  3صفحه

یا  Artboardبرای یک فایل استفاده کرد.

١ــ  ٦ــ٢ــ اصول بکارگیری چند Artboard

حال که با مفهوم پروژه های چند صفحه ای و نحوه ایجاد آنها در  Illustratorآشنا شدید برای انجام عملیات

روی صفحات و مدیریت آنها در  Illustratorپنلی به نام  Artboardsقرار داده شده که توسط آن امکان نمایش صفحات

کاری ،ایجاد ،حذف و جابجایی آنها فراهم شده است(.شکل ٧ــ )٢ضمناً فضای کاری  Layoutنیز که از زیر منوی

 Workspaceمنوی  Windowدر دسترس است از جمله فضاهای کاری اختصاصی است که پنل  Artboardsرا برای
مدیریت هرچه بهتر چیدمان عناصر در یک پروژه گرافیکی در اختیار طراحان قرار می دهد.

شکل 7ــ2ــ مدیریت صفحات کاری

نکته

برای تغییر اندازه ،جابجایی و یا حذف یک بوم می توانید از ابزار (Shift+0) Artboard Tool

نیز استفاده نمایید .برای این منظور با ابزار  Artboardبر روی صفحه مورد نظر کلیک کرده تا فعال
شود .در این حالت امکان تغییر اندازه صفحه و با زدن کلید  Deleteاز نوار کنترل یا صفحه کلید،
امکان حذف آن فراهم می شود.
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نکته

نحوه چیدمان ،تعداد سطرها و فضای بین صفحات کاری می توانید از منوی پنل
برای تغییر ٔ

 ،Artboardsدستور  Rearrange Artboardsرا اجرا نمایید( .شکل ٩ــ)٢

نکته

شکل  8ــ2ــ پنجره نحوه چیدمان ،تعداد سطرها و فضای بین صفحات

برای حرکت بر روی صفحات ،کافی است عالوه بر پنل  ،Artboardsاز بخش Artboard
 Navigationموجود در نوار وضعیت ( )Status Barپنجره نرم افزار نیز استفاده نمایید.

7ــ2ــ آشنایی با فضاهای کاری مختلف
یکی از امکانات این نرم افزار فضاهای کاری ( )Workspaceمختلفی است که در اختیار کاربر قرار
می دهد تا کاربر بتواند با توجه به فعالیت های مد نظر خود در محیط نرم افزار از محیط کاری اختصاصی آن استفاده
نماید.برای قرار گرفتن در فضای کاری مورد نظر از منوی  Windowزیر منوی  Workspaceرا انتخاب نمایید.
(شکل 9ــ)٢
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شکل 9ــ2ــ فضاهای کاری مختلف

همان طور که مشاهده می نمایید فضاهای کاری متفاوتی در این قسمت قرار گرفته اند.
که از مهمترین آنها می توان به:
 :Automationفضای کاری برای خودکار سازی عملیات در Illustrator
 :Essentialفضای کاری اصلی و پیش فرض با نمایش اکثر پنل های مورد نیاز برنامه
:Layoutفضای کاری که از آن برای مشاهده چیدمان عناصر موجود در یک پروژه استفاده می شود
 :Paintingفضای کاری نقاشی به همراه پنل های مورد نیاز
 :Painting and Proofingفضای کاری نقاشی و تصحیح رنگ و چاپ
:Tracingفضای کاری اختصاصی برای مدیریت تبدیل تصاویر پیکسلی به برداری
 :Typographyفضای کاری مربوط به تایپ متن و پنل های تنظیمی مربوط به آنها
 :Webفضای کاری مربوط به طراحی صفحات وب و امکانات مورد نیاز در این زمینه
البته توجه داشته باشید که با درگ کردن پنل ها در هر یک از فضاهای کاری برنامه می توان آنها را به صورت
شناور در صفحه قرار داد .بنابراین پس از اینکه یکی از فضاهای کاری مورد نظر را باز کرده و آنرا مطابق با نیاز
خود تنظیم کردید ،با استفاده از منوی  Windowو زیر منوی  Workspaceو اجرای دستور ،New Workspace
امکان ذخیره فضای کاری مورد نظر نیز وجود دارد.
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با کدامیک از دستورات زیر منوی  workspaceمی توان پنل ها را به حالت ّاولیه برگرداند؟

 ٨ــ2ــ استفاده از خط کش در Illustrator
از آنجایی که در انجام بسیاری از پروژه های گرافیکی نیاز به انجام اندازه گیری های دقیق در هر بخش وجود
دارد ،این نرم افزار نیز مانند سایر نرم افزار های گرافیکی دارای خط کش و ابزارهای اندازه گیری اختصاصی برای
انجام کارهای مختلف است.
در شروع کار برای فعال کردن خط کش از منوی  Viewگزینه  Rulersو سپس گزینه  Show Rulersرا
کلیک نمایید ،البته این گزینه در دفعه بعد به  Hide Rulersتغییر یافته و باعث مخفی شدن خط کش ها خواهد شد.
برای سرعت عمل بیشتر برای آشکار یا مخفی کردن خط کش ها می توانید ازکلید میانبر  Ctrl+Rاستفاده کنید.
قبل از اینکه از خط کش استفاده نمایید الزم است مبدأ اندازه گیری خط کش با تصویر مورد نظر تنظیم گردد.
برای این منظور اشاره گر ماوس را به محل تالقی خط کش افقی و عمودی

برده و در نقطه تالقی کلیک نمایید.

در این حالت با پایین نگه داشتن دکمه سمت چپ ماوس و درگ خطوط متقاطع نمایش داده شده به نقطه دلخواه از
تصویر ،نقطه صفر خط کش عمودی و افقی با محل مورد نظر از تصویر تنظیم می شود( .شکل 10ــ)2

شکل 10ــ2ــ تنظیم نقطه صفر خط کش ها با گوشه باال از تصویر

١ــ  8ــ2ــ تغییر تنظیمات خط کش
یکی دیگر از مواردی که قبل از کار با خط کش الزم است تنظیم گردد تعیین واحد اندازه گیری خط کش
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است .برای این منظور یکی از راه های زیر را انجام دهید:
روی یکی از خط کش ها کلیک راست نمایید تا منوی انتخاب واحد اندازه گیری خط کش باز شود سپس
واحد مورد نظر را انتخاب کنید.

شکل ١١ــ2ــ تغییر واحد اندازه گیری با کلیک راست روی خط کش

از منوی  Edit | preference| Unitsرا انتخاب کنید تا پنجره زیر باز شود(.شکل ١٢ــ)2

شکل 12ــ2ــ پنجره تنظیم واحد خط کش

در پنجره باز شده فوق از بخش  Unitواحد اندازه گیری مورد نظر را تعیین کنید.
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9ــ2ــ ابزار اندازه گیری یا Measure Tool
از این ابزار برای اندازه گیری بین دونقطه و همچنین زوایای موجود در یک تصویر استفاده می شود .برای
اینکه عمال ً کار با این ابزار را یاد بگیرید به مثال زیر توجه کنید:
١ــ فایل دلخواهی را باز نمایید.

٢ــ ابزار  Measure Toolرا انتخاب کنید.
٣ــ روی تصویر از یک نقطه دلخواه به نقطه ای دیگر در صفحه درگ نمایید .به این ترتیب مختصات نقطه
شروع ،فاصله بین دو نقطه و همچنین زاویه بین پاره خط و خط افق محاسبه شده و در پالت  Infoنمایش داده
می شود( .شکل 13ــ)2

شکل 13ــ2ــ ابزار اندازه گیری  Measure Toolو کاربردهای آن

10ــ2ــ خطوط و نقاط راهنما در Illustrator
در هنگام کار با ابزارهای ترسیمی و انجام امور تصویرسازی که نیاز به دقت و اندازه گیری های دقیق دارد
معموال ً عالوه بر خط کش ،از ابزارهای کمکی تحت عنوان خطوط و نقاط راهنما استفاده می نماییم.

از مهم ترین ویژگی این خطوط و نقاط کمکی آن است که اگرچه بر روی صفحه نمایش داده می شوند و کاربر را

در انجام عملیات بر روی تصویر کمک می نمایند ولی غیر قابل چاپ بوده در خروجی های چاپی نمایش داده نمی شوند.
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عمودی و با کلیک و درگ خطوط افقی یا عمودی به صفحه ،آنها را اضافه نمایید .از این خطوط می توان برای تنظیم
اندازه گیری های دقیق و تراز کردن لبه های عناصر موجود در تصویر به صورت دستی نیز استفاده کرد( .شکل 14ــ)2

شکل 14ــ 2ــ ایجاد خطوط راهنما روی تصویر

برای جابه جایی خطوط راهنما کافی است ابزار  Selectionرا انتخاب کرده سپس با درگ کردن خطوط
راهنما را به محل دلخواه انتقال دهید .البته دستور  View |Guides| lockGuidesباعث ثابت شدن خطوط راهنما
در صفحه شده و مانع جابه جایی آنها می گردد.
نکته

برای مخفی کردن خطوط راهنما از دستور  ،View|Guides|hide Guidesهمچنین

کلیدهای میانبر (; )Ctrl+استفاده کنید البته با فشردن مجدد این کلیدها دوباره خطوط راهنما نمایش
داده می شوند.
نکته

برای حذف یک خط راهنما آن را انتخاب کرده کلید  Deleteاز صفحه کلید را بفشارید

همچنین برای حذف تمام خطوط راهنما دستور  View|Guides|Clear Guidesرا اجرا نمایید.
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نکته

اگر در هنگام ایجاد خط راهنما کلید  Altرا نگه دارید خط راهنما افقی به عمودی (و بالعکس)
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تبدیل خواهد شد.
برای آشنایی بیشتر با این ابزار وکاربرد آن مراحل زیر را انجام دهید:
١ــ یک فایل جدید به اندازه  ١٠٢٤×٧٦٨ایجاد کنید.
٢ــ فایل مورد نظر را به سه بخش تقسیم کرده (با استفاده از خطوط راهنما) به طوری که ناحیه ّاول 200

پیکسل ،ناحیه دوم  500پیکسل و ناحیه سوم  68پیکسل باشد.

٣ــ درهریک از نواحی ،یک چهارضلعی به اندازه نواحی ایجاد شده ترسیم کنید.
عالوه بر خطوط راهنما که قبال ً با کاربردشان آشنا شدید ،یکی دیگر از ابزارهای کمکی  Illustratorدر

حین انجام عملیات ،نقاط راهنما هستند .این نقاط به صورت شبکه ای بر روی تصویر قرار گرفته و عناصرترسیمی و
انتخاب می توانند به این شبکه نقطه ای قفل شده یا متصل شوند و امکان انجام ترسیماتی دقیق تر و راحت تر را برای
طراح فراهم نمایند(.شکل 15ــ)2
برای نمایش نقاط راهنما بر روی تصویر از منوی  Viewگزینه  Show Gridرا اجرا کرده یا کلید میانبر ( ")Ctrl +
را اجرا کنید.

شکل 15ــ2ــ نقاط راهنما Grid
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نکته

برای چسبیدن محدوده های انتخاب و یا ابزارهای ترسیم به نقاط راهنما از منوی  Viewگزینه

 Snap to Gridرا فعال نمایید.
برای انجام تنظیمات دلخواه روی نقاط راهنما دستور  Edit|Preferences|Guides&Gridرا اجرا کرده
تا پنجره شکل 16ــ 2نمایش داده شود ،سپس تنظیمات مورد نظر را انجام دهید.

شکل 16ــ2ــ پنجره تنظیمات  Guidesو Grid

11ــ2ــ خطوط راهنمای هوشمند Smart Guides

در نرم افزار  Illustratorعالوه بر خطوط راهنمای معمولی ،امکان استفاده از خطوط راهنمای هوشمند

( )Smart Guidesنیز وجود دارد .با فعال کردن این گزینه خطوط راهنمای هوشمند ،در هنگام استفاده از ابزار های

ترسیمی و انتخاب ،در کنار اشاره گر ابزار ظاهر شده و عالوه بر کمک به هم راستا بودن و هم مرکز بودن با سایر اشیاء

و ...به طراح در چیدن بهتر عناصر گرافیکی در صفحه کمک می کنند .ضمن اینکه اطالعات مورد نیاز طراحان را

بر روی صفحه به صورت پویا و هوشمند نمایش می دهند(.شکل١٧ــ)٢

برای فعال شدن این خطوط در هنگام جابه جایی اشیاء گزینه  View|Smart Guidesرا فعال کنید .همچنین

کلیدهای میانبر  Ctrl+Uنیز سبب فعال یا غیر فعال شدن این خطوط می گردد.
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شکل ١٧ــ٢ــ خطوط راهنمای هوشمند

نکته
در هنگام استفاده از خطوط راهنمای هوشمند باید گزینه  View|Snap to Gridغیر فعال باشد.
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خالصه مطالب
تصاویری که در رایانه وجود دارند را می توان به دو دسته تصاویر برداری و تصاویر پیکسلی تقسیم بندی
کرد .ساختارتصاویر برداری یا  ،Vectorبر اساس بردارها و منحنی هایی است که بر اساس فرمول های ریاضی محاسبه
و ایجاد شده اند .بنابراین تغییر اندازه و بزرگ و کوچک کردن آنها هیچ تأثیری بر کیفیت تصویر یا ترسیم مورد نظر
ندارد .اساس تصاویر پیکسلی یا  Rasterهمان پیکسل ها هستند ،به طوری که با تغییر و ویرایش یک تصویر الزم است
گروهی از پیکسل ها مورد اصالح و ویرایش قرار گیرند و ویرایش تصاویر بر کیفیت آنها تأثیر می گذارد.
برای باز نمودن فایل ها کافی است به منوی  Fileرفته و سپس گزینه  Openرا انتخاب کنید .یک روش
سریع نیز برای باز کردن فایل ها دابل کلیک بر روی فضای خالی و خاکستری رنگ پنجره اصلی است.
از ویژگی های این نرم افزار امکان باز کردن یک سند با تعداد صفحات دلخواه ( )Artboardهمچنین
بخشی به نام  Bleedیا ناحیه نشتی است که حاشیه اطمینان برای برش خروجی نهایی در هنگام چاپ را تنظیم می کند.
فرمت یا قالب بندی یک فایل به روش ذخیره اطالعات موجود در یک فایل گفته می شود .به طوری که
فایل های با فرمت های مختلف می توانند دارای اطالعات و در عین حال حجم فایلی متفاوتی باشند.
مناسب ترین فرمت ها برای صفحات وب فرمت های تصویری  JPG، Gifو  Pngاست.
 Aiپسوند پیش فرض نرم افزار  Illustratorاست و همچنین این نرم افزار با پسوندهای EPS،PDF،FXG
و  SVGسازگار است.
فایل با فرمت  SVGفرمت زبانی برای توصیف گرافیک  2بعدی و برنامه های گرافیکی در  XMLاست.
فرمت  PDFمخفف  Portable Document Formatاست و به معنای فرمت سند قابل انتقال است.
فایل  EPSمخفف ( )Encapsulated Post Scriptمی باشد یک فایل رابط بین نرم افزارهای گرافیکی
است.
فضاهای کاری (  ) workspaceمحیط کاری اختصاصی کاربر است که با توجه به فعالیت های مد نظر
خود در محیط نرم افزار از آن استفاده می نماید.برای قرار گرفتن در فضای کاری مورد نظر از منوی window
زیر منوی  workspaceفضای کاری مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
برای فعال کردن خط کش از منوی  viewگزینه  Rulersو سپس گزینه  Show Rulersرا اجرا کنید.
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برای تنظیم واحد اندازه گیری روی یکی از خط کش ها کلیک راست نمایید تا منوی انتخاب واحد
اندازه گیری خط کش باز شود یا از منوی  Edit | Preference| Unitsرا انتخاب کنید.
از ابزار اندازه گیری یا  Measure Toolبرای اندازه گیری بین دونقطه و همچنین زوایای موجود در یک
تصویر استفاده می شود.
برای استفاده از خطوط راهنما  Guidesابتدا خط کش را فعال کرده سپس با انتقال اشاره گر به خط کش های
افقی یا عمودی و با کلیک و درگ خطوط افقی یا عمودی به صفحه اضافه می شوند.
برای نمایش نقاط راهنما ( )Gridبر روی تصویر از منوی  viewگزینه  Show Gridsرا اجرا کنید و برای
انجام تنظیمات دلخواه روی نقاط راهنما می توان از دستور  Edit|Preferences|Guides&Gridاستفاده کرد.
خطوط راهنمای هوشمند به کاربر در چیدن المان ها در صفحه کمک می کنند.برای فعال شدن این خطوط
در هنگام جابه جایی اشیاء گزینه  View|Smart Guidesرا فعال کنید.
…………………………………………………………………..
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واژه نامه
 Lockپیشرفته

قفل شدن

Advanced

اندازه گیری

 Measureترازبندی

Align

پیش نمایش

 Previewاتوماتیک

Automation

تصحیح

 Proofingاصلی

اخیر ًا

Basic

 Recentنقشه بیتی

تفکیک پذیری

Bitmap

 Resolutionناحیه نشتی

Bleed

خط کش

 Rulerپایین

Bottom

زبان برنامه نویسی

 Scriptمرور کردن

Browse

 Selectionتمیز کردن

Clear

انتخاب
نمایش

 Showسفارشی

هوشمند

 Smartحذف کردن

چسباندن

Custom
Delete

 Snapویرایش کردن

فاصله گذاری
الگو

 Spacingجلوه
 Templateدر محفظه قرار دادن

ترسیم

Edit
Effect
Encapsulated

 Tracingضروری
 Typographyقالب

فن چاپ

 Unitخاکستری

واحد

Essential
Format
Gray

برداری

 Vectorراهنما

Guide

نمایش

 Viewارتفاع

Height

پهنا

 Widthمخفی

Hide

فضای کاری

 Workspaceچیدمان

Layout

…………………………………………………………………..
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پرسش های چهار گزینه ای
١ــ کدامیک از نرم افزارهای زیر مختص کار با تصاویر پیکسلی است؟
الف)Corel draw

ب)Illustrator

ج)Photoshop

د)Freehand

٢ــ اساس کار با تصاویر  Bitmapچیست؟
الف)پیکسل

ب)بردار

ج)منحنی

د)هرسه مورد

٣ــ کدام جمله درست نیست؟
الف) تعداد پیکسل زیاد کیفیت تصویر را باال می برد.
ب) تراکم پیکسلی زیاد باعث از بین رفتن جزئیات در هنگام بزرگ کردن تصویر می شود.
ج) در گرافیک برداری تغییرات در تصویر تأثیری بر کیفیت آن ندارد.
د) گرافیک برداری مناسب کارهای ترسیمی است نه تصویری.
٤ــ کدامیک از پروفایل های زیر در پنجره  Newبرای ایجاد اسناد مانیتوری به کار می رود؟
الف)Print

ب) Device

ج) Video and Film

د) Basic RGB

  ٥ــ فرمت پیش فرض فایل های Illustratorچیست؟
الف)EPS

ب)SVG

ج)AI

د)IlS

 ٦ــ این فرمت زبانی برای توصیف گرافیک  2بعدی و برنامه های گرافیکی در  XMLاست.
الف)SVG

ب)EPS

ج)TIF

د)JPG

٧ــ کلید میانبر دستور  Openکدام است ؟
الف)Ctrl+O

ب) Alt+P

ج)Alt+O

د) Ctrl+P

 ٨ــ کلید میانبر دستور  Save Asکدام است ؟
الف)Ctrl+S

ب) Shift+Ctrl+S

ج)Alt+S

د) Ctrl+Alt+P

٩ــ فضای کاری پیش فرض نرم افزار کدام است؟
الف)Automation

ب)Essentials

ج)Layout

د)Painting

10ــ گزینه  Work Spaceدر کدام منو قرار دارد؟
الف)Edit
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ب)View

ج)Window

د)Select
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11ــ ابزار  Measure Toolاطالعات اندازه گیری را در کدام پنل نمایش می دهد؟
ب)Measure

الف)Navigator

ج)Info

د)Color

١٢ــ کلید میانبر نمایش یا مخفی کردن نقاط راهنما  Gridچیست؟
الف)Ctrl+G

ب) Shift+Ctrl+G

ج) ;Ctrl +

د) "Ctrl +

١٣ــ برای استفاده از خطوط راهنمای هوشمند کدام گزینه باید غیر فعال باشد؟
		
الف)Snap

ب)Snap to Guides

		
ج)Snap to Grid

د)نیازی به غیر فعال کردن گزینه ای نیست

…………………………………………………………………..

خودآزمایی
١ــ تصاویر پیکسلی و برداری را تعریف کرده و تفاوت آنها را توضیح دهید.
٢ــ چند نرم افزار که تصاویر پیکسلی و یا برداری تولید می کنند را نام ببرید.
٣ــ پیکسل را تعریف کنید.
٤ــ تغییرات روی تصاویر برداری و پیکسلی چه تفاوتی دارد؟
 ٥ــ چرا افزایش تعداد پیکسل ها در گرافیک پیکسلی به میزان چشمگیری حجم فایل ها را افزایش می دهد؟
 ٦ــ به چه روش هایی می توان یک فایل تصویری را در  Illustratorباز کرد؟
٧ــ کاربرد گزینه  Preview modeدر پنجره  Newچیست؟
 ٨ــ از چه فرمت های فایلی برای وب استفاده می شود؟
٩ــ فرمت  EPSرا توضیح دهید.
10ــ سه نمونه از فضاهای کاری ( )WorkSpaceدر محیط  Illustratorرا نام ببرید.
11ــ منویی که با کلیک راست روی خط کش ها ظاهر می شود چه کاربردی دارد؟
12ــ کار دستور  Lock Guidesچیست؟
…………………………………………………………………..
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کار عملی
١ــ فایل جدیدی به اندازه  A4به شکل افقی با چهار صفحه کاری برای نمایش در مانیتور با حالت پیکسلی
و کیفیت  Ppi 300ایجاد کنید.
٢ــ فایل دلخواهی را باز کرده سپس آن را با فرمت های  JPG ،GIFو  PNGذخیره نمایید ،سپس اطالعات
این فایل ها را با هم مقایسه کنید.کدام یک از فرمت ها حجم بیشتری ذخیره کرده و کدام یک دارای حجم فایلی
کمتری است؟
٣ــ فایل فوق را بافرمت  PDFجهت  Acrobat 8ذخیره نمایید.
٤ــ نقاط راهنما را به گونه ای نمایش دهید که در پشت تصاویر قرار گیرد.
…………………………………………………………………..

پژوهش
١ــ در مورد مزایای فرمت  SVGنسبت به فرمت های  JPGو GIFاطالعاتی را جمع آوری کرده و در کالس
ارائه دهید.
٢ــ اطالعاتی در مورد  Gripper Margin ،Bleedو  Slugدر چاپ جمع آوری کرده و آن را در کالس
ارائه دهید.
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نظری
2

واحد کار سوم:

ایجاد اشیاء ( )Objectدر نرم افزار
Adobe Illustrator

اهداف رفتاری :
از هنر جو انتظار می رود در پایان این واحد کار:
مفهوم مسیر را توضیح دهد.
انواع نقاط در یک مسیر را نام ببرد و تفاوت آنها را بیان کند.
روش های ایجاد مسیر را نام ببرد.
نحوه ایجاد ،ویرایش و تغییر مسیر را با ابزارهای ترسیمی بیان کند.
نحوه استفاده از ابزارهای  Penرا در محیط نرم افزار بیان کند.
بتواند در محیط نرم افزار ،اشکال پایه را ترسیم و تنظیم نماید.

ساعت

عملی
٦
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1ــ3ــ آشنایی با  ،pathانواع و کاربرد آن

همان طور که قب ًال در نرم افزار های برداری گفتیم ،این نرم افزار از بردار ها ،خطوط و منحنی هایی تشکیل

شده اند که با محاسبات ریاضی ،موقعیت  Xو  Yشیء ،تغییرات اعمال شده بر روی آنها ،جابه جایی و بسیاری موارد

مشابه دیگر ،محاسبه و اجرا می گردد .اساس کار این نرم افزار ها بر پایه مسیر یا  pathاست .مسیر ها مجموعه ای از
خطوط می باشند ،که از نقاطی به نام  Anchor pointsیا نقاط لنگری تشکیل شده اند .وجود نقاط بر روی مسیر در

حقیقت قابلیت انعطاف و تغییر شکل مورد نظر را به طراح یا کاربر می دهد.

در یک مسیر به فاصله بین هر دو نقطه ،یک قطعه مسیر ( ) Path Segmentمی گوییم بنابراین می توان گفت

مسیرها مجموعه ای از قطعه مسیرهایی می باشند که اساس و ساختار آنها را نقاط تشکیل می دهند.قطعه مسیرها
می توانند به صورت منحنی یا خطوط مستقیم ترسیم شوند.

شکل 1ــ3ــ قطعه مسیر و نقاط لنگری

در نرم افزار برداری  Illustratorابزار های ترسیم مسیر مختلفی وجود دارد که با استفاده از آنها می توان
مسیرها و اشکال مختلفی را ترسیم کرد ما در ادامه به بررسی تعدادی از این ابزار ها و کاربرد آنها می پردازیم.

2ــ3ــ کار با  Pencil Toolو انجام تنظیمات آن

یکی از ابزار های ترسیم مسیر است که از آن برای انجام ترسیمات خطی آزاد استفاده می شود.

برای ترسیم مسیر با ابزار Pencilمراحل زیر را انجام دهید:
١ــ ابزار Pencil

٢ــ آن را
نکته

به محل ترسیم برده و با درگ کردن اقدام به ترسیم شیء مورد نظر نمایید.

چنانچه در هنگام ترسیم توسط ابزار  Pencilکلید  Altرا پایین نگه دارید یک مسیر بسته

ایجاد خواهد شد.
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نکته

چنانچه بر روی یک مسیر ترسیم شده مجدد ًا از ابزار  Pencilاستفاده نمایید توسط این ابزار

می توان عمل  Reshapeیا تغییر شکل مسیر قبلی را انجام داد( .شکل 2ــ) 3

شکل 2ــ3ــ تغییر شکل یک مسیر با pencil

با دابل کلیک بر روی ابزار  Pencilدر جعبه ابزار ،پنجره تنظیمات آن باز می شود ( شکل3ــ ) 3که شامل گزینه های
زیر است.

شکل 3ــ3ــ پنجره تنظیمات ابزار Pencil

در بخش باز شده از قسمت  Tolerancesمی توان تنظیمات زیر را انجام داد:
 :Fidelityبا استفاده از این گزینه می توان میزان دقت ابزار را در هنگام ترسیمات تعیین کرد به طوری که
با افزایش این مقدار ،ابزار دقت خود را از دست داده و عالوه بر کاهش تعداد نقاط ،قطعه مسیرهای ترسیمی نیز نرم تر
می شوند.در حالی که با کاهش مقدار آن ،ترسیم با همان دقت موردنظر طراح ایجاد می شود( .شکل 4ــ)3
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شکل 4ــ3ــ تغییر مقدار Fldelity

 :Smoothnessبا استفاده از این گزینه می توان میزان نرم شدن و انحنای اعمال شده در هنگام استفاده
از این ابزار را تعیین کرد و مقدار آن بین  0تا  100قابل تغییر است.در حداقل مقدار ،تعداد نقاط افزایش یافته و
میزان نرم شدن قطعه مسیر ها نیز کاهش می یابد و برعکس در حداکثر مقدار ،تعداد نقاط کاهش یافته و بر میزان نرم
شدن قطعه مسیرها افزوده خواهد شد ( .شکل 5ــ)3

شکل 5ــ3ــ تغییر مقدار Smoothness

عالوه بر دو گزینه گفته شده ،در بخش  Optionsمی توانید گزینه های زیر را نیز انتخاب نمایید:
 :Fill New Pencil Strokesبا انتخاب این گزینه هنگام ترسیم جدید ،رنگ پرکننده ای که در ترسیم
قبلی برای شکل انتخاب کرده ایم ،در ترسیم جدید نیز وجود خواهد داشت .با غیر فعال کردن این گزینه برای هر ترسیم
جدید رنگ پرکننده قبلی از بین رفته و شکل بدون رنگ خواهد بود.
 :Keep Selectedانتخاب این گزینه باعث خواهد شد پس از ترسیم ،طرح مورد نظر به حالت انتخاب
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شده باقی بماند.
 : Edit Selected Pathsانتخاب این گزینه باعث می شود کاربر بتواند پس از ترسیم با استفاده از
 Pencilمسیر مورد نظر را ویرایش کند.

3ــ3ــ ابزار Pen

ابزار  Penیکی از ابزارهای ترسیمی نرم افزار  Illustratorاست که مهم ترین کاربرد این ابزار ،ترسیم اشکال

توسط مسیرها است .همان طور که می دانید مسیر ها ( )Pathsبه مجموعه ای از نقاط مرتبط به هم گفته می شود که

هر یک از این نقاط قابلیت ویرایش و تغییر داشته و همین ویژگی انعطاف بسیار زیادی را در هنگام ترسیم اشکال به

کاربران و طراحان می دهد .ضمن اینکه نقاط موجود
در مسیرها می توانند سبب ارتباط بین خطوط مستقیم

یا منحنی شوند(.شکل 6ــ)3
شکل 6ــ3ــ مسیرها و نقاط اتصال دهنده آنها

نقاطی که در یک مسیر سبب ارتباط خطوط به یکدیگر می شوند شامل دو گروه زیر می باشند:

نقطه گوشه ( :)Corner Pointنقاطی هستند که سبب اتصال مسیر ها به یکدیگر به صورت تند و

زاویه دار می شوند .این نقاط می توانند عالوه بر ارتباط دو خط مستقیم ،خطوط منحنی به مستقیم را نیز به یکدیگر
متصل نمایند.

نقطه منحنی( :)Smooth Pointاین نقاط بر خالف نوع قبلی سبب ارتباط دو مسیر به یکدیگر به صورت

نرم می شوند.

شکل 7ــ3ــ انواع نقاط در یک مسیر
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به طور کلی در هنگام ایجاد مسیر ها در اکثر نرم افزار های گرافیکی از جمله  Illustratorسه نوع نقطه ایجاد
می شود که عبارتند از:
١ــ نقاط متقارن االکلنگی ( :)Symmetricalنقاطی هستند که دستگیره های آنها حالت االکلنگی
داشته یعنی با باالرفتن یک دستگیره ،دستگیره مقابل پایین می رود ضمن اینکه با کشیدن یک دستگیره ،دستگیره
مقابل نیز برابر با آن کشیده می شود( .شکل    8ــ)3

شکل 8ــ3ــ نقاط Symmetrical

٢ــ نقاط نامتقارن االکلنگی ( :)Smoothنقاطی هستند که دستگیره های آنها حالت االکلنگی داشته یعنی
با باال رفتن یک دستگیره ،دستگیره مقابل پایین می رود اما با کشیدن یک دستگیره ،دستگیره مقابل هیچ گونه تغییری
نمی کند( .شکل 9ــ)3

شکل 9ــ3ــ نقاط Smooth

٣ــ نقاط نامتقارن غیراالکلنگی ( :)Cuspنقاطی هستند که دستگیره های آنها حالت االکلنگی نداشته و
با کشیدن یک دستگیره ،هیچ گونه تغییری دستگیره مقابل آنها پیدا نمی کند .به این نقاط منقاری یا شکسته نیز گفته
می شود( .شکل 10ــ)3
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شکل10ــ3ــ نقاط Cusp

4ــ3ــ نحوه ترسیم مسیر توسط ابزار Pen

حال که انواع نقاط در یک مسیر را آموختید ،به نحوه ترسیم مسیر و ایجاد نقاط مختلف توسط ابزار Pen

می پردازیم .برای این منظور کافی است پس از انتخاب این ابزار (کلید میانبر )Pدر نقطه مورد نظر بر روی صفحه

کلیک کنید .همان طور که مشاهده می کنید یک نقطه گوشه در ابتدای مسیر ایجاد می شود .حال اگر در ادامه در نقطه

دوم نیز کلیک کنید ،در این حالت نرم افزار نقاط اول و دوم را توسط یک پاره خط به یکدیگر متصل می کند .توجه

داشته باشید که اگر به جای کلیک ،از کلیک و درگ استفاده کنید به جای نقطه گوشه ،این بار دستگیره هایی ظاهر
می شوند که باعث ایجاد یک نقطه منحنی خواهند شد.

به عنوان مثال فرض کنید بخواهیم یک مسیر به شکل  Sایجاد کنیم برای این منظور الزم است مراحل زیر

را انجام دهید( :شکل ١١ــ)٣
١ــ ابزار pen

را انتخاب کنید.

٢ــ در اولین نقطه کلیک و درگ نمایید تا یک نقطه منحنی ایجاد شود.

٣ــ در دومین نقطه نیز کلیک و درگ نمایید تا نقطه منحنی اول به نقطه منحنی دوم متصل شود .البته در
هنگام درگ الزم است دستگیره حاصل از نقطه منحنی دوم را به سمت پایین درگ نمایید.

شکل 11ــ3ــ نحوه ترسیم یک مسیر به شکل S
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از آنجایی که در هنگام ترسیم مسیرها باید امکان اضافه کردن ،حذف و یا تغییر نقاط به یکدیگر وجود داشته
باشد ،می توان با کلیک بر روی ابزار  Penو سپس پایین نگه داشتن دکمه ماوس باعث باز شدن زیر ابزار های آن شد.
در این حالت برای اینکه تمامی ابزار های زیر مجموعه  penدر دسترس باشد بهتر است پس از باز شدن زیر منوی
مربوطه بر روی عالمت فلش سمت راست زیر منو کلیک نمایید تا این مجموعه ابزاری به صورت یک پنل قابل
جابه جایی در دسترس طراح باشد( .شکل12ــ)3

شکل 12ــ3ــ مجموعه ابزارهای زیر گروه Pen

همان طور که مشاهده می کنید در این زیر منو یا پنل اختصاصی ،برای حذف نقاط از مسیر ابزار
Delete Anchor Point

را انتخاب کرده و بر روی نقطه مورد نظر کلیک کنید .در مقابل برای اضافه

کردن نقطه نیز ابتدا ابزارAdd Anchor Point

را انتخاب کرده سپس بر روی  Strokeیا مسیر مورد نظر

کلیک کنید ضمن اینکه برای تبدیل نقاط به یکدیگر می توان از ابزار Convert Anchor Point
نکته

برای تبدیل نقاط به یکدیگر ،عالوه بر ابزار  ،Convert Anchor Pointاز نوار کنترل برنامه

و از بخش
نکته

استفاده کرد.

نیز می توان استفاده کرد.

در هنگام استفاده از ابزار  Penبا پایین نگه داشتن دکمه  Altاین ابزار به ابزار

 Convert Anchor Pointتبدیل شده و سبب تبدیل نقاط به یکدیگر می شود.

5ــ3ــ ویرایش مسیرها در Illustrator
در  Illustratorبرای اینکه بتوان نقاط موجود در مسیر ها را مشاهده یا ویرایش کرد می توانید از ابزار
Direct Selection
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اشکال یا همان  Strokeکلیک کنید ،در این حالت نقاط موجود در یک مسیر قابل مشاهده و دستگیره های موجود
آنها در اختیار کاربر قرار می گیرد که می توان با درگ کردن دستگیره های نقاط ،اقدام به ویرایش و تغییر شکل آنها
کرد( .شکل 13ــ)٣

شکل 13ــ3ــ دستگیره های تغییر در یک مسیر

نکته

همانطور که مشاهده کردید ،در هنگام ترسیم یک نقطه منحنی توسط ابزار  Penبه طور

پیشفرض نقاط  Symmetricalایجاد میشوند ،در حالیکه هنگام استفاده از ابزار Direct Selection
و درگ کردن دستگیره های نقطه منحنی مورد نظر ،نقاط  Symmetricalبه نقاط Smooth
تبدیل می شوند البته با پایین نگه داشتن کلید  Altمشاهده خواهید کرد که این ابزار به شکل
در می آید که در این حالت می توان با گرفتن دستگیره ها ،نقطه منحنی مورد نظر را به
یک نقطه  Cuspتبدیل کرد.

6ــ3ــ آشنایی با  Fillو Stroke

در ترسیمات انجام شده در نرم افزار های برداری ،معمو ًال دو بخش در هر ترسیم مشاهده می شودکه شامل

 Fillیا بخش پرکننده و  Strokeیا خط دور است.

منظور از  Fillیا بخش پرکننده یک ترسیم ،یک رنگ ،1الگو 2یا شیب رنگی 3است که داخل شکل ترسیمی را

تشکیل می دهد و بخش  Strokeنیز خط دور قابل مشاهده یک شی ء ،یک مسیر یا خطوط تشکیل دهنده در یک
گروه نقاشی 4را شامل می شود که شما می توانید پهنا و رنگ آن را تنظیم نمایید.عالوه بر این امکان ترسیم خط چین
 Colorــ١

 Patternــ٢

 Gradientــ٣

 Live Paint groupــ٤
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یا خط های دور با سبک های مختلف وجود دارد.
در پایین جعبه ابزار برنامه ،دو مربع قرار دارد که برای تنظیم رنگ  Fillو  Strokeاز آنها استفاده می شود.
(شکل14ــ )3برای تنظیم رنگ ،کافی است بر روی هریک از مربع ها دابل کلیک کرده سپس در پنل باز شده رنگ
دلخواه را انتخاب نمایید.البته برای تعیین رنگ عالوه بر این روش ،می توان با کلیک بر روی رنگ یکی از پنل های
 Control, Color Swatches, Gradient panel, Swatch libraryاقدام به تعیین رنگ مورد نظر کرد.

شکل14ــ3ــ تنظیم رنگ  Strokeو Fill

در پایین مربع های رنگ پرکننده و خط دور نیز سه مربع دیگر قرار گرفته که اولین مربع از سمت چپ ،برای

اعمال رنگ یکنواخت ،مربع دوم برای اعمال رنگ طیفی یا شیب رنگ و مربع سوم نیز برای بدون رنگ کردن

محدوده پرکننده یا خط دور اشیاء استفاده می شود.
نکته

با انتخاب یک ترسیم و با کلیک در پنل  ،Colorرنگ مورد نظر به شکل اعمال می شود ضمن

اینکه با  Shift+Clickدر این پنل نیز مد رنگی آن تغییر خواهد کرد.
نکته

برای انتخاب رنگ  Fillو  Strokeدر نوار کنترل

  ،چنانچه از

 Shift+Clickاستفاده نمایید پنل تنظیم کننده رنگ برای تعیین رنگ مورد نظر نمایش داده خواهد شد.

7ــ3ــ آشنایی با ابزار Width Tool

گاهی در هنگام ترسیم مسیرها با اشکالی مواجه می شویم که دارای خط دورها یا خطوط ترسیمی هستند که

دارای پهنای متغیری در طول مسیر است .یکی از ابزارهای پرکاربرد در هنگام ترسیم مسیر ها که توسط آن می توان

ضخامت های مختلف و متغیری به یک قطعه مسیر یا  Strokeاعمال کرد ،ابزار  Width Toolاست که با کلید ترکیبی
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 Shift+Wنیز در جعبه ابزار برنامه فعال می شود.

برای آشنایی هرچه بیشتر با این ابزار و کاربرد های آن مراحل زیر را انجام دهید:

١ــ با استفاده از ابزار های ترسیم مسیر مانند  Penقطعه مسیر دلخواهی ترسیم نمایید.

٢ــ از جعبه ابزار برنامه ،ابزار  Width Toolرا انتخاب کنید.

٣ــ اشاره گر ماوس را بر روی نقطه دلخواهی از مسیر قرار دهید تا در کنار اشاره گر عالمت  +ظاهر شود.

٤ــ با کلیک و درگ در نقطه مورد نظر مشاهده خواهید کرد در این نقطه دستگیره هایی ظاهر می شود که با

درگ به سمت بیرون ،موجب افزایش یکسان ضخامت مسیر در نقطه مورد نظر و با درگ به سمت داخل ،ضخامت
ایجاد شده به صورت یکسان کاهش می یابد.ضمن اینکه با پایین نگه داشتن کلید  Altدر هنگام استفاده از این ابزار

می توان دستگیره های مورد نظر را در یک جهت تغییر داده و به صورت غیر یکسان موجب تغییر ضخامت مسیر
شد( .شکل ١٥ــ)3

شکل 15ــ٣ــ تغییر ضخامت مسیر

توجه داشته باشید که توسط ابزار  Width toolامکان اضافه کردن بیش از یک نقطه به یک مسیر برای ایجاد

ضخامت های متفاوت نیز وجود دارد.

 8ــ3ــ استفاده از مسیرهای آماده

برای ترسیم شکل های ترسیمی آماده ،ابزارهای مختلفی وجود دارد که امکان ترسیم آزاد یا تنظیمی این ابزارها

در  Illustratorفراهم شده است که در ادامه به بررسی تعدادی از آنها می پردازیم.

 :Line Toolاز این ابزار برای ترسیم خط با طول ،زاویه و ضخامت مشخص استفاده می شود.برای

ترسیم خط کافی است پس از انتخاب ابزار ،در نقطه ای که قرار است به عنوان نقطه شروع خط باشد کلیک و درگ
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نمایید.ضمن اینکه برای تنظیم پهنای خط ،می توانید در نوار  Controlابزار ،پهنای مورد نظر خود را در بخش

Stroke Weight

وارد یا تنظیم نمایید.

چنانچه پس از انتخاب ابزار ،در نقطه شروع خط بر روی صفحه کلیک کنید پنجره تنظیمات آن باز شده (شکل

١٦ــ )٣که در بخش  Lengthطول خط و در بخش  Angleنیز زاویه خط مورد نظر تعیین می گردد .البته با انتخاب
گزینه  Fill Lineخط ترسیمی ،با رنگ جاری ( ،)Fillترسیم خواهد شد.

شکل 16ــ3ــ ترسیم خط با استفاده از پنجره تنظیمات

با پایین نگه داشتن کلید  Shiftو  Altدر هنگام ترسیم  Lineچه اتفاقی خواهد افتاد؟
عالوه بر ابزار  ،Lineیک گروه ابزاری نیز وجود دارد که از آنها برای ترسیم اشکالی مانند مربع و مستطیل،
دایره و بیضی ،چند ضلعی ،اشکال ستاره ای و  Flareاستفاده می شودکه برای باز شدن این گروه ،اشاره گر را بر روی
ابزار  Rectangleبرده و با پایین نگه داشتن دکمه ماوس ،آنها را نمایش دهید .برای آشنایی هرچه بیشتر با این
ابزار ها ،در ادامه به کاربرد هریک از آنها می پردازیم( .شکل ١7ــ)٣

شکل 17ــ 3ابزارهای ایجاد مسیرهای آماده
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 :Rectangle Toolاز این ابزار برای ترسیم مستطیل و مربع استفاده می شود .برای ترسیم یک
چهار ضلعی الزم است مراحل زیر را انجام دهید:
١ــ ابزار  Rectangle Toolرا انتخاب کنید.
٢ــ در نقطه دلخواه بر روی صفحه کلیک و درگ کنید تا چهار ضلعی مورد نظر ترسیم شود.
نکته

نکته

برای ترسیم مربع هنگام استفاده از این ابزار الزم است کلید  Shiftرا پایین نگه دارید.

چنانچه بخواهید یک چهارضلعی با اندازه مشخص ترسیم کنید پس از انتخاب ابزار

 Rectangle Toolبر روی صفحه جایی که می خواهید نقطه گوشه و باالی چهارضلعی قرار بگیرد،
کلیک کنید تا پنجره تنظیمات باز شود (شکل 18ــ ،)3سپس پهنا ( )Widthو ارتفاع ( )Heightموردنظر
را وارد کرده و بر روی دکمه  Okکلیک کنید تا چهارضلعی مورد نظر با اندازه مشخص ترسیم شود.

شکل 18ــ3ــ ترسیم چهار ضلعی با استفاده از پنجره تنظیمات

 :Rounded Rectangle Toolاز این ابزار برای ترسیم چهار ضلعی با گوشه های گرد استفاده می شود.
برای ترسیم با اندازه مشخص با این ابزار نیز مشابه روش قبلی پس از انتخاب ابزار بر روی صفحه کلیک کنید تا پنجره
مربوطه باز شود (شکل ١٩ــ ،)٣سپس عالوه بر پهنا و ارتفاع ،الزم است برای تنظیم میزان گردی گوشه ها در بخش
 Corner Radiusعدد مورد نظر را وارد کنید.
63

کاربر Illustrator

شکل 19ــ3ــ ترسیم چهار ضلعی با استفاده از پنجره تنظیمات

نکته

با استفاده از گزینه  styleدر نوار  Controlمی توان یک شیوه یا سبک خاص به مسیر اعمال

کردکه در این حالت امکان تغییر رنگ مسیر با استفاده از گزینه  colorوجود ندارد .برای تغییر رنگ
الزم است مقدار  Styleبر روی گزینه

قرار داشته باشد(.شکل 20ــ) 3

شکل 20ــ3ــ پنجره انتخاب  Styleبرای خط

 :Ellipse Toolاز این ابزار برای ترسیم دایره و بیضی استفاده می شود .برای ترسیم دایره هنگام استفاده
از این ابزار کلید  Shiftرا پایین نگه دارید( .شکل 21ــ) 3
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شکل 21ــ3ــ ترسیم دایره و بیضی

نکته

در صورتی که پس از انتخاب ابزار  Ellipseنیز بر روی صفحه کلیک کنید می توانید در

پنجره باز شده با وارد کردن پهنا و ارتفاع ،یک دایره یا بیضی با اندازه مشخص ترسیم نمایید( .شکل
22ــ)3
به نظر شما در پنجره تنظیمات  ،Ellipseپهنا و ارتفاع مربوط به چه چیزی را وارد می کنید؟

شکل 22ــ3ــ ترسیم بیضی و دایره با پنجره تنظیمات

 :Polygon Toolبا استفاده از این ابزار امکان ترسیم چند ضلعی با تعداد اضالع و زاویه مشخص،
فراهم می شود که در حالت معمول با درگ بر روی صفحه چند ضلعی مورد نظر ترسیم می گردد ولی چنانچه بخواهید
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تنظیمات ابزار باز شود .پس از وارد کردن اعداد مورد نظر و کلیک بر روی دکمه  Okچند ضلعی مربوطه ایجاد
خواهد شد.

شکل 23ــ3ــ ترسیم چندضلعی با پنجره تنظیمات

 : Star Toolابزاری برای ترسیم چند ضلعی های ستاره ای است .برای استفاده از این ابزار ابتدا آن
را انتخاب کرده سپس بر روی صفحه درگ کنید .البته برای ترسیم یک شکل ستاره ای با تعداد پرهای مشخص نیز
کافی است این ابزار را انتخاب کرده و بر روی صفحه کلیک نمایید تا پنجره تنظیمات آن باز شود سپس در بخش
 ،Radius1فاصله مرکز تا نقاط داخلی و در بخش  Radius2نیز فاصله مرکز تا نقاط خارجی ستاره تعیین می شود.
در ضمن در بخش  Pointsنیز تعداد پرهای تشکیل دهنده شکل ستاره ای مورد نظر تعیین می گردد.

شکل 24ــ3ــ ترسیم ستاره با پنجره تنظیمات
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کارگاه ترسیم اشکال ()Workshop
با استفاده از اشکال پایه و ابزارهای موجود در  ،Illustratorپروانه زیر را طراحی کنید.

شکل 25ــ3

ابزارهای مورد استفادهCovert Anchor Point Tool ،Direct Selection Tool ،Selection Tool :
 ،Polygon ،Ellipseو  Penو ابزارهای رنگآمیزی
مراحل انجام کار
١ــ یک فایل جدید با اندازه  ١٠٢٤  × ٧٦٨پیکسل ایجاد کنید.
٢ــ با استفاده از ابزار  Polygonسه مثلث به شکل زیر ترسیم کنید.

شکل 26ــ3
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٣ــ با استفاده از ابزار

) ،Direct Selection Tool (Aمثلث بدن پروانه را به شکل زیر تغییر دهید.

شکل 27ــ3

٤ــ با استفاده از ابزار

 Covert Anchor Point Toolنقاط گوشه مثلث های مربوط به بال های پروانه

را به نقطه منحنی تبدیل کنید .همین عمل را بر روی دو نقطه مثلث مربوط به بدن پروانه نیز انجام دهید.

شکل 28ــ3

5ــ در ادامه با ابزار  ،Ellipseچشم پروانه و دایره های روی بال های پروانه را ترسیم نمایید.
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شکل 29ــ3

 6ــ خطوط مربوط به شاخک ها و بدن پروانه را نیز با ابزار  Penیا ابزار  Arcبه شکل زیر ترسیم کنید.

شکل 30ــ3

٧ــ در پایان شکل ترسیم شده را به دلخواه رنگ آمیزی نمایید و آن را با فرمت  Aiبا نام  butterflyذخیره
کنید.
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شکل 31ــ3

 :Flare Toolیکی از ابزار هایی است که جزء ابزار های اختصاصی  Illustratorبوده و به لحاظ کارکرد
شبیه جلوه  Lens flareدر نرم افزار  Photoshopاست که توسط آن می توان به تصویر ،یک جلوه نور همراه با
پرتوهای آن اضافه کرد.

شکل  32ــ3ــ ایجاد جلوه نور با ابزار Flare
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ابزار  Flareیک شی ء نورانی با حلقه ،هاله نور و تعدادی پرتو ایجاد می کند که در این میان ،شیء ایجاد شده
دارای یک نقطه مرکزی و یک نقطه انتهایی است که توسط دستگیره های این نقاط ،می توان موقعیت شیء و حلقه
را تعیین کرد .دستگیره مرکزی در مرکز روشنایی شیء قرار داشته که پرتوهای نورانی از این نقطه شروع می شود.
(شکل 33ــ)٣

شکل 33ــ3ــ ترسیم حلقه نورانی Flare

9ــ3ــ نحوه ترسیم شیء با ابزار Flare
١ــ ابزار  Flareرا انتخاب کنید.

٢ــ دکمه ماوس را پایین نگه دارید ،برای اینکه نقطه مرکزی ِشیء مشخص شود و برای تنظیم اندازه از مرکز
شیء نورانی ،درگ کنید تا اندازه شیء ،اندازه هاله و زاویه چرخش پرتوها تعیین گردد.

٣ــ دکمه ماوس را مجدد ًا فشار دهید تا اشیاء نورانی بیشتری به صفحه اضافه گردد.توجه داشته باشید این

اشیاء ،وقتی جلوه بهتری دارند که روی اشیاء دیگر قرار گیرند.
٤ــ توجه داشته باشید که در هنگام پایین نگه داشتن دکمه ماوس با کلید های جهت نما می توان پرتوها را

اضافه و کم کرد و عالوه بر این با دکمه ~ می توان به صورت تصادفی ،حلقه های مختلفی را بر روی صفحه قرار داد.

10ــ3ــ نحوه ایجاد یک گروه نقاشی ()Live Paint Bucket
در بعضی از پروژه های گرافیکی ،گاهی اوقات نیاز به آن است که در مسیرهای پیچیده و ترکیبی ،اقدام به
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رنگ آمیزی زیر مسیرها و زیر بخش های تشکیل دهنده مسیر اصلی نماییم.برای این منظور بهترین روش گروه بندی
اشیاء در قالب یک مجموعه است.
یکی از ابزارهایی که توسط آن میتوان ،ابتدا یک مسیر را به بخشهای تشکیل دهنده آن تقسیم کرده و سپس این

زیر بخشها را رنگآمیزی کرد ،ابزار  Live Paint Bucketاست.کاربرد اصلی این ابزار برای رنگ آمیزی اشکال

بر پایه  Faceو  Edgeمیباشد.منظور از  ،Faceسطوح مشترک مسیرهاست که میتواند توسط نرمافزار به عنوان زیر

مسیرهای مستقل رنگ آمیزی شود و عالوه بر این  Edgeنیز خطوط یا لبههایی هستند که در هنگام استفاده از ابزار Live

 Paint Bucketمیتوانند به عنوان خطوط تقسیم کننده مسیر آنها را به بخشهای مستقل قابل رنگ آمیزی تبدیل نمایند.

در حقیقت کار با این ابزار مانند رنگ آمیزی یک کتاب یا آبرنگی کردن یک طرح بدون رنگ است.

به عنوان مثال فرض کنید یک دایره را با دوخط عمود برهم بخواهیم رنگ آمیزی کنیم برای این منظور الزم
است مراحل زیر را انجام دهیم:
١ــ ابتدا با ابزار انتخاب ،مسیرهای مورد نظر را انتخاب نمایید.
٢ــ به منوی  Objectو زیر منوی  Live paintرفته و دستور ( Make (Alt+Ctrl+Xرا اجرا کنید .در
این حالت یک کادر با هشت دستگیره در اطراف اشکال گروه بندی شده ظاهر می شود که عالوه بر امکان جابه جایی،
می توان آنها را به صورت گروهی تغییر اندازه نیز داد.

٣ــ از جعبه ابزار برنامه ،ابزار ( Live Paint Bucket (Kرا انتخاب کرده و بر روی بخش های مختلف،

مسیرها با رنگ های مختلف کلیک کنید( .شکل 34ــ)٣
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نکته

پس از مرحله انتخاب مسیرها ،می توان بدون دستور  makeو به طور مستقیم نیز با ابزار

 ،Live Paint Bucketبر روی زیر مسیرها با رنگهای مختلف کلیک کرده و آنها را رنگ آمیزی کرد.

چند شکل دلخواه که در بخش هایی با یکدیگر همپوشانی دارند ترسیم نمایید آیا با ابزار

 Live Paint Bucketامکان رنگ آمیزی این بخش های مشترک نیز وجود دارد؟

11ــ3ــ نحوه پاک کردن یک اثر هنری ()Erase Artwork

در نرم افزار  ،Illustratorدو ابزار کاربردی برای پاک کردن ترسیمات وجود دارد که توسط آنها می توان

بخشی یا ناحیه مشخصی از اثر هنری مورد نظر را پاک کرد.

ابزار  : Eraser Tool Pathاین ابزار برای پاک کردن بخشی از یک مسیر مورد استفاده قرار می گیرد.

این ابزار زمانی مفید است که بخواهید یک مسیر کامل را به یک قطعه مسیر محدود کنید عالوه بر این ،این ابزار برای
مسیرهای ترکیبی ،مسیرهای داخلی گروه های نقاشی و حتی مسیرهای برشی 1کاربرد دارد.
برای استفاده از این ابزار مراحل زیر را انجام دهید:
١ــ ترسیم مورد نظر را انتخاب کنید.
را انتخاب نمایید.

٢ــ ابزار Eraser Tool Path

٣ــ برای پاک کردن بخشی از مسیر ،کافی است در امتداد مسیر مورد نظر توسط این ابزار درگ نمایید.
ابزار  : Eraser Toolاز این ابزار نیز برای پاک کردن بخشی از یک ترسیم یا پاک کردن کامل شیء
ترسیمی استفاده می شود.
برای پاک کردن کامل یک ترسیم توسط  Eraser Toolمراحل زیر را انجام دهید:
١ــ اشیاء مورد نظر را انتخاب کنید.
٢ــ ابزار Eraser Tool

را انتخاب نمایید.

٣ــ در اطراف محدوده شیء یا اشیاء مورد نظر درگ کنید.
البته برای ایجاد خطوط عمودی ،افقی و مایل ،در هنگام استفاده از ابزار ،کلید  Shiftرا پایین نگه دارید.
 Clipping Pathــ١
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ضمن اینکه اگر در هنگام استفاده از ابزار ،کلید  Altرا پایین نگه دارید و یک محدوده چهارضلعی در اطراف اشیاء
ایجاد نمایید ،موجب پاک کردن کامل اشیاء داخل محدوده خواهید شد(.شکل 35ــ)3
در صورت عدم انتخاب اشیاء در صفحه کاری ،استفاده از ابزار فوق چه نتیجه ای در بر دارد؟

شکل 35ــ3ــ ابزار  Eraser Tool Pathو  Eraserبرای پاک کردن هر قسمت از گروه اشیاء

12ــ3ــ آشنایی با ابزار Shape Builder
از این ابزار در نرم افزار  Illustratorبرای ساخت اشکال به سه روش ادغام و تجزیه و حذف استفاده
می شود.به طوری که توسط این ابزار می توان چند مسیر مختلف را با هم ادغام و یک مسیر ترکیبی ایجاد کرد .ضمن
اینکه این ابزار می تواند چند مسیر را که در بخش هایی با یکدیگر هم پوشانی دارند بر اساس لبه و محدوده های تشکیل
شده به زیر مسیرهای آنها تجزیه کند ،منظور از  Edgeیا لبه قسمتی از مسیر است که با هیچ مسیر دیگری اشتراک
نداشته و مفهوم محدوده یا  Regionنیز به مسیرهای بسته موجود در اشکال ترسیمی گفته می شود.عالوه براین با
حذف لبه ها و محدوده های مورد نظر نیز می توان شکل جدید ایجاد کرد.
1ــ12ــ3ــ نحوه ایجاد اشیاء با Shape Builder
١ــ با استفاده از ابزار  ،Selectionمسیرهای مورد نظر برای ایجاد اشکال جدید را انتخاب کنید.
٢ــ ابزار Shape Builder

را انتخاب نمایید.

٣ــ برای تجزیه یا شکستن مسیرها به زیر مسیرهای تشکیل دهنده آنها توسط این ابزار،پس از انتقال اشاره گر
بر روی لبه یا محدوده مورد نظر به حالت هاشور خورده در آمده که با کلیک در این قسمت ،شیء تجزیه یا شکسته
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خواهد شد(.شکل 36ــ )3البته پس از اتمام کار می توانید از ابزار  Selectionبرای جداکردن ،مسیرهای ایجاد  شده
استفاده نمایید.

شکل 36ــ3ــ تجزیه یا شکستن مسیرها با ابزار Shape Builder

در صورتی که بخواهید ،مسیرها با یکدیگر ادغام شوند ،کافی است به جای مرحله قبل ،پس از انتخاب
 ،Shape Builderدر امتداد مسیرهای مورد نظر درگ نمایید با رها کردن دکمه ماوس ،مسیرهای مورد نظر ،ادغام
خواهند شد( .شکل ٣7ــ)٣

شکل 37ــ3ــ ادغام مسیرها با ابزار Shape Builder

نکته
چنانچه در هنگام استفاده از ابزار  ،Shape Builderکلیک  Altرا پایین نگه داشته و بر   روی
زیر مسیرها کلیک کنید موجب حذف آنها خواهد شد .با این روش نیز میتوان اشکال جدید ایجاد کرد.
2ــ12ــ3ــ تنظیم خصوصیات Shape Builder
برای این منظور بر روی ابزار مورد نظر دابل کلیک کرده تا پنجره مربوطه باز شود( .شکل ٣8ــ)3
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شکل 38ــ3ــ پنجره تنظیمات ابزار Shape builder

همان طور که در پنجره تنظیمات  Shape Builderمشاهده می کنید گزینه های زیر وجود دارد:
 :Gap Detectionتشخیص میزان فاصله بین اشیاء در هنگام استفاده از ابزار
 :Consider Open Filled Path As Closedتوجه به مسیر های باز و قرار دادن یک الیه نامرئی
برای تبدیل آنها به محدوده یا مسیر بسته
 :In Merge Mode,Clicking Stroke Splits The Pathبا انتخاب این گزینه ،در صورت کلیک
بر روی دور خط ها ،عمل تقسیم مسیر صورت می گیرد.

 :Fillبا انتخاب این گزینه و رفتن اشاره گر ابزار بر روی مسیر ،عالمت هاشور نشان داده خواهد شد.

:Highlight Stroke When Editableبا انتخاب رنگ این گزینه ،دور خط های قابل ویرایش شیء

مورد نظر با رفتن اشاره گر ابزار بر روی آنها ،به رنگ انتخاب شده در می آیند.

13ــ3ــ نحوه ایجاد مسیرهای ترکیبی( ) Compound Path

به طور کلی  Compound Pathیا مسیر ترکیبی به مسیری گفته می شود که از ترکیب دو یا چند مسیر دیگر
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ساخته شده است.

یکی از ویژگی های مسیرهای ترکیبی در هنگام ساخت آنها،اعمال مشخصات پایین ترین مسیر به سایر مسیرها

و عالوه بر این حذف بخش مشترک مسیرهاست .برای اینکه بیشتر با این دستور و کاربرد آن آشنا شوید مراحل زیر

را انجام دهید:

نحوه ساخت یک :Compound Path

١ــ دو یا چند مسیر را که با یکدیگر همپوشانی دارند انتخاب کنید.

٢ــ به منوی  Objectو زیر منوی  Compound Pathرفته و دستور )  Make (Ctrl+8را اجرا کنید.
(شکل 39ــ)3

نکته

شکل 39ــ3ــ ایجاد مسیرهای ترکیبیCompound Path

برای بازیابی مسیرهای اولیه یک  Compound Pathکافی است به منوی  Objectو

زیر منوی  Compound Pathرفته و دستور ) Release(Alt + shift + Ctrl + 8را اجرا کنید.

14ــ3ــ اصول به کارگیری Pathfinder

در هنگام ترسیم مسیرها در  Illustratorو زمانی که این مسیرها با یکدیگر همپوشانی 1دارند می توان مسیرهای

ترکیبی مختلفی ایجاد کرد .برای این منظور کافی است از پنل  Pathfinderو امکانات بسیار ساده و آسان آن برای
ساخت این مسیرها استفاده نمایید.
برای اینکه بیشتر با این پنل و کاربردهای آن آشنا شوید مراحل زیر را انجام دهید:
١ــ مسیرهای همپوشانی شده را انتخاب کنید.
٢ــ پنل  Pathfinderرا ازمنوی  ،Windowفعال نمایید.
 Overlappingــ١
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٣ــ بر روی آیکن مورد نظر در پنل  Pathfinderکلیک کنید تا شکل دلخواه شما ایجاد شود(.شکل 40ــ)3
تمرین :با استفاده از ابزارهای  Ellipseو  ،Starشکل زیر را ایجاد کنید سپس این دو مسیر را با ابزار Selection
انتخاب کرده و با استفاده از پنل  ،Pathfinderو امکانات موجود در آن ،اشکال ترکیبی مختلفی را ایجاد کنید( .شکل 41ــ.)3

شکل 40ــ3ــ انتخاب دو مسیر

شکل41ــ3ــ انواع شیوه های ساخت اشکال با Pathfinder

نکته

به نظر شما چه تفاوتی بین  Mergeو Trimو  Uniteوجود دارد؟
با استفاده از دستور  Releaseمنوی پنل  Pathfinderمی توان ،مسیرهای اولیه و اشیاء

ترکیبی را بازیابی کرد.
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کارگاه ترسیم اشکال ()Workshop

با استفاده ازاشکال پایه و ابزارهای موجود در  Illustratorشکل مرغ زیر را طراحی کنید.

شکل 42ــ٣

ابزارهای مورد استفاده:
 Shape Builder ،Direct Selection tool ،Selection tool ،Polygon ،Ellipseو Line ،Live Paint

 Bucketو ابزارهای رنگآمیزی
مراحل انجام کار:

١ــ یک فایل جدید با اندازه  20×20سانتی متر ایجاد کنید.

٢ــ با استفاده از ابزار  Polygonو  Ellipseیک مثلث و دو دایره به شکل زیر ترسیم کنید.

شکل ٤٣ــ٣
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3ــ با استفاده از ابزار  ،Shape Builderو با پایین نگه داشتن کلید  ،Altگوشه مثلث را حذف کنید.

شکل ٤4ــ٣

٤ــ در حالی که ابزار  Shape Builderانتخاب شده است ،یک رنگ دلخواه را انتخاب کرده سپس با کلیک
درگ از دایره باالیی به دایره پایینی ،شکل ترکیبی زیر را ایجاد کنید.

شکل ٤5ــ٣

 5ــ در ادامه با ابزار  ،Ellipseمثلث های زیر را برای نوک و پاهای مرغ ،اضافه کرده و سپس با ابزار Shape
 ،Builderشکل ترکیبی زیر را ایجاد کنید.
80

واحد کار سوم :توانایی ایجاد  objectدر نرم افزار Adobe Illustrator

شکل ٤6ــ٣

 6ــ برای ساختن تاج مرغ نیز از ابزار  Starاستفاده کرده و درحالی که تمام نقاط تشکیل دهنده آن را با ابزار
 ،Direct Selection toolانتخاب کرده اید آنها را به نقطه منحنی تبدیل کنید.

شکل ٤7ــ٣

7ــ برای اضافه کردن پرهای مرغ نیز ابتدا با ابزار  Lineخطوطی را به شکل اضافه کرده سپس با ابزار
 Live Paint Buckerآن را رنگ آمیزی کنید.

شکل ٤8ــ٣
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  8ــ با استفاده از ابزار  Ellipseچشم مرغ را به شکل اضافه کرده تا ترسیم تکمیل شود .در پایان آن رابا نام

 Henبا پسوند  Aiذخیره کنید.

شکل ٤9ــ٣

تمرین :در قسمت قبل با نحوه طراحی ساده یک پرنده آشنا شدید حال شما به دلخواه چند نمونه دیگر از آنها

را با ابزارهای موجود در نرم افزار طراحی کنید.

15ــ3ــ اصول کار با انواع  Brushو انجام تنظیمات آن

قلم موهای موجود در برنامه  Illustratorاین امکان را برای طراحان ایجاد کرده است که با پنج دسته از

قلم موهای کاربردی خود شامل :قلم موی خطاطی (،)Calligraphicپخش کننده(،)Scatterهنری(،)Artمویی

( )Bristleو الگویی ( )Patternامکان ترسیم طرح های مختلف و جذابی را به شکلی بسیار ساده و راحت فراهم

آورد .یکی از نکات جالب در مورد قلم موهای این نرم افزار ،پویایی آنست که می تواند اثرات قبلی قلم موها با تنظیمات

جدید یک قلم ،به روز شود.

1ــ 15ــ3ــ نحوه اعمال قلم مو بر یک مسیر
١ــ مسیر مورد نظر خود را انتخاب کنید.

٢ــ در صورت غیر فعال بودن پنل  ،Brushesآن را با کلید  F5یا از منوی  Windowفعال نمایید.
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٤ــ چنانچه بر روی قلم مو درپنل  Brushesکلیک کنید قلم موی مورد نظر بر مسیر مورد نظر اعمال

می شود.البته می توان با درگ نیز قلم مو را بر مسیر اعمال کرد ضمن اینکه از نوار کنترل برنامه نیز این امکان وجود
دارد(.شکل  50ــ)3

شکل  50ــ3ــ پنل Brushes

2ــ15ــ3ــ انجام عملیات با قلم موی نقاشی()Paintbrush
ابزار  Paintbrushیکی از ابزار هایی است که توسط آن و با استفاده از قلم موهای پنل  Brushesو یا قلم موهای
دست ساخته طراحان،اقدام به اثرگذاری یک قلم مو بر روی صفحه کرد.برای استفاده از این ابزار مراحل زیر را دنبال کنید:

١ــ ابزار  Paintbrushرا انتخاب کنید.
٢ــ از پنل  Brushesیا از نوار کنترل یک قلم مو انتخاب کنید.
٣ــ با استفاده از قلم مو اقدام به ترسیم مسیر مورد نظر خود نمایید .توجه داشته باشید برای ایجاد یک مسیر
بسته الزم است پس از طراحی کلید  Altرا پایین نگه دارید تا نقطه ابتدا به انتها متصل شود.
3ــ15ــ3ــ نحوه ساخت یک قلم مو
چنانچه بخواهید قلم موی سفارشی و دست ساخته ای را ایجاد کنید الزم است مراحل زیر را انجام دهید:

١ــ طرح یا شکل دلخواهی را ترسیم نمایید و سپس آن را انتخاب کنید.
٢ــ در پنل  Brushesبر روی آیکن New Brush

در پایین پنل کلیک کنید.البته همین دستور را
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می توانید از منوی پنل نیز اجراکنید.هرچند درگ کردن طرح مورد نظر به پنل  Brushesنیز همین عمل را انجام
خواهد داد (شکل  51ــ.)3
٣ــ استفاده از قلم مو برای ترسیم مورد نظر با قلم طراحی شده ،که برای این منظور می توانید از کلیک یا
درگ بر روی صفحه استفاده نمایید.

شکل   51ــ3ــ نحوه ساخت قلم مو

کارگاه ترسیم اشکال
با استفاده از اشکال پایه و ابزار های موجود در  Illustratorبا استفاده از تکنیک برش ( )Cut Outشکل
یک شاتر دوربین را طراحی کنید.

شکل   52ــ3
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ابزار های مورد استفاده  Ellipse،Polygon،line، Selection Tool :و Shape Builder

مراحل انجام کار

١ــ یک فایل جدید با اندازه  1024*768ایجاد کنید.

٢ــ با استفاده از ابزار  Ellipseیک دایره با  500Px=Widthو  500Px=Heightو رنگ مشکی بدون دور

خط ایجاد کنید و آن را در وسط صفحه تراز بندی نمایید.سپس یک شش ضلعی با  100Px=Radiusو 6=Sides

و رنگ سفید ایجاد کرده و آن را در وسط دایره قرار دهید.

شکل   53ــ3

نحوه ترازبندی :

شکل   54ــ3

٣ــ با استفاده از ابزار  Lineکه دارای رنگ سفید و  Stroke   =10Pxمی باشد خطوطی را بر روی هریک
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از شش ضلع ،چند ضلعی به سمت بیرون ترسیم کنید تا شکل شاتر دوربین ایجاد شود.

شکل   55ــ3

٤ــ در ادامه فقط خطوط ترسیمی را با ابزار  Selectionو با پایین نگه داشتن کلید  Shiftانتخاب کرده سپس

از منوی  Objectو زیر منوی  Pathدستور  Outline Strokeرا اجرا کنید تا تمامی خطوط به یک مسیر ترکیبی

( )Compound Pathتبدیل شوند .سپس مجدد ًا با ابزار  Selectionو با پایین نگه داشتن کلید  ،Shiftشش ضلعی
و دایره را نیز به مسیر ترکیبی انتخاب شده اضافه کنید .در این حالت با فشردن کلید های ترکیبی  Shift+Mابزار

 Shape Builderرا فعال کرده سپس بر روی قطعات برش خورده دایره کلیک کنید تا با رنگ سفید پر شود.

شکل   56ــ3
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  ٥ــ در ادامه با ابزار  ،Selectionتک تک خطوط راانتخاب کرده و با زدن کلید  Deleteآنها را حذف کنید.

همین کار را بر روی شش ضلعی نیز انجام دهید و با زدن کلید  Deleteآن را حذف کنید تا شکل زیر بر روی صفحه

نمایش داده شود.

شکل   57ــ3

 ٦ــ بر روی شش ضلعی کلیک کرده تا کل شکل انتخاب شود ،سپس با زدن کلید  Deleteآن را حذف کنید،

اگرچه در این حالت بر روی صفحه چیزی دیده نمی شود ولی با ابزار  Selectionدر اطراف دایره درگ کنید تا

قطعات آن به حالت انتخاب در آید.

شکل   58ــ3
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٧ــ در پایان از پنل  Swatchبر روی رنگ مشکی کلیک کنید تا شکل نهایی ایجاد شود.
آیا روش دیگری هم برای ترسیم شکل فوق وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن جواب آن را
اجرا کنید.
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خالصه مطالب
مسیرها مجموعه ای از قطعه مسیرهایی Segment Pathبه صورت منحنی یا خطوط مستقیم هستند که
اساس و ساختار آنها را نقاط Anchor Pointتشکیل می دهد .برخی از ابزار های ترسیم مسیرعبارتند از:
ابزار  :Pencil Toolبرای انجام ترسیمات و مسیرهای آزاد استفاده می شود.با دابل کلیک به روی
این ابزار درجعبه ابزار پنجره تنظیمات آن باز می شود با استفاده از گزینه  Fidelityمی توان میزان دقت ابزار
را در هنگام ترسیمات تعیین کرد و با استفاده از گزینه  Smoothnessمی توان میزان نرم شدن و انحنارا
تعیین کرد.
ابزار  :Penبرای ترسیم اشکال توسط مسیرها استفاده می شود .برای حذف نقاط از مسیر ابزار
 ،Delete Anchor Pointبرای اضافه کردن نقطه نیز ابزار  Add Anchor Pointو همچنین برای
تبدیل نقاط به یکدیگر می توان از ابزار  Convert Anchor Pointاستفاده کرد.
نقاطی که در یک مسیر سبب ارتباط خطوط به یکدیگر می شوند شامل دو گروه هستند .نقطه گوشه
( )Corner Pointنقاطی هستند که سبب اتصال مسیر ها به یکدیگر به صورت تند و زاویه دارمی شوند،
نقطه منحنی( )Smooth Pointاین نقاط بر خالف نوع قبلی سبب ارتباط دو مسیر به یکدیگر به صورت
نرم می شوند.
نقطه منحنی ها شامل سه نقطه متقارن االکلنگی ( ) Symmetricalنقطه نامتقارن االکلنگی () Smooth
نقطه نامتقارن غیر االکلنگی ( )Cuspمی باشند.
در ترسیمات انجام شده در نرم افزار های برداری ،معموالً دو بخش در هر ترسیم مشاهده می شودکه شامل
 Fillیا بخش پرکننده و  Strokeیا خط دور است.
انواع شکلهای ترسیمیآماده عبارتند از  Line Toolترسیم خط با طول ،زاویه و ضخامت مشخص Rectangle
( Toolترسیم مستطیل و مربع) ( Tool Rounded Rectangleترسیم چهار ضلعی با گوشه های گرد)
( Ellipse Toolبرای ترسیم دایره و بیضی) ( Tool Polygonترسیم چند ضلعی با تعداد اضالع و زاویه
مشخص) ( Star Toolترسیم چند ضلعی های ستاره ای)  Lens flareکه توسط آن می توان به تصویر ،یک
جلوه نور همراه با پرتوهای آن را اضافه کرد.
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ابزار  Live Paint Bucketابتدا یک مسیر را به بخش های تشکیل دهنده آن تقسیم کرده و سپس این
زیربخش ها را رنگ آمیزی می کند.کاربرد اصلی این ابزار برای رنگ آمیزی اشکال بر پایه  Faceو Edge
است.
ابزار  Eraser Tool Pathبرای پاک کردن بخشی از یک مسیر مورد استفاده قرار می گیرد.
ابزار  Eraser Toolبرای پاک کردن بخشی از یک ترسیم یا پاک کردن کامل شیء ترسیمی استفاده
می شود.
ابزار  Shape Builderبرای ساخت اشکال به سه روش ادغام و تجزیه و حذف استفاده می شود.
 Compound Pathیا مسیر ترکیبی به مسیری گفته می شود که از ترکیب دو یا چند مسیر دیگر ساخته شده
است .برای بازیابی مسیرهای اولیه از منوی  Objectو زیر منوی  Compound Pathدستور Release
را اجرا کنید.
زمانی که مسیرها با یکدیگر همپوشانی دارند می توان مسیرهای ترکیبی مختلفی ایجاد کرد .برای این منظور
کافی است از پنل  Pathfinderو امکانات بسیار ساده و آسان آن برای ساخت این مسیرها استفاده کرد.
انواع قلم موهای موجود در برنامه  Illustratorعبارتند از :قلم موی خطاطی (،)Calligraphic
پخش کننده ( ،)Scatterهنری ( ،)Artمویی ( )Bristleو الگویی ()Patternکه امکان ترسیم طرح های
مختلف و جذابی را به شکلی بسیار ساده و راحت فراهم می آورند .برای انتخاب انواع قلم موها از پنل
 Brushesکه با کلید  F5یا از منوی  Windowفعال می شود استفاده کنید.
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واژه نامه
ساختن

 Makeاضافه کردن

مسیر

 Pathلنگر

قلم

 Penصفحه کاری

Add
Anchor
Artwork

مداد

 Pencilسطل

Bucket

نقاط

 Pointsسازنده

Builder

چند ضلعی
شعاع
چهارضلعی
محدوده

 Polygonبسته

Closed

 Radiusتبدیل

Convert

 Rectangleگوشه

Corner

 Regionشکسته

تغییر شکل

 Reshapeکشف

گرد شده

 Roundedلبه

قطعه

 Segmentبیضی

Cusp
Detection
Edge
Ellipse

شکل

 Shapeپاک کردن

Erase

لبه ها

 Sidesدقت ابزار

Fidelity

نرم
میزان نرم شدگی
ستاره
دور خط
سبک
ابزار انتخاب فرعی
جعبه رنگ
متقارن االکلنگی
حد خطا

 Smoothپر کردن
 Smoothnessروشنایی خیره کننده
 Starشکاف

Fill
Flare
Gap

 Strokesرنگ طیفی

Gradient

 Styleنگه داشتن

Keep

 Subselectionطول
 Swatchesعدسی
 Symmetricalکتابخانه
 Tolerancesزنده

Length
Lens
Library
Live
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پرسشهای چهارگزینه ای
١ــ با کدام یک از دستورات زیر می توان برای خط یک مسیر،یک رنگ دلخواه تعیین کرد؟
ب)Stroke Path

الف)Fill Path

ج)Clipping Path

د)Save Path

٢ــ توسط کدام ابزار می توان یک مسیر دلخواه ترسیم کرد؟
ب)Type Tool

الف)Line Tool

ج)Pen Tool

د)Hand Tool

٣ــ در شکل مقابل از چه نوع گره ای استفاده شده است؟
		
الف) Cusp

ب) Smooth

		
ج) Symmetrical

د)Node

٤ــ از کدام پالت برای مدیریت مسیرها استفاده می شود؟
الف)History

ب)Layer

ج)Path

د)Channel

 ٥ــ استفاده از کدام یک از ابزار های زیر تعداد گره های موجود بر روی یک مسیر را افزایش می دهد؟
		
الف) Freeform Pen

ب) Delete Anchor Point

		
ج) Add Anchor Point

د) Direct Selection

 ٦ــ در یک مسیر به فاصله بین هر دو نقطه ......می گویند.
ب) Segment Path

الف) Anchor Point

ج) Path

د)Distance

٧ــ برای ایجاد یک مسیر بسته کدام کلید به کار می رود؟
		
الف)Shift

ب)Ctrl

		
ج) Alt

د)دابل کلیک روی انتهای مسیر

 ٨ــ نقاطی که سبب اتصال مسیرها به یکدیگر به صورت تند و زاویه دار می شوند،چه نام دارند؟
الف) Cusp

ب) Symmetrical

ج) Smooth Point

د) Corner Point

٩ــ کدام ابزار جهت تغییر حالت نقاط لنگری در مسیر استفاده می شود؟
الف)

ب)

ج)

د)

10ــ برای تغییر مد رنگی در پالت رنگ  Colorکدام گزینه درست است؟
الف) Double Click
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ب) Shift+Click

ج) Alt+Shift

د) Ctrl+M
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11ــ در هنگام استفاده از ابزار  Flareدکمه های جهتی چه عملی انجام می دهند؟
الف) کم یا زیاد کردن اشعه ها

ب) کم یا زیاد کردن حلقه ها

		
ج) جابه جایی هاله نورانی

د) کوچک یا بزرگ کردن هاله نورانی

12ــ کلید میانبر برای دستور  Makeکدام است؟
الف) Ctrl+M

ب) Ctrl+X

ج) Alt+Ctrl+X

د) Alt+Ctrl+M

13ــ کدام گزینه برای ترکیب یا تجزیه مسیرها بکار می رود؟
		
الف) Path Finder

ب) Compound Path

		
ج) Shape Builder

د)Live Paint Bucket

14ــ کلید میانبر برای نمایش یا پنهان کردن پالت  Brushکدام است؟
الف) F5

ب) F7

ج) Alt+B

د)Ctrl+B

…………………………………………………………………..
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خودآزمایی
1ــ گزینه  Fidelityدر تنظیمات ابزار  Pencilچه عملی انجام می دهد؟
2ــ انواع نقاطی که در هنگام ایجاد مسیرها بوجود می آیند را نام برده و هریک را توضیح دهید.
3ــ به چه نواحی از اشکال  Fill , Strokeگفته می شود؟
4ــ در گروه ابزارهای ترسیمی گزینه  Flareچه عملی انجام می دهد؟
5ــ کاربرد ابزار  Live Paint Bucketچیست؟
6ــ دو ابزار برای پاک کردن اشیاء را نام ببرید.
7ــ ابزار  Shape Builderچه عملی انجام می دهد؟
  ٨ــ برای بازیابی مسیرهای اولیه بعد از اجرای  Compound Pathچه عملی انجام می دهید؟
٩ــ نحوه ساخت یک قلم موی جدید به سفارش کاربر را شرح دهید.
١٠ــ چند روش برای ایجاد مسیر وجود دارد؟ نام ببرید.
…………………………………………………………………..

کار عملی
1ــ شکل زیر را با استفاده از ابزارهای ترسیم مسیر ،اجرا کرده و عالوه بر خروجی  Aiاز آن خروجی Png
نیز تهیه کنید از ترسیم ایجاد شده یک کپی تهیه کرده سپس آن را با ابزار  Live Paint Groupرنگ آمیزی کنید.
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2ــ با استفاده از ابزار های ترسیم مسیر شکل زیر را اجرا کنید.

3ــ با استفاده از اشکال پایه ،و سایر ابزار های مورد نیاز ،ترسیمات زیر را اجرا کنید.
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4ــ اشکال زیر را با استفاده از ابزارهای  Pencilو سایر ابزارهای مورد نیاز ایجاد کنید .سپس با استفاده از
همین ابزار ،مشابه این اشکال تعداد دیگری به دلخواه ایجاد نمایید.

  ٥ــ با استفاده از یک دایره ،و به کمک ابزار  ،Penو سایر ابزارهای مورد نیاز شکل زیر را ایجاد کنید.
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اهداف رفتاری :
از هنر جو انتظار می رود در پایان این واحد کار:
انواع ابزارهای انتخاب در  Illustratorرا نام ببرد.
کاربرد هریک از ابزارهای انتخاب را توضیح دهد.
کاربرد ویژه دستور  Sameرا توضیح دهد.
تفاوت دستور  Deselectبا  Reselectرا بیان کند.
محدوده های انتخاب مختلف را ایجاد کرده و ذخیره کند.
کاربرد ویژه دستور  Transformرا توضیح دهد.

یک شیء را بتواند عم ًال در  Illustratorتغییرات دهد.

ساعت

عملی
15
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1ــ4ــ شناخت ابزارهای انتخاب و کاربرد های آنها

همانطور که در قسمتهای قبل گفتیم  Illustratorنرمافزاری است که مبنای کار آن بر پایه بردار ،منحنی و

قطعه مسیرهاست .بدین لحاظ اولین گام در هنگام ویرایش و انجام عملیات با مسیرها ،قابلیت انتخاب این مسیرها و اجزاء
تشکیل دهنده آنها است.

در  Illustratorابزارهای مختلفی با کاربردهای متفاوت برای این منظور طراحی شدهاند که هر یک از آنها در

موقعیت خاص خود کاربرد داشته و دارای ویژگیهای منحصر بهخود هستند .در  Illustratorابزارهایی که میتوانند عمل

انتخاب مسیرها و قطعه مسیرها را انجام دهند شامل  Selection ،Direct Selection ،Group Selection ،Lassoو
 Magic Wandاست .برای این که بیشتر با این ابزارها و کاربردشان آشنا شوید در ادامه به بررسی هر یک از آنها میپردازیم.

2ــ4ــ ابزار )Selection Tool (V

از این ابزار برای انتخاب کامل مسیر یا شیء ،جابهجایی و تغییر اندازه آن استفاده میشود به طوری که برای این

منظور کافی است بر روی شیء مورد نظر کلیک کنید ،در این حالت شیء به حالت انتخاب شده در میآید ،عالوه بر این

برای انتخاب گروهی مسیرها یا اشیاء مورد نظر نیز الزم است در اطراف آنها درگ نمایید.در این حالت مشاهده خواهید
کرد ،مجموعه اشیاء قرار گرفته در داخل محدوده به حال انتخاب درآمدهاند .الزم به توضیح است که از این ابزار برای

تغییر اندازه اشیاء نیز استفاده میشود.برای این منظور پس از کلیک بر روی شیء موردنظر ،در اطراف آن محدوده

چهارضلعی با هشت دستگیره ظاهر میشود که بهراحتی از طریق این دستگیره ها میتوان عمل تغییر اندازه شیء مورد نظر

را انجام داد .در صورتی که محدوده چهارضلعی در اطراف شیء نمایش داده نمی شود میتوانید به منوی  Viewرفته
و دستور  Show Bounding Boxرا اجرا نمایید یا از کلید های ترکیبی  Shift+Ctrl+Bاستفاده نمایید( .شکل1ــ)4
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نکته

برای انتخاب گروهی اشیاء به صورت جداگانه و کم یا اضافه کردن آنها از سایر اشیاء انتخاب

شده ،می توانید در هنگام استفاده از ابزار ،کلید  Shiftرا پایین نگه دارید .ولی برای انتخاب گروهی
به صورت یکجا ،توسط  Selectionدر اطراف آنها درگ نمایید( .شکل 2ــ)4

شکل2ــ4ــ انتخاب گروهی اشیاء توسط ابزار Selection Tool

نکته

برای انتخاب شیء ای که در زیر سایر اشیاء قرار دارد می توانید در هنگام استفاده از ابزار

 Selectionکلید  Ctrlرا پایین نگه دارید و سپس بر روی شیء باالیی کلیک کنید.البته توجه داشته
باشید در هنگام کار با سایر ابزار ها نیز اگر کلید  Ctrlرا فشاردهید ،ابزار  Selectionدر هنگام کار

فعال می شود.

شکل3ــ4ــ انتخاب شیء در زیر شیء دیگرتوسط ابزارSelection Tool
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3ــ4ــ ابزار )Direct Selection Tool(A
از این ابزار که به آن ابزار انتخاب مستقیم نیز گفته می شود برای انتخاب نقاط لنگری تشکیل دهنده یک مسیر
و حرکت دادن نقاط و دستگیره های یک مسیر استفاده می شود .ضمن اینکه توسط آن می توان زیر مسیرهای تشکیل
دهنده اشیاء را نیز انتخاب کرد( .شکل4ــ)4

شکل4ــ4ــ انتخاب بخشی از شیء توسط ابزار Direct Selection Tool

نکته

در هنگام کار با ابزار  Direct Selectionبا پایین نگه داشتن کلید  ،Shiftمی توان نقاط

انتخابی را به مجموعه نقاط انتخاب شده قبلی اضافه کرد.
نکته

برای انتخاب هر نقطه در مسیر کافی است بر روی نقطه مورد نظر کلیک کرده ضمن اینکه

برای انتخاب تعدادی از نقاط نیز به صورت گروهی ،کافی است در اطراف این نقاط توسط ابزار فوق
درگ نمایید در این حالت بخشی از یک مسیر به حالت انتخاب درخواهد آمد.

4ــ4ــ ابزار Group Selection Tool
این ابزار برای انتخاب گروهی هریک از مسیرهای تشکیل دهنده یک شیء استفاده می شود .معموال ً در

هنگام ترسیم یک مسیر ،ممکن است چند گروه از مسیرها موجب تشکیل شیء نهایی شوند این ابزار با هر بار
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کلیک،یک دسته از گروه های تشکیل دهنده شیء را انتخاب و به مجموعه انتخاب شده قبلی اضافه می کند .به
عنوان مثال به شکل زیر (شکل 5ــ )4توجه کنید .این شیء از دو گروه مسیر تشکیل شده به طوری که با اولین بار
کلیک ،گروه اول و با کلیک دوم در همین گروه (گروه انتخاب شده قبلی) ،مشاهده خواهید کردکه گروه دوم مسیرهای
تشکیل دهنده مسیر اصلی توسط ابزار  Group Selectionبه انتخاب قبلی اضافه خواهند شد.

شکل5ــ4ــ انتخاب شیء توسط ابزارGroup Selection Tool

نکته

اگر در هنگام استفاده از ابزار Direct Selection

ابزار به Group Selection

کلید  Altرا پایین نگه دارید این

تبدیل می شود.

  5ــ4ــ ابزار )Lasso(Q
در هنگام انتخاب مجموعه ای از مسیرها توسط ابزار  Selectionمی توانید از یک محدوده چهارضلعی
در اطراف آنها ،اقدام به انتخاب گروهی از اشیاء نمایید،اما گاهی اوقات اشیاء در بخش های مختلف صفحه
قرار داشته و نمی توان برای انتخاب آنها از محدوده چهارضلعی استفاده کرد.در این حالت مناسب ترین ابزار
 Lassoاست .توسط این ابزار می توان محدوده های آزاد در اطراف اشیاء مختلف برای انتخاب آنها ایجادکرد.
(شکل6ــ)4
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شکل6ــ4ــ انتخاب اشیاء توسط ابزارLasso

در شکل فوق برای انتخاب چند شکل توسط ابزار  lassoاز چه کلیدی استفاده شده است؟
اما یکی از کارهای اختصاصی ابزار  Lassoآن است که می تواند بخشی از یک مسیر را نیز با محدوده های
آزاد خود انتخاب نماید .برای این منظور کافی است در اطراف بخشی از مسیر مورد نظر که قرار است انتخاب شود
درگ نمایید با این عمل تنها نقاط موجود در محدوده مورد نظر به حالت انتخاب درخواهد آمد(.شکل7ــ) 4
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  6ــ4ــ ابزار )Magic Wand(Y
یکی از ابزارهای انتخاب کاربردی در  Illustratorابزاری بهنام عصای سحرآمیز است .بهطوری که با استفاده از
آن میتوان اقدام به انتخاب محدودههای رنگی مشابه در یک تصویر کرد .این ابزار دارای قابلیت ویژهای بوده بهطوریکه
با کلیک کاربر در یک ناحیه از ترسیم ،رنگ هایی انتخاب خواهند شد که مشابه رنگ نقطه انتخابی باشند .بنابراین به طور
ساده میتوان گفت این ابزار اختصاصاً برای انتخاب اشیاء بر اساس شباهت رنگی عمل میکند.

شکل 8ــ4ــ انتخاب اشیاء توسط ابزارMagic Wand

اگر قبل از استفاده از این ابزار بخواهید تنظیمات ابزار را انجام دهید کافی است بر روی ابزار دابل کلیک
نمایید در این حالت پنجره تنظیمات آن باز خواهدشد.

شکل9ــ4ــ پنجره تنظیمات ابزارMagic wand

همان طور که در این پنجره مشاهده می کنید گزینه های زیر وجود دارد:
 :Fill Colorانتخاب این گزینه سبب انتخاب بخش پرکننده ترسیم توسط ابزار می شود.
 :Toleranceمیزان دقت ابزار است به طوری که هر چه مقدار آن بیشتر باشد دقت ابزار کمتر شده در نتیجه
محدوده بزرگتری از رنگ های مشابه انتخاب می شود و برعکس هر چه این مقدار کمتر باشد ،دقت ابزار افزایش
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یافته و به دلیل انتخاب دقیق محدوده رنگی منطبق با رنگ نقطه کلیک شده ،محدوده کوچکتری انتخاب خواهد شد.
 :Stroke Colorانتخاب این گزینه سبب انتخاب شیء یا اشیاء ،بر اساس شباهت رنگ خط دور صورت
میگیرد.
 :Stroke Weightانتخاب این گزینه سبب انتخاب شیء یا اشیاء ،بر اساس شباهت میزان ضخامت دورخط
صورت می گیرد.
 :Opacityانتخاب این گزینه سبب انتخاب شیء یا اشیاء ،توسط ابزار بر اساس شباهت میزان شفافیت میشود.
 :Blending Modeانتخاب این گزینه سبب انتخاب شیء یا اشیاء ،توسط ابزار بر اساس شباهت مد
آمیختگی می شود.

7ــ4ــ آشنایی با دستورات منوی Select
در قسمت قبل ابزارهای مهم و کاربردی انتخاب را آموختید ،در این قسمت با استفاده از منوی  Selectبا
دستورات مربوط به نواحی انتخاب آشنا می شوید .دستوراتی که گاهی اوقات می توانند جایگزین یک ابزار شده و
کاربر را در انتخاب دقیق ،سریع و آسان تر موضوع مورد نظر کمک نمایند .در جدول زیر تعدادی از این دستورات
درج شده است:
دستورات منوی Select
کاربرد
انتخاب کل اشیاء

کلید ترکیبی
Ctrl+A

دستور
All

انتخاب کل اشیاء در صفحه هنری فعال

Alt+Ctrl+A

All on Active Artboard

خارج کردن از حالت انتخاب

Shift+Ctrl+A

Deselect

Ctrl+6

Reselect

ــ

Inverse

بازیابی ناحیه انتخاب قبلی
معکوس کردن ناحیه انتخاب

اما در مورد سایر گزینه های منوی  Selectما در این قسمت تنها به بررسی کلی آنها پرداخته و در ادامه به
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بررسی اختصاصی تر آنها خواهیم پرداخت:
1ــ7ــ4ــ زیر منوی Same
با انتخاب زیر منوی این دستور ،تمامی اشیاء یک فایل که دارای ویژگی مشترکی هستند ،به حالت انتخاب
در می آیند .برای اینکه بیشتر با این گزینه و دستورات آن آشنا شوید به ذکر مثالی در این زمینه می پردازیم:
مثال :در پروژه دلخواهی یکی از اشیاء را انتخاب کرده سپس سایر اشیاء مشابه آن از لحاظ  Fill Colorرا
به حالت انتخاب درآورید.
برای این منظور مراحل زیر را انجام دهید:
1ــ با ابزار  Direct Selectionیکی از بخش های ترسیم را انتخاب کنید.
2ــ به زیر منوی  Sameاز منوی  Selectرفته و دستور  Fill Colorرا انتخاب کنید یا از نوار کنترل برنامه
به بخش  Select Similar Objectsرفته و دستورات مورد نظر خود را اجرا کنید.
همان طور که مشاهده می کنید اشیاء مشابه بخش شیء اولیه به حالت انتخاب درآمده اند .به شکل زیر و کاربرد
دستور  Fill Colorاز زیر منوی  Select Similar Objectsدقت کنید ( .شکل 10ــ) 4

شکل10ــ4ــ انتخاب اشیاء مشابه با گزینه  Select Similar Objectsاز نوار کنترل
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2ــ7ــ4ــ زیر منوی Object

دستورات موجود در این زیر منو نیز بر اساس شباهت اشیاء با یکدیگر عمل انتخاب را انجام می دهند.
مثال :در پروژه دلخواه تمامی متون موجود در پروژه را به حالت انتخاب در آورید.

برای این منظور کافی است به منوی  Selectو زیر منوی  Objectرفته و دستور  All Text Objectرا اجرا نمایید.

(شکل 11ــ)4

شکل11ــ4ــ انتخاب تمامی متون با گزینه All Text Objects

سایر دستورات زیر منوی  Objectو  Sameرا اجرا کرده و نتیجه را بر روی اشیاء موجود در یک پروژه مشاهده کنید.

  8ــ4ــ آشنایی با گزینه های ( Transformتغییر شکل اشیاء)

در هنگام کار با اشیاء و تغییر شکل آنها معموال ً عملیات مختلفی مانند تغییر اندازه ،چرخش ،مایل کردن،

به هم ریختن و قرینه سازی اشیاء صورت می گیرد که در تصویرسازی پروژه گرافیکی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.
در نرم افزار  Illustratorبه روش های مختلفی می توان عمل تغییر شکل اشیاء را انجام داد که عبارت اند از:
1ــ استفاده از کادر )Bounding Box(Shift+Ctrl+B

2ــ استفاده از دستورات منوی  Objectو زیر منوی Transform
3ــ استفاده از ابزارها

4ــ استفاده از پنل Transform

در ادامه به بررسی این دستورات و روش های اجرای آنها در  Illustratorمی پردازیم.

9ــ4ــ تغییر شکل با استفاده از )Bounding Box (Shift+Ctrl+B
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توسط آن می توان عملیات  Transformرا به راحتی انجام داد برای این منظور الزم است مراحل زیر را اجرا کنید.

شکل 12ــ4ــ نمایش کادر انتخاب Bounding Box

1ــ با استفاده از ابزار  Selectionشیء یا اشیاء موردنظر را انتخاب کنید.
2ــ با استفاده از کادر  Bounding Boxاقدام به تغییر شکل موردنظر نمایید.
1ــ9ــ4ــ آشنایی با دستور Scale
با استفاده از این دستور در  Illustratorمیتوان عمل تغییر اندازه شیء مورد نظر را انجام داد .برای این منظور
یکی از دستگیرههای گوشه را برای تغییر اندازه در دو جهت محور  Xو محور  Yدرگ نمایید ،البته با دستگیره های
میانی هریک از اضالع ،امکان تغییر اندازه یک جهتی فراهم خواهد شد.
نکته

با پائین نگه داشتن کلید  ،Shiftعمل  Constrainیا تناسب بین پهنا و ارتفاع در هنگام تغییر

اندازه حفظ میشود .ضمن اینکه با پایین نگه داشتن کلید  ،Altتغییر اندازه نسبت به مرکز انجام میشود.
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شکل13ــ4ــ تغییر اندازه شیء با دستور Scale

2ــ9ــ4ــ آشنایی با دستور Rotate
با استفاده از این دستور در  Illustratorمی توان عمل چرخش شیء مورد نظر را انجام داد .برای این منظور
اشاره گر ماوس را به بیرون کادر برده و در اطراف یکی از دستگیره ها قرار داده تا به شکل

درآید سپس در جهت

دلخواه شیء مورد نظر را چرخش دهید.

نکته

شکل14ــ4ــ چرخش شیء با دستور Rotate

با پائین نگه داشتن کلید  ،Shiftهمزمان با عمل چرخش ،میزان چرخش زاویه ها ضریبی از

 45درجه (˚45و ˚90و ˚135و…) خواهد بود.
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3ــ9ــ4ــ آشنایی با دستور Reflect

به کمک این دستور در  Illustratorمی توان عمل قرینه سازی شیء یا اشیاء موردنظر را در دو جهت محور

افقی و عمودی انجام داد .برای اجرای این عمل بر روی شیء مورد نظر ،الزم است یکی از دستگیره های میانی روی
اضالع را گرفته و به نقطه مقابل آن درگ نمایید.

شکل 15ــ4ــ تغییر جهت شیء با دستور Reflect

10ــ4ــ آشنایی با دستورات زیر منوی Transform

یکی دیگر از روش های تغییر شکل اشیاء در  Illustratorاستفاده از دستورات زیرمنوی  Transformاز

منوی  objectاست (شکل 16ــ )4که مهمترین ویژگی دستورات این بخش ،استفاده از پنجره تنظیمات برای اعمال

تغییر شکل بر روی شیء مورد نظر است .در این قسمت با تعدادی از دستورات آن آشنا می شویم:

شکل16ــ4ــ دستورات منوی Transform
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1ــ10ــ4ــ دستور )Transform Again(Ctrl+D

به کمک این دستور می توان آخرین دستور تغییر شکل اعمال شده بر روی شیء یا اشیاء مورد نظر را مجدد ًا

تکرار کرد.

2ــ10ــ4ــ دستور Move

یکی از دستورات زیر منوی  Transformکه از آن برای جابهجایی شیء یا اشیاء انتخابی در صفحه استفاده

میشود .با اجرای این دستور پنجرهای باز خواهد شد (شکل 17ــ )4که شامل قسمتهای زیر است:
 :Horizontalمیزان جابه جایی افقی شیء را تعیین می کند.
 :Verticalمیزان جابه جایی عمودی شیء را تعیین می کند.

 :Distanceمیزان فاصله شیء نسبت به نقطه جاری تنظیم می نماید.
 :Angleزاویه جابه جایی شی ء مورد نظر را تعیین می کند.

 :Previewبا انتخاب این گزینه،پیش نمایش شیء در هنگام تنظیمات نمایش داده می شود.

با اجرای دکمه  Okتنظیمات انجام گرفته بر روی شیء اعمال شده و با اجرای دکمه  Copyنیز ،یک کپی از

شیء با تنظیمات جدید برروی صفحه قرار خواهد گرفت.
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3ــ10ــ4ــ دستور Shear
با اجرای این دستور شیء یا اشیاء مورد نظر تحت زاویه مشخصی نسبت به محور افقی یا عمودی قرار
می گیرند .در حقیقت این دستور شیء مورد نظر را تحت زاویه قرار می دهد .همان طور که در پنجره تنظیمات مشاهده
می کنید (شکل 18ــ Shear Angle .)4زاویه ای است که شیء نسبت به آن تغییر می کند و  Axisنیز میزان تغییرات
را نسبت به محور افقی و عمودی تنظیم می نماید.

شکل 18ــ4ــ تغییر شکل شیء با دستور Shear

4ــ10ــ4ــ آشنایی با دستور )Transform Each (Alt+Shift+Ctrl+D
با اجرای این دستور پنجره ای باز خواهد شد (شکل 19ــ )4که توسط آن می توان تمام عملیات تغییر
شکل یک شیء را به صورت همزمان انجام داد توسط این پنجره امکان جابه جایی ( ،)Moveتغییر اندازه
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( ،)Scaleچرخش ( )Rotateو قرینه سازی ( )Reflectشیء یا اشیاء انتخابی به صورت همزمان فراهم شده
است.

شکل 19ــ4ــ پنجره تنظیمات Transform Each

یکی از نکات کلیدی در مورد دستور  Transform Eachآن است که توسط این دستور می توان هریک از
تغییرات را بر روی هریک از اشیاء به صورت جداگانه انجام داد .برای اینکه بیشتر با این مفهوم آشنا شوید یک مثلث
و یک مربع مانند اشکال وسط ترسیم کنید سپس با انتخاب هر دو شکل ،یک کپی از آنها ایجاد کرده و درحالی که هر
دو شیء به حالت انتخاب قرار دارند سپس یک بار با دستور  Rotateزیرمنوی  Object\Transformبه آنها زاویه
 45درجه داده تا شکل سمت چپ و بار دیگر یک کپی از آنها ایجاد کرده و در حالی که به حالت انتخاب قرار دارند،
با دستور  ،Transform Eachو بخش  Rotateیک چرخش  ٤٥درجه به آنها اعمال نمایید همان طور که مشاهده
می کنید درنتیجه چرخش دستور  Transform Eachهریک از اشکال به صورت جداگانه چرخش  ٤٥درجه ای
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داده شده اند درحالی که با دستور  Rotateهردو شیء انتخابی با هم تحت زاویه  ٤٥درجه ای چرخش پیدا کرده اند.

Rotate With Transform Wach = 45
شکل 20ــ4

حال که با مفهوم  Transform Eachو کاربرد آن آشنا شدید به مثال زیر توجه کنید:
مثال :می خواهیم با استفاده از ابزارهای ترسیمی و متنی و توسط دستور  Transform Eachیک ساعت
طراحی کنیم.
مراحل انجام کار:
1ــ ابتدا یک دایره با اندازه دلخواه رسم کرده سپس یک دایره کوچک توپر برای مرکز دایره رسم نمایید.
برای نشان دادن محل قرارگیری شماره هر ساعت یک خط با ضخامت دلخواه نیز به صورت عمودی رسم کرده حال
هر سه شیء را با استفاده از پنل  Alignترازبندی کرده تا به شکل زیر در صفحه قرارگیرند.

شکل 21ــ4
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2ــ حال شیء خط را انتخاب کرده و روی ابزار  Rotateکلیک نمایید .کلید  ALTرا پایین نگه داشته و
نقطه  Anchor Pointرا به مرکز دایره انتقال می دهیم( .بهتر است برای تشخیص مرکز دایره  Smart Guidesفعال
باشد) .در پنجره تنظیمات زاویه چرخش را  360/12قرار داده و دکمه کپ را کلیک نمایید برای ایجاد بقیه خطوط
نشان دهنده ساعت  Ctrl+Dرا فشار دهید تا عمل چرخش و کپی تکرار شود.

شکل 22ــ4

3ــ مرحله فوق را دوباره بر روی یک خط کوچکتر برای نشان دادن عالمت دقیقه با زاویه  ٦( 360/60درجه)
تکرار میکنیم.

شکل 23ــ4
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4ــ حال برای نمایش اعداد ابزار  Type Toolرا انتخاب کرده از نوار کنترل گزینه  Align to centerو از
بخش  Characterاندازه فونت دلخواه را تعیین نموده سپس در محل مناسب روی دایره کلیک کرده و عدد  12را
تایپ می نماییم.

شکل 24ــ4

  5ــ برای قراردادن بقیه اعداد روی ساعت عمل  Rotateرا به شکل مراحل قبل روی عدد  ١٢انجام داده
سپس هریک از اعداد  ١٢را با عدد صحیح ویرایش کنید.
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شکل 25ــ4

 6ــ اگر به تصویر زیر دقت کنید اعداد به دلیل چرخش حول مرکز دایره به شکل صحیح قرار نگرفته اند
بنابراین الزم است که هریک از اعداد در سر جای خود بچرخند تا به شکل صحیح روی ساعت قرار گیرند.

شکل 26ــ4
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7ــ حال کلیه اعداد به جز  12را انتخاب کرده و دستور  Transform Eachرا اجرا کنید .در پنجره تنظیمات زاویه
 ٣٠را برای چرخش اعداد ونقطه ثقل را مرکز هر عدد (پیشفرض خود پنجره) قرار داده و دکمه  OKرا کلیک کنید.

شکل 27ــ4

  8ــ همان طورکه مشاهده می نمایید عدد  ١به شکل صحیح قرار می گیرد .بنابراین با پایین نگه داشتن کلید

 SHIFTو کلیک روی عدد  ١آن را از حالت انتخاب خارج کرده و سپس بقیه اعداد را با فشردن کلیدهای
 CTRL+Dدوبار بچرخانید .این عمل را تا قرارگیری صحیح تک تک اعداد ادامه دهید.

شکل 28ــ4
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9ــ برای قراردادن عقربه ها یک خط رسم کرده سپس با استفاده از پنل  Lineشکل فلش دلخواه را انتخاب
کنید.

شکل ٢٩ــ4

10ــ از عقربه یک کپی گرفته و آنها را به شکل مورد نظر روی ساعت قرار دهید.

شکل 30ــ4

11ــ در پایان ساعت طراحی شده با استفاده از دستور  Transform Eachرا با نام  Clockو با پسوند Ai
ذخیره کنید.
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11ــ4ــ آشنایی با ابزار )Free Transform (E
همان طور که گفتیم دستورات مربوط به  Transformدر نرم افزار  Illustratorبه روش های مختلفی انجام
می شود .یکی از این روش ها استفاده از ابزار  Free Transformاست برای این منظور الزم است مراحل زیر را
انجام دهید:
1ــ شیء یا اشیاء مورد نظر را با ابزار  Selectionانتخاب کنید.
2ــ در جعبه ابزار نرم افزار  Free Transformرا انتخاب کنید .در این حالت یک پنل چهار گزینه ای
به شکل زیر (شکل 31ــ )4باز خواهد شد که از آن می توان برای کمک به انجام عملیات  Transformاشیاء
استفاده کرد.

شکل 31ــ4ــ پنل ابزار Free Transform

همان طور که مشاهده می کنید این پنل شامل گزینه های زیر است:
 :Constrainتناسب بین پهنا و ارتفاع در هنگام تغییر شکل اشیاء حفظ می شود.توجه داشته باشید که
به جای فعال کردن این گزینه می توان از کلید  Shiftنیز به همراه ابزار استفاده کرد.
 :Free Transformبا انتخاب این گزینه و بردن اشاره گر به سمت یکی از دستگیره های گوشه یا وسط
کادر  Bounding Boxمشاهده خواهید کرد که اشاره گر ماوس به شکل های

و

در آمده و به کاربر

امکان تغییرات آزاد در جهت های مختلف را می دهد.
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 :Perspective Distortعمل تغییر شکل شیء مورد نظر باعث عمق دادن به آن خواهد شد.به
طوری که با گرفتن یکی از گوشه های شیء انتخابی مشاهده خواهید کرد که شیء تحت تاثیر پرسپکتیو قرار گرفته
و عمق داده می شود.
 :Free Distortعمل تغییر شکل شیء مورد نظر موجب می شود کاربر بتواند شیء انتخابی را در تمام
جهات تغییر شکل دهد و ساختار اصلی آن را کامال ً بهم بریزد (شکل 32ــ.)4

شکل 32ــ4ــ تغییر شکل با دستورات Perspective , Free Distort

12ــ4ــ آشنایی با پنل )Transform(Shift+F8
یکی دیگر از روش های متنوع عملیات  Transformingنرم افزار  Illustratorاستفاده از پنل اختصاصی
 Transformبرای تغییر شکل اشیاء است .پس از فعال کردن این پنل شیء یا اشیاء مورد نظر را انتخاب کرده ،سپس
به کمک این پنل اقدام به تغییر مکان ،اندازه ،چرخش و همچنین  Shearیا تحت زاویه قرار دادن عنصر انتخابی
نمایید (.شکل33ــ)4
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شکل 33ــ4ــ پنل Transform

13ــ4ــ آشنایی با ابزارهای Transform
یکی از امکانات کاربردی نرم افزار در مورد عملیات  ،Transformامکان استفاده از ابزارها برای انجام
تغییرات بر روی اشیاء می باشد به طوری که توسط این ابزارها عالوه بر تغییرات دستی ،امکان تغییرات دقیق و عددی
نیز وجود دارد .برای اینکه بیشتر با این ابزارها و کاربرد آنها آشنا شوید در ادامه به بررسی تعدادی از آنها می پردازیم:
ابزار  :Rotateهمان طورکه پیش از این گفته شد از این ابزار برای چرخش استفاده می شود اما امکان
نقطه ثقل چرخش را به صورت دستی تغییر دهد برای
بیشتری که ابزارها به کاربر می دهند آن است که فرد می تواند ٔ

اینکه بیشتر با این ابزار و کاربردهای آن آشنا شوید به مثال زیر توجه کنید:

با استفاده از ابزار  Rotateو دستور  Transform Againشکل تقارنی زیر را ایجاد کنید:

شکل 34ــ4
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مراحل انجام کار:

١ــ با استفاده از ابزار  Ellipseیک شکل بیضی مانند شکل زیر ترسیم کنید .همان طورکه در این شکل

نقطه ثقل شکل در مرکز آن قرار دارد.
مشاهده می کنید ٔ

شکل 35ــ4

2ــ با انتخاب ابزار Rotate
را به پایین شکل انتقال دهید.

نقطه ثقل جسم
نقطه پایینی بیضی مورد نظرٔ ،
از جعبه ابزار و کلیک بر روی ٔ

شکل ٣٦ــ٤

٣ــ همان طورکه مشاهده می کنید پس از تغییر ،نقطه ثقل شیء ،شکل اشاره گر تغییر کرده و در این حالت

می توان با کلیک و درگ بر روی شیء اقدام به چرخش شکل مورد نظر کرد در این حالت اگر در هنگام کلیک درگ،

کلید  Altرا پایین نگه دارید یک کپی از شیء در حین چرخش ایجاد می شود.

شکل ٣٧ــ٤
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٤ــ با ایجاد اولین کپی ،توسط ابزار  ،Rotateبرای ایجاد سایر بیضیها با زاویه چرخش قبلی کافی است از
کلید  Ctrl + Dبا دستور  Transform Againبرای تکرار عملیات  Transformقبلی استفاده کنید تا شکل تقارنی زیر
ایجاد شود.

شکل ٣8ــ٤

در مورد ابزار

 Reflectنیز که عمل قرینه سازی اشیاء را در جهت محور افقی و عمودی انجام می دهد

کافی است ابتدا شکل مورد نظر را انتخاب کرده سپس با انتخاب ابزار  Reflectاز جعبه ابزار در نقطه ای بر روی

صفحه کلیک کرده تا نقطه ثقل شیء به عنوان محور انعکاس ،برای انجام عمل  Reflectتعیین گردد .در ادامه با

کلیک و درگ شیء ،مشاهده خواهید کرد که قرینه آن ایجاد می شود در این حالت نیز اگر کلید  Altرا پایین نگه دارید

عالوه بر قرینه سازی یک کپی نیز از آن ایجاد می شود.

شکل ٣9ــ٤

اگر در هنگام انتخاب ابزار  Reflectو یا سایر ابزارهای  Transformمانند  ،Rotateدر
هنگام تعیین نقطه ثقل اشیاء ،به جای کلیک از  Altو کلیک استفاده کنید چه اتفاقی خواهد افتاد؟
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کارگاه طراحی ترام

لوگویی به صورت زیر با استفاده از اشکال ترسیمی و سایر ابزارهای مورد نیاز در  Illustratorترسیم

نمایید.

شکل 40ــ4

ابزارها و دستورات مورد نیازSelection ،Rectangle ،Ellipse ،Pathfinder ،Transform/reflect :

Group ، Free Transform ، Gussian Blur ،Type
مراحل انجام کار:

1ــ فایل جدیدی با اندازه  1024 * 768ایجاد کنید.

2ــ با استفاده از ابزار  ،Ellipseیک دایره ترسیم نمایید سپس به کمک ابزار  ،Rectangleمربعی را از مرکز

دایره به اندازه یک چهارم دایره ترسیم کنید و بر روی آن قرار دهید.

شکل 41ــ4

3ــ با استفاده از ابزار  Selectionهر دو شکل را انتخاب کرده ،سپس به کمک پنل  Pathfinderو گزینه

 Uniteآنها را به یک شکل ترکیبی تبدیل کنید.
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شکل 42ــ4

4ــ از شکل ایجاد شده به کمک ابزار  Selectionو پایین نگه داشتن کلید  Altدو کپی تکراری ایجاد کرده

سپس یکی از کپی ها را کمی کوچکتر کرده و بر روی شکل اولیه قرار دهید مجدد ًا با ابزار  Selectionهر دو را
انتخاب کرده و با استفاده از پنل  Pathfinderو گزینه  ،Minus Frontشکل باالیی را از شکل پایینی کم نمایید.

شکل 43ــ4

  5ــ کپی تکراری بعدی را با کلیک راست بر روی شیء و اجرای دستور  Transform/Reflectیک قرینه
افقی دهید و آن را در باالی شکل اولیه قرار دهید.

شکل 44ــ4

  6ــ با استفاده از ابزار  Selectionهر دو شکل را انتخاب کرده و با پایین نگه داشتن کلید  Altیک کپی

تکراری از دو شکل ایجاد کرده و مجدد ًا با کلیک راست بر روی شیء و اجرای دستور  Transform/Reflectابتدا
یک قرینه عمودی و مجدد ًا یک قرینه افقی تا شکل زیر ایجاد شود.
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شکل 45ــ4

7ــ رنگ لوگو را به صورت زیر تغییر داده سپس با انتخاب هر چهار شیء ترسیم شده و استفاده از دستور

) ،Object / Group(Ctrl+Gآنها را به یک گروه تبدیل کنید و در زیر آن عبارت  LOGO NAMEرا تایپ نمایید.
در ادامه به کمک ابزار ) Free Transform(Eبه لوگو حالت سه بعدی و پرسپکتیو به صورت زیر اعمال کنید.

شکل 46ــ4

   8ــ در ادامه در زیر لوگو یک شکل بیضی بدون خط دور با رنگ خاکستری ترسیم کرده سپس از جلوه

 Effects \ Blur \ Gussian Blurرا اجرا کرده و با استفاده از گزینه  Radiusشعاع محو شدگی شکل ترسیمی را

به صورتی تنظیم نمایید تا یک سایه را در زیر شکل تداعی کند.سپس آن را با فرمت  aiذخیره کنید.
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خالصه مطالب
در  Illustratorابزارهایی که می توانند عمل انتخاب مسیرها و قطعه مسیرها را انجام دهند عبارت اند از:
ابزار )Selection Tool(V

 :از این ابزار برای انتخاب کامل مسیر یا شیء ،جابه جایی و تغییر

اندازه آن استفاده می شود برای انتخاب تکی اشیاء روی آنها کلیک نمایید و برای انتخاب گروهی مسیرها
یا اشیاء نیز الزم است در اطراف آنها درگ نمایید.
ابزار )Direct Selection Tool(A

 :از این ابزار برای انتخاب نقاط لنگری تشکیل دهنده یک

مسیر و حرکت دادن نقاط و دستگیره های یک مسیر استفاده می شود .ضمن اینکه توسط آن می توان زیر
مسیرهای تشکیل دهنده اشیاء را نیز انتخاب کرد.
ابزار Group Selection Tool

 :این ابزار برای انتخاب گروهی هریک از مسیرهای تشکیل دهنده

یک شیء استفاده می شود.
ابزار (Lasso(Q

 :توسط این ابزار می توان محدوده های آزاد در اطراف اشیاء مختلف برای

انتخاب آنها ایجاد کرد.
ابزار )Magic Wand(Y

 :با استفاده از آن می توان اقدام به انتخاب محدوده های رنگی مشابه

در یک تصویر کرد.
با انتخاب زیر منوی  Sameاز منوی  ،Selectتمامی اشیاء یک فایل که دارای ویژگی مشترکی هستند
به حالت انتخاب در می آیند.
دستورات موجود در زیر منوی  Objectاز منوی  Selectنیز بر اساس شباهت اشیاء با یکدیگر ،عمل
انتخاب را انجام می دهند.
برای تغییر شکل اشیاء روش های مختلفی وجود دارند که عبارت اند از:
استفاده از  ،Bounding Boxکه کادر چهارضلعی با هشت دستگیره در اطراف آن ظاهر می شود و از
آنها برای تغییر اندازه یا  ،Scaleچرخش یا  Rotateو قرینه سازی شیء  Reflectاستفاده می شود.
استفاده از دستورات زیر منوی  Transformاز منوی  objectکه عبارت اند ازTransform Again :
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برای تکرار مجدد آخرین دستور تغییر شکل اعمال شده بر روی شیء ،دستور  Moveبرای جابه جایی شیء
یا اشیاء انتخابی در صفحه ،دستور  Shearقرار دادن شیء یا اشیاء مورد نظر تحت زاویه مشخصی نسبت
به محور افقی یا عمودی ،دستور  Transform Eachتوسط پنجره تنظیمات،تمام عملیات تغییر شکل یک
شیء را به صورت همزمان انجام می دهد.
استفاده از ابزار  Free Transformکه در این حالت یک پنل چهار گزینه ای شامل گزینه Constrain
برای تناسب بین پهنا و ارتفاع در هنگام تغییر شکل اشیاء  Free Transformامکان تغییرات آزاد در
جهت های مختلف  Perspective Distortعمق دادن به شیء و  Free Distortکج کردن و تغییر شکل
شیء مورد نظر در اختیار کاربر قرار می گیرد.
پنل  Transformبرای تغییر مکان ،اندازه ،چرخش و همچنین  Shearیا تحت زاویه قرار دادن عنصر
انتخابی است.
…………………………………………………………………..
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واژه نامه
عصای سحرآمیز
جابه جایی
شفافیت
عمق نمایی

Active

 Magic Wandفعال
 Moveدوباره

Again

 Opacityزاویه

Angle

 Perspectiveمحور

Axis

پیش نمایش

 Previewآمیختگی

Blend

قرینه سازی

 Reflectمحدوده

Bound

دوباره انتخاب کردن
چرخش

 Reselectحفظ تناسب،

Constrain

 Rotateاز انتخاب خارج کردن

Deselect

یکسان

 Sameفاصله

مقیاس ،اندازه

 Scaleکج کردن

تحت زاویه قرار دادن

 Shearهر

Each

 Similarآزاد

Free

مشابه
دقت،حد قابل قبول خطا

 Toleranceبرعکس

تغییر شکل

 Transformکمند

Distance
Distort

Inverse
Lasso

…………………………………………………………………..
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پرسش های چندگزینه ای

1ــ کلید میانبر دستور  Show Bounding Boxکدام است و این دستور در کدام منو قرار دارد؟
ب)  Shift+Ctrl+Bمنوی Window

الف)  Shift+Ctrl+Sمنوی Window

د)  Shift+Ctrl+Bمنوی View

ج)  Shift+Ctrl+Sمنوی View

2ــ برای فعال کردن ابزار  Selectionدر هنگام کار با سایر ابزارها کدام کلید را نگه می دارید؟
ب) Ctrl

الف) Alt

د) Ctrl+Alt

ج) Shift

3ــ کدام ابزار بر اساس تشابه رنگی اشیاء را انتخاب می کند؟
ب) Group Selection

الف) Selection
ج) Lasso

د) Magic wand

4ــ کلید میانبر ابزار  Lassoچیست؟
الف)L

ب) S

ج) Q

  5ــ کدام دستور برای بازیابی ناحیه انتخاب قبلی استفاده می شود؟
الف) Deselect
ج) Inverse

د)O

ب) Reselect
د) Move

6ــ برای تغییر اندازه شیء نسبت به مرکز کدام کلید را نگه می دارید؟
الف) Alt

ب) Ctrl

الف) Rotate

ب) Scale

 7ــ کدام دستور برای قرینه سازی شیء به کار می رود؟

ج) Reflect

  8ــ کدام گزینه نادرست است؟

ج) Shift

د) Ctrl+Alt

د) Inverse

الف) دستور  Transform Eachکلیه عملیات تغییر شکل شیء را به طور همزمان انجام می دهد.
ب) دستور  Transform Againعمل تغییر شکل را به حالت قبل بر می گرداند.

ج) دستور  Moveمی تواند شیء را ویرایش کند.

د)  Free Transformکلیه عملیات تغییر شکل شیء را به طور همزمان انجام می دهد.
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خودآزمایی
1ــ انواع ابزارهای انتخاب را نام ببرید.
2ــ ابزار  Magic Wandبر اساس چه معیارهایی عمل انتخاب اشیاء را انجام می دهد؟
3ــ کار دستور  Inverseدر منوی  Selectچیست؟
4ــ دستور  Shearاز منوی  Transformچه عملی انجام می دهد؟
  5ــ دستورات  Perspective Distortو  Free Distortدر پنل ابزار  Free Transformچه عملی انجام میدهند؟

…………………………………………………………………..

کار عملی
1ــ آیکن های زیر را با استفاده از ابزارهای ترسیمی و ابزارهای  Transformترسیم نمایید.

2ــ اشکال تقارنی زیر را با استفاده از ابزارهای  Transformو سایر ابزارهای مورد نیاز ایجاد کنید .سپس
با استفاده از اشکال پایه ،مشابه این اشکال تعداد دیگری به دلخواه ایجاد نمایید.
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3ــ جعبه های سه بعدی زیر را با استفاده از اشکال ترسیمی نرم افزار  Illustratorطراحی و اجرا نمایید.

132

نظری
2

ساعت

عملی
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واحد کار پنجم :توانایی سازماندهی اشیاء () Objects
اهداف رفتاری:
از هنرجو انتظار می رود در پایان این واحد کار:
مفهوم الیه را در  Illustratorتوضیح دهد.
ترتیب الیه ها را در پنل الیه عوض نماید.
بتواند الیه ها را مخفی ،آشکار و به یکدیگر مرتبط نماید.
بتواند مدیریت الیه را که شامل کپی الیه و حذف الیه است ،انجام دهد.
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1ــ 5ــ اصول تنظیم ترتیب قرار گیری اشیاء
در هنگام کار با اشیاء ،یکی از مواردی که یک طراح معموال ً در هنگام چیدمان عناصر موجود در صفحه

زیاد با آن روبرو می شود ،تغییر ترتیب قرار گیری اشیاء بر روی یکدیگر است .به طوری که گاهی الزم است به جز
جابه جایی افقی و عمودی شیء در صفحه به لحاظ ترتیب قرارگیری برروی یکدیگر نیز ،شیء ای به روی سایر اشیاء
منتقل شده یا برعکس به زیر آنها انتقال یابد .این انتقال به باال و پایین اشیاء ،یکی از مواردی است که در هنگام
ایجاد ،ویرایش و ترکیب بندی محتویات یک صفحه ،معموال ً توسط کاربران در طول یک پروژه زیاد اتفاق می افتد.
بدین لحاظ در این قسمت و در ابتدای کار با اشیاء داخل صفحه ،با نحوه مرتب سازی و تغییر ترتیب قرارگیری اشیاء
بر روی یکدیگر آشنا خواهیم شد .برای شروع کار ،چند شیء مختلف را که از قبل آماده کرده اید ،بر روی صفحه
قرار دهید یا با استفاده از ابزارهای ترسیمی  ،اقدام به ترسیم حداقل سه شیء بر روی صفحه نمایید سپس با استفاده
از ابزار Selection

شیء مورد نظر را انتخاب کرده و با کلیک راست از زیر منوی ( Arrangeشکل ١ــ  )٥

یکی از دستورات زیر را انتخاب کنید:

شکل 1ــ5ــ زیرمنوی Arrange

([ :Bring to Front(Shift+Ctrl+اجرای این دستور باعث می شود شیء انتخابی بر روی سایر اشیاء
قرار گیرد( .شکل 2ــ)5
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(] :Send to Back(Shift+Ctrl+اجرای این دستور سبب انتقال شیء به زیر سایر اشیاء
خواهد شد( .شکل 3ــ)5

شکل 3ــ 5ــ شیء انتخابی در پایین ترین سطح

نکته

با استفاده از دستور  Bring Forwardشیء انتخابی تنها یک مرحله و به اندازه یک شیء

به جلو انتقال یافته و با دستور  Send Backwardاین شیء تنها یک مرحله و به اندازه یک شیء به
زیر انتقال داده می شود.

شکل 4ــ5ــ جابه جایی شیء به یک سطح پایین تر یا باالتر

 :Send to Current Layerاز این دستور برای انتقال شیء انتخاب شده به الیه جاری یا فعال
استفاده می شود.
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نکته

توجه داشته باشید که دستورات زیر منوی  ،Arrangeدر محدوده اشیاء و تغییر ترتیب

قرار گیری آنها بر روی یکدیگر قابل اجرا است و از این دستورات نمی توان برای الیه ها و تغییر ترتیب

آنها استفاده کرد.

2ــ 5ــ گروه بندی اشیاء
در هنگام کار با یک پروژه گرافیکی ،بسیاری اوقات الزم است تعدادی از مسیرهای مرتبط به هم را در
قالب یک مجموعه ،گروه بندی کنید .این عمل می تواند شما را در جابه جایی ،تغییر اندازه و به طور کلی در
ساخت یک شیء گرافیکی کمک فراوانی نماید .برای اینکه بیشتر با این روش و کاربرد آن آشنا شوید به مثال زیر
توجه کنید:
مثال :فرض کنید در پروژه گرافیکی مانند شکل زیر دو ردیف از اشیاء وجود دارد که قرار است در ابتدا
ردیف ّاول و سپس ردیف دوم و در انتها نیز دو ردیف با هم به صورت یک گروه تو در تو ( )Nested Groupدر آیند.

برای این منظور الزم است مراحل زیر را انجام دهید:

با استفاده از ابزار  Selectionو درگ در اطراف ردیف ّاول آنها را به حالت انتخاب در آورید.

به منوی  Objectرفته ودستور ( Group (Ctrl+Gرا اجرا کنید در این حالت از مجموعه اشیاء ردیف ّاول

یک گروه ایجاد شده که قابل جابه جایی وتغییر اندازه گروهی است.

همین کار را یک بار دیگر برای ردیف دوم و یک بار برای دو ردیف دیگر انجام دهید تا سه گروه متداخل از
اشیاء ایجاد گردد.
نکته

برای اینکه اشیاء یک گروه را به حالت ّاول در آورده و از حالت گروه خارج نمایید می توانید

مجدد ًا به منوی  Objectرفته و دستور ( Ungroup (Shift+Ctrl+Gرا اجرا کنید.
حال با ابزار Group Selection

بر روی ّاولین شیء گروه ّاول کلیک کنید همان طور که مشاهده

می کنید این عنصر به حالت انتخاب در می آید با کلیک دوم بر روی همین شیء مشاهده خواهید کرد که ردیف ّاول به
حالت انتخاب در می آید و با کلیک سوم نیز ردیف دوم به مجموعه انتخاب های قبلی اضافه خواهد شد(.شکل 5ــ)5
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شکل 5ــ5ــ گروه بندی اشیاء و انتخاب آنها با ابزار Selection Group

در مثال قبلی اگر بر روی اشیاء گروه شده دوباره با ابزار Selection

کلیک کنید ،تمام گروه به حالت

انتخاب در می آید ،به دلیل اینکه در قسمت قبل با این اشیاء سه گروه متداخل ایجاد شد .چنانچه بخواهیم یکی از
اشیاء گروه را به صورت مجزا از سایر اشیاء ویرایش نماییم الزم است به تعداد گروه ها ( در اینجا سه بار ) بر روی
شیء مورد نظر دابل کلیک کنیم .در این حالت شیء مورد نظر به حالت ایزوله٭  Isolateدر آمده و به تنهایی قابل
ویرایش خواهد بود( .شکل 6ــ)5
٭ حالت ایزوله به فضای اختصاصی گفته می شود که شیء مجزا از سایر اشیاء ،قابلیت ویرایش و تغییر را خواهد داشت.
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شکل 6ــ5ــ انتخاب اشیاء گروه بندی شده به صورت مجزا با ابزار Selection

برای برگشت به هریک از سطوح مربوط به گروه ها کافی است در نوار کنترل بر روی نام گروه مربوطه کلیک
کنید.

3ــ 5ــ آشنایی با مفهوم الیه و کاربرد آن
در نرم افزارهای برداری و ترسیمی  ،ساختار تشکیل دهنده پروژه گرافیکی را اشیاء 1یا عناصر ترسیمی تشکیل
می دهند .با توجه به اینکه در یک پروژه ،تعداد زیادی از اشیاء و مسیرها ،فایل گرافیکی را تشکیل می دهند سازماندهی
و طبقه بندی آنها توسط الیه ها صورت می گیرد .الیه درحقیقت مانند یک صفحه شفاف است که به عنوان محل
قرارگیری عناصر ترسیمی وظیفه کنترل و دسته بندی آنها را بر عهده دارد .مجموعه این صفحات بر روی یکدیگر،
ترکیب بندی ( )Compositionسند نهایی را تشکیل می دهد .کاربرد الیه ها به عنوان کنترل کننده و سازمان دهنده
عناصر در پروژه باعث می شود که کاربران بتوانند به طور مستقل به انجام عملیات بر روی الیه ها پرداخته و کار با
عناصر ترسیمی و عملیات ویرایشی انجام گرفته بر روی آنها را به شکلی ساده تر و منسجم تر انجام دهند.
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4ــ 5ــ شناخت اصول کار با پنل Layer
قبل از انجام عملیات بر روی الیه ها ابتدا فایل دلخواهی را که از چند الیه تشکیل شده باز کرده سپس برای
نمایش پنل الیه ها ،کافی است از منوی  Windowگزینه  Layerرا انتخاب کرده و یا کلید  F7را اجرا کنید .در این
حالت می توانید با باز شدن پنل الیه ها اقدام به انجام عملیات بر روی آنها نمائید.
قبل از اینکه با این پنل و اجزاء تشکیل دهنده آن آشنا شوید الزم است ابتدا آشنایی مختصری با الیه ها و
زیر الیه ها پیدا کنید .همان طور که قبال ً گفته شد ،نرم افزار  Illustratorیک نرم افزار برداری است که اساس اسناد

آن را اشیاء و عناصر ترسیمی تشکیل می دهد .با توجه به اینکه یک شیء ممکن است از چند مسیر و قطعه مسیر
تشکیل شده باشد ،الیه ها و زیر الیه ها مسئولیت نگهداری ،سازماندهی و طبقه بندی آنها را بر عهده دارند .بنابراین
اگر گرافیستی هستید که به نرم افزار فتوشاپ آشنایی دارید الزم است به این نکته توجه کنید همان طور که در فتوشاپ
گروه ها متشکل از تعدادی الیه می باشند در  Illustratorمعموال ً الیه ها از تعدادی زیرالیه تشکیل شده اند که اشیاء

یا عناصر تشکیل دهنده این اشیاء در آنها سازماندهی و نگهداری می شوند .حال به بررسی پنل  layerو قسمت های

مختلف آن می پردازیم:
با باز شدن این پنل و با کلیک کردن بر روی دکمه مثلثی شکل گوشه سمت راست و باالی آن ،منوی
دستورات مربوط به الیه ها نمایش داده می شود .همان طور که در پنل الیه ها مشاهده می کنید در ّاولین ستون و دومین
ستون از سمت چپ پنل  Layerمربع هایی وجود دارد که معموال ً در تعدادی از آنها نماد قفل

و چشم

دیده

می شود .نماد قفل ،همان طور که از نام آن پیداست موجب قفل شدن الیه و جلوگیری از هر گونه تغییر و جابه جایی
آن می شود .و نماد چشم نیز ،آشکار بودن یا مخفی بودن یک الیه یا زیر الیه را مشخص می نماید .چنانچه بر روی
نماد چشم کلیک نمائید ،نماد چشم حذف شده و بدین ترتیب الیه موردنظر شما در عین حالی که وجود دارد ،مخفی
می شود و اگر مجدد ًا در این مربع خالی کلیک کنید ،مشاهده خواهید کرد که نماد چشم ظاهر خواهد شد و الیه یا زیر
الیه مورد نظر نمایش داده خواهد شد .در سومین ستون نام الیه ها و زیر الیه ها مشاهده شده و باالخره در چهارمین

ستون نیز ،نماد دایره ای شکلی

به نام  Appearanceو در کنار آنها در تعدادی از الیه ها یا زیر الیه ها نماد

شکلی دیده می شود که نشان دهنده انتخاب الیه یا زیر الیه مورد نظر است( .شکل 7ــ)5
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شکل 7ــ5ــ پنل  Layersو اجزای آن

نکته مهم دیگری که در مورد الیه ها باید به آن توجه شود نوار رنگی کنار اسم الیه می باشد که نشان دهنده
رنگ الیه است.به طوری که در هنگام کار با الیه مورد نظر در صفحه ،اگر دقت کرده باشید در هنگام انتخاب اشیاء،
رنگ کادر انتخاب ( )Bounding Boxبا رنگ کنار نام الیه مطابقت دارد .رنگ مربوط به الیه در حقیقت به عنوان
راهنمای طراحان در هنگام کار با الیه عمل می کند(.شکل    8ــ)5

شکل  8ــ 5ــ رنگ الیه در پنلLayer
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برای اینکه بیشتر با مشخصات مربوط به الیه و تنظیمات آن آشنا شوید بر روی الیه مورد نظر دابل کلیک کرده
تا پنجره  Layer Optionsبا ز شود .این پنجره شامل قسمت های زیر می باشد:

شکل9ــ  5ــ پنجره تنظیمات الیه

 : Nameاز این قسمت برای تعیین یا تغییر نام الیه استفاده می شود .البته برای تغییر نام ،می توان روی
نام الیه دابل کلیک کرد.
 : Colorبا استفاده از این قسمت ،می توان رنگ راهنمای الیه را فعال کرد.
 : Templateانتخاب این گزینه موجب می شود الیه غیر قابل ویرایش شود.در این حالت عالوه بر اینکه
الیه قفل خواهد شد ،در خروجی چاپی فایل نیز نمایش داده نمی شود.
 : Lockانتخاب این گزینه موجب قفل کردن الیه خواهد شد.
به نظر شما چه تفاوتی بین گزینه  Lockو  Templateوجود دارد ؟
: Showانتخاب این گزینه باعث نمایش دادن الیه در صفحه می گردد.
انتخاب گزینه  Showمعادل کدامیک از نماد های موجود در پنل الیه هاست؟
: Printبا انتخاب این گزینه امکان چاپ الیه فراهم می شود .توجه داشته باشید الیه های غیر قابل چاپ
در پنل الیه با فونت  Italicنمایش داده می شوند.
 : Previewبا انتخاب این گزینه امکان پیش نمایش الیه در پنل فعال می شود و در صورت غیر فعال شدن
این گزینه ،شیء به صورت خطی نمایش داده می شود.
 :Dim Image Toبا استفاده از این گزینه ،می توان میزان شفافیت تصاویر قرار گرفته در الیه را تعیین کرد.
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آیا مقدار تعیین شده در این گزینه بر روی اشیاء برداری نیز تأثیر دارد؟

5ــ 5ــ نحوه ایجاد یک الیه یا زیر الیه جدید

برای این منظور می توانید در پایین پنل الیه ها بر روی عالمت Create New Layer

Sublayer

یا Create New

کلیک کنید یا اینکه از دکمه مثلثی شکل ،واقع در گوشه باالیی این پنجره به منوی  Layerرفته و

گزینه  New Layerرا برای ایجاد الیه جدید و یا گزینه  New Sublayerرا برای ایجاد زیر الیه جدید اجرا کنید.

6ــ 5ــ نحوه تغییر ترتیب الیه ها

ترتیب قرارگیری الیه ها در پنل در شکل گرفتن ترکیب نهایی پروژه گرافیکی تأثیر زیادی دارد .همان طور که

در پنل  Layerمشاهده می کنید شیء ای که در این پنل در زیر سایر اشیاء قرار گرفته است ،در صفحه نیز زیر سایر

اشیاء قرار می گیرد .اما برای اینکه یک الیه را در پنل جابجا نمایید ،کافی است در این پنل ،الیه مورد نظر را انتخاب
کرده و با درگ کردن به باال و پایین ،آن را به محل مورد نظر منتقل کنید( .شکل10ــ) 5

شکل 10ــ  5ــ جابه جایی الیه ها

7ــ 5ــ نحوۀ حذف الیه ها

الیه مورد نظر را انتخاب کرده و یکی از
برای حذف الیه ها یا زیر الیه ها با استفاده از پنل  ،Layerابتدا ٔ

روش های زیر را انجام دهید:
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را انتخاب کنید.
روی نماد سطل
سطل

یا  Delete Selectionدر پایین پنل الیه ها کلیک کنید ،یا الیه مورد نظر را بر روی

درگ نمایید.

 8ــ 5ــ نحوۀ کپی یا نسخه برداری از الیه ها
الیه موردنظر را انتخاب کرده و یکی از روش های زیر را انتخاب کنید :
برای نسخه برداری ،ابتدا ٔ

دکمه مثلثی شکل واقع در گوشه باالیی پنل را کلیک کرده و از منوی
ٔ
الیه مورد نظر را انتخاب کنید ،سپس ٔ

ظاهر شده گزینه  Duplicateرا انتخاب کنید.

الیه مورد نظر را روی نماد Create New Layer
ٔ

یا بر روی نماد Create New Sublayer

در پایین پنل درگ کنید(.شکل 11ــ)5

با پایین نگه داشتن کلید  Altدر هنگام استفاده از ابزار  Selectionو درگ کردن ،از شیء مورد نظر یک
کپی ایجاد کنید.

شکل 11ــ5ــ ایجاد کپی از الیه با درگ کردن الیه به نماد Create New Layer

9ــ 5ــ نحوۀ انتقال اشیاء به الیۀ دیگر

یکی دیگر از روشهای سازماندهی و طبقه بندی اشیاء در نرمافزار  Illustratorآن است که میتوان در هنگام کار

در یک پروژه گرافیکی ،اشیاء مرتبط به هم را به یک الیه انتقال داد .برای این منظور الزم است مراحل زیر را انجام دهید:
١ــ اشیاء مورد نظر را در صفحه با ابزار  Selectionانتخاب کنید.
الیه جدیدی را ایجاد کنید.
٢ــ ٔ

٣ــ به منوی  Objectو زیر منوی  Arrangeرفته و دستور  Send to Current Layerرا اجرا کنید تا اشیاء

الیه جدید منتقل شوند.
انتخابی ،به ٔ
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نکته

در هنگام انتخاب اشیاء در پنل  ،Layerدر قسمت سمت راست نام الیه و در کنار نماد دایره

یک مربع کوچک رنگی به نام اندیکاتور یا نشانگر ظاهر می شود که با درگ کردن این نماد به الیه جدید
نیز عمل انتقال اشیاء انتخاب شده به الیه مورد نظر صورت می گیرد.

10ــ 5ــ ادغام یا ترکیب الیه ها

در هنگام کار با پروژه های گرافیکی ،گاهی اوقات به دلیل افزایش تعداد الیه ها و از طرفی برای سازماندهی

راحت آنها می توان الیه ها و زیر الیه های مربوط به هم را در قالب یک الیه ادغام کرد .اما در هنگام ادغام الیه ها

الزم است به نکات زیر دقت نمایید:

امکان ادغام چند زیر الیه از الیه های مختلف وجود ندارد و حتماً باید زیر الیه ها مربوط به یک الیه باشند.
در هنگام ادغام عمل ترکیب اشیاء با یکدیگر صورت نمی گیرد.

عمل ادغام الیه ها بر روی الیه های مخفی و قفل شده نیز صورت می گیرد.

برای ادغام الیه ها الزم است مراحل زیر را انجام دهید:

١ــ الیه یا زیرالیههای مورد نظر را با پایین نگه داشتن کلید  Ctrlو کلیک بر روی الیههای مورد نظر انتخاب کنید.
٢ــ آخرین الیه ،به عنوان الیه میزبان بوده و سایر الیه ها در آن ادغام خواهد شد.
٣ــ از منوی پنل  Layerگزینه  Merge Selectedرا اجرا کنید( .شکل12ــ)5

شکل12ــ5ــ ادغام الیه ها

در  Illustratorدستوری تحت عنوان  Flatten Artworkوجود دارد که با استفاده از آن می توان عمل

یکدست کردن تمامی الیه ها را در یک الیه اصلی انجام داد .برای این منظور کافی است از منوی پنل  Layerدستور
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الیه مخفی وجود داشته باشد هنگام  Flatپیغامی ظاهر می شود
 Flatten Artworkرا اجرا کنید .در این حالت اگر ٔ

که در مورد حذف یا بودن الیه در هنگام اجرای دستور از شما سؤال خواهد کرد.
نکته

توجه داشته باشید ،پس از عمل  Flatیا تخت کردن الیه ها تمامی الیه ها و اشیاء قابل ویرایش

بوده و تغییرات اعمال شده بر روی آنها ،همچنان باقی خواهد ماند.
در صورتی که الیه ای قفل باشد در هنگام  Flatten Artworkچه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟

کارگاه طراحی اوراق اداری کارت ویزیت
ابزارها و دستورات مورد نیاز Selection،Pen،Type ، Save As:
مراحل انجام کار:
١ــ فایل جدیدی با اندازه 9*5 Cmو ناحیه نشتی  Bleed=0/3 cmو  Color Mode=CMYKو Raster
 Effect=300 PPIایجاد کنید .همان طور که می دانید در پروژه های چاپی مختلف معموال ً سه ناحیه باید در هنگام
ناحیه نشتی یا  Bleed Areaگفته می شود در حقیقت فضایی است
طراحی در نظر گرفته شودّ .اولین ناحیه که به آن ٔ

اندازه اصلی پروژه در نظر گرفته شده که مانع از حذف
که اضافه بر
پروژه اصلی در هنگام چاپ می شود و معموال ً
ٔ
ٔ

ناحیه دوم که باید در
از حداقل اندازه 0/3 Cmتشکیل می شود ولی می توان با توجه به نوع کار بیشتر نیز باشدٔ .

اندازه واقعی پروژه یا همان محدوده برش پروژه ( )Trim Lineاست که در کارت ویزیت
هنگام طراحی مد نظر داشت
ٔ

این مقدار 9*5 Cmاست .و سومین ناحیه
که به آن ناحیه مطمئن یا زنده پروژه (Live
 )Areaمی گویند به بخشی از پروژه گفته
می شود که تمامی اشیاء قرار گرفته در این

محدوده بدون کم و کاست در هنگام چاپ
وجود خواهند داشت.

شکل13ــ5
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٢ــ در فایل جدید باز شده ابتدا خط کش را فعال کرده سپس چهار خط راهنما به اندازه  0/5 Cmاز
زنده صفحه
ناحیه مطمئن یا
حاشیه های سمت چپ و راست و باال و پایین به داخل صفحه درگ کنید تا
ٔ
ٔ
ناحیه ٔ
مشخص شود.

شکل 14ــ5

٣ــ برای شروع طراحی کارت ویزیت ،الزم است رنگ زمینه و عناصری که برش آنها ،به ترکیببندی نهایی پروژه،
آسیبی نمیرساند از ناحیه لب پنجه ترسیم گردند ولی عناصر اصلی طرح و متون که قرار است در هنگام چاپ بدون کم و کاست
باقی بمانند،حتماً الزم است در داخل ناحیه زنده ( )Live Areaکه قبال ً توسط خطوط راهنما مشخص شده اند قرار گیرند

برای این منظور و برای انجام عملی این پروژه با استفاده از ابزار ترسیمی و ابزار متن طرح زیر را اجرا نمایید.
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٤ــ در ادامه پروژه را ابتدا با فرمت  Aiذخیره کرده و سپس برای گرفتن خروجی چاپی به منوی  Fileرفته
و با اجرای گزینه  save Asو انتخاب فرمت  Pdfآن را ذخیره نمایید .در پنجره تنظیمات فایل الزم است از بخش
 ،Marks And Bleedsدر قسمت  Adobe Pdf Presetگزینه  High Quility Print Marksو همچنین گزینه
 Trim Marksرا برای نمایش عالمت های برش و گزینه  Use Document Bleed Settingرا نیز فعال کرده تا
در خروجی نهایی تنظیمات مربوط به ناحیه نشتی یا  Bleedسند اصلی نیز در نظر گرفته شود.

شکل 16ــ 5

 ٥ــ پس از ایجاد خروجی نهایی مشاهده خواهید کرد که عالوه بر عالئم ناحیه برش ،تنظیمات ناحیه نشتی نیز در فایل
نهایی مد نظر قرار گرفته است و خروجی زیر ایجاد شده است.
 ٦ــ در ادامه با توجه به طراحی انجام شده در کارت ویزیت ،برای تکمیل اوراق اداری ،سربرگ و پاکت نامه آن را
نیز طراحی نمایید.
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      خالصه مطالب
برای تغییر ترتیب قرار گیری اشیاء بر روی یکدیگر پس از انتخاب شیء با کلیک راست از زیر منوی
 Arrangeگزینه های( Bring To Front :انتقال شیء انتخابی بر روی سایر اشیاء)( Send To Back ،انتقال شیء
به زیر سایر اشیاء)( Bring Forward ،شیء انتخابی تنها یک مرحله به جلو) و ( Send Backwardانتقال شیء تنها
یک مرحله به سطح زیر) استفاده می شود .همچنین از  Send to Current Layerبرای انتقال شیء انتخاب شده به
الیه جاری یا فعال استفاده می شود.
برای تغییر اندازه یا جابه جایی چند شیء از منوی  Objectدستور  Groupرا اجرا کنید تا یک گروه از
اشیاء ایجاد شود .برای خارج کردن اشیاء از حالت گروه دستور  Ungroupرا اجرا کنید.
در پنل الیه ها نماد قفل برای غیر قابل ویرایش کردن الیه  ،نماد چشم
الیه ،نماد دایره ای شکلی

به نام  Appearanceو نماد

برای نمایش یا مخفی کردن

به معنی الیه فعال دیده می شود همچنین نوار رنگی

کنار اسم الیه نشان دهنده رنگ الیه است .برای تنظیمات بیشتر بر روی الیه مورد نظر دابل کلیک کرده تا پنجره
 Layer Optionsباز شود.
برای ایجاد یک الیه یا زیر الیه جدید در پایین پنل الیه ها بر روی عالمت  Create New Layerیا Create
 New Sublayerکلیک کنید یا از منوی  Layerگزینه های فوق را اجرا کنید.
برای تغییر ترتیب الیه ها کافی است ،الیه مورد نظر را انتخاب کرده و با درگ کردن به باال و پایین ،آنرا به
محل مورد نظر انتقال دهید.
برای حذف الیه ها یا زیر الیه ها ،ابتدا الیه مورد نظر را انتخاب کرده،سپس از منوی پنل گزینه Delete Layer
را انتخاب کنید یا روی نماد سطل یا  Delete Selectionدر پایین پنل الیه ها کلیک کنید یا الیه مورد نظر را بر روی
سطل درگ نمایید.
برای نسخه برداری ،ابتدا الیه مورد نظر را انتخاب کرده سپس از منوی پنل گزینه  Duplicateرا انتخاب
کنید یا الیه مورد نظر را روی نماد  Create New Layerو یا  Create New Sublayerدر پایین پنل درگ کنید
همچنین می توانید با پایین نگه داشتن کلید  Altدر هنگام استفاده از ابزار  Selectionو درگ کردن ،از شیء
موردنظر یک کپی ایجاد کنید.
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برای انتقال اشیاء مرتبط به هم ،از منوی  Objectو زیر منوی  Arrangeدستور Send to Current Layer
را اجرا کنید.
برای ادغام الیه ها از منوی پنل  Layerگزینه  Merge Selectedرا اجرا کنید.
الیه اصلی
دستور  Flatten Artworkاز منوی پنل  Layerعمل یکدست کردن تمامی الیه ها را در یک ٔ

انجام می دهد.

…………………………………………………………………..
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واژه نامه
ظاهر اشیاء

Appearance
Back

عقبی
به عقب

Backward

آوردن

Bring

ترکیب

Composition

کم نور شدن
تکراری

Dim
Duplicate
Flatten

مسطح کردن
به جلو

Forward

جلویی

Front

مجزا کردن

Isolate

ترکیب کردن

Merge

تودرتو

Nested
Send

فرستادن
زیرالیه

Sublayer

الگو

Template

از حالت گروه خارج کردن

Ungroup

…………………………………………………………………..
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پرسش های چهار گزینه ای

١ــ توسط کدام گزینه می توان اشیاء را گروه کرد؟

		
الف) Object |Group
		
ج)Edit|Group

ب)New Layer

د) Nested Group

٢ــ دستور Flatten Atrworkدر منوی پنل Layerچه کاری انجام می دهد؟

الف)الیه فعال را با الیه زیرین ادغام می نماید.

ب)الیه فعال را با الیه روی آن ادغام می نماید.

ج)تمام الیه ها را به صورت یک الیه در می آورد.

د) فقط الیه هایی که دیده می شوند را باهم ادغام می نماید.
٣ــ وجود آیکن چشم در کنار الیه نشانه چیست؟
الف)اتصال الیه

ب)گروه شدن الیه

٤ــ الیه فعال الیه ای است که………………؟
الف) برروی سایر الیه ها قرار دارد.

ج) در کنار آن نماد دو دایره

وجود دارد.

ج)فعال بودن الیه

ب) در کنار آن یک نماد چشم قرار دارد.

د) در کنار آن یک نماد زنجیر وجود دارد.

 ٥ــ با اجرای کدامیک از دستورات زیر الیه های انتخابی ادغام می شوند؟
الف) Merge Layer

ب) Merge Linked

ج) Merge Selected

الف)  Bring To Frontب) Bring Forward

ج) Send Backward

 ٦ــ کدامیک از گزینه های زیر شیء انتخابی را یک سطح به جلو انتقال می دهد؟
٧ــ کلید میانبر برای پنل الیه ها چیست؟

الف) F5

ب) F6

د) نمایش الیه

ج) F7

د) Flatten Image
د) Send To Back
د) Ctrl+L

  ٨ــ اگر الیه انتخابی را بر روی آیکن  Create New Layerدر پنل الیه ها درگ نماییم چه اتفاقی خواهد افتاد؟

الف) یک الیه جدید ایجاد می شود.

ب)یک الیه کپی از الیه انتخابی ایجاد می شود.

ج) الیه انتخابی به یک الیه جدید منتقل می شود.

د) هیچ اتفاقی نمی افتد.

الف) انتقال شیء به الیه جدید

ب) انتقال شیء به الیه جاری

٩ــ دستور  Object|Arrange|Send To Current Layerچه عملی انجام می دهد؟

ج) انتقال الیه انتخابی به الیه جاری

د) ادغام الیه انتخابی با الیه جدید

…………………………………………………………………..

151

کاربر Illustrator

خودآزمایی
١ــ به چه دلیل از الیه ها استفاده می کنیم ؟ روش های ایجاد الیه را نام ببرید.
٢ــ چگونه می توان چندین شیء را با هم جابجا کرد یا تغییر اندازه داد؟
٣ــ انواع روش های قفل کردن الیه ها را نام ببرید.
٤ــ از دستور  Flatten Artworkدر  Illustratorچه استفاده ای می شود.
…………………………………………………………………..

کار عملی
١ــ با استفاده از ابزار های ترسیمی  Infographicزیر را در  Illustratorاجرا نمایید.

٢ــ برای بخش های مختلف هنرستان خود مانند کارگاه های رایانه ،کتابخانه ،نمازخانه و… به دلخواه
 Infographicمناسب طراحی کنید.
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اهداف رفتاری :
از هنر جو انتظار می رود در پایان این واحد کار:
شاخصه های اصلی رنگ را نام ببرد.
انواع مدل های رنگی را نام ببرد.
تفاوت مدل های  RGBو  CMYKرا بیان کند.
پنج روش برای رنگ آمیزی اشیاء را نام ببرد.
منظور از رنگ  Globalدر پنل  Swatchesرا توضیح دهد.
انواع رنگ های  Gradientرا نام ببرد.

کار با ابزار  Meshرا عم ًال بر روی یک ترسیم انجام دهد.

کاربر Illustrator

دنیای اطراف ما ،دنیایی سرشار از رنگ و جلوه های زیبای آن است به طوری که رنگ ها نقش بسیار زیادی
در درک معانی و مفاهیمی دارند که ما هر روز با آنها سروکار داشته و آنها را مشاهده می کنیم .در این میان نور نیز یکی
از عوامل کلیدی در دیدن و تشخیص رنگ ها است.
رنگ در طراحی پروژه های گرافیکی نیز نقش اساسی داشته به طوری که یکی از عوامل جذب بیننده در
مشاهده یک اثر هنری عالوه بر تکنیک های بکار رفته در آن ،رنگ های متناسبی است که به تشخیص هنرمند ،در اثر
مورد نظر جای می گیرد واز آنها برای انتقال معانی و مفاهیم مورد نظر به مخاطب استفاده می شود.
مفاهیم و ویژگی های رنگ در آثار گوناگون به عوامل مختلفی وابسته است که الزم است هر طراح یا گرافیست
به این مشخصه ها و ویژگی ها ،آگاهی کامل داشته باشد.

1ــ  6ــ شاخصه های اصلی رنگ
میزان رنگین بودن رنگ ها تحت تأثیر محیط ،رنگ های مجاور و نوری که بر آنها می تابد ،تغییر می کند .چشم
انسان رنگ ها را براساس سه خصوصیت زیر از یکدیگر متمایز می کند.
1ــ ته رنگ یا فام
2ــ درخشندگی یا روشنایی
3ــ شدت یا خلوص رنگ
1ــ1ــ  6ــ ته رنگ یا فام
کیفیت رنگین بودن رنگ ها را فام می گویند .رنگ ها با نام ته رنگ یا فام آنها یا بخشی از طول موج نوری که
منعکس می کنند نامیده می شوند .مثل :آبی ،سبز ،زرد ،قرمز و...
2ــ1ــ  6ــ درخشندگی یا روشنایی
درجه ای از روشنی یک رنگ که آن را از دیگر درجات روشنی و تیرگی همان رنگ متمایز می کند،
درخشندگی رنگ می گویند.
3ــ1ــ  6ــ شدت یا خلوص رنگ
درجه اشباع یک رنگ را خلوص یا شدت رنگ می گویند .خلوص رنگی ،درجه ای از اشباع است که یک
ٔ

رنگ را در خالص ترین حالت خود نشان می دهد .به عنوان مثال یک قرمز خالص که با رنگ دیگری مخلوط نشده
باشد در ناب ترین حالت خود دیده می شود و در مقایسه با درجات دیگری از رنگ های قرمز که با رنگ های دیگر
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درجه اشباع و خلوص آن را تعیین کرد.
مخلوط شده باشد می توان
ٔ

عالوه بر سه مشخصه اصلی به کار رفته در تمامی رنگ ها ،تأثیرات آنها بر یکدیگر نیز که در نتیجه تضاد و

کنتراست رنگ ها به وجود می آید ،یکی دیگر از عوامل تأثیر گذار بر مفهوم رنگ است.

2ــ  6ــ کنتراست رنگ
منظور از کنتراست در مبحث رنگ ،عالوه بر وجود تضاد میان رنگ ها ،وجود روابطی است که تأثیرات
متقابل رنگ ها بر یکدیگر را از نظر بصری مورد بررسی قرار می دهد .آگاهی طراح نسبت به چگونگی به کارگیری
کنتراست های مختلف و برقراری روابط میان رنگ ها در یک اثر هنری ،تأثیر آن را بر مخاطب بیشتر کرده و پیام مورد
نظر صاحب اثر را به راحتی منتقل می کند.
کنتراست های هفت گانه رنگ عبارتند از:
1ــ کنتراست ته رنگ
2ــ کنتراست تیرگی روشنی رنگ
3ــ کنتراست رنگ های سرد و گرم
4ــ کنتراست رنگ های مکمل
  5ــ کنتراست همزمانی رنگ ها
  6ــ کنتراست کیفیت
7ــ کنتراست کمیت یا وسعت سطوح رنگ ها

3ــ  6ــ شناخت انواع مدل های رنگی و ویژگی های آنها
قبل از اینکه به نحوه رنگآمیزی در  Illustratorبپردازیم ،ابتدا الزم است با انواع مدلهای رنگی مورد
استفاده در این نرم افزار آشنا شوید .مدل به طور کلی به روش تعریف رنگ در یک نرمافزار گفته میشود که طراح
می تواند با استفاده از آن با توجه به نوع پروژه نهایی خود از رنگهای مختلفی متناسب با دستگاه خروجی مورد نظر
استفاده نماید .نرمافزار  Illustratorبه عنوان یک نرمافزار ترسیمی و تصویر سازی رایانه ای ،خروجی خود را برای
چاپ ،مانیتور یا تلویزیون و صفحات وب یا چند رسانه ای آماده سازی می کند به همین دلیل مدل های رنگی مختلفی
برای هریک از این خروجی ها ایجاد شده که در ادامه به بررسی هریک از آنها می پردازیم.
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1ــ3ــ  6ــ مدل GrayScale
در هنگام کار با ترسیمات ،زمانی که نیاز به یک طراحی با ساختار سیاه و سفید باشد از مدل GrayScale
استفاده می شود .این مدل رنگ را می توان ساده ترین مدل رنگ نرم افزار  Illustratorبه حساب آورد .به دلیل اینکه
در این مدل تنها از دو رنگ سیاه و سفید و طیف خاکستری استفاده شده است .معموال ً از این مدل در طراحی های

سیاه و سفید و ایجاد فایل های کم حجم استفاده می شود.

2ــ3ــ  6ــ مدل رنگی ( RGBقرمز سبز آبی)
در این مدل رنگی همان طور که میدانید از سه نور اصلی قرمز ( )Redسبز ( )Greenآبی ( )Blueاستفاده
شده است ،که در حقیقت همان مدل رنگی استفاده شده در صفحه نمایش رایانهها و پیکسلهای رنگی صفحه است.
ضمن اینکه این رنگها میتوانند مقادیر بین  0تا  255را داشته باشند.
همان طور که میدانید اگر در این مدل رنگی مقادیر هر سه رنگ برابر با  255قرار داده شود ،رنگ سفید
خالص به وجود میآید و در سیاه خالص نیز مقدار هر سه رنگ برابر صفر است( .شکل 1ــ)6
این مدل مناسب ترین مدل برای خروجیهای مانیتوری و تلویزیونی است .بنابراین مناسب ترین مدل برای
پروژههای مورد استفاده در وب و چند رسانهای نیز است.

شکل 1ــ6ــ مدل رنگی  RGBو ترکیبات رنگی

3ــ3ــ  6ــ مدل رنگ HSB
در این مدل رنگی حرف  Hبه معنای فام بوده و از کلمه  Hueگرفته شده است .در این مدل رنگی برای
ایجاد یک رنگ از یک چرخه رنگ استفاده میشود که دارای مقادیر  0تا  360درجه است .این مقادیر درجه رنگ
موردنظر را تعیین میکند ،در حقیقت فامها درجات مختلفی از رنگها میباشند که در قسمتهای مختلف چرخه
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رنگ قرار گرفتهاند و کاراکتر  Sاز کلمه  Saturationبه معنای اشباع یا سیری رنگ گرفته شده است.
همان طور که میدانیم در حقیقت  Saturationمیزان قدرت یک رنگ را نشان میدهد .به عبارت سادهتر S
درصدی از رنگ فام است که پس از کم شدن مقدار خاکستری آن ،باقی مانده و نمایش داده میشود .اگر یک رنگ
فاقد خاکستری باشد ،درصد اشباع آن صددرصد خواهد بود .در نهایت حرف  Bدر مدل رنگی  HSBبه معنای
روشنی یک رنگ است که از کلمه  1 Brightnessگرفته شده است .از این مدل رنگی بیشتر برای تغییر ویژگیهای
مربوط به رنگها شامل درصد خلوص رنگ و میزان روشنی و تیرگی رنگها استفاده میشود.
4ــ3ــ6ــ مدل رنگ CMYK
از این مدل بیشتر در کارهای چاپی و لیتوگرافی استفاده می شود به همین دلیل در این مدل رنگی از  4رنگ
 Cyanیا فیروزه ای Magenta ،یا سرخابی Yellow ،یا زرد و  Blackیا مشکی که چهار جوهر اصلی مورد استفاده
در چاپگرهای رنگی می باشند استفاده شده است(.شکل2ــ )6بنابراین اگر خروجی فایل موردنظر یک خروجی چاپی
است حتماً الزم است از این مدل رنگی برای تعریف رنگ های موجود در تصویر استفاده شود.

شکل2ــ6ــ مدل رنگی  CMYKو ترکیبات رنگی

نکاتی در مورد مدل های رنگی  RGBو :CMYK
1ــ فایل های مدل رنگی  RGBکوچکتر از مدل  CMYKاست.
2ــ محدوده رنگی ( )Gamutمدل  RGBبزرگتراز  CMYKاست.
3ــ اگر کار برای نمایش مانیتوری است از مدل رنگی  RGBو اگر برای چاپ است بهتر است از ابتدا مدل
1ــ درخشندگی
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آن  CMYKانتخاب شود.

شکل3ــ  6ــ مقایسه رنگ ها در دو مدل  RGBو CMYK

  5ــ3ــ  6ــ مدل Web Safe RGB
با توجه به اینکه از خروجی های نرم افزار در طراحی صفحات وب نیز استفاده می شود این نرم افزار یک مدل
رنگ اختصاصی نیز برای این گونه صفحات فراهم کرده که در حقیقت همان مدل رنگ  RGBاست با این تفاوت که
تنها محدوده های رنگی استانداردی که در وب می توان از آنها استفاده کرد را شامل می شود.

4ــ6ــ روش های مختلف رنگ آمیزی در نرم افزار Illustrator
نرم افزار  Illustratorبه عنوان یک نرم افزار برداری که کاربرد اصلی آن در طراحی و تصویر سازی
ترسیمی است روش های مختلفی را برای رنگ آمیزی اشیاء ترسیمی در محیط نرم افزار در نظر گرفته ،که توسط
آنها می توان انواع رنگ های یکنواخت ( )Solidرا باپنل های اختصاصی و ویژه و رنگ های طیفی () Gradient
را نیز با ابزار ها و امکانات اختصاصی خود مورد استفاده قرار داد .ضمن اینکه عالوه بر رنگ ،امکان اعمال بافت
( )Patternنیز از طریق کتابخانه های رنگ این نرم افزار فراهم شده است .قبل از اینکه به بررسی هریک از این
روش ها و نحوه استفاده از پنل ها و ابزار های رنگ آمیزی در نرم افزار  Illustratorبپردازیم برای اینکه آشنایی کلی
با روش های رنگ آمیزی در این نرم افزار پیدا کنید الزم است بدانید در نرم افزار  Illustratorاز روش های مختلفی
برای رنگ آمیزی اشیاء ترسیمی استفاده می شود (شکل4ــ )6که مهمترین آنها عبارتند از :
1ــ استفاده از پنل  Colorبرای رنگ آمیزی
2ــ استفاده از پنل  Swatchبرای رنگ آمیزی
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4ــ استفاده از گزینه  Fillدر پنل Appearance
  5ــ استفاده از پنل رنگ آمیزی Gradient

شکل4ــ  6ــ روش های مختلف رنگ آمیزی

به نظر شما آیا عالوه بر روش های فوق ،روش های دیگری نیز برای رنگ آمیزی اشیاء و
مسیرها در  Illustratorوجود دارد؟

  5ــ  6ــ شناخت اصول کار با پنل Color
یکی از روش های رنگ آمیزی در نرم افزار  Illustratorاستفاده از پنل  Colorاست.این پنل به طور پیش
فرض در صفحه نرم افزار وجود دارد ولی در صورتی که بخواهید آن را در صفحه نمایش دهید کافی است از منوی
 Windowگزینه  Colorرا اجرا یا از کلید  F6استفاده نمایید .برای شروع کار با این پنل ابتدا شیء یا مسیر مورد نظر
را انتخاب کرده سپس به منوی پنل رفته و یکی از مدل های رنگ مورد نظر و متناسب با خروجی ،را انتخاب نمایید.
همان طور که در این پنل مشاهده می کنید امکان انتخاب رنگ  Fillو  Strokeوجود دارد ضمن اینکه نحوه ساخت
رنگ آن به صورت ترکیبی است و کاربر براحتی می تواند با استفاده ازدستگیره های رنگ ،یا وارد کردن درصد رنگ،
ترکیب رنگی موردنظر را ایجاد کند .عالوه بر این در پایین پنل ،نوار طیف رنگی وجود دارد که با حرکت اشاره گر
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بر روی آن ،امکان انتخاب رنگ در این پنل فراهم می شود.
توجه داشته باشید که وقتی ترکیب یک رنگ را به صورت درصدی داشته باشید بهترین روش برای ساخت
رنگ مورد نظر وارد کردن درصد ترکیبات در کادر جلوی هر رنگ است ضمن اینکه پس از وارد کردن مقادیر
عددی ،می توان برای تغییرات روی رنگ ایجاد شده از دستگیره های تنظیم رنگ استفاده کرد( .شکل 5ــ) 6

شکل 5ــ6ــ قسمتهای مختلف پانل Color

  6ــ  6ــ شناخت اصول کار با پنل Swatches

وقتی که هدف شما ساخت جعبه رنگ و استفاده از رنگ های ساخته شده در دفعات بعدی است استفاده

از پنل  Swatchesبهترین انتخاب است.این پنل عالوه بر رنگ های آماده موجود در پنل ،دارای کتابخانه ای از

رنگ های طبقه بندی شده است که به طراحان این امکان را می دهد که با استفاده از آنها ،اقدام به ساخت پروژه های

گرافیکی با تنوع رنگی مورد نظر خود نمایند.ضمن اینکه این روش رنگ آمیزی دارای امکان ساخت رنگ به

صورت گروهی وهمچنین گروه های رنگی مختلف است که از آنها می توان در ترسیمات یکسان استفاده کرد.
1ــ  6ــ  6ــ نحوه ایجاد نمونه رنگ جدید

1ــ فایل جدیدی را با اندازه دلخواه ایجاد کنید.
2ــ پنل  Swatchesرا بر روی صفحه نمایش دهید .همان طور که مشاهده می کنید به طور پیش فرض در
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این پنل رنگ ،تعدادی رنگ اصلی ،رنگ های درجه دوم ،رنگ های طیفی ،بافت و تونالیته1های سفید و سیاه و
خاکستری وجود دارد.
3ــ به منوی پنل رفته یا از پایین پنل با کلیک بر روی گزینه  New Swatchesیک نمونه رنگ جدید ایجاد کنید.
4ــ در پنجره باز شده (شکل    6ــ )6پس از انتخاب نام نمونه رنگ ،نوع رنگ و مد رنگی مورد نظر ،از بخش
ساخت رنگ با استفاده از دستگیره های موجود ،یا با وارد کردن مقادیر عددی مربوط به رنگ مورد نظر ،اقدام به
ساخت نمونه رنگی دلخواه خود نمایید .توجه داشته باشید که با انتخاب گزینه  ،Globalرنگ مورد نظر در پنل
 Swatchesبا یک مثلث سفید نمایش داده می شود و اشیاء یا مسیرهایی که با این سری رنگ ها ،رنگ آمیزی می شوند
در صورت تغییر رنگ در پنل ،به صورت خودکار ،رنگ آنها بروز شده و تغییر می کند.
نام نمونه رنگ
نوع رنگ
مدل رنگی

شکل6ــ6ــ ایجاد نمونه رنگ

2ــ6ــ   6ــ نحوه اعمال رنگ به اشیاء
برای اینکه بیشتر با پنل  Swatchesو نحوه رنگ آمیزی توسط این پنل آشنا شوید مراحل زیر را دنبال کنید:
1ــ در یک فایل دلخواه تعدادی از اشیاء مورد نظر را انتخاب کنید.
2ــ به پنل  Swatchesرفته و برروی رنگ مورد نظر کلیک کنید .همان طور که مشاهده می کنید رنگ
1ــ به درجات مختلفی از رنگ که با سفید ترکیب شده اصطالحاً تونالیته گفته می شود.
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انتخابی به شیء یا اشیاء از قبل انتخاب شده اعمال شده است.
3ــ6ــ  6ــ نحوه ویرایش رنگ ها در پنل
1ــ بر روی رنگ مورد نظر در پنل دابل کلیک کرده تا پنجره تنظیم رنگ  Swatch Optionsباز شود.
سپس رنگ دلخواه خود را ایجاد کنید .همان طور که گفتیم اگر بخواهید رنگ ایجاد شده به صورت Global
ایجاد شود این گزینه را فعال کنید.
2ــ رنگ  Globalایجاد شده را بر روی یک شیء اعمال کنید.
3ــ مجدد ًا به پنل رفته و با دابل کلیک بر روی رنگ قبلی آنرا تغییر دهید ،همان طور که مشاهده می کنید در
کل سند ودر جاهایی که از این رنگ  Globalاستفاده شده ،رنگ به صورت خودکار تغییر کرده است.
4ــ  6ــ  6ــ نحوه ساخت یک گروه رنگی
یکی از ویژگی های پنل  Swatchesنرم افزار  ،Illustratorامکان ساخت گروه های رنگی از رنگ های
موجود در یک فایل و یا حتی ساخت گروه رنگی اختصاصی است .برای اینکه بیشتر با این روش و کاربرد آن آشنا
شوید مراحل زیر را انجام دهید:
1ــ فایل دلخواهی را باز کنید.
2ــ با استفاده از ابزار  ،Selectionتمامی اشیاء یا بخش خاصی از اشیاء موجود در سند را انتخاب نمایید.
3ــ بر روی دکمه New Color Group

در پایین پنل  Swatchesکلیک کنید.

4ــ در پنجره باز شده ابتدا نامیبرای گروه رنگی موردنظر در نظر گرفته ،سپس از بخش  Create Fromگزینه
 Selected Art Workرا برای اشیاء انتخاب شده در صفحه موردنظر انتخاب نمایید.در صورتیکه بخواهید رنگها
به صورت  Globalایجاد شوند الزم است گزینه  Convert Process To Globalرا انتخاب کنید .در این حالت
رنگهای موجود در سند به  Globalتبدیل میشوند .در این قسمت این گزینه انتخاب میشود تا در قسمت بعد بیشتر با
کاربرد آن آشنا شوید.در پایان بر روی دکمه  Okکلیک کنید تا گروه رنگی مورد نظر ایجاد شود( .شکل 7ــ)6
  5ــ همان طور که مشاهده می کنید یک جعبه رنگ از تمامی رنگ های موجود در فایل مورد نظر ایجاد شده که
همه آنها از نوع  Globalهستند ،در این حالت اگر یکی از این رنگ ها را تغییر دهید مشاهده می کنید .که در تمامی
بخش های سند که از این رنگ استفاده شده ،رنگ مورد نظر تغییر می کند.
  6ــ حال اگر بدون انتخاب شیء یا اشیائی در سند بر روی دکمه  New Color Groupکلیک کنید و در
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پنجره بازشده نام دلخواهی را برای آن انتخاب نمایید ،یک گروه رنگ اختصاصی ایجاد می شود که می توانید با کلیک
بر روی دکمه New Swatch

از پایین پنل یا ازمنوی پنل  Swatchesاقدام به ساخت رنگ نمایید .ضمن

اینکه می توانید از گروه های دیگر با درگ کردن رنگ به روی آیکن گروه موردنظر ،آن را به گروه اختصاصی خود
اضافه نمایید.

شکل 7ــ6ــ ایجاد یک گروه رنگی

5ــ  6ــ6ــ آشنایی با کتابخانه های رنگ
همان طور که می دانید  Illustratorدر پنل  Swatchesدارای کتابخانه ای از رنگ های مختلف است که
می توان با کلیک برروی دکمه  Swatches Libraries Menuلیست کتابخانه های رنگ آن را نمایش داده سپس با
انتخاب گروه و زیر گروه مورد نظر ،پنل آن را باز کرد.
برای اینکه بیشتر با این روش و نحوه باز کردن کتابخانه ها آشنا شوید به مثال زیر دقت کنید:
مثال :می خواهیم به عنوان مثال از گروه  Natureزیر گروه  Beachرا انتخاب کنیم همان طور که
مشاهده می کنید پنل مربوط به رنگ های این کتابخانه باز می شود که می توانید این رنگ ها را نیز با کلیک یا
درگ کردن به گروه های اختصاصی خود در پنل  Swatchesاضافه نمایید .توجه داشته باشید برای اضافه
کردن کل مجموعه رنگ های موجود در یک گروه به گروه دیگر ،الزم است آیکن گروه رنگی را گرفته و به گروه
مورد نظر درگ نمایید.
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شکل   8ــ  6ــ کتابخانه رنگ در پنل Swatches

نکته

در صورتی که بخواهید گروه های رنگ اختصاصی خود را در قالب یک کتابخانه ذخیره کنید

کافی است به منوی پنل  Swatchesرفته و با استفاده از دستور Save Swatches Library As
 ASEدر قالب یک فایل  ASEیا به کمک دستور  Save Swatches Library As Aiآن را در
قالب یک فایل  Aiذخیره نمایید.
نکته

برای بارگذاری یک کتابخانه ذخیره شده در یک سند جدید الزم است به منوی پنل

 Swatchesرفته و با استفاده از دستور  Open Swatch Libraryو از بخش User Defined
اقدام به باز کردن کتابخانه اختصاصی خود نمایید.
164

واحد کار ششم :توانایی انجام عملیات رنگ نور و کنتراست

7ــ  6ــ شناخت اصول کار با پنل Gradient

1

در قسمت های قبل با نحوه رنگ آمیزی یکنواخت یا  Solidآشنا شدید .در این قسمت می خواهیم با استفاده
از پنل و ابزار  Gradientبا نحوه ساخت و تغییر رنگ های طیفی شما را آشنا نماییم.
نوع رنگآمیزی  Gradientحداقل از دو رنگ تشکیل شده که با انتخاب این دو رنگ ،طیف
رنگهای موجود بین آنها نیز به صورت تدریجی تشکیل میشود .در  Illustratorدو نوع طیف رنگی
( Linearخطی) و ( Radialشعاعی) وجود دارد که با استفاده از آنها می توان شیب رنگ های مختلف و
بسیار متنوعی ایجاد کرد.
1ــ7ــ 6ــ ایجاد شیب رنگی خطی
برای این منظور ابتدا الزم است پنل  Gradientرا بر روی صفحه نمایش دهید ،سپس از بخش  Typeاقدام به
انتخاب گزینه ( Linearخطی) نمایید .همانطور که مشاهده میکنید در پایین پنل یک نوار رنگی وجود دارد که در حالت
معمول دارای دو دستگیره تعیین رنگ است .با دابل کلیک روی هر یک از این دستگیرهها ،جعبه رنگی در اختیار طراح
قرار میگیرد که امکان تعیین رنگ مورد نظر را برای آن قسمت فراهم میکند .ضمن اینکه برای اضافه کردن رنگ به
طیف موجود میتوانید با کلیک در فضای خالی بین دو رنگ ،اقدام به اضافه کردن دستگیرههای اضافی و تعیین رنگ
برای آنها نمایید .توجه داشته باشید که گزینه  Angleدر پنل زاویه شیب رنگی و  Opacityمیزان شفافیت رنگ را تعیین
میکند .عالوه بر این گزینه  Locationنیز درصد رنگ انتخابی را مشخص خواهد کرد( .شکل 9ــ)6
نکته

برای حذف هر یک از دستگیرهها کافی است دستگیره مورد نظر را به سمت پایین درگ

نمایید.
نکته

در صورتی که پنل  Swatchesباز است می توانید با درگ رنگ انتخابی از این پنل بر روی

هریک از دستگیره های شیب رنگی ( ،)Gradientرنگ مورد نظر را بر روی آنها اعمال کنید.
1ــ شیب رنگی
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شکل 9ــ  6ــ رنگهای گرادیان خطی و تنظیمات آنها

2ــ7ــ  6ــ ایجاد شیب رنگی شعاعی
برای ایجاد رنگ های شعاعی نیز مشابه روش قبل عمل کرده یعنی از بخش  Typeابتدا گزینه  Radialرا
انتخاب وسپس در بخش انتخاب رنگ ،اقدام به تعیین رنگ مورد نظر نمایید .تنها تفاوتی که در پنل شیب رنگی
شعاعی اتفاق می افتد ،فعال شدن گزینه  Aspect Ratioیا نسبت شعاع طولی به شعاع عرضی دایره رنگ مورد نظر
است که با استفاده از آن می توان این نسبت را به دلخواه تغییر داد( .شکل10ــ)6

شکل 10ــ6ــ شیب رنگ ( )Gradientشعاعی و تنظیمات آنها
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نکته

در صورتی که بخواهید از شیب رنگ های آماده نیز استفاده کنید کافی است به بخش

 Libraryپنل  Swatchesرفته و از بخش  Gradientرنگ شعاعی مورد نظر را انتخاب کنید.
در این حالت پنل شیب رنگ اختصاصی آن با رنگ های آماده نمایش داده می شود که می توان
آن را بر روی شیء انتخاب شده اعمال نمایید.
تمرین :از کتابخانه رنگ های  Gradientگزینه  Color Harmoniesرا انتخاب کرده سپس بر روی شیء
انتخابی اعمال کنید.

  8ــ  6ــ آشنایی با ابزار Gradient
همان طور که مشاهده کردید با استفاده از پنل  Gradientمی توان شیب رنگ های مختلف خطی یا
شعاعی را بر روی اشیاء اعمال کرد اما همان طور که مشاهده می کنید جدایی پنل از شیء مورد نظر کمی برای
طراحان ایجاد محدودیت می کند .به همین منظور ابزاری تحت همین عنوان وجود دارد که برای راحتی کار
طراحان و کاربران می تواند به طور مستقیم بر روی شیء با شیب رنگ قرار گرفته و تمامی تنظیمات پنل را به
شیوه ای ساده تر و کاربردی تر انجام دهد .برای آشنایی بیشتر با این ابزار و کاربرد های ویژه آن مراحل زیر
را انجام دهید:
1ــ یک شیء دلخواه را که به صورت شیب رنگ پُر شده ،انتخاب نمایید.

2ــ از جعبه ابزار برنامه Gradient Tool (G) ،را انتخاب کنید.در این حالت ابزار  Gradientبه صورت
یک خط گرادیان ،بر روی شیء مورد نظر قرار می گیرد که در ابتدای این خط یک دایره و در سمت دیگر آن یک
چهارضلعی قرار دارد .با قرار گرفتن اشاره گر بر روی این خط ،دستگیره های تنظیم رنگ نمایان می شوند که با
درگ می توان شیب رنگ اعمال شده بر روی شیء را تغییر داد (شکل 11ــ .)6برای اینکه بیشتر با این ابزار آشنا
شوید به نکات زیر دقت کنید:
می توان با کلیک و درگ کردن ابزار  Gradientبر روی شیء انتخابی ،جهت شیب رنگ موردنظر را
تنظیم کرد.
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شکل 11ــ  6ــ تغییر جهت Gradeint

در شیب رنگ های خطی ،اشاره گر با قرار گرفتن در کنار چهارضلعی خط  ،Gradientبه شکل
زاویه ای در می آید .هرچند که با پایین نگه داشتن کلید  Altو درگ کردن چهارضلعی خط  Gradientنیز همین
عمل اتفاق می افتد که می توان در جهت عقربه های ساعت یا در خالف جهت آن ،زاویه شیب رنگ اعمال شده بر
روی شیء را تنظیم کرد( .شکل 12ــ)6

شکل 12ــ  6ــ چرخش شیب رنگ

در شیب رنگ های شعاعی با استفاده از این ابزار و با درگ کردن دایره خط  ،Gradientمی توان مرکز
شعاع دایره مورد نظر را تغییر داد( .شکل 13ــ)6
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شکل 13ــ  6ــ جابه جایی مرکز گرادیان

در صورتی که بخواهید با استفاده از ابزار  Gradientبه طیف رنگ های موجود ،رنگ جدیدی اضافه
شود کافی است مانند پنل  Gradientدر بین دستگیره ها کلیک کرده و با دابل کلیک بر روی دستگیره نیز از جعبه
رنگ باز شده رنگ مورد نظر را انتخاب کنید( .شکل 14ــ)6

شکل 14ــ6ــ تغییر رنگ گرادیان

با استفاده از دستور  Expandدر منوی  Objectمی توان با تعیین تعداد اشیاء شیب رنگ از بخش
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 Specifyتعداد سطوح رنگی را تعیین کرد( .شکل 15ــ)6

شکل 15ــ  6ــ تعیین تعداد اشیاء سطوح رنگی

9ــ  6ــ آشنایی با ابزار Mesh
 Meshتکنیکی است که توسط آن می توان یک شبکه تور مانند بر روی شیء ایجاد کرده و به کمک این شبکه
به شیء مورد نظر خاصیت چند رنگی داد .یکی از ویژگی های ابزار  Meshآن است که با شبکه تور مانند خود،
خطوطی را به نام  Mesh Lineبر روی سطح شیء قرار می دهد که دارای نقاط لنگری مختلفی است .وجه مشترک
هر دو  Mesh Lineرا یک  Mesh Pointتشکیل می دهد که به شکل لوزی است .عالوه بر این نقاط ،بر روی
 ،Meshنقاط دیگری نیز به نام  Anchor Pointنیز وجود دارد که به شکل مربع بر روی شکل ظاهر می شود نقاط
 Mesh Pointاگرچه مشابه  Anchor Pointمی باشند اما مهمترین ویژگی آنها این است که دارای قابلیت اضافه
شدن و رنگ پذیری هستند .به ناحیه بین هر چهار  Mesh Pointاصطالحاً  Mesh Patchگفته می شود که دارای

ویژگی رنگ پذیری است( .شکل 16ــ ) 6برای اینکه بیشتر با این روش و ابزار آن آشنا شوید به بررسی این تکنیک
می پردازیم .به طور کلی به دو روش می توان بر روی یک شی ء  Meshایجاد کرد:
1ــ بافت منظم و عددی
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شکل 16ــ6ــ شبکه توری ابزار Mesh

1ــ9ــ    6ــ بافت منظم و عددی (:)Regular Mesh

در این روش ابتدا شیء مورد نظر را انتخاب کرده سپس به منوی  Objectرفته و دستور Create Gradient Mesh

را اجرا نمایید( .شکل 17ــ )6در پنجره باز شده ابتدا گزینه  Previewرا انتخاب کرده تا تغییرات را همزمان مشاهده

کنید سپس تعداد سطرها ( )Rowsو ستون های ( )Columnsشبکه تور مانند و رنگ ظاهر شیء ( )Appearanceرا

با انتخاب یکی از گزینه های منو بازشو ،تغییر دهید:

 : Flatرنگ شیء به صورت یکدست و یکنواخت بدون تأثیر  Highlightیا میزان رنگ سفید نمایش

داده می شود.

 :To Centerرنگ اصلی شیء به تدریج در مرکز به رنگ سفید تبدیل می شود.

 :To Edgeرنگ اصلی شیء به تدریج در لبه ها به رنگ سفید تبدیل می شود.

گزینه  Highlightنیز درصد رنگ سفید موجود در شیء  Meshرا تعیین می کند.

شکل 17ــ6ــ شبکه توری منظم Regular Mesh
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2ــ9ــ6ــ بافت نامنظم و ابزاری ()Irregular Mesh
برای این منظور ابزار

) Mesh Tool(Uرا از جعبه ابزار انتخاب کرده و بر روی شیء مورد نظر کلیک

کنید .در این حالت نیز شبکه تور مانند  Meshبر روی آن ظاهر می شود .برای اضافه کردن سطر افقی بر روی خطوط
عمودی و برای اضافه کردن سطر عمودی بر روی خطوط افقی با ابزار  Meshکلیک کنید تا شبکه تور مانند با تعداد
سطر و ستون مورد نظر شما ایجاد شود .به نکات زیر دقت کنید:
با ابزار  Direct Selectionیا  Lassoتعدادی از نقاط روی  Meshرا انتخاب کرده سپس از پنل هایی
مانند  Swatchesرنگ را بر روی این نواحی درگ کنید یا رنگ موردنظر را از پنل انتخاب نمایید.
با ابزار  Meshمی توان نقاط روی  Meshرا تغییرداده و موجب تغییر شکل مورد نظر شد.
برای حذف گره های  Meshالزم است به همراه ابزار  Meshکلید  Altرا پایین نگه دارید.
اگر در هنگام عملیات  Meshبه منوی  Windowرفته و پنل ) Transparency(Shift+Ctrl+F10را
بر روی صفحه نمایش دهید با استفاده از گزینه  Opacityمی توان میزان شفافیت رنگ شیء و با استفاده از بخش
 Blending Modeنیز مد آمیختگی رنگ شیء دارای شبکه تور مانند  Meshبا اشیاء زیر را تعیین کرد .اما در شکل
زیر از گزینه  Differenceاستفاده شده است ،می توانید سایر گزینه های این منو را انتخاب کرده و اثر مد انتخاب شده
در ترکیب رنگ اشیاء را مورد بررسی قرار دهید(.شکل 18ــ)6

شکل 18ــ6ــ تنظیم مد آمیختگی و میزان شفافیت رنگ اشیاء
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10ــ  6ــ آشنایی با الگوها و اعمال آنها بر روی اشیاء
برای پر کردن سطح اشیاء عالوه بر رنگ آمیزی ،می توان از الگوها و بافت های آماده یا ساخته شده نیز استفاده
کرد بافت ها که به آنها  Patternگفته می شود عناصری هستند که در نتیجه تکرار و ریتم ،سطح یا رویه یک شکل را
پر می کنند و می توانند تأثیرات بصری مختلفی برای بینندگان و مخاطبین خود به نمایش بگذارند.
در این قسمت با بافت و نحوه اعمال آنها بر اشیاء و همچنین نحوه ساخت بافت و ویرایش آن آشنا خواهیم شد.
1ــ10ــ6ــ نحوه اعمال بافت آماده بر روی اشیاء
1ــ شی ء مورد نظر را انتخاب کنید.
2ــ به بخش  Libraryپنل  Swatchesرفته و از بخش  Patternsو زیر مجموعه های آن یکی از بافت ها را
انتخاب کنید تا پنل اختصاصی آن باز شود.
3ــ در پنل مربوط به بافت مورد نظر ،بر روی الگوی دلخواه خود کلیک نمایید تا بافت انتخاب شده بر شی ء
مورد نظر اعمال گردد( .شکل19ــ)6

شکل 19ــ6ــ پرکردن شیء با الگوی انتخابی

2ــ10ــ  6ــ نحوۀ ساخت بافت و اعمال آن بر روی اشیاء
همان طور که گفته شد ،عامل اصلی تشکیل دهنده بافت بر پایه تکرار عنصر یا عناصر مورد نظر است .بنابراین
برای ساخت یک بافت ترسیمی الزم است عنصر مورد نظر را در سطح شیء تکرار کنید Illustrator .به شکلی بسیار
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ساده این کار را برای شما انجام می دهد .برای این منظور الزم است مثال زیر را دنبال کنید.
مثال :سطح برگی با بافت دلخواهی مانند یک گل پر شود ،برای این منظور مراحل زیر را انجام دهید:
1ــ شی ء مورد نظر که قرار است به عنوان عنصر پرکننده بافت مورد استفاده قرار گیرد را انتخاب کنید( .در
این مثال یک گل برای ساخت بافت انتخاب شده است).
2ــ عنصر مورد نظر ( گل) را به پنل  Swatchesدرگ کنید.
3ــ شیء ای که قرار است بافت به آن اعمال شود ( برگ ) را انتخاب کنید.
4ــ عنصر پر کننده بافت ( گل ) را در پنل  Swatchesانتخاب کنید همان طور که مشاهده می کنید سطح شکل
با بافت مورد نظر پر شده است( .شکل 20ــ)6

شکل 20ــ6ــ ایجاد الگوی دلخواه و پرکردن شیء با آن

نکته

چنانچه بخواهید اندازه بافت اعمال شده در شیء مورد نظر را تغییر دهید کافی است شیء

گزینه
را انتخاب کرده سپس با دابل کلیک بر روی ابزار  Scaleدر جعبه ابزار در پنجره باز شده ٔ
گزینه  Previewرا فعال کنید .سپس به بخش  Scaleرفته و با انتخاب
 Transform Patternsو ٔ

گزینه  Uniformاقدام به تغییر درصد مقیاس بافت موردنظر به صورت یکنواخت نمایید.با تغییر

درصد ،اندازه بافت نیز تغییر خواهد کرد( .شکل 21ــ)6
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شکل 21ــ6ــ تغییر اندازه الگو

نکته

در صورتیکه بخواهید بافت موجود در یک شیء را با بافت جدید جایگزین کنید کافی است

عنصر پر کننده بافت جدید را با پایین نگه داشتن کلید  Altبر روی بافت قبلی شیء در پنل Swatches
درگ نمایید .در این حالت مشاهده خواهید کرد تمامیاشیائی که با این بافت پر شده بودند با بافت جدید
جایگزین خواهد شد( .شکل22ــ) 6

شکل 22ــ6ــ جایگزینی الگوی جدید با قبلی
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نکته

برای ویرایش یک بافت الزم است ابتدا آن را از پنل  Swatchesبه  Artworkانتقال داده

و پس از اعمال تغییرات با پایین نگه داشتن کلید  Altآن را بر روی بافت قبلی درگ نمایید .در این
حالت ،بافت تغییر داده شده در تمامی اشیاء حاوی بافت قبلی ،جایگزین خواهد شد.

11ــ  6ــ آشنایی با رنگ های Spot

همان طور که قبال ً گفتیم در هنگام چاپ ،رنگ ها از ترکیب چهار رنگ  CMYKایجاد می شوند که به آنها

رنگ های ترکیبی یا  Process Colorsگفته می شود .دلیل آن نیز آن است که ماشین های چاپ افست دارای 4

مخزن به رنگ های آبی فیروزه ای  ،ارغوانی  ،زرد و مشکی می باشند .البته بعضی از رنگ ها را نیز نمی توان از ترکیب

چهار رنگ فوق به دست آورد مانند رنگ هایی که خارج از محدوده  CMYKایجاد می شوند یا رنگ های ساخته شده

یا از پیش آماده ،یا رنگ هایی مانند نقره ای ،طالیی ،فسفری و …  ،که به این دسته از رنگ ها اصطالحاً رنگ های

تکی یا  Spot Colorsمی گویند معموال ً از رنگ های  Spotبرای دقت های حرفه ای و جلوگیری از چاپ تقلبی بعضی
از اشیاء و حتی گاهی برای صرفه جویی در تعداد رنگ ها نیز استفاده می شود .برای ساخت این دسته از رنگ ها

کافی است قسمت هایی را که قصد دارید این نوع رنگ خاص را داشته باشند مشخص کرده سپس در چاپخانه این
رنگ ها با ترکیبات خاصی ایجاد شده و به صورت جداگانه چاپ می شوند.
1ــ11ــ  6ــ نحوه ایجاد رنگ  Spotدر Illustrator

برای ایجاد یک رنگ  Spotدر نرم افزار  Illustratorکافی است مراحل زیر را انجام دهید:
1ــ از پایین پنل  Swatchبا کلیک بر روی گزینه  New Swatchesیک نمونه رنگ جدید ایجاد کنید.
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2ــ در پنجره  New Swatchاز بخش  Color Typeگزینه  Spot Colorرا انتخاب کرده سپس با استفاده
از دستگیره های تنظیم رنگ ،اقدام به ساخت رنگ موردنظر نمایید و در پایان بر روی دکمه  Okکلیک کرده تا رنگ
 Spotساخته شود.

شکل 24ــ  6ــ ساخت رنگ Spot

به نظر شما در پنل Swatchرنگهای  Spotاز نظر ظاهری چه تفاوتی با رنگهای معمولی دارند؟
3ــ برای تفکیک رنگ های  Processو رنگ های  Spotمورد استفاده در پروژه ،می توان در illustrator
از پنلی تحت عنوان  Separations Previewاستفاده کرد که با انتخاب گزینه Show Used Spot Color Only
فقط رنگ های  Spotمورد استفاده در پروژه نمایش داده خواهد شد.

شکل 25ــ  6ــ تفکیک رنگ های ترکیبی و Spot
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کارگاه رنگ آمیزی با Mesh

از روی یک تصویر ،شکل ترسیمی آن را رسم کرده سپس با استفاده از ابزار  ،Meshاز روی تصویر اصلی،

رنگ آمیزی آن را انجام دهید.

شکل 26ــ6

ابزارها و دستورات مورد نیازMesh Tool ،Direct Selection ،Eyedropper ،Rectangle، :

Navigator ،Ouline view ،Preview ،New Layer
مراحل انجام کار:

1ــ بر روی الیه تصویر در پنل الیه ها ،دابل کلیک کرده سپس در پنجره تنظیمات الیه گزینه Template

را فعال کرده تا الیه غیر قابل ویرایش شود.در این حالت الیه قفل نیز خواهد شد ،عالوه بر این گزینه میزان Dim
 Image Toرا نیز بر روی  %100قرار داده تا میزان شفافیت تصویر بر روی این عدد تنظیم شود.
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2ــ یک الیه جدید ایجاد کرده سپس با استفاده از ابزار  ،Rectangleیک چهار ضلعی بر روی تصویر اصلی
قرار دهید.

شکل 28ــ6

3ــ به منوی  Viewرفته و گزینه ) Outline(Ctrl+Yرا فعال کرده تا نمای خطی چهارضلعی نمایش داده
شود ،سپس از منوی  Windowپالت  Navigatorرا فعال کرده تا امکان پیش نمایش تصویر در هنگام رنگ آمیزی
وجود داشته باشد حال با انتخاب ابزار Mesh tool

و کلیک بر روی چهارضلعی ،شبکه توری  Meshفعال

کنید.

شکل 29ــ6
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4ــ با ابزار  Direct Selectionو با استفاده از شش نقطه موجود در شبکه  Meshچهار ضلعی را با دور

تصویر تنظیم کرده تا به شکل تصویر موردنظر در آید.توجه داشته باشید که ابزار Direct Selection

تغییر را با استفاده از دستگیره ها به صورت نامتقارن االکلنگی فراهم می کند ولی با ابزار Convert Point

امکان

امکان تغییر دستگیره ها به صورت نامتقارن غیر االکلنگی را فراهم می کند در این حالت تغییر یک دستگیره مستقل
از دستگیره دیگر صورت می گیرد.

شکل 30ــ6

  5ــ با استفاده از ابزار  Meshبا کلیک بر روی خطوط عمودی و افقی ،سطح شکل را با شبکه توری این

ابزار پوشانده تا آماده رنگ آمیزی شود.
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  6ــ حال که شبکه توری  Meshبر روی شکل ایجاد شد نوبت به رنگ آمیزی آن می رسد .برای این منظور

ابزار Eyedropper

را انتخاب کرده و با کلیک بر روی هریک از نقاط شبکه  ،Meshابتدا رنگ آن نقطه

را نمونه برداری کرده سپس با پایین نگه داشتن کلید  Altو کلیک در همان نقطه با این ابزار

 ،رنگ را به نقطه

مورد نظر اضافه نمایید .همین عمل را بر روی تک تک نقاط تکرار کنید و هم زمان با توجه به پنل  Navigatorاز
روند رنگ آمیزی شکل مورد نظر آگاه شوید.

شکل 32ــ6

7ــ همین عمل را برای ساقه نیز انجام دهید ،یعنی ابتدا یک الیه جدید اضافه کرده سپس با ابزار

 Meshشبکه توری را اضافه نمایید و در ادامه با ابزار  Eyedropperمشابه مرحله قبل عمل رنگ آمیزی را
انجام دهید.

شکل 33ــ6
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  8ــ برای تکمیل عملیات ترسیم و رنگ آمیزی ،یک الیه جدید دیگر نیز برای برگ شکل نیز انجام داده و
مراحل قبل را تکرار نمایید.

شکل 34ــ6

9ــ در پایان کار به منوی  Viewرفته و با انتخاب گزینه  ،Previewنمایش تصویر را از حالت خطی به حالت
معمول آن تبدیل کنید تا بتوانید نتیجه ترسیم و رنگ آمیزی با ابزار  Meshرا مشاهده کنید.در پایان کار فایل را یکبار
با فرمت  Aiو بار دیگر با فرمت  Pngذخیره کنید.

شکل 35ــ6
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خالصه مطالب
چشم انسان رنگ ها را براساس سه خصوصیت از یکدیگر متمایز می کند .ته رنگ یا فام که کیفیت رنگین
بودن رنگ ها را مشخص می کند .درخشندگی یا روشنایی ،درجه ای از روشنی یک رنگ که آن را از دیگر درجات
روشنی و تیرگی همان رنگ متمایز می کند و شدت یا خلوص رنگ که یک رنگ را در خالص ترین حالت خود نشان
می دهد.
در مبحث رنگ ،کنتراست عالوه بر وجود تضاد میان رنگ ها ،وجود روابطی است که تأثیرات متقابل
رنگ ها بر یکدیگر را از نظر بصری مورد بررسی قرار می دهد.
مدل رنگی به روش تعریف رنگ در یک نرمافزار گفته میشود که طراح می تواند با استفاده از آن با توجه
به نوع پروژه نهایی خود از رنگهای مختلفی متناسب با دستگاه خروجی مورد نظر استفاده نماید .در هنگام کار با
ترسیمات ،زمانی که نیاز به یک طراحی با ساختار سیاه و سفید باشد از مدل  GrayScaleاستفاده می شود .در مدل
 RGBاز سه نور اصلی قرمز ( )Redسبز ( )Greenآبی ( )Blueاستفاده شده است که در حقیقت همان مدل رنگی
استفاده شده در صفحه نمایش رایانهها و پیکسلهای رنگی صفحه است .از مدل رنگی  HSBبیشتر برای تغییر
ویژگیهای مربوط به رنگها شامل درصد خلوص رنگ و میزان روشنی و تیرگی رنگها استفاده میشود .مدل رنگ
 CMYKبیشتر در کارهای چاپی و لیتوگرافی استفاده می شود و مدل  Web Safe RGBدر طراحی صفحات وب
مورد استفاده قرار می گیرد.
روش های مختلفی برای رنگ آمیزی اشیاء ترسیمی استفاده می شودکه مهمترین آنها عبارت اند از:
ــ استفاده از پنل  Colorامکان انتخاب رنگ  Fillو  Strokeو ساخت رنگ به صورت ترکیبی وجود دارد.
ــ استفاده از پنل  Swatchبرای ساخت جعبه رنگ و استفاده از رنگ های ساخته شده در دفعات بعدی
ــ استفاده از گزینه  Fillدر نوار کنترل
ــ استفاده از گزینه  Fillدر پنل Appearance
ــ استفاده از پنل رنگ آمیزی  Gradientو ساخت رنگ های طیفی به دو صورت ( Linearخطی) و
( Radialشعاعی)
ابزار  Meshبا شبکه تور مانند خود ،خطوطی را به نام  Mesh Lineبر روی سطح شیء قرار می دهد
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که دارای نقاط لنگری مختلفی است .از این ابزار برای رنگ آمیزی بخش هایی از شیء و تغییر شکل آن استفاده
می شود .به طور کلی به دور روش می توان بر روی یک شی ء  Meshایجاد کرد .بافت منظم و عددی (Regular
 )Meshوبافت نامنظم و ابزاری ()Irregular Mesh
برای پر کردن سطح اشیاء عالوه بر رنگ آمیزی ،می توان از الگوها و بافت های آماده یا ساخته شده نیز
استفاده کرد .بافت ها یا  Patternعناصری هستند که با تکرار و ریتم ،سطح یا رویه یک شکل را پر می کنند.
…………………………………………………………………..
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واژه نامه
محل

 Locationلنگر

Anchor

شبکه

 Meshظاهر

Appearance

طبیعت

 Natureظاهر

Aspect

شیء

 Objectساحل

Beach

 Opacityدرخشندگى

شفافیت
وصله ،تکه

Brightness
Center

 Patchمرکز

الگو

 Patternتبدیل کردن

Convert

نقطه

 Pointتعریف کردن

Define

پیش نمایش

 Previewتفاوت

پردازش

 Processلبه

Difference
Edge

شعاعی

 Radialتوسعه دادن

Expand

نسبت

 Ratioتخت ،صاف

Flat

منظم

 Regularحدود ،وسعت

Gamut

امن

 Safeسراسری

Global

 Saturationشیب رنگی

اشباع

 Solidتوازن ـ هماهنگی رنگ

یک پارچه

Gradient
Harmony

تعیین کردن

 Specifyفام رنگ

نمونه

 Swatchنامنظم

Irregular

 Uniformکتابخانه

Library

همسان ،یکنواخت
کاربر

 Userخطی

Hue

Linear

…………………………………………………………………..
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پرسش های چهارگزینه ای
1ــ نام رنگ ها با ……………… مشخص می شود.
الف) انعکاس طول موج نوری

ب) ته رنگ

ج) فام

د)هرسه مورد

2ــ کدام گزینه نادرست است؟
الف) فایل های مدل رنگی  RGBکوچک تر از مدل  CMYKاست.
ب) محدوده رنگی ( )Gamutمدل  RGBبزرگ تراز  CMYKاست.
ج) درمدل رنگی  RGBاگر مقادیر هر سه رنگ برابر با  255قرار داده شود ،رنگ سیاه خالص به وجود میآید.
د) در مدل رنگی  HSBاز یک چرخه رنگ استفاده میشود که دارای مقادیر  0تا  360درجه است.
3ــ کلید میانبر برای نمایش یا مخفی کردن پنل  Colorکدام است؟
الف) F5

ب) F6

ج) F7

د) Ctrl+C

4ــ پسوند فایل کتابخانه ای برای گروه های رنگ اختصاصی کاربر کدام است؟
الف)AES

ب) ASE

ج)ASI

د)AIS

  5ــ با استفاده از دستور ………… در منوی  Objectمی توان تعداد سطوح رنگی را در گرادیان تعیین کرد.
		
الف) Extract

ب) Expand

		
ج) Radial

د) Liner

  6ــ به ناحیه بین هر چهار  Mesh Pointاصطالحاً …… گفته می شود که دارای ویژگی رنگ پذیری است.

الف) Mesh Patch

ب) Anchor Point

ج) Mesh Line

د)Anchor Patch

7ــ در پنجره  Create Object Meshو در بخش  Appearanceکدام گزینه درست است؟
الف)گزینه  Flatرنگ شی ء را به صورت یکدست و یکنواخت نمایش می دهد.
ب) گزینه To Centerرنگ اصلی شیء را بتدریج در مرکز به رنگ سفید تبدیل می کند.
ج) گزینه To Edgeرنگ اصلی شیء را بتدریج در لبه ها به رنگ سفید تبدیل می کند.
د) هرسه مورد
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  8ــ در پنل  Transparencyگزینه  Blending Modeبرای چه منظور استفاده می شود؟
الف) میزان شفافیت رنگ شیء

ب) مد آمیختگی

ج) طیف رنگی

د)شبکه بندی شیء

9ــ برای تغییراندازه بافت از پنجره تنظیمات کدام ابزار استفاده می شود؟
الف) Scale

ب)Transform

ج)Selection

د) Direct Selection

10ــ کدام یک از آیکن های زیر مربوط به ابزار  Meshاست؟
		
الف)

ب)

ج) 		

د)

…………………………………………………………………..

خود آزمایی
1ــ چشم انسان براساس چه خصوصیاتی رنگ ها را از یکدیگر متمایز می کند؟ هریک را به طور مختصر
توضیح دهید.
2ــ انواع مدل های رنگی را نام ببرید.
3ــ در مدل رنگی  HSBهریک از حروف چه مفهومی از یک رنگ را نشان می دهند؟
4ــ پنج روش برای رنگ آمیزی اشیاء را نام ببرید.
  5ــ منظور از رنگ  Globalدر پنل  Swatchesچیست؟
…………………………………………………………………..
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کار عملی
1ــ با استفاده از ابزار های مناسب ،اشکال زیر را ترسیم و رنگ آمیزی نمایید.

2ــ با استفاده از ابزار های ترسیمی و ابزار  ،Meshاشکال زیر را اجرا و رنگ آمیزی نمایید.

…………………………………………………………………..
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نظری
2

واحد کار هفتم:

ساعت

عملی
7

توانایی کار با متن

اهداف رفتاری:
از هنر جو انتظار می رود در پایان این واحد کار:
بتواند متن را در نرم افزار  Illustratorوارد کرده و جلوه های مختلفی را بر روی آن اعمال
کند.
تفاوت متون هنری و پاراگرافی را توضیح دهد.

نحوه قرارگیری متن بر روی مسیر را عم ًال در نرم افزار انجام دهد.
گزینه های موجود در پنل کاراکتر و پاراگراف و کاربرد آنها را توضیح دهد.

نحوه تبدیل متن به مسیر را عم ًال در نرم افزار انجام داده و کاربرد آن را با یک مثال نمایش
ٔ
دهد.
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1ــ7ــ آشنایی با انواع متن در نرم افزار Illustrator
متن را میتوان یکی از عناصر بسیار کاربردی در پروژه های گرافیکی دانست که از آن به عنوان یک رسانه
پرنفوذ در انتقال مفاهیم و توضیحات موجود در یک صفحه به مخاطب ،استفاده می شود .به طور کلی متون
موجود در نرم افزارهای گرافیکی را میتوان به دو دسته اصلی متون هنری ( )Artistic Textو متون پاراگرافی
( )Paragraph Textتقسیم کرد که در این میان متون هنری ،بیشتر در متن های کوتاه ،عناوین موجود در صفحات
گرافیکی و طراحی لوگوها مورد استفاده قرار میگیرند .در حالی که متون پاراگرافی همان طور که از نام آنها پیداست
کاربرد اصلی شان در ایجاد عبارتها و متن های طوالنی و توضیحات موجود در یک صفحه می باشد.
در نرم افزار  Illustratorبه متون هنری اصطالح  Point Typeگفته می شود Point Type .در حقیقت
نقطه کلیک ،شروع شده وتا قسمتی که کاراکترهای متنی ادامه می یابند،
یک خط عمودی یا افقی از متن است که از ٔ

گسترش داده می شود.

2ــ7ــ نحوۀ ایجاد یک متن هنری
همان طور که پیش از این گفتیم متون هنری ،در طراحی عناوین یک صفحه ،لوگو ها و متون کوتاه کاربرد
دارند .برای ایجاد آنها در نرم افزار  Illustratorکافی است مراحل زیر را انجام دهید:
١ــ ابزار (Type Tool(T

را برای متون افقی یا ابزار Vertical Type Tool

را برای متون

عمودی انتخاب کنید.
٢ــ بر روی صفحه در نقطه ای که می خواهید متن ازآنجا شروع شود کلیک کرده سپس اقدام به تایپ متن
مورد نظر نمایید.
نکته

دقت کنید بر روی شی ء ای کلیک نکرده باشید؛ زیرا در این حالت متن شما به یک متن

پاراگرافی یا متن روی مسیر تبدیل خواهد شد.
٣ــ متن مورد نظر را وارد کنید.
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نکته

در این حالت اگر از دستور  )Shift+Ctrl+B) View|Show Boundig Boxاستفاده

کنید کادر اطراف متن مخفی شده و یک  Anchor Pointیا نقطه لنگری در یک طرف متن ظاهر
می شود که می توانید با کلیک بر روی گزینه های ترازبندی ()Align Center

در

نوار کنترل ،محل قرار گیری متن نسبت به نقطه لنگری را تغییر دهید.
نکته

برای انتخاب متن کافی است با ابزار  Type Toolبر روی متن مورد نظر درگ کرده یا با

کلیک بر روی متن و استفاده از کلید های ترکیبی  Ctrl+Aاقدام به انتخاب کل متن مورد نظر نمایید.
برای انجام تنظیمات کاراکتری بیشتر بر روی متن مورد نظر می توانید عالوه بر پنل  Characterدر نوار کنترل
به منوی  Windowو زیر منوی  Typeرفته و گزینه  Characterرا اجرا نمایید .کلید ترکیبی  Ctrl+Tنیز همین
عمل را برای شما انجام خواهد داد.

3ــ7ــ نحوه ایجاد یک متن پاراگرافی

پاراگراف را می توان مجموعه ای از کلمات مرتبط به هم دانست که در قالب یک یا چند جمله در کنار یکدیگر

قرار می گیرند .به عبارتی زمانی که در هنگام تایپ متن کلید  Enterرا می زنیم و مکان نما به سطر بعد می رود یک

پاراگراف جدید ایجاد شده است .برای ایجاد متن پاراگرافی در نرم افزار کافی است مراحل زیر را انجام دهید:
١ــ برای تعریف یک متن ناحیه ای یا پاراگرافی ،یکی از روش های زیر را مورد استفاده قرار دهید:

ابزار ( Type Tool (Tرا برای متون افقی یا ابزار  Vertical Type Toolرا برای متون عمودی انتخاب

کنید .در ادامه به جای کلیک بر روی صفحه ،اقدام به کلیک و درگ نمایید و یک محدوده دلخواه برای متن
پاراگرافی مورد نظر ایجاد کنید.

یک شکل دلخواه که قرار است به عنوان محدوده تایپ تعیین گردد انتخاب کرده و روی صفحه ترسیم

نمایید ( .توجه داشته باشید شکل ترسیمی بدون دور خط و رنگ پرکننده باشد زیرا به صورت اتوماتیک Illustrator

در هنگام تایپ متن ،آنها را حذف خواهد کرد) سپس یکی ازابزار های Vertical Type
Vertical Area Type Tool ،Tool

شیء مورد نظر کلیک کنید.

Area Type Tool ،

Type Tool ،

 ،را انتخاب کرده و بر روی خطوط مسیر یا
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٢ــ در نوار کنترل فرمت متن مورد نظر را از طریق پنل  Characterیا  Paragraphتنظیم نمایید.

٣ــ بر روی کادر متن یا شیء کلیک کرده و سپس اقدام به تایپ متن مورد نظر نمایید .همان طور که مشاهده

می کنید هنگامی که متن به انتهای کادر می رسد به صورت خودکار به خط بعد منتقل می شود ضمن اینکه با استفاده
از کلید  Enterنیز می توان با ایجاد یک پاراگراف جدید به خط بعد منتقل شد.
نکته

چنانچه متن قرار گرفته در کادر بیشتر از اندازه کادر باشد در گوشه سمت راست و پایین

آن عالمت

ظاهر می شود که به معنای سرریز متن است .به طوری که با تغییر اندازه کادر متن در

جهت افقی یا عمودی با استفاده از دستگیره های میانی کادر ،متن مخفی شده نمایش داده خواهد
شد .البته چنانچه بر روی عالمت مثبت یا سرریز متن کلیک کنید اشاره گر به شکل

در آمده

که می توانید با کلیک درگ در ناحیه دیگر از صفحه ادامه متن مورد نظر را در یک کادر متنی مجزا
مشاهده نمایید( .شکل ١ــ)٧

شکل1ــ7ــ تغییر اندازه متن های سرریز شده

4ــ7ــ آشنایی با پالت پاراگراف

اگر هنگام کار با متون پاراگرافی نیازمند تغییرات و تنظیماتی بودید ،می توانید از پنل اختصاصی پاراگراف

استفاده کنید .برای فعال کردن این پنل می توانید از منوی  Window|Type|Paragraphاستفاده نمایید.
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همان طور که قبال ً گفتیم  Illustratorبرای انجام عملیات مختلف دارای فضاهای کاری اختصاصی است که

در مورد متن ها ،شما می توانید از منوی  windowو زیر منوی  workspaceفضای کاری  typographyرا انتخاب

نمایید تا پنل های مورد نیاز در صفحه قرار داده شوند( .شکل ٢ــ)٧

نکته

شکل2ــ7ــ پنل پاراگراف

برای تغییر سریع فونت یا قلم در متون مختلف کافی است ابتدا با ابزار انتخاب ،متن مورد

نظر را انتخاب کنید سپس در نوار کنترل روی یک فونت دلخواه کلیک کرده تا به حالت انتخاب

درآید ،سپس با ابزارهای مکان نمای صفحه کلید و یا دکمه غلتکی وسط ماوس فونت را عوض کنید.

مشاهده خواهید کرد که همزمان با این تغییر ،فونت متن نیز عوض می شود.

5ــ7ــ اعوجاج دادن متن

برای ایجاد پیچ و تاب یا انحنا در متن میتوانید از گزینه    Make Envelopeدر نوار کنترل استفاده کنید .برای

این منظور ،ابتدا متن مورد نظر را

توسط ابزار  Selectionانتخاب

کرده سپس با کلیک بر آیکن
Make Envelope

در

نوار کنترل ،پنجرهای باز میشود
که در آن میتوانید نوع انحنا را

مشخص کنید .همان طور که در

شکل3ــ7ــ پنجره تنظیمات اعوجاج متن
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شکل مشاهده میکنید از بخش  Bendمیتوان انحنا یا اعوجاج متن را در دو جهت افقی و عمودی به میزان دلخواه تعیین
کرد.عالوه بر این از بخش  Styleنیز امکان تعیین شکل انحنای مورد نظر فراهم است(.شکل 3ــ)7

 6ــ7ــ نحوه قرار دادن متن بر روی مسیر

شاید در تعدادی از پروژههای گرافیکی متنهایی را دیده باشید که بر روی یک خط راست قرار ندارد بلکه

احساس میشود متن مورد نظر بر روی یک مسیر خاص جای گذاری و تراز بندی شده است( .شکل4ــ )7چگونه
میتوان این سری از متون را طراحی کرد؟ در جواب به این پرسش باید گفت در اکثر نرمافزارهای گرافیکی از جمله

 ، Illustratorمیتوان از تکنیکی تحت عنوان «قرار دادن متن بر روی مسیر» استفاده کرد .برای آشنایی بیشتر با این
روش و کاربردهای آن در این قسمت به بررسی آن میپردازیم .برای این منظور کافی است مراحل زیر را انجام دهید:

شکل 4ــ7ــ جاگذاری متن بر روی شکل

١ــ یک مسیر دلخواه بر روی صفحه ترسیم نمایید .در مسیرهای بسته نباید شکل دارای رنگ پرکننده و دور

خط باشد .در این قسمت از یک مسیر دایره ای شکل استفاده خواهیم کرد.
٢ــ ابزار Type On A path Tool

به شکل
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را انتخاب کنید ،همان طور که مشاهده می کنید اشاره گر ماوس

در می آید که می توانید با کلیک بر روی خط مسیر اقدام به تایپ متن مورد نظر نمایید( .شکل   ٥ــ)٧

شکل 5ــ7ــ تایپ متن بر روی مسیر
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نکته

چنانچه برای تایپ متن بر روی مسیر از ابزار Type Tool

اشاره گر بر روی مسیر شکل آن دایره ای شکل شده

استفاده کنید ،با قرار گرفتن

و با تایپ متن مشاهده خواهید کرد متن

در داخل مسیر قرار می گیرد در همین حالت اگر کلید  Altرا پایین نگه دارید اشاره گر متن بر روی
مسیر

نمایان شده که با کلیک بر روی مسیر می توان متن مورد نظر را بر روی مسیر تایپ کرد.

٣ــ پس از اینکه متن را بر روی مسیر تایپ کردید برای جابهجایی و تغییر جهت مسیر کافی است ابزار Direct

Selection tool

را انتخاب نمایید در این حالت بر روی مسیر سه دستگیره نمایان میشود که عبارتاند از:

دستگیره های ابتدا و انتها

که از آنها برای جابه جایی استفاده می شود برای این منظور ابزار

 Direct Selection toolرا بر روی خط عمودی دستگیره قرار داده تا به شکل پیکان مشکی رنگی

سپس در جهت مورد نظر اقدام به جابه جایی متن نمایید.

در آید

دستگیره میانی که از آن برای جابهجایی و تغییر جهت متن به داخل و خارج مسیر استفاده میشود برای استفاده

از این دستگیره نیز با ابزار  Direct Selection toolبر روی خط دستگیره قرار گرفته تا به شکل پیکان مشکی رنگ
در آمده سپس با جابهجایی آن به سمت باال و پایین ،اقدام به تغییر جهت متن نمایید( .شکل  ٦ــ)٧

شکل6ــ7ــ ویرایش متن بر روی مسیر

٧ــ٧ــ آشنایی با ابزار )Touch Type Tool (Shift + T

در سیستم عامل هایی مانند ویندوز  7و یا  8یا سایر سیستم عامل هایی که از تکنولوژی لمسی استفاده می کنند،

در نرم افزار  ،Illustratorابزار هایی تعبیه شده که با این تکنولوژی ها سازگار باشد و امکان استفاده راحت تر و ساده تر
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را به صورت لمسی برای طراحان فراهم نماید .یکی از این ابزارها در بخش ابزارهای متن قرار داشته و Touch Type Tool
نام داشته ضمن اینکه با کلیدهای ترکیبی  Shift+Tنیز در دسترس است .برای این منظور به کمک این ابزار بر روی کاراکتر
دلخواه کلیک کنید تا دستگیرههای تغییر اندازه ،جابهجایی و چرخش در اختیار شما قرار گیرد (شکل ٧ــ )٧سپس اقدام به

تغییرات مورد نظر بر روی هریک از کاراکترهای متن نمایید از این ابزار در طراحی لوگو و عناوین موجود در یک صفحه
استفاده میشود.

شکل 7ــ7ــ کاربرد ابزار Touch Type

8ــ٧ــ تبدیل متن به حالت Outline

یکی دیگر از روش های تغییر کاراکترهای متنی استفاده از روش  Outlineاست با این روش متن مورد نظر به

یک مسیر تبدیل می شود که هریک از کاراکترهای آن از طریق نقاط موجود بر روی کاراکتر قابل تغییر است .از این

روش برای ایجاد عناوین جذاب و فانتزی ،و جلب توجه بیننده در یک پروژه گرافیکی استفاده می شود .برای استفاده

از این امکان ،ابتدا متن مورد نظر را انتخاب کرده سپس با کلیک راست از منوی زمینه ای یا از منوی  ،Typeدستور

( ،Create Outlines(Shift+Ctrl+Oمتن مورد نظر را به یک مسیر قابل تغییر تبدیل کرده ،سپس با تغییر نقاط و

جابه جایی آنها در هریک از کاراکترها به کمک ابزار Direct Selection

در جعبه ابزار برنامه اقدام به تغییر

شکل کاراکتر مورد نظر نمایید .در این حالت توجه داشته باشید که اگرچه ساختار شکلی متن تغییر می کند ولی

ویژگی هایی مانند  Strokeو  Fillبدون تغییر باقی می مانند( .شکل   ٨ــ)٧

شکل   ٨ــ7ــ کاربرد در روش Out line
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کارگاه طراحی Info graphic

با استفاده از ابزارهای ترسیمی و متنی موجود در نرم افزار  Illustratorیک گرافیک اطالع رسان یا

 infographicطراحی کنید.

ابزارها و دستورات مورد نیازRectangle،  Ellipse،  Pathfinder،  Eyedropper،  Gradient، Selection  :

مراحل انجام کار :

١ــ یک فایل جدید با اندازه دلخواه ایجاد کنید ،سپس با ابزار  ،Rectangleصفحه را پوشانده و با رنگ

خاکستری ،آن را رنگ کنید.
کنید.

٢ــ یک مستطیل ودایره را با یکدیگر همپوشانی داده ،وبه کمک پنل  ،Pathfinderشکل ترکیبی آنها را ایجاد

٣ــ رنگ زمینه را به عنوان رنگ شیء با استفاده از ابزار  Eyedropperتنظیم نمایید سپس رنگ را به پنل
 Gradientدرگ کرده و شیء را با یک رنگ طیفی از سفید به رنگ زمینه پرنمایید.سپس چهار کپی از شیء مورد
نظر ایجاد کنید.
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٤ــ با استفاده از ابزار  Selectionو انجام چرخش ،اشکال را به صورت یک درمیان ،تغییر جهت دهید.

 ٥ــ یک دایره کمی کوچک تر از اندازه دایره شکل ترکیبی با رنگ دلخواه ترسیم نمایید سپس آن را بر روی
شکل قرار دهید.

 ٦ــ دو کپی از دایره ترسیمی ایجاد کنید ،سپس یکی از دایره ها را کمی کوچک تر کرده و آنها را با هم هم پوشانی
دهید سپس به کمک پنل  Pathfinderدایره باالیی را از دایره پایینی کم کنید تا یک شکل هاللی ایجاد شود.
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٧ــ شکل ایجاد شده را برروی دایره قرار داده ،سپس با استفاده از پنل  ،Transparencyمد رنگ آمیزی
را بر روی  Multiplyقرار دهید.

  ٨ــ از دایره ایجاد شده سه کپی دیگر ایجاد کرده آنها را بر روی سایر اشکال ترکیبی قرار دهید سپس با
استفاده از پنل  ،Swatchرنگ آنها را تنظیم کنید.

٩ــ با استفاده از ابزار  penیک شکل مثلثی با رنگ خاکستری ایجاد کنید ،سپس به منوی  Effectو گروه
جلوه ای  Blurرفته و جلوه  Gaussian Blurرا اجرا کنید تا مثلث مورد نظر به صورت محو شده درآید .سپس با
استفاده از دستورات زیر منوی  Arrangeترتیب قرار گیری آنها را تغییر دهید تا به زیر شکل ترکیبی اول و بر روی
شکل ترکیبی دوم قرار گیرد تا حالت سایه را بهتر نمایش دهد.
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10ــ از سایه ایجاد شده سه کپی دیگر ایجاد کرده و مانند قسمت قبل آنها به زیر شکل باالیی و روی شکل
پایینی انتقال دهید تا حالت سایه در زیر اشکال ساخته شود.

11ــ با استفاده از ابزار  ،Typeمتن مورد نظر را برروی  Infographicطراحی شده قرار دهید و در پایان
آن را یکبار بافرمت  Aiو بار دیگر با فرمت  Tifذخیره نمایید.
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خالصه مطالب
متون موجود در نرم افزارهای گرافیکی را میتوان به دو دسته اصلی متون هنری ( )Artistic Textو متون
پاراگرافی ( )Paragraph Textتقسیم کرد که متون هنری ،بیشتر در متن های کوتاه ،عناوین موجود در صفحات
گرافیکی و طراحی لوگوها و متون پاراگرافی در ایجاد عبارتها و متن های طوالنی و توضیحات موجود در یک
صفحه بکار می روند.
برای ایجاد متن هنری بعد از انتخاب ابزار

( Type Tool(Tبرای متون افقی یا ابزار

Vertical

 Type Toolبرای متون عمودی بر روی صفحه کلیک کنید.
برای ایجاد متن پاراگرافی بعد از انتخاب ابزار مناسب بر روی صفحه محدوده ای را کلیک و درگ نمایید.
برای ایجاد متن بر روی مسیر بعد از انتخاب ابزار Type On A path Tool

بر روی مسیری که قبال ً

رسم شده کلیک نمایید .در مسیرهای بسته نباید شکل دارای رنگ پرکننده و دور خط باشد.

فرمت متن مورد نظر از طریق پنل  Characterیا  Paragraphکه از نوار کنترل یا منوی  Windowsگزینه
 Typeقابل دسترس می باشند ،تنظیم می شود.
برای ایجاد پیچ و تاب یا اعوجاج در متن می توانید از گزینه  Make Envelopeدر نوار کنترل استفاده
کنید .با انتخاب این گزینه پنجره ای باز شده که در آن می توانید نوع اعوجاج را مشخص کنید.
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واژه نامه
هم تراز کردن

Align

ناحیه

Area
Artistic

هنرمندانه

Bend

انحنا

Envelope

پیچیدن

Path

مسیر

Typography

فن چاپ

…………………………………………………………………..

پرسش های چهار گزینه ای
١ــ یک خط عمودی یا افقی از متن که از نقطه ی کلیک ،شروع شده وتا قسمتی که کاراکترهای متنی ادامه
دارند گسترش می یابد ........نام دارد.
الف)Point Type

ب) Artistic Text

ج) Graphic Text

د) هر دو مورد الف و ب

٢ــ کلید میانبر برای نمایش یا عدم نمایش پنل  Characterکدام است؟
الف)F5

ب)F4

ج)Ctrl+T

د) Ctrl+c

٣ــ کدام یک از نمادهای زیر نشانه سرریز شدن متن در یک محدوده می باشد؟
الف)

ب)

ج)

د)

٤ــ کدام فضای کاری  Work Spaceمربوط به متون می باشد.
الف)Paragraph

ب)Character

ج)Type

د) Typography

…………………………………………………………………..
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خودآزمایی

١ــ انواع متون موجود در نرم افزارهای گرافیکی را نام برده و کاربرد هریک را توضیح دهید.
٢ــ به کدام قسمت از متن پاراگراف گفته می شود؟ چگونه می توان پاراگراف ایجاد کرد؟
٣ــ کار گزینه  Bendدر پنجره ایجاد حالت اعوجاج در متن چیست؟

…………………………………………………………………..

کار عملی
١ــ با استفاده از ابزار های متنی و ترسیمی  ،بروشور زیر را طراحی کنید.

٢ــ بروشوری در مورد معرفی رشته های هنرستان خود طراحی و صفحه آرایی نمایید.
3ــ با استفاده از ابزار متن و سایر ابزارهای موردنیاز ،تایپوگرافی زیر را انجام دهید.
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نظری
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واحد کار هشتم:

ساعت

عملی
7

توانایی کار با نمادها ( ) Symbolو سبک های
گرافیکی () Graphic Style

اهداف رفتاری:
از هنر جو انتظار می رود در پایان این واحد کار:
مفهوم نماد و کاربرد آن را توضیح دهد.
ویژگی اساسی نماد ها در کاهش حجم فایل ها را بیان کند.
نحوه ایجاد نماد ها و انجام عملیات با آنها را در نرم افزار  Illustratorبداند.
مفهوم جلوه های ظاهری و انواع آن را بداند.
مفهوم شیء هدف و کاربرد آن را در هنگام اعمال جلوه ها بیان نماید.
نحوه اعمال جلوه ها بر روی اشیاء هدف ،ویرایش ،حذف و پاک کردن جلوه های ظاهری
را بداند.
نحوه اعمال سبک های گرافیکی بر روی اشیاء را توضیح دهد.

کاربر Illustrator

1ــ  8ــ آشنایی با مفهوم Symbol

در بسیاری از پروژه های گرافیکی مانند ساخت پویانمایی ها و یا تصویرسازی های رایانه ای ،با شکل هایی

روبه رو می شویم که به دفعات در طول پروژه با رنگ ها ،زاویه ها و اندازه های مختلف ،تکرار شده اند بدیهی است اگر
در پروژه مورد نظر ،این اشکال به صورت واقعی در سند جاسازی شوند به میزان قابل توجهی حجم فایل افزایش

خواهد یافت که این امر به خصوص در صفحات وب ،مانع از بارگذاری سریع فایل برای نمایش خواهد شد.

راهکاری که برای جلوگیری از این مشکل در اکثر نرم افزارهای گرافیکی مانند  Flashیا  ،Illustratorطراحی شده
است استفاده از سمبل ها یا نمادهای گرافیکی و قرار دادن آن در کتابخانه اختصاصی نرم افزار است ،به طوری که

در این حالت به جای اینکه ،خود نماد در پروژه قرار گیرد یک کپی از آن ،که با نماد اصلی موجود در کتابخانه برنامه

در ارتباط است در سند جای می گیرد .به نمادهای گرافیکی که از کتابخانه ،بر روی  ArtBoardقرار گرفته و در
قسمت های مختلف پروژه مورد استفاده قرار می گیرند اصطالح ًا نمونه یا  Instanceمی گوییم .اگرچه نمونه ها یک

کپی از نمادهای گرافیکی موجود در کتابخانه می باشند اما برخالف کپی های معمولی که هر عنصر به میزان حجم خود

بر حجم نهایی فایل می افزاید ،نمونه ها به دلیل اینکه آدرسی از نماد اصلی موجود در کتابخانه می باشند استفاده متعدد
از آنها عالوه بر اینکه سرعت طراحی را برای طراحان افزایش داده ،در مقابل حجم فایل و سرعت ذخیره سازی و

چاپ فایل را کاهش خواهند داد .نکته قابل توجه دیگر در مورد نمونه ها این است که تغییرات آنها در ،ArtBoard

مستقل از سایر نمونه هاست در حالی که تغییر یک  Symbolیا نماد در کتابخانه می تواند باعث تغییر تمامی نمونه های
وابسته به آن در کل سند شود .عالوه بر این ،نمادها برای خروجی های  SWFو  SVGبسیار مفید و کاربردی

می باشند که در ادامه بیشتر در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

2ــ  8ــ آشنایی با پنل Symbol

همان طور که گفته شد ،پنل  Symbolمحلی برای نگهداری نمادهای گرافیکی و یک پل ارتباطی برای

دسترسی به نمادهای موجود در کتابخانه های آماده نرم افزار  Illustratorاست .برای فعال کردن این پنل می توان از
منوی  Windowو فعال کردن گزینه  Symbolو یا از کلید های ترکیبی  Shift+Ctrl+F11استفاده کرد.
برای آشنایی بیشتر با این پنل و نحوه کار با آن مراحل زیر را دنبال کنید:

١ــ از منوی  Windowیا با استفاده کلید های ترکیبی ( )Shift+Ctrl+F11پنل  Symbolرا بر روی صفحه

نمایش دهید( .شکل ١ــ   )٨همان طور که مشاهده می کنید به طور پیش فرض تعدادی نماد (سمبل) از پیش ساخته شده
در این پنل وجود داردکه می توانید با درگ ،آنها را به پروژه یا صفحه هنری اضافه نمایید( .شکل ١ــ  )٨
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شکل 1ــ    8ــ پنل Symbols

٢ــ در پنل  Symbolمی توان از کتابخانه های تخصصی موجود در این نرم افزار نیز برای اضافه کردن نمونه به
صفحه استفاده کرد .برای این منظور کافی است به منوی پنل رفته و با استفاده از گزینه Open Symbol Library
یکی از کتابخانه های آماده موجود در نرم افزار  Illustratorرا باز کنید ،البته با کلیک بر روی آیکن کتابخانه
موجود در گوشه سمت چپ و پایین پنل نیز می توان به کتابخانه های آماده نرم افزار دست پیدا کرد( .شکل ٢ــ  ) ٨

شکل 2ــ     8ــ انواع نماد های کتابخانه ای از پنل Symbols
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٣ــ یکی از کتابخانه های موجود را به دلخواه انتخاب کرده تا پنل حاوی نمادهای گرافیکی آماده آن باز
شود .در ادامه شما می توانید هریک از آنها را با درگ کردن ،بر روی صفحه قرار دهید .به عنوان مثال کتابخانه
 3D Symbolرا انتخاب کرده ،سپس دو تا از نماد های آن مانند نماد خانه و خورشید را بر روی صفحه قرار دهید.
(شکل ٣ــ  )٨

شکل 3ــ      8ــ اضافه کردن نماد از کتابخانه پنل  Symbolsبه صفحه

3ــ  8ــ نحوه ایجاد یک نماد
در قسمت های قبل توانستیم با استفاده از پنل  Symbolبه کتابخانه های آماده آن دسترسی پیدا کرده و از
نمادهای گرافیکی موجود در این کتابخانه ها ،نمونه هایی را بر روی صفحه قرار دهیم .در این قسمت می خواهیم نماد
گرافیکی که بر روی صفحه توسط طراح آماده و ایجاد شده است را به یک نماد تبدیل نماییم .برای این منظور الزم
است مراحل زیر را انجام دهید:
١ــ از منوی  Windowیا با کلید های ترکیبی  Shift+Ctrl+F11پنل  Symbolرا بر روی صفحه نمایش دهید.
٢ــ یکی از طرح های هنری ترسیم شده بر روی صفحه را با ابزار  Selection Toolانتخاب نمایید.
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عنصر انتخاب شده را به پنل  Symbolدرگ کنید.
بر روی آیکن

در پایین پنل  Symbolکلیک کنید.

از منوی پنل  Symbolگزینه  New Symbolرا انتخاب کنید.
٤ــ با انتخاب گزینه  New Symbolپنجره  Symbol Optionبرای تعیین نام نماد و نوع آن باز خواهد شد
که عالوه براین دو گزینه ،می توانید از گزینه  Registrationنیز برای تعیین نقطه ثقل نماد طراحی شده استفاده نمایید.
(شکل ٤ــ  )٨

شکل 4ــ      8ــ پنجره تنظیمات Symbol

در صورتیکه در صفحه ،اقدام به انتخاب چند شیء کرده سپس آنها را به پنل Symbol
درگ کنید ،چه اتفاقی خواهد افتاد؟

4ــ    8ــ نحوه ویرایش نماد

همان طور که قبل گفته شد ،مهم ترین ویژگی کار با نماد ها خاصیت تکرار پذیری،کاهش حجم فایل و قابلیت

اعمال ویژگی ها به مجموعه ای از نماد هاست .در این میان یکی از نکات بسیار کاربردی در این زمینه نحوه ویرایش

یک نماد است که می تواند به صورت گروهی به نمونه ها اعمال شده یا به صورت مستقل هریک از نمونه ها را مورد
ویرایش قرار داد .برای اینکه بیشتر با این موضوع و کاربردهای گرافیکی آن آشنا شوید در ادامه به بررسی این

روش ها می پردازیم.
1ــ4ــ   8ــ ویرایش مستقیم نماد از پنل
به پنل  Symbolرفته و یکی از نماد هایی که نمونه هایی از آن بر روی صفحه قرار دارد را پیدا کرده و بر
روی آن دابل کلیک کنید( .شکل   ٥ــ  )٨
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شکل   5ــ      8ــ ویرایش نماد ها از طریق پنل Symbol

با دابل کلیک بر روی نماد مورد نظر در پنل ،به محیط ایزوله انتقال داده خواهید شد.
در پنجره ایزوله تغییرات مورد نظر خود را بر روی نماد گرافیکی اعمال کنید.
با کلیک بر روی دکمه برگشت

باالی صفحه ایزوله به صفحه اصلی برگردید ،همان طور که مشاهده

می کنید تغییرات اعمال شده بر روی نماد اصلی در پنل ،بر روی تمامی نمونه های موجود در صفحه نیز اعمال شده
است.
2ــ4ــ 8ویرایش نماد های نمونه در ArtBorad
1ــ در این روش بر روی یکی از نمونه ها در صفحه  ArtBoradدابل کلیک کنید .با این عمل پنجره ای باز
می شود که از شما در مورد تغییرات بر روی نماد و اعمال آن بر روی همه نمونه ها ،سؤال خواهد کرد که با کلیک بر
روی دکمه  Okمی توانید وارد پنجره ایزوله جهت انجام عملیات ویرایشی شوید( .شکل   ٦ــ  )٨

شکل  ٦ــ      8ــ پیغام نرم افزار برای اعمال تغییرات روی تمام نمونه ها

2ــ در پنجره ایزوله تغییرات مورد نظر خود را بر روی نماد گرافیکی اعمال کنید( .شکل ٧ــ  )٨
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شکل 7ــ      8ــ پنجره ایزوله وانجام تغییرات روی نمونه

٣ــ با کلیک بر روی دکمه برگشت

باالی صفحه ایزوله به صفحه اصلی بر گردید .همان طور که مشاهده

می کنید تغییرات اعمال شده عالوه بر نماد اصلی در پنل ،بر روی تمامی نمونه های موجود در صفحه نیز اعمال شده است.
نکته
در صورتی که بخواهید تغییرات اعمال شده بر روی نمونه به صورت مستقل انجام شده و بر
روی سایر نمونه ها تغییری ایجاد نکند کافی است قبل از رفتن به حالت ایزوله بر روی نمونه کلیک

راست کرده و گزینه  Break Link To Symbolرا انتخاب کرده یا از پایین پنل  Symbolبر روی
نماد زنجیر

کلیک نمایید .در این حالت لینک نمونه با نماد اصلی قطع شده بنابراین تغییرات

ایجاد شده بر روی نمونه بر روی سایر نمونه ها و نماد اصلی ،اعمال نخواهد شد( .شکل   ٨ــ  )٨

شکل   ٨ــ    8ــ انجام تغییرات روی یک نمونه

5ــ     8ــ آشنایی با ابزار اسپری نماد )Symbol Sprayer Tool (Shift + S
در نرم افزار  Illustratorابزاری به نام اسپری نماد ها وجود دارد که استفاده از آن در بخش هایی از طراحی
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که قرار است سطح آن را با یکسری نماد یا نماد های یکسان بپوشانیم ،کاربرد داشته و کار طراحان را بسیار آسان

خواهد کرد .برای شروع کار با این ابزار کافی است مراحل زیر را انجام دهید:

١ــ از پنل  Symbolیکی از نمادها یا نماد های موجود را انتخاب کنید.

٢ــ ابزار ( Symbol Sprayer Tool )Shift+Sرا از جعبه ابزار برنامه و یا از بخش ابزار های مربوط به

نماد ها انتخاب نمایید.

٣ــ همان طور که مشاهده می کنید با کلیک و درگ ،اسپری نماد را بر روی صفحه می پاشد( .شکل ٩ــ  )٨
نکته

برای تغییر اندازه نمونه های موجود در صفحه کافی است از بخش ابزارهای مربوط به

نماد ها ،ابزار Symbol Sizer Tool

را انتخاب کرده سپس با کلیک و درگ بر روی

نمونه ها توسط این ابزار باعث افزایش اندازه آنها و با پایین نگه داشتن کلید  Altو کلیک و درگ،
می توان اندازه آن را کاهش داد.

شکل 9ــ      8ــ نحوه اسپری کردن یک نماد

نکته

چنانچه در هنگام کار با ابزار اسپری کلید  Altرا پایین نگه داشته و بر روی عالمت +

نماد های روی صفحه درگ یا کلیک کنید مشاهده خواهید کرد که در مسیر حرکت ابزار ،نماد ها

حذف می شوند.

6ــ     8ــ ایجاد جلوه های ویژه

در نرم افزار های گرافیکی ،یکی از بخش هایی که باعث جذابیت طرح مورد نظر شده و مخاطبان زیادی را

212

واحد کار هشتم :توانایی کار با  Symbolها و  Graphic Styleها

جذب خود می نماید ،جلوه های گرافیکی است .اگر از کاربران نرم افزار  Photoshopباشید می دانید که امکانی

این نرم افزار امکانی تحت عنوان  Filterبا تعداد بسیار زیادی جلوه دارد که می توان از آنها در پروژه های مختلف،
استفاده های کاربردی کنید .نرم افزار  Illustratorنیز تعداد زیادی از این جلوه ها را دقیق ًا مشابه نوع فتوشاپی آن
در منوی  Effectsخود قرار داده که می توان از آنها استفاده کرد .قبل از اینکه به بررسی تعدادی از این جلوه ها

بپردازیم ،الزم است با انواع جلوه های اعمال شده بر روی اشیاء آشنا شوید:
١ــ جلوه های تخریبی ()Destructive Effects

جلوه هایی هستند که پس از اعمال بر روی شیء مورد نظر غیر قابل حذف شدن بوده و ساختار اصلی شیء را

دچار تغییر دائمی می نمایند .از نمونه های بارز این جلوه ها می توان به تعدادی از جلوه های پیکسلی ( )Bitmapاشاره کرد.
٢ــ جلوه های غیرتخریبی ()Nondestructive Effects

این دسته از جلوه ها که عموم ًا جلوه های برداری هستند پس از اعمال بر روی شیء ،به راحتی قابل حذف بوده

و یا می توان اثر اعمال شده بر روی شیء را تغییر داد.

7ــ      8ــ آشنایی با مفهوم جلوه های ظاهری اشیاء
به طور کلی در نرم افزار های برداری مانند  ،Illustratorطرح های ترسیمی به دلیل خاصیت برداری خود
تنها از خطوط و تعدادی نقاط تشکیل می شوند که اسکلت اصلی طرح مورد نظر را تشکیل داده و به آنها مسیر گفته
می شود .این مسیرها زمانی که ویژگی ها یا جلوه هایی به آنها اعمال می شود ،از حالت مسیر به شیء یا عنصری تبدیل
می شوند که دارای خاصیت های منحصر به خود می باشد .ویژگی های ظاهری 1یکی از انواع ویژگی هایی است که
اگرچه بر روی شیء اعمال می شود ولی ساختار اصلی آن را دچار تغییر نمی کند Appearance Attributes .یا
ویژگی های ظاهری را می توان شامل  Fill، Stroke، Transparencyو  Effectsدانست.
در هنگام کار با ویژگی های ظاهری اشیاء به این نکته توجه داشته باشید که وقتی این ویژگی ها را به یک الیه
اعمال می کنید ،تمامی سلسله مراتب الیه های زیر مجموعه الیه اصلی ،نیز تحت تأثیر جلوه مورد نظر قرار می گیرند ولی
اگر در این میان الیه ای را از زیر مجموعه الیه اصلی خارج کنید ،جلوه مورد نظر نیز از آن حذف خواهد شد بنابراین
می توان نتیجه گرفت که ویژگی های ظاهری به الیه وابسته می باشند نه به شیء مورد نظر در آن الیه.
یکی از پنل هایی که برای اعمال و مدیریت جلوه های ظاهری مورد استفاده قرار می گیرد پنل Appearance
است که در ادامه به بررسی کامل آن می پردازیم.
 Appearance Attributesــ١
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 8ــ   8ــ آشنایی با پنل (Appearance(Shift+F6
مهم ترین کاربرد پنل  Appearanceمدیریت جلوه های ظاهری اعمال شده بر روی اشیاء است .این پنل
خاصیت های ظاهری مانند  Fill، Stroke، Graphic Styleو  Effectsیا جلوه هایی که بر روی الیه ها ،اشیاء و
گروه ها اعمال شده است را نمایش می دهد .برای اینکه بیشتر با این پنل و کاربرد های آن آشنا شوید به مثال زیر توجه
کنید:
١ــ شکل دلخواهی مانند یک چند ضلعی را با استفاده از ابزار  Polygonبا رنگ پرکننده و دور خط دلخواه
ترسیم نمایید.
٢ــ پنل  Appearanceرا از زیر منوی  Windowفعال کرده یا از کلید های ترکیبی  Shift+F6برای نمایش
آن بر روی صفحه استفاده نمایید( .شکل ١٠ــ  )٨

شکل 10ــ      8ــ پنل Appearance

٣ــ همان طور که در این پنل (شکل ١١ــ   )٨مشاهده می کنید عالوه بر اسکلت اصلی شیء که یک مسیر
است و دارای خاصیت ( Opacityشفافیت) هست ،این ویژگی به صورت اختصاصی نیز ،برای خاصیت های
 Fillو  Strokeنیز به عنوان خاصیت های ظاهری عنصر نمایش داده می شود البته در پایین پنل نیز دکمه هایی برای
مدیریت جلوه های ظاهری شیء قرار داده شده است که در ادامه در مورد آنها و کاربردشان به تفصیل صحبت
خواهیم کرد.
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شکل 11ــ      8ــ پنل Appearance

1ــ      8ــ     8ــ تغییر خواص  Strokeو  Fillدر پنل Appearance

تغییر خواص دور خط و پرکننده شیء در پنل  Appearanceکام ًال مشابه سایر روش هایی است که در

قسمت های قبل توضیح دادیم .برای تغییر خواص ظاهری در این پنل نیز کافی است مراحل زیر را انجام دهید:
١ــ ابتدا شیء مورد نظر را در صفحه طراحی انتخاب کنید.

٢ــ برای تغییر رنگ دور خط و رنگ پرکننده کافی است بر روی مربع رنگی جلوی آنها کلیک کرده و رنگ

مورد نظر را انتخاب کنید.

٣ــ برای تغییر سایر خواص مربوط به دور خط نیز می توانید در پنل  Appearanceبر روی عبارت Stroke

کلیک کرده تا زیر منوی مربوط به تنظیمات آن باز شود سپس اقدام به تغییرات مورد نظر کنید( .شکل ١٢ــ  )٨

شکل 12ــ    8ــ پنجره تنظیمات  Strokeاز پنل Appearance
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2ــ      8ــ      8ــ تغییر خاصیت  Opacityدر پنل Appearance
همان طور که گفته شد  Opacityیکی از ویژگی هایی است که برای تغییر میزان شفافیت کل شیء یا هریک
از خواص  Strokeو  Fillبه طور مجزا به کار می رود .البته عالوه بر تغییر میزان شفافیت ( )Opacityامکان ایجاد
ماسک و تغییر مد آمیختگی اشیاء نیز توسط این گزینه وجود دارد.
 Opacityرا عالوه بر پنل  Appearanceمی توان از نوار  Control Panelیا پنل  Transparencyنیز اجرا
کرد .برای این منظور می توان از زیر منوی  Windowگزینه  Transparencyرا فعال کرده یا از کلید های ترکیبی
 Shift+Ctrl+F10نیز استفاده کنید .برای اینکه بیشتر با این ویژگی و نحوه اعمال آن بر روی شی ء مورد نظر آشنا
شوید به مثال زیر توجه کنید:
١ــ ابتدا تعدادی شیء دلخواه را ترسیم کرده سپس یکی از اشیاء را که در باالی سایر اشیاء قرار دارد ،انتخاب کنید.
٢ــ ازگزینه  Opacityپنل  Appearanceیا از نوار  Control Panelو یا از پنل  Transparencyاستفاده
کرده و میزان شفافیت شیء را روی یک مقدار دلخواه به عنوان مثال  60%تنظیم نمایید .همان طور که مشاهده می کنید
شفافیت بر روی کل شیء ،هم  Strokeو هم  Fillبه طور هم زمان ،اعمال شده است .برای اینکه بهتر میزان شفافیت
شیء مشاهده شود می توانید به منوی  Viewرفته و گزینه  Show Transparency Gridرا فعال نمایید .البته به
جای استفاده از این مسیر ،می توانید از کلید های ترکیبی  Shift+Ctrl+Dنیز استفاده نمایید( .شکل ١٣ــ  )٨

شکل 13ــ    8ــ تغییر میزان شفافیت

٣ــ گاهی اوقات الزم است فقط میزان شفافیت  Strokeیا  Fillرا به صورت مجزا بر روی بخش مورد نظر
اعمال کنیم .برای این منظور الزم است به پنل  Appearanceرفته و با کلیک بر روی مثلث کنار  Strokeیا ،Fill
زیر مجموعه این خاصیت را نمایش داده سپس اقدام به تغییر میزان شفافیت با استفاده از گزینه  Opacityموجود
در هریک از حالت های  Strokeیا  Fillنمایید .در این حالت چون برای اعمال تغییرات یک بخش خاص از شیء
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انتخاب شده است ،اصطالح ًا تعیین شیء هدف « »Item  Targetingگفته می شود که در این مورد و کاربرد آن در
اعمال تغییرات بر روی بخش خاصی از شیء در مباحث بعدی توضیح داده خواهد شد.

9ــ  8ــ تعیین اشیاء هدف 1برای تغییر خواص ظاهری
در یک صفحه طراحی ممکن است اشیاء مختلفی وجود داشته باشند اما مایل باشید تغییرات یا جلوه های
مورد نظر فقط برروی شیء یا اشیاء خاصی اعمال گردد .در این حالت نیاز به انتخاب شیء یا اشیاء هدف خواهد بود
بنابراین قبل از اینکه بخواهید خواص ظاهری یک شیء را تنظیم کنید یا سبک و جلوه ای را بر روی یک الیه ،گروه

یا شیء اعمال نمایید ،الزم است در پنل الیه ها عنصر هدف را مشخص نمایید .همان طور که قب ًال گفته شد ،اشیاء با
استفاده از هریک از روش های انتخابی که قابل انتخاب خواهند بود ولی برای انتخاب یک الیه خاص حتم ًا نیاز به

پنل الیه ها و انتخاب آن الیه از طریق ستون هدف یا  Targeting columnاست( .شکل ١٤ــ )٨

شکل 14ــ    8ــ پنل الیه ها

برای اینکه بیشتر با نشانگر های ستون هدف و مفهوم آنها آشنا شوید به موارد زیر دقت کنید( :شکل ١٤ــ )٨
 :وجود این عالمت در پنل  layerنشانگر آنست که عنصر هدف نبوده ،اما به جز خواص ظاهری
 Strokeیا   Fillدارای خاصیت دیگری نیست.
 :وجود این عالمت در پنل  layerنشانگر آنست که عنصر هدف نبوده ولی دارای خواص ظاهری می باشد.
   :وجود این عالمت در پنل  layerنشانگر آنست که عنصر هدف بوده ،اما به جز خواص ظاهری Stroke
 Targeting itemsــ١
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یا  Fillدارای خاصیت دیگری نیست.
 :وجود این عالمت در پنل  layerنشانگر آنست که عنصر هدف بوده ،و دارای خواص ظاهری می باشد.
نکته

برای اینکه شیء ای در پنل  layerبه عنوان عنصر هدف انتخاب شود الزم است بر روی

آیکن هدف کلیک کنید در این حالت یک دایره با دوخط

به عنوان نشانگر عنصر هدف

ایجاد خواهد شد ،ضمن اینکه با  Shift+Clickنیز می توان عناصر هدف را به عناصر انتخاب

شده اضافه کرد.

10ــ     8ــ نحوه اعمال جلوه 1بر روی خواص ظاهری

همان طور که گفته شد ،خواص ظاهری اشیاء می تواند شامل ویژگی هایی مانند  Strokeیا  Fillو یا جلوه هایی

باشد که می تواند به این خواص اضافه شود .با توجه به اینکه جلوه ها نقش تاثیر گذاری درجذابیت بخشیدن به طرح های

گرافیکی دارند در این قسمت با نحوه اضافه کردن و ویرایش جلوه ها در نر م افزار  Illustratorآشنا خواهیم شد.

به طور کلی جلوه ها برای اضافه شدن به خواص ظاهری اشیاء می توانند از منوی  Effectsیا با کلیک بر روی

آیکن اضافه کردن جلوه ها

در پایین پنل  Appearanceاز لیست باز شوی موجود ،بر روی عنصر هدف اعمال

شوند .برای اینکه بیشتر با این جلوه ها و نحوه اعمال آنها آشنا شوید به مثال زیر توجه کنید:

مثال  :با استفاده از جلوه  Drop Shadowبه شیء دلخواهی در صفحه سایه بیرونی اعمال کنید.
١ــ ابتدا شیء مورد نظر را در صفحه طراحی انتخاب کنید.
٢ــ با استفاده از منوی  Effectsیا به کمک آیکن

رفته و جلوه  Drop Shadowرا

در پایین پنل  Appearanceبه زیر منوی Stylize

برای اضافه کردن جلوه سایه بیرونی
به عنصر مورد نظر انتخاب کنید .در

این حالت پنجره تنظیمات جلوه ظاهر
خواهد شد( .شکل ١٥ــ  )٨
شکل 15ــ    8ــ پنجره تنظیمات افکتDrop Shadow
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٣ــ با تنظیم پارامتر های مورد نظر و کلیک بر روی دکمه  Okجلوه مورد نظر بر روی شیء اعمال خواهد
شد( .شکل ١6ــ  )٨

شکل 16ــ     8ــ اعمال جلوه بر روی کل شیء

توجه داشته باشید که در این حالت جلوه موردنظر بر روی کل شیء اعمال شده ،در صورتی که بخواهید

این جلوه به طور اختصاصی بر روی  Strokeیا  Fillاعمال شود کافی است جلوه موردنظر را انتخاب کرده سپس

با درگ کردن به زیر مجموعه جلوه های  Strokeیا  Fillاضافه نمایید به عنوان مثال ما در این قسمت جلوه Drop

 Shadowرا به زیر مجموعه جلوه  Strokeاضافه کردیم به تغییری که در نتیجه اعمال جلوه به این خاصیت ایجاد
شده دقت کنید( :شکل ١٧ــ  )٨

شکل 17ــ      8ــ اعمال جلوه بر روی ناحیه Stroke

11ــ     8ــ نحوه ویرایش،حذف ،کپی و پاک کردن جلوه ها

در قسمت قبل با نحوه اضافه کردن جلوه ها بر روی خواص ظاهری اشیاء آشنا شدید که چگونه یک جلوه بر

روی کل شیء یا هریک از خواص شیء به صورت مجزا اعمال می شود .حال برای شناخت تعداد دیگری از عملیات

مربوط به جلوه ها ،به نکات زیر توجه کنید:

١ــ برای ویرایش جلوه اعمال شده بر روی شیء مورد نظر کافی است بر روی نام آبی رنگ جلوه کلیک کرده

تا پنجره تنظیمات آن برای انجام تغییرات باز شود.
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٢ــ برای حذف یک جلوه از لیست جلوه های مورد نظر بر روی یک شیء کافی است جلوه مورد نظر را
انتخاب کرده و آن را بر روی آیکن سطل زباله

در پایین پنل  Appearanceدرگ نمایید یا از منوی پنل گزینه

 Remove Itemرا انتخاب نمایید.
٣ــ برای ایجاد یک نسخه تکراری از جلوه مورد نظر ،آن را انتخاب کرده سپس بر روی آیکن Duplicate
Selected Item

در پایین پنل  Appearanceدرگ نمایید یا از منوی پنل گزینه  Duplicate Itemرا انتخاب

نمایید.
٤ــ برای حذف کامل جلوه های عناصر یا غیر فعال کردن جلوه های ظاهری آنها نیز می توانید بر روی آیکن
 Clear Appearanceدر پایین پنل  Appearanceکلیک کرده یا از منوی پنل ،گزینه مورد نظر را انتخاب نمایید.
تمرین  :به شی ء دلخواهی در صفحه طراحی دو جلوه دور خط و دو خاصیت پر کنندگی به طور
هم زمان اعمال نمایید.

12ــ  8ــ نحوه اعمال  Graphic Styleبه خواص ظاهری اشیاء
 Graphic Styleیا سبک های گرافیکی به ویژگی ها و خصوصیات از پیش تعریف شده ای گفته می شود که
عالوه بر طراحی آنها توسط کاربران ،به صورت آماده شده نیز در قالب کتابخانه ای در نرم افزار  Illustratorوجود
داشته و می توان آن را به خواص ظاهری اشیاء اعمال کرد( .شکل ١٨ــ   )٨برای اینکه بیشتر با این سبک ها و نحوه
کار با آنها آشنا شوید مراحل زیر را انجام دهید:
١ــ ابتدا شیء مورد نظر را در صفحه طراحی انتخاب کنید.
٢ــ به منوی  Windowرفته و با انتخاب گزینه  Graphic Styleیا استفاده از کلید های ترکیبی Shift+F5
پنل مربوطه را بر روی صفحه نمایش دهید.
٣ــ از منوی پنل و زیر منوی  open Graphic Style Libraryیکی از مجموعه سبک های گرافیکی را
انتخاب نمایید .البته به جز منوی پنل از پایین پنل  ،Graphic Styleبا کلیک بر روی آیکن

Graphic Style

 Library Menuنیز می توان مجموعه سبک گرافیکی مورد نظر را انتخاب کرد .در این حالت مجموعه سبک
انتخاب شده در یک پنجره مجزا نمایش داده خواهد شد.
٤ــ با کلیک بر روی هریک از این سبک ها در پنجره مربوطه در حالی که شیء در حالت انتخاب است ،سبک
به شیء انتخابی اعمال شده و سبک مورد نظر به پنل  Graphic Styleاضافه خواهد شد( .شکل ١٦ــ  )٨
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شکل 18ــ    8ــ اعمال سبک دلخواه به شیء از پنجره Graphic Styles

نکته

چنانچه در صورت انتخاب شیء مورد نظر ،در پنجره سبک ها ،کلیک راست کرده و

دکمه ماوس را پایین نگه دارید ،پیش نمایشی از سبک اعمال شده بر روی شیء  ،نشان داده
خواهد شد.

نکته

در نرم افزار  Illustratorمی توانید چند سبک مختلف را بر روی یک شیء اعمال کنید

برای این منظور کافی است با پایین نگه داشتن کلید  Altسبک مورد  نظر را بر روی شیء در

صفحه طراحی درگ نمایید .در این حالت سبک های اضافه شده در پنل  Appearanceقابل
مشاهده و تغییر می باشند.

کارگاه ترسیم شخصیت کارتونی
با استفاده از ابزارهای ترسیمی و رنگآمیزی ،شخصیت کارتونی
زیر را طراحی و اجرا نمایید.

شکل 19ــ    8
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ابزارها و دستورات مورد نیازEllipse،Pen،Paintbrush،Reflect،Rotate:
مراحل انجام کار:

١ــ فایلی با پیش تنظیمات ( )profileاز نوع  Video And Filmو  Size=Dv Ntsc Widescreenو
 transparency Grid=Offایجاد کنید.در این حالت فایلی با کادرهای مطمئن نمایش تلویزیونی و خطوط راهنما
ظاهر می شود که شما می توانید کاراکتر مورد نظر را در داخل محدوده کادر داخلی ترسیم نمایید.
٢ــ با استفاده از ابزار  ،Ellipseدو چشم کاراکتر مورد نظر را ترسیم کنید پس از ترسیم ،اندازه آنها را مطابق
شکل تنظیم نمایید.

شکل 20ــ    8

٣ــ مجدد ًا با استفاده از ابزار  ،Ellipseیک دایره و بیضی برای نمایش سر کاراکتر مورد نظر ترسیم کنید.

شکل 21ــ    8

٤ــ با استفاده از ابزار  ،Penیکی از کفش های کاراکتر مورد نظر را ترسیم کرده سپس با استفاده از ابزار
 Selectionو پایین نگه داشتن کلید  Altیک کپی از آن ایجاد کرده و به کمک دستور  ،Transform\Reflectآن
را قرینه کنید.
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شکل 22ــ    8

  ٥ــ مجدد ًا با استفاده از ابزار  Penدست های کاراکتر مورد نظر را ترسیم نمایید.

شکل 23ــ    8

  ٦ــ برای اینکه ،جلوه فانتزی تری به کاراکتر طراحی شده بدهیم با استفاده از ابزارPaintbrush
اقدام به رنگ آمیزی قسمت های داخلی کفش های کاراکتر نمایید.همان طور که می دانید برای رنگ آمیزی بخش های
داخلی یک شکل بسته کافی است ابتدا مسیر مورد نظر را انتخاب کرده سپس در پایین جعبه ابزار بر روی دکمه
(Draw Inside (ctrl+d

کلیک کنید تا در اطراف مسیر یک محدوده انتخاب به صورت خط چین

ظاهر شود .سپس با ابزار  Paintbrushدر محل مورد نظر در داخل مسیر اقدام به رنگ آمیزی نمایید.
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شکل 24ــ    8

٧ــ همین عمل را بر روی دهان کاراکتر نیز انجام داده و با استفاده از ابزار  ،Paintbrushاقدام به ترسیم
زبان کاراکتر نمایید.

شکل 25ــ    8

  ٨ــ در پایان کاراکتر طراحی شده را ابتدا با فرمت  Aiو در ادامه برای ایجاد یک فرمت تصویری مناسب
ویدئو ،در منوی  Fileدستور  Exportرا اجرا کرده و فایل مورد نظر را یکبار با فرمت ( .Tga٭)  targaو بار دیگر
با فرمت  Swfذخیره نمایید.
224

واحد کار هشتم :توانایی کار با  Symbolها و  Graphic Styleها

خالصه مطالب
نماد ها عناصر گرافیکی ،یا نمادهایی هستند که کاربر می تواند به دفعات مختلفی از این نماد ها در پروژه خود
استفاده کند بدون اینکه حجم نهایی فایل افزایش یابد .به نماد های گرافیکی که از کتابخانه ،بر روی  ArtBoardقرار

گرفته و در قسمت های مختلف پروژه مورد استفاده قرار می گیرند اصطالح ًا نمونه یا  Instanceمی گوییم.

پنل  Symbolمحلی برای نگهداری نمادهای گرافیکی و یک پل ارتباطی برای دسترسی به نمادهای
موجود در کتابخانه های آماده نرم افزار  Illustratorمی باشد.
برای ایجاد یک نماد یکی از طرح های هنری ترسیم شده بر روی صفحه را با ابزار Selection Tool
انتخاب نمایید ،سپس عنصر انتخاب شده را به پنل  Symbolدرگ کنید یا بر روی آیکن

در پایین پنل Symbol

کلیک کنید .پنجره  Symbol Optionبرای تعیین نام نماد و نوع آن و همچنین تعیین نقطه ثقل نماد طراحی شده
باز خواهد شد.
دو روش برای ویرایش نماد ها وجود دارد که عبارت اند از :ویرایش مستقیم نماد از پنل و ویرایش نماد های
نمونه در .ArtBorad
در صورتی که از پایین پنل  Symbolبر روی نماد زنجیر

کلیک نمایید ،لینک نمونه با نماد اصلی قطع

شده بنابراین تغییرات ایجاد شده بر روی نمونه بر روی سایر نمونه ها و نماد اصلی اعمال نخواهد شد.
ابزار  Symbol Sprayer Toolبرای اسپری نماد بر روی صفحه با کلیک و یا درگ بکار می رود.
ابزار  Symbol Sizer Toolبرای تغییر اندازه نمونه های موجود در صفحه استفاده می شود.
انواع جلوه های اعمال شده بر روی اشیاء عبارت اند از جلوه های تخریبی ( )Destructive Effectsو
جلوه های غیرتخریبی ( .)Nondestructive Effects
ویژگی های ظاهری یا  Appearance attributesیکی از انواع ویژگی هایی است که اگرچه بر روی شیء
اعمال می شود ولی ساختار اصلی آن را دچار تغییر نمی کند و شامل خصوصیت های Fill، Stroke، Transparency
و  Effectsاست .ویژگی های ظاهری به الیه وابسته می باشند نه به شیء مورد نظر با الیه.
پنل  Appearanceبرای اعمال و مدیریت جلوه های ظاهری مورد استفاده قرار می گیرد که عالوه بر
اسکلت اصلی شیء که یک مسیر است برای تغییر خاصیت های ( Strokeدور خط) و ( Fillپرکننده) و Opacity
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(شفافیت) بکار می رود.
قبل از اینکه بخواهید خواص ظاهری یک شیء را تنظیم کنید یا سبک و جلوه ای را بر روی یک الیه،
گروه یا شیء اعمال نمایید الزم است در پنل الیه ها عنصر هدف را مشخص نمایید.
خواص ظاهری اشیاء می تواند شامل ویژگی هایی مانند  Strokeیا  Fillو یا جلوه هایی باشد که می تواند به
این خواص اضافه شود .جلوه ها می توانند از منوی  Effectsیا با کلیک بر روی آیکن اضافه کردن جلوه ها
در پایین پنل  ،Appearanceبر روی عنصر هدف اعمال شوند.
 Graphic Styleیا سبک های گرافیکی به ویژگی ها و خصوصیات از پیش تعریف شده ای گفته می شود
که عالوه بر طراحی آنها توسط کاربران ،به صورت آماده شده نیز در قالب کتابخانه ای در نرم افزار Illustrator
وجود داشته و می توان آن را به خواص ظاهری اشیاء اعمال کرد که از طریق پنل  Graphic Styleمورد دستیابی
قرار می گیرند.
…………………………………………………………………..
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واژه نامه
Appearance

ظاهر

Attributes

خواص

Bitmap

پیکسلی

Break

شکستن

Clear

پاک کردن

Destructive
Duplicate

مخرب
کپی تکراری

Effects

جلوه

Filter

جلوه

Instance

نمونه

Item

عنوان

Link

مرتبط

Nondestructive

غیر مخرب

Polygon

چند ضلعی

Registration

ثبت

Drop Shadow
Sizer

سایه بیرونی
تعیین کننده اندازه

Sprayer

ابزار پاشیدن

Stylize

با سبک خاص

Symbol

نماد

Target

مقصد
..…………………………………………………………………
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پرسش های چهارگزینه ای

1ــ از نماد ها برای خروجی های  ...........و ...........استفاده می شود.

د)  SVGو PNG

الف)   FLAوSWF

ب)   SWFو SVG

ج)  JPGو PNG

الف) Symbol

ب) Instance

ج) نماد

الف) F11

ب) 	 F8

ج)  Shift+Ctrl+F11د) Shift+Ctrl+F8

٢ــ به نماد های گرافیکی که از کتابخانه ،بر روی  ArtBoardقرار گرفته و در قسمت های مختلف پروژه مورد
استفاده قرار می گیرند اصطالحا ً ..............می گوییم.
د) هر سه مورد

٣ــ برای فعال کردن پنل   Symbolاز کلید های ترکیبی  Shift+Ctrl+F11استفاده می کنیم.

٤ــ کدام یک از راه های زیر برای ایجاد یک نماد جدید بکار می رود؟

الف)  عنصر انتخاب شده را به پنل  Symbolدرگ کنید.
ب) بر روی آیکن

در پایین پنل  Symbolکلیک کنید.

ج) از منوی پنل  Symbolگزینه  New Symbolرا انتخاب کنید.
د) هر سه مورد

 ٥ــ گزینه  Registrationدر پنجره  Symbol Optionبرای چه منظور استفاده می شود.
ب) برای تعیین نوع نماد

		
الف) برای تعیین نام نماد
		
ج) برای تعیین نقطه ثقل نماد

6ــ مهم ترین ویژگی کار با نماد ها کدام است؟

		
الف) خاصیت تکرار پذیری
ج)قابلیت اعمال ویژگی ها به نماد ها

د) برای ارتباط نماد ها
ب)کاهش حجم فایل

د)هر سه مورد

7ــ کدام یک از پنل های زیر برای اعمال و مدیریت جلوه های ظاهری مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف) Appearance

ب)Symbol

ج) Transparency

د)Effect

الف) F6

ب) Ctrl+F6

ج) Shift+F6

د)Ctrl+Shift+F6

 8ــ کدام گزینه برای فعال کردن پنل  Appearanceاستفاده می شود؟

9ــ کدام یک از عالمت های زیر در پنل الیه ها نشانگر آن است که عنصر هدف بوده ،اما به جز خواص ظاهری

 Strokeیا   Fillدارای خاصیت دیگری نیست؟
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خودآزمایی
١ــ نماد چیست و محل نگهداری آنها کجاست؟
٢ــ چرا از نماد ها در پروژه های گرافیکی استفاده می شود؟
٣ــ تفاوت نماد با نمونه در چیست؟
٤ــ چگونه می توان نماد ها را تغییر اندازه داد؟
  ٥ــ انواع جلوه های اعمال شده بر روی اشیاء را نام برده و توضیح دهید.
  ٦ــ  Graphic Styleیا سبک های گرافیکی را تعریف کنید؟
…………………………………………………………………..

کار عملی
١ــ با استفاده از ابزارهای ترسیمی  ،مجموعه آیکن های زیر را طراحی و آنها در قالب یک مجموعه نماد با
عنوان  Symbol_newsذخیره نمایید.
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٢ــ با استفاده از نماد ها و ابزار های مربوط به آن نماد یک درخت خشکیده در صحرا را با برگ های سبز
پوشانده و سطح زمین را نیز با چمن سبز و یکدست نمایید.
…………………………………………………………………..

پژوهش
در نرم افزار  Illustratorعالوه بر ابزار  Symbol Sprayer Toolچه ابزار های دیگری نیز برای کار با
نماد ها وجود دارند در مورد آنها تحقیق کرده و نحوه کار با آنها را در کالس برای سایر همکالسی هایتان به صورت
عملی نمایش دهید.
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نظری
2

واحد کار نهم:

توانایی کار با تصویر و ماسک

اهداف رفتاری :
از هنر جو انتظار می رود در پایان این واحد کار:
مفهوم تصاویر وابسته و غیر وابسته را بداند.
ویژگی تصاویر لینک شده و جاگذاری شده در سند را توضیح دهد.
نحوه باز کردن تصاویر  ،PSDدر محیط  Illustratorرا انجام دهد.
مفهوم ماسک را شرح دهد.

کاربرد ماسک برشی را عم ًال در نرم افزار انجام دهد.
انواع جلوه ها در نرم افزار  Illustratorرا نام ببرد.
تفاوت جلوه های برداری و پیکسلی را توضیح دهد.

ساعت

عملی
٧
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1ــ9ــ آشنایی با مفهوم تصاویر وابسته و غیر وابسته

نرم افزار  Illustratorیک نرم افزار ویرایشگر تصویر با ماهیت برداری است ولی قابلیت کار بر روی انواع

مختلف فرمت های تصویری پیکسلی و حتی  PSDیا الیه باز فتوشاپ را نیز دارد .این نرم افزار همچنین قادر به باز

کردن فایل نقشه های ترسیمی نرم افزار اتوکد نیز بوده ،ضمن اینکه قابلیت ویرایش و ذخیره سازی این نقشه ها را با

فرمت اصلی نرم افزار اتوکد یا سایر فرمت ها را نیز داراست.

یک نکته قابل توجه در مورد نرمافزار  Illustratorآنست که این نرمافزار ،تصاویر را به دو صورت وابسته و غیروابسته

در سند مورد نظر جای میدهد .در نوع وابسته ،تصویر قرار گرفته در فایل  Illustratorبه فایل اصلی خود در بیرون لینک

1

و مرتبط است بنابراین هر گونه تغییر در تصویر اصلی در بیرون نرمافزار موجب تأثیر آن در تصویر داخل سند Illustrator
خواهد شد .استفاده از این روش زمانی مفید خواهد بود که نخواهید حجم فایل  Illustratorبا اضافه کردن تصاویر افزایش

یابد .ضمن اینکه مزیت دیگر این روش آنست که با بهروز کردن و تغییر تصاویر لینک شده در بیرون نرمافزار ،به صورت

خودکار ،این تصاویر در سند  Illustratorنیز به صورت یکجا تغییر خواهند کرد .توجه داشته باشید در این حالت تصویر
وارد شده به صورت تخت یا  Flatوارد سند شده و توسط ابزارها و دستورات  Illustratorقابل تغییر و ویرایش نیست ولی در

حالت دوم یا غیر وابسته به دلیل اینکه تصویر مورد نظر با فایل اصلی خود هیچ گونه ارتباطی نداشته و در حقیقت یک کپی از
آن در داخل سند  Illustratorجاگذاری 2میشود ،بنابراین حجم آن نیز به حجم فایل  Illustratorاضافه شده و هرگونه تغییر

در فایل بیرونی تأثیری بر تصاویر داخل سند  Illustratorندارد .البته در این حالت چون تمام اجزاء ،اشیا والیههای تصاویر
وارد سند میشوند توسط ابزارها و دستورات  Illustratorمیتوان آنها را ویرایش کرده یا تغییر داد.

برای مشاهده نوع تصاویر وارد شده در یک سند  Illustratorبه لحاظ وابستگی (لینک) و غیر وابستگی،

می توانید پنل  Linkرا از زیر منوی  Windowفعال نمایید.

2ــ9ــ نحوه جاگذاری یک تصویر()place

دستور  Placeیک روش اصلی وارد کردن فرمت های مختلف فایل ها شامل گرافیکی ،تصویری ،متنی،

ترسیمی و… به داخل اسناد نرم افزار  Illustratorاست .پس از اینکه فایلی را در محیط نرم افزار جاگذاری کردید

می توانید از پنل  Linkبرای تعیین ،انتخاب ،نمایش و یا بروزرسانی آن استفاده کنید .برای اینکه بیشتر با این روش
و کاربرد های آن آشنا شوید مراحل زیر را انجام دهید:

 Linkedــ1
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1ــ یک سند  Illustratorکه قرار است در آن یک تصویر جاگذاری شود را باز کنید یا فایل جدید را ایجاد کنید.
2ــ از منوی  Fileگزینه  Placeرا برای جاگذاری تصویر در فایل اجرا کنید.

3ــ فایل مورد نظر را انتخاب کنید و به نکات زیر در هنگام انتخاب گزینه های Link، Template، Replace

و  Show Import Optionsتوجه داشته باشید:

در پنجره  Placeبا انتخاب گزینه  Linkفایل انتخابی به صورت لینک و وابسته به فایل اصلی ،در سند

جاگذاری خواهد شد و در صورت عدم انتخاب این گزینه ،فایل مورد نظر به صورت  Embedیا غیر وابسته و یک
کپی از آن در سند جاسازی خواهد شد.

در هنگامی که تصاویر به صورت  Linkوارد سند  Illustratorمی شوند بر روی تصویر یک عالمت ضربدر

و در گوشه سمت چپ نوار کنترل گزینه  Linked Fileبه صورت آبی رنگ مشاهده می شود .در مقابل وقتی تصویری

به صورت  Embedوارد سند می شود تصویر بدون ضرب در بوده و در گوشه سمت چپ نوار کنترل نیز تنها گزینه
 Imageمشاهده خواهد شد( .شکل 1ــ)9
نکته

اگر تصویری به صورت  Linkوارد سند موردنظر شود ،می توان با کلیک بر روی گزینه

 Embedدر نوار کنترل ،آن را از حالت  Linkخارج کرده و به صورت اضافه شده به سند یا Embed
تبدیل نمایید.

شکل1ــ9ــ نحوۀ اضافه شدن تصویر به صورت Link , Embed
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چنانچه بخواهید تصویر مورد نظر به صورت پس زمینه نیمه شفاف در زیر دست طراح قرار گیرد الزم است

گزینه  Templateرا انتخاب کنید.

در صورتی که بخواهید در سند  Illustratorیک تصویر انتخاب شده را با یک تصویر جدید ،جایگزین

کنید می توانید گزینه  Replaceرا فعال نمایید.

در هنگام انتخاب فایل هایی مانند  Pdfکه شامل چندین صفحه است ،در صورتیکه بخواهید گزینه های

تنظیمی مانند انتخاب شماره صفحه و نوع برش صفحات آنها در سند  Illustratorرا تعیین کنید الزم است گزینه

 Show Import Optionsدر حالت فعال قرار دهید ،در غیر اینصورت پنجره گزینه های تنظیمی آنها باز نخواهد شد.
بر روی صفحه و در محل مورد نظر به اندازه دلخواه درگ کنید تا تصویر مورد نظر بر روی صفحه

جاگذاری شود( .شکل 2ــ)9

شکل 2ــ9ــ پنجره Place

نکته

برای جایگزینی یک تصویر با تصویر دیگر در سند جاری ،عالوه بر روشی که در قسمت

قبل گفته شد می توان با انتخاب تصویر در سند و سپس کلیک بر روی گزینه ( Imageدر صورتیکه

تصویر از نوع  Embedباشد) یا ( Linked fileدر صورتیکه تصویر از نوع لینک در سند
جاسازی شده باشد) و در ادامه با کلیک بر روی آیکن

در پنجره  placeبرای جایگزینی کرد( .شکل3ــ)9
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شکل 3ــ9ــ پنجره Place

3ــ9ــ آشنایی با پنل Link
در مورد جاگذاری فایلها در اسناد  Illustratorگفتیم که از دو روش اضافه شده به سند ( )Embedیا مرتبط
با فایل اصلی( )Linkاستفاده میشود .اما برای اینکه بتوانیم تصاویر جاگذاری شده در سند را مدیریت نماییم نرمافزار
 Illustratorاز یک پنل اختصاصی به نام  Linkاستفاده میکند که برای فعال کردن آن کافی است به منوی Window
رفته و گزینه  Linkرا انتخاب نمایید .با نمایش پنل در صفحه ،تمامیتصاویر جاگذاری شده در این پنل قابل نمایش است.
ضمن اینکه اگر به این پنل دقت کنید (شکل 4ــ )9متوجه خواهید شد که در جلوی تصاویر اضافه شده به سند نیز یک
عالمت به معنی  Embedنمایش داده میشود در حالیکه تصاویر  Linkفاقد هر گونه عالمتی در پنل مربوطه میباشند.
در پایین این پنل نیز چهار آیکن برای مدیریت تصاویر قرار دارد که عبارتند از:
 :Relinkاز این گزینه برای جایگزینی تصویر انتخاب شده با یک تصویر جدید استفاده می شود.
 :Go To Linkبا استفاده از این گزینه می توان به تصویر مورد نظر در سند انتقال پیدا کرد.
 :Updateتصاویری که به صورت لینک وارد سند  Illustratorمی شوند گاهی اوقات در فایل اصلی
در برنامه ویرایشگر خود تغییر می کنند ،برای اینکه این تغییرات در تصویر لینک شده در سند  Illustratorنیز اعمال
شود می توان از دکمه  Updateاستفاده کرد.
برنامه
 :Edit Originalبا کلیک بر روی این دکمه می توان تصویر انتخاب شده در پنل  Linkرا در ٔ
اصلی ای که ایجاد شده ،برای ویرایش باز کرد .به عنوان مثال در صورت انتخاب یک فایل  Psdو کلیک بر روی این
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دکمه ،فایل در نرم افزار  Photoshopباز خواهد شد.

شکل4ــ9ــ پنل Links

4ــ9ــ نحوۀ باز کردن فایل های الیه باز فتوشاپ ()PSD
همانطور که میدانید در نرمافزار فتوشاپ ،اصلی ترین فایلها ،فرمت  PSDیا فایلهای الیه باز این نرمافزار
هستند که ماهیت پیکسلی دارند ولی جالب است بدانید که نرمافزار  Illustratorقابلیت ویرایش این سری از فایلها را
نیز داراست .برای باز کردن فایلهای  PSDنیز الزم است عمل  Placeیا جاگذاری فایل به صورت زیر انجام شود:
1ــ یک سند  Illustratorکه قرار است در آن یک تصویر جاگذاری شود را باز کنید یا فایل جدیدی را از
ابتدا ایجاد کنید.
2ــ از منوی  Fileگزینه  Placeرا برای جاگذاری تصویر در فایل اجرا کنید.
3ــ به مسیر مورد نظر رفته و فایل  PSDرا انتخاب کنید ولی در هنگام باز کردن این نوع از فایل ها الزم است
به نکات زیر توجه کنید( :شکل   5ــ)9
در صورتی که گزینه  Linkانتخاب شود چون فایل به صورت  Flatیا تخت در سند جاسازی می شود حتی
با انتخاب گزینه  Show Import Optionsنیز پنجره تنظیمات باز نخواهد شد.
با غیر فعال کردن گزینه  Linkو انتخاب گزینه  Show Import Optionsپنجره تنظیمات فایل های الیه
باز فتوشاپ باز خواهد شد که توسط آن می توان ،فایل را به صورت الیه ای یا به صورت تک الیه و تخت باز کرد.
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شکل  5ــ9ــ پنجره تنظیمات جایگزینی فایل های  Psdدر Illustrator

  5ــ9ــ آشنایی با ماسک  1و کاربرد آن

ماسک یا پوشش به عملکردی گفته میشود که توسط آن میتوان مانع نمایش یا اعمال تغییرات بر روی بخش

خاصی از تصویر شد .از ماسکها عالوه بر محافظت بخش خاصی از تصویر ،برای ایجاد تصاویر ترکیبی و تلفیقی و
همچنین ساخت تصاویر برشی استفاده میشود .به عبارتی با استفاده از ماسک میتوان ،بخش خاصی از تصویر را برای

بیننده قابل نمایش یا ویرایش کرد .برای اینکه بیشتر با این تکنیک و کاربردهای آن در نرمافزار  Illustratorآشنا شوید در
ادامه به نحوه ایجاد ( Clipping Maskماسک برشی) و ( Opacity Maskماسک شفافیت) میپردازیم.

  6ــ9ــ اصول ایجاد ماسک برشی ()Clipping Mask
قبل از اینکه به مراحل ایجاد یک ماسک برشی در نرم افزار  Illustratorبپردازیم الزم است بدانید Clipping
 Maskبه اشیایی گفته می شود که تحت تأثیر یک شکل قرار گرفته و فقط از محدوده داخل شکل ،امکان دیدن شی ء
مورد نظر فراهم می شود .به عبارتی با  Clipping Maskمی توان بخشی هایی از تصویر را مخفی کرد .به عنوان مثال
یک شکل بیضی را در نظر بگیرید که وقتی بر روی یک تصویر در داخل یک سند قرار می گیرد با ایجاد Clipping
 Maskــ1
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 ،Maskتنها محدوده بیضی شکلی از تصویر قابل نمایش باشد( .شکل   6ــ)9

شکل6ــ9ــ ایجاد ماسک روی تصویر

نحوه ایجاد آن آشنا شوید الزم است مراحل
اما برای اینکه بیشتر با یک ماسک برشی یا  Clipping Maskو ٔ

زیر را انجام دهید:

1ــ شکلی که قرار است به عنوان ماسک عمل کند را بر روی صفحه ایجاد کنید .به این شکل اصطالحاً

 Clipping Maskگفته میشود و فقط اشیاء برداری میتوانند به عنوان  Clipping Maskمورد استفاده قرار گیرند.
2ــ شکل ایجاد شده به عنوان  Clipping Maskرا بر روی شیئی که قرار است ماسک شود قرار دهید.
3ــ شکل  Clipping Maskو تصویر موردنظر را انتخاب کنید.

4ــ به منوی  Objectرفته و از زیر منوی  Clipping Maskگزینه ) Make(Ctrl+7را اجرا نمایید( .شکل 7ــ   )9

شکل7ــ9ــ مراحل انجام  Clipping Maskروی تصویر
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نکته

پس از اعمال  Clipping Maskمی توانید بر روی تصویر مورد نظر دابل کلیک کرده سپس

اقدام به جابه جایی یا تغییر اندازه تصویر ماسک شده نمایید.

7ــ9ــ اصول ایجاد ماسک شفافیت ()Opacity Mask

نوع دیگری از ماسکهایی را که میتوان در نرمافزار  Illustratorایجاد کرد ،ماسکهای شفافیت هستند .در

این ماسکها به دلیل اینکه شیء تحت ماسک ،تحت تأثیر درجات مختلف خاکستری قرار میگیرد با درجات مختلف

شفافیت ،ماسک خواهد شد .به عبارتی در نواحی سیاه رنگ تصویر تحت ماسک مخفی شده و در نواحی سفید رنگ
تصویر تحت ماسک نمایش داده میشود .ضمن اینکه در در نواحی خاکستری ،تصویر با درجات مختلفی از شفافیت

نمایش داده میشود .به همین دلیل در یک طیف رنگ از سیاه به سفید ،تصویر ماسک شده با درجات مختلف شفافیت
نمایش داده میشود .برای اینکه بیشتر با این نوع خاص از ماسک و نحوه ایجاد آن آشنا شوید مراحل زیر را ایجاد کنید:
  5ــ شکلی که قرار است به عنوان ماسک عمل کند را بر روی صفحه ایجاد کنید به طوری که با یک طیف

رنگی ( )Gradientاز سیاه به سفید پر شده باشد .توجه داشته باشید که اگر شکل مورد نظر با رنگ های مختلف نیز

پر شود در هنگام ایجاد ماسک رنگ ها به درجات مختلف خاکستری تبدیل می شوند.

  6ــ شکل ایجاد شده را بر روی تصویری که قرار است ماسک شود قرار دهید.

7ــ شکل  Maskو شیء مورد نظر را انتخاب کنید.

  8ــ در پنل  Transparencyبر روی دکمه  Make Maskکلیک کنید تا یک تصویر ماسک شده با درجات

مختلف شفافیت ایجاد شود( .شکل   8ــ)9

شکل   8ــ9ــ مراحل انجام  Opacity Maskروی تصویر
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  8ــ9ــ شناخت به کارگیری جلوه ها ()Effects

گاهی اوقات در طراحی و ایجاد پروژههای گرافیکی مختلف ،استفاده از جلوهها و افکتهای متنوع میتواند در

جلب توجه بیننده کمک زیادی نماید .نرمافزار  Illustratorاگرچه دارای ماهیت برداری است ولی امکان کار با تصاویر
پیکسلی و اعمال جلوههای مختلف بر روی آنها را داراست و مشابه نرمافزار فتوشاپ دارای تعداد زیادی جلوههای

مختلف است که تعدادی از آنها کامال مشابه نرمافزار فتوشاپ هستند که در ادامه به بررسی تعدادی از این جلوهها و
کاربرد آنها میپردازیم .نکته بسیار مهم در مورد جلوهها آن است که بر خالف جلوههای برداری که خاصیت غیر مخرب

داشته و قابل ویرایش و حذف هستند ،جلوههای پیکسلی غیر قابل ویرایش بوده و اثر تخریبی بر روی ساختار تصویر
میگذارند ،به طوریکه با اعمال یک جلوه پیکسلی ،تغییرات انجام شده بر روی تصویر قابل حذف و ویرایش نیست .برای

اضافه کردن جلوه بر روی اشیا مختلف عالوه بر منوی  Effectمیتوان از پنل  Appearanceو از دکمه Add New

Effect

نیز برای اضافه کردن جلوه به شیء مورد نظر استفاده کرد( .شکل 9ــ  )9

شکل 9ــ9ــ منوی Effect

9ــ9ــ شناخت اصول کار با جلوه  های 3D
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حقیقت به کمک این جلوه می توان به اشیاء حجم داد .در حالت معمول یک شیء دو بعدی از دو پارامتر طول و

عرض در جهت محور  Xو  Yتشکیل شده که با انجام عمل سه بعدی سازی ،پارامتر ارتفاع یا عمق نیز به دو پارامتر

دیگر اضافه شده و جسم را در جهت محور  Zبه شکل سه بعدی تبدیل خواهد کرد .به عنوان مثال یک دایره می تواند
در نتیجه عمل سه بعدی سازی ،به یک سیلندر یا استوانه تبدیل شود( .شکل 10ــ)9

شکل 10ــ9ــ افکت 3D

جلوه  3Dبرای ساخت یک شیء سه بعدی از سه روش زیر استفاده می کند:

 :Extrude And Bevelدر این روش عمل سه بعدی سازی در نتیجه برجسته سازی شی ء مورد نظر

صورت می گیرد( .شکل 11ــ)9

شکل 11ــ9ــ افکت  3Dروش Extrude And Bevel

 :Revolveدر این روش عمل سه بعدی سازی در نتیجه دوران یا دور زدن شی ء حول یک محور صورت
میگیرد( .شکل 12ــ)9

شکل 12ــ9ــ افکت  3Dروش Revolve
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 :Rotationدر این روش عمل سه بعدی سازی در نتیجه چرخش شی ء مورد نظر و تحت زاویه دلخواه
صورت می گیرد( .شکل 13ــ)9

شکل 13ــ9ــ افکت  3Dروش Rotation

برای اینکه بیشتر با جلوه  3Dو نحوه پیاده سازی آن بر روی اشیاء آشنا شوید ،مراحل زیر را انجام دهید:

1ــ یک شیء دلخواه را در سند انتخاب کنید .برای شروع می توانید از اشکال هندسی نرم افزار Illustrator

استفاده کرده و یکی از آنها را بر روی صفحه ترسیم کرده سپس انتخاب کنید.

2ــ از منوی  ،Effectزیر منوی  Extrude And Bevelرا اجرا کنید.

3ــ در پنجره باز شده ابتدا گزینه  More Optionsرا کلیک کرده تا کلیه تنظیمات مربوط به برجسته سازی

شیء در اختیار شما قرار گیرد ،ضمن اینکه برای دیدن نتیجه کار در هنگام تغییر گزینه ها ،بهتر است گزینه Preview
را فعال نمایید سپس اقدام به تغییر گزینه های مورد نظر کنید( .شکل 14ــ)9
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نکته

در پنجره  Options Extrude And Bevelمی توانید با درگ کردن مکعب ،زوایای موقعیت

شیء سه بعدی را تعیین کنید ضمن اینکه با درگ کردن نور موجود بر روی کره ،در بخش Surface
نیز می توانید موقعیت نور روی شیء را تنظیم نمایید.
نکته

با استفاده از دکمه  Map Artامکان قرار دادن یک نماد گرافیکی ( )Symbolبر روی هریک

از سطوح تشکیل دهنده شیء سه بعدی وجود دارد( .شکل 15ــ)9

شکل 15ــ9ــ پنجره تنظیمات Map Art

4ــ با کلیک بر روی دکمه  Okگزینه های تنظیمی بر روی شیء انتخابی اعمال خواهد شد( .شکل 16ــ)9

شکل 16ــ9ــ افزودن نماد بر روی شیء سه بعدی
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تمرین :حال که کار با روش  Extrude And Bevelجلوه  3Dآشنا شدید با یک شکل ترسیمی دلخواه،

روش های  Revolveو  Rotationاین جلوه را برای ایجاد اشیاء سه بعدی جدید مورد بررسی قرار دهید.

کارگاه ساخت اشکال با استفاده از ماسک ()Workshop
با استفاده از اشکال پایه و تکنیک ماسک شکل زیر را ایجاد کنید.

شکل ١٧ــ٩

ابزارهای مورد استفاده ،Rectangle ،Ellipse :جلوه  3Dو تکنیک ماسک
مراحل انجام کار:
١ــ یک فایل جدید با اندازه  1024×768پیکسل ایجاد کنید.
٢ــ با استفاده از ابزار  Ellipseیک دایره بدون خط دور و به شکل زیر ترسیم کنید.
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٣ــ با استفاده از ابزار جلوه  ،3Dیک حلقه به شکل زیر ایجاد نمایید.

شکل ١9ــ٩

4ــ یک کپی از حلقه ایجاد کرده ( )Ctrl + Cو با استفاده از  ،Ctrl + Fآن را بر روی شکل زیری Paste In Front
نمایید در ادامه یک مستطیل کوچک به شکل زیر بر روی آن ترسیم کنید.

شکل 20ــ٩

حلقه باالیی را انتخاب کرده سپس از منوی  Objectو زیر منوی  ،Clliping Maskدستور
 5ــ مستطیل و ٔ
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) Make (Ctrl +7را اجرا نمایید تا یک ماسک برشی به شکل مستطیل از حلقه باالیی ایجاد شود .در حقیقت با این
عمل فقط از داخل مستطیل ،برشی از حلقه قابل مشاهده خواهد بود.

شکل 21ــ٩

  6ــ حال مستطیلی به شکل زیر رسم کرده سپس مستطیل مربوط به ماسک برشی را با کلیک راست و اجرای
دستور ) ] Bring To Front ( Shift + Ctrl +زیر منوی  Arrangeبر روی سایر اشکال قرار دهید.

شکل 22ــ٩

7ــ در پایان شکل مستطیل را جابه جا کرده تا بر روی محدوده ماسک شده قرار گیرد ،همان طورکه مشاهده
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می کنید به نظر می رسد مستطیل از داخل حلقه عبور کرده است به نظر شما این کار انجام شده است؟

شکل 23ــ٩

10ــ9ــ شناخت اصول کار با جلوه های Convert To Shape

 Convert To Shapeاز جلوه های برداری است که توسط آن می توان یک شیء را به مستطیل ،مستطیل

گوشه گرد و بیضی تبدیل کرد (شکل 24ــ ،)9به دلیل برداری بودن این جلوه ،براحتی امکان تغییر و ویرایش و حتی
حذف جلوه از روی شیء اصلی در پنل  Appearanceوجود دارد.

شکل24ــ9ــ افکت تبدیل به شیء

برای استفاده از این جلوه کافی است شیء مورد نظر را انتخاب کرده سپس از منوی  Effectو زیر منوی

 Convert To Shapeیکی از گزینه های  Rectangle ،Rounded Rectangleیا  Ellipseرا اجرا کنید .در این
حالت پنجره تنظیمات جلوه نمایش داده می شود (شکل 25ــ،)9که پس از انتخاب شکل مورد نظر و تنظیمات مربوطه،

عمل تبدیل شکل اولیه به شکل جدید انجام خواهد گرفت.
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شکل 25ــ9ــ پنجره تنظیمات افکت تبدیل به شیء

11ــ9ــ شناخت اصول کار با جلوه های Distort & Transform
این گروه از جلوه های نرم افزار  Illustratorرا نیز می توان در دسته جلوه های تغییر شکل اشیاء 1به حساب
آورد به طوری که توسط این گروه از جلوه ها ،قطعه مسیر های تشکیل دهنده شیء مورد نظر دچار تغییر شکل های
مختلفی مانند دندانه دار کردن ،پیچاندن ،اعوجاج و ...می شوند .در ادامه برای آشنایی با جلوه های این گروه به
بررسی تعدادی از آنها می پردازیم.
1ــ11ــ9ــ جلوه Pucker & Bloat
با استفاده از این جلوه ،می توان تغییر شکل شیء را به دو صورت جمع شدگی ( )Puckerو بر آمدگی ()Bloat
انجام داد .نکته قابل توجه در مورد تغییر شکل آنست که قطعه مسیر ها در هنگام جمع شدگی و برآمدگی به سمت نقطه
ثقل شیء کشیده می شوند .برای اینکه بیشتر با این جلوه و کاربرد آن آشنا شوید شیء مورد نظر را انتخاب کرده سپس
در ادامه به منوی  Effectو زیر منوی  Distort & Transformرفته و جلوه  Pucker & Bloatرا اجرا کنید تا
پنجره تنظیمات آن باز شود( .شکل 26ــ)9
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شکل26ــ9ــ جلوه Pucker & Bloat

2ــ11ــ 9جلوه Roughen

یکی دیگر از جلوه های گروه  Distort & Transformاست که توسط آن می توان قطعه مسیر های

تشکیل دهنده یک شیء را به صورت دندانه دار و ناهموار در آورد .برای کار با این جلوه ،در ابتدا کافی است

شیء مورد نظر را انتخاب کرده سپس در ادامه به منوی  Effectو زیر منوی  Distort & Transformرفته و جلوه

 Roughenرا اجرا کرد تا پنجره تنظیمات آن باز شود( .شکل 27ــ)9

شکل27ــ9ــ جلوه Roughen
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12ــ9ــ شناخت اصول کار با جلوه Rasterize
در نرم افزار  Illustratorاز این جلوه برای تبدیل یک شیء برداری به پیکسلی استفاده می شود .برای
این منظور ،پس از انتخاب شیء مورد نظر به منوی  Effectرفته و جلوه  Rasterizeرا اجرا می کنیم تا پنجره
تنظیمات آن باز شود .در این حالت امکان تغییر پارامتر هایی مانند مد رنگی ،کیفیت ،نوع پس زمینه ،میزان نرم شدگی
لبه ها و محدوده اطراف شیء وجود دارد .با زدن دکمه  OKمشاهده خواهید کرد اگرچه جلوه مورد نظر در پنل
 Appearanceظاهر شده اما تغییری اساسی در ساختار شیء ایجاد نمی شود و شی ء به صورت برداری باقی می ماند.
در حقیقت با این روش تنظیمات یک شیء پیکسلی به صورت ظاهری بر روی شیء برداری قرار گرفته که نتایج عملی
آن را فقط در هنگام کار با جلوه های پیکسلی می توان مشاهده کرد.
البته به جز این روش می توان برای پیکسلی کردن سند موردنظر از دستور Document Raster Effect
 Settingدر منوی  Effectنیز استفاده کرد( .شکل 28ــ)9

شکل 28ــ9ــ جلوه Rasterize

همان طور که در پنجره تنظیمات جلوه مشاهده می کنید عالوه بر تعیین یکی از مدهای رنگی ( CMYKمد
چاپ)( Grayscale ،مد خاکستری) و یا ( Bitmapمد پیکسلی) از بخش  ،Color Modeمی توانید اقدام به تعیین
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کیفیت خروجی شیء پیکسلی نمایید:
) :Screen(72 PPiتعیین کیفیت خروجی های مانیتوری و تلویزیونی.
) :Medium(150 PPiتعیین کیفیت خروجی متوسط.
) :High (300 PPiتعیین خروجی های باال مانند خروجی های چاپی.
 :Use Raster Effect Resolutionاستفاده از کیفیت جلوه های پیکسلی.
 :Otherاستفاده از سایر کیفیت های دلخواه ،که کاربر می تواند به صورت دستی مقدار آن را تعیین کند.
عالوه بر تنظیمات فوق که در اشیاء پیکسلی باید مورد توجه قرار گیرد از بخش Clipping Mask
می توان در اطراف شیء برداری یک مسیر برشی ایجاد کرد .البته توجه داشته باشید که با انتخاب گزینه
 Transparentدقیقاً همین عمل اتفاق افتاده به طوری که نیازی به انتخاب گزینه  Clipping Maskنخواهد
بود.
آخرین گزینه ای که در هنگام تنظیمات در پنجره  Rasterizeباید به آن توجه کرد Add Around Object
است که توسط آن می توان محدوده اطراف شیء برداری را تعیین کرد.
مثال :شیء برداری موجود در سند را با جلوه  Rasterizeیکبار با تنظیمات زیر پیکسلی نمایید:
Mode = CMYK
Resolution =72 ppi
Background=Transparent
Add Around object = 2mm
حال به جلوه های پیکسلی بخش پایین منوی  Effectیعنی جلوه های فتوشاپی رفته و از زیر منوی Sketch
جلوه  Halftone Patternرا اجرا کنید و به اندازه شیء در بخش پیش نمایش واقع درسمت چپ پنجره دقت کنید.
بدون اعمال این جلوه با زدن دکمه  Cancelبه صفحه طراحی برگردید ،حال مجدد ًا در پنل  Appearanceبا کلیک
بر روی جلوه  ،Rasterizeپنجره تنظیمات آن را باز کرده و این بار کیفیت را بر روی 300 ppiتنظیم نمایید .بار دیگر
جلوه  Halftone Patternرا اجرا کرده و به اندازه و کیفیت اعمال شده در بخش پیش نمایش پنجره دقت کنید چه
تفاوتی ایجاد شده است( .شکل 29ــ)9
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شکل29ــ9ــ جلوه Rasterize

عالوه بر دستورهای گفته شده که برای پیکسلی کردن اشیاء موجود در سند مورد استفاده قرار می گیرند،
می توانید برای تبدیل یک شی ء برداری به پیکسلی از منوی  ،Objectدستور  Rasterizeرا اجرا نمایید .در این
حالت بر خالف دو دستور قبلی که در ظاهر اشیا تغییر محسوسی مشاهده نشد ،با اجرای این دستور عمال ً شیء
برداری به پیکسلی تبدیل شده و قابل ویرایش توسط ابزارهای برداری نخواهد بود.

13ــ9ــ شناخت اصول کار با جلوه های Stylize
گروه جلوه ای  Stylizeاز آن جهت دارای اهمیت است که جزء جلوه های پیکسلی نرم افزار Illustrator
محسوب می شود .جلوه های پیکسلی عالوه بر  SVG Filtersو تمامی جلوه های بخش پایین منوی  Effectیعنی
جلوه های فتوشاپی ،شامل گروه  Stylizeیعنی ( Drop Shadowجلوه سایه داخلی)( Inner Glow ،جلوه هاله
داخلی)( Outer Glow ،جلوه هاله بیرونی) و ( Featherجلوه نرم شدگی) است .پیش از این در مورد جلوه Drop
 Shadowو تأثیر آن بر خواص ظاهری شیء گفته شد .در مورد عملکرد سایر جلوه های این گروه ،اگر با نرم افزار
فتوشاپ کار کرده باشید مشاهده خواهید کرد که این جلوه ها کامال ً مشابه سبک الیه ها 1در این نرم افزار است .برای
آشنایی شما با این گروه جلوه ای به بررسی عملکرد جلوه  Featherمی پردازیم.
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1ــ13ــ9ــ جلوه Feather
این جلوه کامال ً مشابه دستور  Featherدر نرم افزار فتوشاپ عمل کرده و از آن برای گرد کردن و نرم شدگی

لبه های یک شیء استفاده می شود .برای این منظور شیء مورد نظر را انتخاب کرده سپس با اجرای این جلوه از گروه
 ،Stylizeپنجره تنظیمات آن باز می شود که با استفاده از بخش  Radiusمی توان شعاع دایره فرضی را که موجب
عمل گرد کردن و نرم شدگی می شود را تعیین کرد( .شکل 30ــ)9

شکل30ــ9ــ جلوه Feather

14ــ9ــ شناخت اصول کار با جلوه های SVG Filters

همان طور که پیش از این در مورد فرمت فایل های  SVGگفتیم این نوع از فایل ها دارای حجم کم و بر پایه

 XMLو جاوا طراحی شده و یکی از مهمترین ویژگی آنها قابلیت مقیاس پذیری و بزرگنمایی آنها بدون از دست دادن
کیفیت است .با توجه به ویژگی های فوق این فرمت فایل در تمامی مرورگرها و رایانه ها قابل نمایش خواهد بود .در

مورد جلوه های  SVGنیز موضوع بر همین مبنا است .این دسته از فیلترها دارای کیفیت مستقل بوده و درحقیقت

چیزی بیش از یک سری ویژگی های  XMLکه عملگرهای ریاضی را توصیف می کنند ،نیستند .نتایج حاصل از این
جلوه ها به جای شیء مبدا بر روی اشیاء مقصد اعمال می شود.

نرم افزار  Illustratorیک سری تنظیمات پیش فرض را فراهم می کند هرچند امکان ایجاد تنظیمات سفارشی

نیز برای این سری از جلوه ها از طریق ویرایش یا نوشتن جلوه های  SVGجدید وجود دارد.
برای استفاده از فیلتر های  SVGکافی است مراحل زیر را انجام دهید:

1ــ شی ء مورد نظر یا گروه (یا الیه مقصد در پنل الیه ها) را انتخاب کنید.

2ــ در ادامه برای اعمال جلوه  SVGیکی از روش های زیر را انجام دهید:
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برای اعمال یک جلوه با تنظیمات پیش فرض ،به منوی  Effectو زیر منوی  SVG Filtersرفته و یکی از

جلوه های موجود را اجرا کنید .به عنوان مثال  Ai_alpha_1یا  Ai_alpha_4و…

برای اعمال یک جلوه با تنظیمات سفارشی ،مسیر  Effect \ SVG Filters \ Apply SVG Filterرا

انتخاب کنید سپس در پنل باز شده پس از انتخاب جلوه مورد نظر از پایین پنل ،با کلیک بر روی دکمه

 SVG Filterدر پنجره باز شده کدهای  XMLمربوط به جلوه را ویرایش نمایید( .شکل 31ــ)9

Edit

شکل 31ــ9ــ جلوه SVG Filter

شکل 32ــ9ــ کاال تایپ کدهای XML

برای ایجاد یا اعمال یک جلوه با تنظیمات سفارشی ،مسیر Effect > SVG Filters > Apply SVG

 Filterرا انتخاب کنید سپس از پایین پنل ،با کلیک بر روی دکمه New SVG Filter

در پنجره باز شده کدهای

 XMLمربوط به جلوه را تایپ یا اضافه نمایید( .شکل 32ــ)9
نکته

پس از اعمال جلوه  SVGنرم افزار  Illustratorیک نسخه پیکسلی از جلوه را در صفحه

نمایش خواهد داد که برای کنترل کیفیت 1سند کافی است از دستور Document Raster Effects
 settingدر منوی  Effectاستفاده نمایید.
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نکته

اگر یک شی ء از چند جلوه استفاده می کند ،حتماً الزم است جلوه  SVGدر پایین سایر

جلوه ها باشد .به عبارت دیگر در پایین پنل  Appearanceظاهر شود .اگر سایر جلوه ها از یک جلوه
 SVGتبعیت کنند خروجی  SVGشامل یک شیء پیکسلی خواهد بود.

15ــ9ــ شناخت اصول کار با جلوه های Warp
جلوه های گروه  Warpموجب بهم ریختگی و تغییر شکل اشیاء شامل مسیر ها ،متن ها ،مشبک ها ،آمیختگی ها
و تصاویر پیکسلی می شود .در تمامی جلوه های این گروه کافی است پس از انتخاب شیء مورد نظر با اجرای یکی
از جلوه های گروه  Warpبا انتخاب شکل انحنا و محور افقی یا عمودی و تعیین میزان انحنا ،به هم ریختگی و تغییر
شکل مورد نظر را بر روی شیء اعمال کرد( .شکل 33ــ)9

شکل 33ــ9ــ جلوه Warp

16ــ9ــ تبدیل تصاویر پیکسلی به برداری ()Image Trace
یکی از قابلیتهای بسیار کاربردی نرم افزار  ،Illustratorامکان تبدیل تصاویر پیکسلی به برداری است به طوری
که توسط این نرمافزار میتوان فرمت فایلهایی مانند  Tif ،PSDو  Jpegرا به برداری تبدیل کرد .در این حالت نرمافزار
در دو مرحله ،ابتدا با تشخیص نورپردازی و رنگهای بهکار رفته در تصویر ،عملیات مسیریابی تصویر موردنظر را انجام
میدهد سپس در مرحله دوم ،با ترسیم خطوط و مسیرها ،اقدام به ایجاد تصویر وکتور قابل ویرایش آن می نماید.
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نکته قابل توجه آن است که در نرم افزار  Illustratorبرای انجام مرحله اول یا  Tracingمی توان از سه روش
استفاده کرد:
استفاده از دکمه  Image Traceموجود در نوار کنترل
استفاده از دستور Object\Image Trace \ Make
استفاده از پنل اختصاصی Image Trace
برای اینکه بیشتر با نحوه مسیر یابی و در ادامه تبدیل یک تصویر پیکسلی به وکتور قابل ویرایش در محیط
نرم افزار آشنا شوید ،مراحل زیر را انجام دهید:
1ــ ابتدا تصویر مورد نظر را به داخل سند  Placeنمایید.
2ــ در نوار کنترل برنامه بر روی عالمت فلش کنار دکمه  Image Traceکلیک کرده سپس با انتخاب یکی از
پیش تنظیمات موجود ،اقدام به مسیریابی ،تصویر موردنظر توسط نرم افزار نمایید.
3ــ تصویر که بر روی آن عملیات  Tracingانجام شده را انتخاب کنید حال بر روی دکمه  Expandدر نوار
کنترل کلیک نمایید تا عمل تبدیل تصویر مسیریابی شده به مسیر انجام شود( .شکل 34ــ)9

شکل 34ــ9ــ مراحل تبدیل تصویر پیکسلی به برداری

آشنایی با پنل Image Trace
در نرم افزار  Illustratorبرای مدیریت هرچه بهتر و راحت عملیات  ، tracingیک پنل اختصاصی نیز برای
این منظور قرار دارد که می توان پس از  placeتصویر به داخل سند از این پنل نیز برای مسیریابی تصویر پیکسلی،
استفاده کرد( .شکل 35ــ)9
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شکل 35ــ9ــ قسمت های مختلف پنل Image Trace

نکته

دکمه
در پنل  ،Image Traceدر بخش  ،Viewمی توان با پایین نگه داشتن و رها کردن ٔ
ماوس روی آیکن چشم ،تصویر اصلی و تصویر مسیریابی شده را مشاهده کرد.

نکته

با استفاده از قسمت  Advancedپنل  Image Traceمی توان در هنگام عملیات مسیریابی

تنظیماتی در مورد تعداد مسیرها ،گوشه ها و نقاط تصویر موردنظر در اختیار کاربر قرار داد.
به نظر شما در هنگام عملیات  Tracingچه تفاوتی بین حالت  High Colorو Low
 ،Colorدر تصویر نهایی ایجاد خواهد شد؟
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کارگاه طراحی برچسب لوح فشرده
با استفاده از ابزار های مناسب ،برچسب لوح فشرده ای مانند شکل زیر طراحی کنید.

شکل 36ــ9

ابزارها و دستورات مورد نیازEllipse، Rectangle، Pathfinder، Align، Opacity، Reflect :

Tool، Average، Blend، Expand، Transparency، 3D ، Artboard

1ــ فایل جدیدی به اندازه 12*12 CMبا  Color Mode=CMYKو  Raster Effect=300 PPIایجاد کنید.

2ــ برای ایجاد دایره بیرونی لوح فشرده با استفاده از ابزار  Ellipseیک دایره با  Width=12 CMو Height=12 CM

با یک رنگ طیفی آبی به سفید و با  Stroke=1 Ptایجاد کنید.
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3ــ به همین روش ،دو دایره دیگر با پهنا و ارتفاع  3.6 CMو 1.5 CMترسیم کرده سپس با انتخاب هر سه

شیء و با استفاده از پنل  ،Alignدر حالی که گزینه  Align to selectionانتخاب شده است ،آنها را نسبت به مرکز،
تراز بندی افقی و عمودی نمایید.

شکل 38ــ9

4ــ برای ترسیم چند ابر در بخش آبی رنگ لوح فشرده ،کافی است چند شکل بیضی با اندازههای متفاوت و با رنگ
سفید و بدون خط دور ،در حالیکه با یکدیگر هم پوشانی دارند ترسیم کرده سپس با استفاده از پنل  ،Pathfinderآنها را با
یکدیگر ترکیب ( )Uniteنمایید .از ابر ترسیم شده ،چند کپی با اندازههای متفاوت و  Opacityمختلف ایجاد کنید.

شکل 39ــ9
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  5ــ برای ترسیم یک بالن ،در بخشی از صفحه یک خط راهنمای عمودی ایجاد کرده سپس با ابزار Pen

اقدام به ترسیم یک منحنی با دو نقطه به شکل زیرکنید.

شکل 40ــ9

6ــ در حالی که منحنی ترسیمی  ،به حالت انتخاب در آمده است ،برای ایجاد یک قرینه از آن بر روی ابزار

 Reflect Toolدر جعبه ابزار کلیک کرده سپس ابتدا بر روی نقطه  Aکلیک نموده سپس بر روی نقطه  Bبا پایین
نگه داشتن کلید  ،Altکلیک کنید تا یک کپی از منحنی به صورت قرینه ایجاد شود.

شکل 41ــ9
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7ــ هر دو منحنی را انتخاب کرده سپس با استفاده از دستور  ،Path\Average Objectآنها را نسبت به
محور عمودی به یکدیگر متصل نمایید.

شکل 42ــ9

  8ــ با استفاده از ابزار  Selectionو با پایین نگه داشتن کلید  ،Shiftدو منحنی موجود در شکل ترسیم را انتخاب

کرده سپس با استفاده از دستور  ،Object\Blend \Makeاشکال میانی دو منحنی را ایجاد کنید.

شکل 43ــ9
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9ــ برای اینکه مسیرهای میان یابی شده به مسیرهای
مجزا و مستقلی تبدیل شوند ،از دستور Object\Expand
استفاده کرده سپس با استفاده از ابزار Live Paint Bucket
مسیرها را رنگ آمیزی نمایید.

شکل 44ــ9

10ــ برای ساختن سبد بالن نیز از یک چهارضلعی
استفاده کرده سپس با استفاده از جلوه  Effects\3Dبه آن حالت
سه بعدی دهید .ضمن اینکه از ابزار  Lineنیز برای ترسیم چهار
خط نشان دهنده طنابهای متصل به سبد استفاده نمایید.
شکل 45ــ9

11ــ از بالن ها ،چند کپی بر روی طرح لوح فشرده با
اندازه ها و زوایای مختلف و با میزان شفافیت متفاوت قرار
دهید .سپس متن مورد نظر را نیز در محل مورد نظر تایپ
کنید.
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12ــ برای اینکه بخش های قرار گرفته در بیرون دایره لوح فشرده ،برش خورده وحذف شوند کافی است یک
 Ellipseبا اندازه  Width=12 CMو  Height=12 CMبر روی همه اشیا قرار داده که کامال ً با دایره اصلی لوح

فشرده هم پوشانی کند سپس با انتخاب همه اشیا و کلیک بر روی دکمه  Make Maskپنل  ،Transparencyیک
ماسک برشی ایجاد کنید.

شکل 47ــ9

13ــ در پایان با ابزار  ،Artboardصفحه کاری را به اندازه دایره برچسب لوح فشرده تنظیم کرده وفایل نهایی
را یک بار با فرمت  Aiو بار دیگر با فرمت  Tifذخیره نمایید.

شکل 48ــ9
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خالصه مطالب
نرم افزار  Illustratorیک نرم افزار ویرایشگر تصویر با ماهیت برداری است ولی قابلیت کار بر روی انواع
مختلف فرمت های تصویری پیکسلی و حتی  Psdیا الیه باز فتوشاپ ،فایل نقشه های ترسیمی نرم افزار اتوکد ،قابلیت
ویرایش و ذخیره سازی این نقشه ها را با فرمت اصلی نرم افزار اتوکد یا سایر فرمت ها را داراست.
این نرم افزار ،تصاویر را به دو صورت وابسته ( )Linkو غیر وابسته ( )Embedدر سند مورد نظر جای
می دهد .در نوع وابسته ،تصویر به فایل اصلی خود در بیرون لینک شده و در حالت دوم یا غیر وابسته ،یک کپی از آن
در داخل سند  Illustratorجا گذاری می شود.
گزینه  Placeاز منوی  Fileبرای جادهی تصویر در فایل به کار می رود و شامل گزینه های Link ، Template،
 Replaceو  Show Import Optionsاست .برای مشاهده نوع تصاویر وارد شده در یک سند  Illustratorبه لحاظ
وابستگی (لینک) و غیر وابستگی ،می توانید پنل  Linkرا از زیر منوی  Windowفعال نمایید.
از ماسک ها عالوه بر محافظت بخش خاصی از تصویر ،برای ایجاد تصاویر ترکیبی و تلفیقی و همچنین
ساخت تصاویر برشی استفاده می شود Clipping Mask.یا ماسک برشی به اشیایی گفته می شود که تحت تأثیر یک
شکل قرار گرفته و فقط از محدوده داخل شکل ،امکان دیدن شی ء مورد نظر فراهم می شود Opacity Mask .یا
ماسک های شفافیت به دلیل اینکه شیء تحت ماسک ،تحت تأثیر درجات مختلف خاکستری قرار می گیرد با درجات
مختلف شفافیت ماسک خواهد شد.
نرمافزار  Illustratorدارای جلوههای برداری و پیکسلی متنوع است .جلوههای برداری دارای خاصیت
غیرمخرب بوده و قابل ویرایش و حذف هستند اما جلوههای پیکسلی ،غیر قابل ویرایش بوده و به نوعی دارای اثر تخریبی بر
روی ساختار تصویر هستند .برای اضافه کردن جلوه بر روی اشیاء میتوان از منوی  Effectیا از پنل  Appearanceو از
دکمه Add New Effect

استفاده کرد.برخی از جلوههای نرمافزار  Illustratorعبارتند از:

1ــ جلوه های  :3Dبرای تبدیل یک شیء دو بعدی به سه بعدی ،سه روش برجسته سازی (Extrude And
 )Bevelو دوران ( )Revolveو چرخش ( )Rotationبه کار می رود.
2ــ جلوه های  :Convert To Shapeیک شیء را به مستطیل ،مستطیل گوشه گرد و بیضی تبدیل می کند.
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3ــ جلوه های  :Distort & Transformشامل جلوه های زیر است:
1ــ3ــ جلوه  :Pucker & Bloatتغییر شکل شیء را به دو صورت جمع شدگی ( )Puckerو برآمدگی ()Bloat
انجام میدهد.
2ــ3ــ جلوه  :Roughenیک شیء را به صورت دندانه دار و ناهموار تبدیل می کند.
4ــ جلوه های  :Rasterizeبرای تبدیل یک شیء برداری به پیکسلی استفاده می شود.
5ــ جلوه های  :Stylizeجزء جلوه های پیکسلی محسوب می شود و شامل گزینه های زیر است:
1ــ    5ــ  :Drop Shadowجلوه سایه داخلی
2ــ  5ــ  : Inner Glowجلوه هاله داخلی
3ــ  5ــ  :Outer Glowجلوه هاله بیرونی
4ــ    5ــ  :Featherجلوه نرم شدگی
6ــ جلوه های  :SVG Filtersفایل های  SVGدارای حجم کم و بر پایه  XMLو جاوا طراحی شده و
یکی از مهم ترین ویژگی آنها قابلیت مقیاس پذیری و بزرگ نمایی آنها بدون از دست دادن کیفیت است .اساس کار
جلوه های  SVGنیز بر همین مبنا است.
7ــ جلوه های  :Warpموجب به هم ریختگی و تغییر شکل اشیا شامل مسیر ها ،متن ها ،مشبک ها ،آمیختگی ها
و تصاویر پیکسلی می شود.
…………………………………………………………………..
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واژه نامه
ماسک ،پوشاندن
متوسط

 Maskافزودن

Add

 Mediumاطراف

Around

بیشتر

 Moreمایل ،کج

Bevel

دیگر

 Otherبرآمدگی

Bloat

بیرونی

 Outerبرشی

Clipping

جاگذاری

 Placeتبدیل کردن

Convert

جمع شدگی

 Puckerپیچاندن

Distort

شعاع

 Radiusرهاکردن

Drop

 Rasterizeویرایش

Edit

پیکسلی شده

 Relinkجاسازی کردن

Embed

دوباره پیوند دادن
دوباره جاگذاری کردن

 Replaceبرجسته سازی

Extrude

دور زدن

 Revolveنرم

Feather

چرخش

 Rotationتابش

زبر کردن

 Roughenرنگ متوسط

گرد کردن

 Roundedباال
 Shadowوارد کردن

سایه

Glow
Halftone
High
Import

پیش طرح

 Sketchدرونی

Inner

دارای سبک

 Stylizeپیوند دادن

Link

سطح

 Surfaceساختن

Make

 Warpطرح

Map

منحرف کردن

…………………………………………………………………..
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پرسش های چهارگزینه ای
1ــ برای مشاهده نوع تصاویر وارد شده در یک سند به لحاظ وابستگی و غیر وابستگی ،ازکدام پنل استفاده
می کنید؟
الف) Appearance

ب) Link

ج) Layer

د) Transparency

2ــ دستور…… یک روش اصلی وارد کردن فرمت های مختلف فایل ها شامل گرافیکی ،تصویری ،متنی،
ترسیمی و .....به داخل اسناد نرم افزار  Illustratorاست.
الف)Link

ب)Embed

ج) Place

د) Insert

3ــ برای ایجاد ماسک بعد از انتخاب شکل  Clipping Maskو شیء مورد نظر چه عملی انجام می دهید؟
الف)Object|Clipping Mask

ب) Object|Make

ج) Ctrl+7

د) Ctrl+8

4ــ جلوه های برداری دارای خاصیت ………………… و جلوه های پیکسلی دارای خاصیت
……………………… می باشند.
الف) غیر مخرب و غیر قابل ویرایش و حذف مخرب و قابل ویرایش و حذف
ب) غیر مخرب و قابل ویرایش و حذف مخرب و غیر قابل ویرایش و حذف
ج) مخرب و قابل ویرایش و حذف غیر مخرب و غیر قابل ویرایش و حذف
د) مخرب و غیر قابل ویرایش و حذف غیر مخرب و قابل ویرایش و حذف
  5ــ در کدام روش ،عمل سه بعدی سازی در نتیجه دوران یا دور زدن شی ء حول یک محور صورت می گیرد؟
الف) Extrude And Bevel

ب) Revolve

ج) Rotation

د) Round

6ــ با استفاده از دکمه ……………… امکان قرار دادن یک نماد گرافیکی ( )Symbolبر روی هریک از
سطوح تشکیل دهنده شیء سه بعدی وجود دارد.
الف)Surface

ب)Shading

ج) Blend

د) Map Art
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7ــ توسط کدام جلوه می توان قطعه مسیر های تشکیل دهنده یک شیء را به صورت دندانه دار و ناهموار
در آورد؟
الف) Rasterize

ب) Roughen

ج) Pucker

د) Bloat

  8ــ کدام یک از جلوه های گروه  Stylizeبه معنی جلوه سایه داخلی است؟

268

الف) Feather

ب) Inner Glow

ج) Outer Glow

د) Drop Shadow
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خودآزمایی

1ــ چه تفاوتی بین دستور  Rasterizeدر منوی  Effectو منوی  Objectوجود دارد؟
2ــ چه تفاوتی بین جلوه های برداری و پیکسلی وجود دارد؟

3ــ جلوه های  SVGرا توضیح داده و کاربرد های ویژه آنها را نام ببرید.

4ــ ویژگی های انواع فایل های اضافه شده به نرم افزار  Illustratorبه دو شکل وابسته و غیر وابسته را

توضیح دهید.

  5ــ چگونه می توان فایل های الیه باز فتوشاپ ( )PSDرا در  Illustratorباز نمود؟
  6ــ ماسک چیست و چه کاربردی دارد؟

7ــ ماسک شفافیت  Opacity Maskچگونه عمل می کند؟

  8ــ جلوه ی  Convert To Shapeاز کدام گروه جلوه ها است و چه عملی روی شکل انجام می دهد؟
…………………………………………………………………..
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کارگاه)Illustrator Workshop( :
1ــ با استفاده از دستور مناسب شکل سمت چپ را به شکل سمت راست تبدیل کنید.

2ــ با استفاده از جلوه مناسب ،بر روی یک متن ،با بزرگ کردن یکی از کلمات ،حالت ذره بین را شبیه سازی
نمایید.
3ــ با استفاده از جلوه مناسب شکل سمت چپ را به شکل سمت راست تبدیل نمایید.

صفحه بعد طراحی کنید که تصویری نیز بر روی بدنه
4ــ با استفاده از جلوه های مناسب ،لیوانی مانند شکل
ٔ

لیوان حک شده باشد.
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  5ــ با استفاده از ابزار های مناسب و تصاویر دلخواه یک برچسب لوح فشرده مشابه طرح زیر طراحی و اجرا
نمایید.
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  6ــ با استفاده از ابزارهای ترسیم و سبک های گرافیکی ( )Graphic Styleیک نماد گرافیکی مانند شکل
زیر ایجاد کرده سپس جلوه های نشان داده شده را بر روی آنها اعمال کنید.
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نظری
2

واحد کار دهم:

ساعت

عملی
٧

توانایی ایجاد تصاویر وب

اهداف رفتاری:
از هنر جو انتظار می رود در پایان این واحد کار:
فرمت های مختلف مورد استفاده در وب را نام ببرد.
در مورد فرمت های  JPG ،GIFو  PNGو ویژگی های آنها توضیح دهد.
فرمت فایل های پویانمایی مورد استفاده در وب را بداند.
بتواند یک پویانمایی با فرمت های  GIFو  SWFبرای استفاده در وب تولید کند.
بتواند یک صفحه وب در فتوشاپ ایجاد کرده و برش های مختلف آن را به صفحات وب
لینک دهد.
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1ــ10ــ گرافیک وب
نرم افزار  Illustratorابزار های مختلفی را برای ایجاد چیدمان صفحات وب و ایجاد و بهینه سازی گرافیک
وب فراهم می کند .به عنوان مثال استفاده از رنگ های مطمئن وب موجب توازن کیفیت تصویر با اندازه فایل و
همچنین انتخاب بهترین فرمت فایل خواهد شد .به طور کلی در هنگام طراحی گرافیک های صفحات وب ،باید مسائل
مختلفی برای نمایش آن مورد توجه قرار گیرد.
برای اینکه بتوانید تصمیمات درستی در مورد گرافیک وب بگیرید الزم است سه اصل زیر را مد نظر قرار دهید:
استفاده از رنگ های مطمئن برای وب
موازنه کیفیت تصویر با اندازه فایل
انتخاب بهترین فرمت برای گرافیک وب

1ــ1ــ10ــ استفاده از رنگ های مطمئن برای وب

1

رنگ ها اغلب یک جنبه کلیدی در یک کار هنری محسوب می شوند .اما همه رنگ هایی که در یک صفحه
طراحی دیده می شوند لزوماً همان رنگ هایی نیستند که در یک مرورگر وب بر روی سیستم هر شخص قابل نمایش

باشند .به عبارتی اگرچه این رنگ ها در رایانه مبدأ صحیح نشان داده می شوند ولی قرار دادن آن بر روی صفحه وب
و نمایش آن بر روی سیستم های مختلف با سیستم عامل های متفاوت موجب عدم نمایش صحیح رنگ های تصویر در
رایانه های مقصد خواهد شد .برای جلوگیری از ترکیب رنگ ها و سایر مشکالت مربوط به آنها در صفحات وب ،دو
عمل بر روی تصویر مورد نظر انجام می گیرد:
١ــ استفاده از مد رنگی RGB
٢ــ استفاده از رنگ های مطمئن وب در تصاویر

2ــ1ــ10ــ موازنه کیفیت تصویر با اندازه فایل

2

ایجاد تصاویر کم حجم یک اصل اساسی برای نشر تصاویر بر روی صفحات وب است .با فایل کم حجم
سرورها می توانند تصاویر را به صورت مؤثرتری ذخیره و انتقال دهند ضمن اینکه مرورگرها نیز خواهند توانست با
سرعت بیشتری آنها را دانلود نمایند .برای نمایش حجم فایل و تخمین مدت زمان دانلود فایل برای یک گرافیک
وب ،در نرم افزار  Illustratorمی توان از دستور  Save For Webاستفاده کرد.
 Web Safe Colorــ١
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3ــ1ــ10ــ فرمت فایل مناسب برای گرافیک وب

1

انواع مختلف گرافیک ها برای نمایش بهتر ،نیاز دارند که به شکل فرمت های مختلف ذخیره شوند و یک
شده ویژه ای برای
اندازه فایل مناسبی را برای صفحات وب ایجاد کنند .در  Illustratorالگو های از پیش آماده ٔ
ٔ

صفحات وب وجود دارد که برای دسترسی به آنها می توان از منوی  Fileگزینه  New From Templateرا اجرا
کرده سپس از بین الگوهای آماده و موجود ،الگوی مورد نظر را انتخاب کرد.

2ــ10ــ شناخت اصول مرور تصاویر درمد Pixel View
برای اینکه طراحان وب بتوانند طرح های پیکسلی واقعی ایجاد کنند در نسخه  Illustrator CS5به بعد
ویژگی ترازبندی پیکسل ها اضافه شد .زمانی که این ویژگی در یک شیء و یا سند فعال باشد تمامی خطوط یا مسیرهای
افقی و عمودی شی ء ،با شبکه پیکسلی صفحه تراز بندی می شوند .با این عمل ،ویژگی ترازبندی پیکسل ها با شیء
باقی مانده و در حقیقت با هر بار انتقال شیء ،مجدد ًا شبکه پیکسل های شیء بر طبق مختصات جدید ،تراز بندی
می شود .برای فعال کردن این ویژگی در نرم افزار  Illustratorمی توانید در پنل  Transformگزینه Align to Pixel
 Gridرا فعال نمایید( .شکل ١ــ)١٠

شکل1ــ10ــ فعال کردن ویژگی ترازبندی پیکسل ها

این ویژگی عالوه بر اینکه در سطح یک شیء وجود دارد در نسخه  Illustrator CS5به بعد ،در سطح یک
سند نیز اضافه شده است .به طوری که اگر در هنگام ایجاد یک سند جدید ،پروفایل  Webرا انتخاب کنید ،مشاهده
خواهید کرد که این ویژگی به صورت پیش فرض فعال است( ،شکل ٢ــ )١٠بنابراین با فعال بودن این ویژگی در سطح
سند ،هر شیء ای که ترسیم می شود به طور پیش فرض دارای این ویژگی خواهد بود.
 Choose the best file format for your graphicــ1

275

کاربر Illustrator

شکل2ــ10ــ ایجاد سند جدید در حالت پروفایل وب

برای اینکه بیشتر با این مفهوم و کاربرد آن در ترسیم مسیرهای پیکسلی ترازبندی شده برای صفحات وب آشنا
شوید مراحل زیر را انجام دهید:
١ــ یک سند جدید با پروفایل  Webایجاد کنید سپس یک چهار ضلعی با دور خط مشکی در آن ترسیم نمایید.
2ــ یک سند جدید دیگر این بار با پروفایل  Printایجاد کرده سپس مانند مرحله قبل در آن یک چهار ضلعی
با دور خط مشکی ترسیم نمایید.
3ــ در هر دو سند به منوی  Viewرفته و گزینه ( Pixel Preview(Alt+Ctrl+Yرا فعال کنید.
4ــ در هر دو سند با استفاده از ابزارZoom

شیء مورد نظر را بزرگنمایی کنید .در این حالت ویژگی

ترازبندی پیکسل ها در دور خط دو شیء در دو سند قابل مشاهده خواهد بود( .شکل ٣ــ)١٠
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3ــ10ــ شناخت فرمت های تصویری مناسب وب

در اینترنت هرچه حجم فایل ها کمتر باشد زمان بارگذاری آن کمتر خواهد شد ،بنابراین عالوه بر استفاده از مد

رنگی مناسب ( )RGBو کم کردن کیفیت تصاویر ( ،)72 PPIیکی از روش هایی که در نرم افزار  ،Illustratorبرای

کاهش حجم فایل ها مورد استفاده قرار می گیرد ،استفاده از فرمت فایل های مناسب وب است .سه فرمت PNG

 JPEGو GIFاز فرمت های اصلی برای استفاده در صفحات وب هستند که در ادامه به بررسی ویژگی های مهم و
اساسی این فرمت فایل ها می پردازیم.

1ــ3ــ10ــ فرمت ) JPEG) Join Photographic Experts Group

از آنجائی که فرمت  JPGقابلیت پشتیبانی  6میلیون رنگ را دارد ،مناسب برای ارسال عکس و تصاویری

است که تناژ رنگ های تدریجی در آنها وجود دارد .البته توجه داشته باشید که چون بعضی از مرورگرهای وب
نمی توانند این تعداد رنگ را پشتیبانی کنند با روش فشرده سازی بسیاری از این اطالعات رنگی حذف خواهند

شد .بنابراین چون این فرمت قابلیت فشرده سازی و تغییر حجم فایل و همچنین حفظ پروفایل های رنگ تصویر را

داراست یکی از فرمت های مناسب برای وب است.

برای اینکه کار هنری ایجاد شده را بتوان برای یک گرافیک وب با فرمت  JPGذخیره کرد ،روش های

مختلفی وجود دارد .یکی از این روش ها ،اجرای دستور  Exportدر منوی  Fileاست .در این حالت پنجره مربوطه

باز شده سپس در بخش  File nameنام فایل و از بخش  Save As Typeنیز فرمت  JPGرا انتخاب کرده و بر روی

دکمه  Exportکلیک کنید تا پنجره تنظیمات فرمت فایل باز شود (شکل ٤ــ.)١٠

شکل 4ــ10ــ پنجره تنظیمات فرمت JPG

در مورد روش های فشرده سازی یکی از حالت های زیر را انتخاب نمایید:

گزینه  : BaseLine Standardحالت استاندارد و پیش فرض در فرمت فایلی  JPGاست.
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گزینه  : BaseLine Optimizedاین گزینه رنگ های موجود در فایل را بهینه سازی کرده و حجم فایلی

کوچک تری را ایجاد می کند.

گزینه  : Progressiveیکی از گزینه های مناسب برای قرار دادن تصویر در وب است ،با این روش دریافت

تصاویر از  Serverدر چند مرحله صورت می گیرد ،به طوری که در هر مرحله کیفیت تصویر افزایش می یابد.

تمرین  :کار هنری خود را با فرمت  JPGذخیره کرده و هر بار یکی از روش های فشرده سازی را انتخاب

نمایید سپس حجم فایل های تولید شده را با هم مقایسه کنید.

عالوه بر روش گفته شده برای ایجاد فایلهای  ،JPGیکی دیگر از روشهای مناسب برای تولید خروجیهای

بهینه سازی شده برای صفحات وب ،اجرای دستور ( Save For Web (Alt+Shift+Ctrl+Sاز منوی  Fileاست.
2ــ3ــ10ــ فرمت)Graphic Interchange Format) GIF

یکی دیگر از فرمتهای مورد استفاده در وب است که قابلیت پشتیبانی از  256رنگ دارد .میدانیم که رایانههای

مکینتاش و  IBMدر برنامههای مرورگر وب ،تنها قادر به نمایش  216رنگ مشترک هستند ،بنابراین از این فایلها

نمیتوان برای انتقال تصاویری با تناژهای رنگ تدریجی استفاده کرد و این یکی از تفاوتهای اساسی بین فرمت GIF

و  JPEGمحسوب میشود .فرمت  GIFمعموال ً برای تصاویر پس زمینه ،ایجاد دکمهها و آیکنها استفاده میشود.

برای ایجاد یک خروجی وب مناسب با فرمت  GIFدستور  ) Alt+Shift+Ctrl+S( Save For Webاز

منوی  Fileرا اجرا کنید تا پنجره تنظیمات فایل باز شود( .شکل   ٥ــ )١٠در این پنجره در بخش پیش نمایش ،گزینه
 2-upرا انتخاب کنید تا امکان مقایسه هم زمان تصویر اصلی و تصویر بهینه سازی شده با فرمت  GIFفراهم گردد.
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نکته

با کلیک بر روی دکمه  ،previewامکان نمایش فایل بهینه سازی شده در مرورگر فراهم شده

عالوه بر این ،اطالعاتی در مورد اندازه فایل ،حجم فایل و کد  Htmlمربوط به آن نیز در اختیار کاربر
قرار می گیرد.
نکته

در پنجره  Save For Webدر بخش اندازه فایل ( )Image Sizeبا انتخاب گزینه Type

 Optimizedمی توان گزینه  Anti-aliasedیا نرم شدگی لبه ها را برای متن های موجود در تصویر
انجام داده و موجب بهینه سازی متن برای نمایش مطلوب در صفحات وب شد.
3ــ3ــ10ــ فرمت )PNG) Portable Network Graphic

سومین فرمت کاربردی برای استفاده در وب که به دلیل جدید بودنش توسط همه مرورگرها پشتیبانی نمی شود،

فرمت  PNGاست .از این فرمت دو نوع  8بیتی و 24بیتی وجود دارد ،در فرمت  8بیتی از رنگ های  8بیتی استفاده

شده و توسط مرورگرهای قدیمی پشتیبانی می شود .از آنجائی که در این فرمت هنگام فشرده سازی ،اطالعات از

بین نمی روند ،تصاویری را که حاوی حروف متنی باشند به خوبی حفظ می کند .ضمن اینکه به این نکته نیز توجه

کنید که روش فشرده سازی  PNGاز فشرده سازی  GIFپیشرفته تر است یعنی فایل هایی که با فرمت  PNGایجاد
می شوند حدود  10تا  30درصد نسبت به فایل هایی با پسوند  GIFحجم کمتری را اشغال می کنند.

در  ٢٤ PNGبیتی،از آنجائی که از سیستم رنگ  24بیتی استفاده کند ،دارای درجات رنگی پیوسته است.

این فایل ها نسبت به فایل های  JPEGبسیار کم حجم تر هستند ،البته برای ذخیره تصاویری که بر روی پس زمینه

شفاف قرار دارند و ویژگی یکنواخت کردن لبه ها نیز به آنها اعمال شده باشد ،بهتر است از فایل های  PNGهشت
بیتی استفاده کرد چراکه وقتی این فایل ها را به نرم افزار های دیگر مانند نرم افزارهای تولید چندرسانه ای و سایر

نرم افزار های مشابه که قابلیت حذف زمینه شفاف را دارند انتقال می دهید ،زمینه آنها به راحتی و بسیار دقیق حذف

خواهد شد .به عنوان مثال برای ساخت دکمه ها با زمینه شفاف برای استفاده در نرم افزار های تولید محتوای
الکترونیکی ،فرمت  GIFیا  PNGهشت بیتی نتیجه بهتری ایجاد خواهد کرد.

با بیان توضیحات باید گفت فرمت های  GIFو  ٨ PNGبیتی و همچنین فرمت های  JPGو 24 PNGبیتی به

لحاظ حجم و تعداد رنگ عملکردی مشابه دارند .ضمن اینکه فرمت های  JPGو  PNGقابلیت نگهداری پروفایل
و مد رنگ را نیز دارا هستند.
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در نرم افزار  Illustratorبرای ایجاد یک فرمت  PNGمانند سایر فرمت های وب عالوه بر دستور Save For
 Webاز منوی  Fileمی توان از دستور  Exportنیز استفاده کرد .برای آشنایی هرچه بیشتر با گزینه های تنظیمی این
فرمت از دستور  Exportاستفاده می کنیم تا با انتخاب فرمت  PNGپنجره تنظیمات آن باز شود( .شکل   ٦ــ)١٠

شکل6ــ10ــ پنجره تنظیمات فرمت PNG

همان طور که در پنجره تنظیمات مشاهده می کنید برای بهینه سازی تصویر مورد نظر و استفاده در صفحات وب

می توان در بخش کیفیت تصویر ( )Resolutionاز مقدار  72 ppiو در بخش  Anti-aliasingنیز برای هموار کردن لبه های

متون از گزینه  Type Optimizedیا برای نرم شدگی اشیاء موجود در سند از گزینه  Art Optimizedاستفاده کرد.

4ــ10ــ نحوه ساخت پویانمایی Flash

در نرم افزار  Illustratorروش های مختلفی برای ساخت پویانمایی وجود دارد که ساده ترین آنها قرار دادن

هریک از فریم های پویانمایی در یک الیه جداگانه و سپس گرفتن خروجی  SWFاز آنهاست به طوریکه در هنگام

تنظیم مشخصات خروجی گزینه  AI Layers To SWF Framesفعال باشد.

برای اینکه بیشتر با نحوه ساخت پویانمایی در نرم افزار  Illustratorآشنا شوید مراحل زیر را دنبال کنید :

١ــ یک سند جدید که قرار است پویانمایی در آن ساخته شود ،ایجاد کنید .برای اینکه حجم فایل کاهش یابد

کاراکتر پویانمایی را به صورت سمبل مورد استفاده قرار دهید.

٢ــ برای هریک از فریم های پویانمایی ،یک الیه مجزا ایجاد کنید .شما می توانید با کپی و چسباندن کاراکتر

پویانمایی در الیه جدید این عمل را انجام دهید سپس در هر الیه کاراکتر مورد نظر را ویرایش نمایید .به عنوان مثال
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برای حرکت یک کاراکتر از سمت چپ به راست ،کافی است این کاراکتر را در الیه جدید کپی کرده سپس نسبت به
الیه قبلی ،کمی آن را جابجا کنید( .شکل ٧ــ)١٠

شکل 7ــ10ــ جابه جایی شیء در الیه های مختلف برای ایجاد حرکت

٣ــ مطمئن شوید که همه الیه ها به ترتیبی قرار گرفته اند که قرار است پویانمایی آنها را نمایش دهد.
٤ــ به منوی  Fileرفته و دستور  Exportرا اجرا کنید ،سپس در پنجره باز شده عالوه بر دادن نام فایل
در بخش  ،File nameاز قسمت  Save As Typeفرمت  SWFرا انتخاب کرده و بر روی دکمه  Exportکلیک
کنید تا پنجره تنظیمات فرمت فایل  SWFباز شود .سپس از بخش  Export Asگزینه AI Layers To SWF
 Framesرا انتخاب کنید .البته در این پنجره از بخش  Versionامکان انتخاب شماره نسخه  Flash Playerو از
بخش  Advancedنیز امکان انتخاب کیفیت ( )Resolutionو نرخ فریم پویانمایی ( )Frame Rateفراهم شده است.
(شکل   ٨ــ)١٠

شکل    8ــ10ــ پنجره تنظیمات فرمتSWF

281

کاربر Illustrator

5ــ10ــ شناخت اصول برش دادن تصاویر وب
همان طور که پیش از این گفتیم در اینترنت حجم کم فایل ها منجر به بارگذاری سریع فایل مورد نظر می شود،
به همین دلیل طراحان وب از روش های مختلفی برای بهینه سازی تصاویر موجود در وب استفاده می کنند که در
قسمت های قبل به این روش ها و کاربرد آنها اشاره کردیم .اما یکی از تکنیک هایی که در اکثر نرم افزار های گرافیکی
برای آن ابزار های اختصاصی قرار داده شده است ،روش برش تصاویر یا  Slicingاست .در این تکنیک ،تصویر
مورد نظر به چند قطعه تقسیم می شود و به همین دلیل ،قطعات تصویر با توجه به حجم کمی که دارند سریع تر از کل
تصویر بارگذاری می شوند .در ضمن با این روش ،امکان لینک دادن قطعات تصویر نیز برای طراحان وب وجود
خواهد داشت .الزم است گرافیست صفحه وب قبل از تحویل فایل به برنامه نویس ،صفحه طراحی شده را به اجزاء
مورد نظر تقسیم کرده و برش های تصویری را برای چیدمان در یک صفحه وب در اختیار برنامه نویس قرار دهد .در
نرم افزار  Illustratorبرای این منظور از ابزاری به نام  Sliceیا تیغ برش استفاده می شود.

6ــ10ــ شناخت ایجاد  Image Mapsبا Slice
ابزار  Sliceدر نرم افزار  ،Illustratorصفحه وب مورد نظر را به جدولی از سلول های تصویری تقسیم
می کند که اصطالحاً  Image Mapsنام دارند و به طور پیش فرض هریک از این برش ها به عنوان یک فایل تصویری

ذخیره خواهند شد .برای این منظور و برای آشنایی هرچه بیشتر شما با این ابزار و نحوه ایجاد برش تصاویر ،برای
استفاده در صفحات وب الزم است یکی از روش های زیر را اجرا کنید:
پس از طراحی یک صفحه وب در  ،Illustratorبرای برش آن کافی است از جعبه ابزار برنامه ،ابزار
(Slice (Shift+k

را انتخاب کرده و با درگ کردن ،برش های مختلف تصویری را ایجاد نمایید( .شکل

٩ــ )١٠ضمن اینکه با استفاده از ابزار  Slice Selectionنیز می توان محدوده های برش را تنظیم ،انتخاب یا جابجا
کرد .توجه داشته باشید که توسط ابزار  Sliceمی توان در داخل نواحی ،نواحی دیگری ایجاد کرد که با سایر
بخش ها ،هم پوشانی داشته باشد.
نکته

با پایین نگه داشتن کلید  Shiftبه همراه ابزار  ،Sliceناحیه مورد نظر به صورت مربعی

شکل ترسیم می شود ضمن اینکه با پایین نگه داشتن کلید  Altنیز ،ناحیه برش از مرکز ترسیم
خواهد شد.
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شکل9ــ10ــ ایجاد برش های مختلف روی تصویر

نرم افزار  Illustratorعالوه بر ابزار ،دستوراتی را نیز در منوی  Objectو زیر منوی  Sliceدارد که توسط
آنها می توان ،تصویر مورد نظر را برش زد:
اگر در صفحه ،شیء یا اشیائی را انتخاب نمایید با استفاده از دستور Object/Slice/Create From Selection
میتوان آنها را بهراحتی توسط نرمافزار برش زد( .شکل ١٠ــ)١٠

شکل10ــ10ــ ایجاد برش با روش انتخاب اشیاء

در صفحه می توان ،نواحی برش را با خطوط راهنما مشخص کرده و سپس با استفاده از دستور
 Object/Slice/ Create From Guidesتصویر را برش زد( .شکل ١١ــ)١٠
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شکل11ــ10ــ ایجاد برش با روش ایجاد خطوط راهنما

در هنگام طراحی صفحه ،اگر نواحی مورد نظر را با استفاده ازدستور  ،Groupگروه بندی کنید می توانید
با استفاده از دستور  Object/Slice/Makeکلیه بخش های گروه بندی شده را توسط  Illustratorبرش بزنید.
نکته

نرم افزار  Illustratorبه دو روش به صورت اتوماتیک ،صفحه را برش می زند .روش اول

برش اتوماتیک قسمت هایی از صفحه است که توسط طراح ناحیه برش آن تعیین نشده است و روش
دوم نیز مرتبط به بخش هایی از صفحه می باشد که چند ناحیه با یکدیگر هم پوشانی داشته اند.
پس از انجام برش یا  Slicingصفحه مورد نظر ،برای ذخیره قطعات تصویر در قالب فایل های جداگانه به
منوی  Fileرفته و گزینه  Save For Webرا اجرا کنید( .شکل ١٢ــ )١٠در این حالت با انتخاب یکی از فرمت های
 GIF،JPGیا  PNGو کلیک بر روی دکمه  Saveدر مسیر مورد نظر پوشه ای به نام  Imagesایجاد می شود که
قطعات برش خورده تصویر در قالب فایل های جداگانه در این پوشه ذخیره می شود.

شکل 12ــ10ــ پنجره ذخیره فایل برای صفحات وب
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کارگاه طراحی آیکن برای وب
آیکنی با اندازه  200*200پیکسل به صورت زیر برای یک صفحه وب با فرمت  Pngطراحی کنید.

شکل 13ــ10

ابــزارهــا و دسـتـورات مـورد نـیـازRectangle ، Selection ، Corners Round ، Expand :
Appearance ،Line ،Pen ، Artboard(Shift+Q) ،Group

مراحل انجام کار

١ــ با استفاده از ابزار  Rectangleیک چهار ضلعی با اندازه  200*200پیکسل ترسیم کرده سپس به منوی

 Effectو زیر منوی  Stylizeرفته و جلوه  Corners Roundرا اجرا کرده و برای گرد کردن گوشه های آن مقدار
 Radius=50 Pxتنظیم نمایید.

شکل 14ــ10

٢ــ با استفاده از ابزار  Selectionو پایین نگه داشتن کلید  ،Altدو کپی از چهار ضلعی ایجاد کرده سپس بر
روی چهار ضلعی وسط ،یک رنگ طیفی به صورت زیر اعمال کنید.
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شکل 15ــ10

٣ــ رنگ  Fillیا پرکننده چهار ضلعی سمت چپ را حذف کرده و یک دور خط یا  Stroke = 10 Ptبا رنگ
طیفی خاکستری به صورت زیر بر روی آن اعمال کرده و برای تبدیل آن به مسیر به منوی  Objectرفته و دستور Expand
 Appearanceرا انتخاب کرده و در ادامه از همین منو دستور  Expandرا اجرا نمایید .در این حالت شی ء مورد نظر به
مسیرهای تشکیل دهنده خود تبدیل میشود .سپس آن را بر روی چهار ضلعی وسط قرار دهید.

شکل 16ــ10

٤ــ چهارضلعی سمت چپ را انتخاب نمایید همان طور که مشاهده می کنید برخالف شکل آن که یک
چهارضلعی گوشه گرد است ،محدوده انتخاب آن یک چهارضلعی معمولی است .برای این منظور با استفاده از
دستور  Expand Appearanceمحدوده شیء را تا بخش پرکننده آن گسترش می دهیم ،سپس یک بیضی با رنگ
سفید و  Opacity=30بدون دور خط ،با شکل چهارضلعی هم پوشانی می نماییم تا نصف آن را بپوشاند .در ادامه هر
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دو شیء را انتخاب کرده سپس با پنل  Pathfinderوجه مشترک آنها را ایجاد می کنیم و آن را بر روی نیمه باالیی
آیکن طراحی شده قسمت قبلی قرار می دهیم.

شکل 17ــ10

  ٥ــ برای ساختن شعاعهای نوری سفید رنگ روی آیکن ،کافی است با انتخاب ابزار  Lineیک خط بر روی

صفحه به اندازه قطر یک دایره فرضی ترسیم کرده و بدون اینکه دکمه ماوس را رهاکنید کلید ~ (کلید زیر دکمه  )ESCرا

پایین نگه داشته سپس به صورت دایره وار بر روی صفحه درگ کنید .همانطور که مشاهده میکنید دایره ای با خطوط

ترسیمیبسیار زیاد ایجاد شده که میتوانید با ابزار  Selectionو درگ در اطراف خطوط ،اقدام به انتخاب آنها کرده
سپس به آنها  Stroke=1 Ptو  Opacity=10اعمال نمایید و با استفاده از دستور ( Group (Ctrl+Gمنوی Object

آنها را به یک گروه تبدیل کرده و بر روی آیکن اصلی قرار دهید .با تغییر اندازه ،شعاعهای نوری را به اندازه محدوده
داخلی آیکن تنظیم نمایید.

شکل 18ــ10

  ٦ــ با استفاده از ابزار  Rounded Rectangleو ابزار  Penنماد یک پاکت نامه به صورت زیر ایجاد کرده
و سپس آن را بر روی آیکن اصلی قرار دهید تا آیکن نهایی ایجاد شود.
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شکل 19ــ10

٧ــ با استفاده از ابزار ( Artboard (Shift+Qمحدوده صفحه را به اندازه دور آیکن موردنظر تنظیم
نمایید.

شکل 20ــ10

  ٨ــ به منوی  Fileرفته و عالوه بر ذخیره آن با فرمت  Aiتوسط دستور  ،Saveبا اجرای دستور Save For
 Webنیز از آیکن مورد نظر یک فایل با خروجی  Pngایجاد کنید.

کارگاه طراحی صفحات وب ()Workshop

با استفاده از ابزارهای مورد نیاز صفحه وب زیر را طراحی کرده سپس با ایجاد برش های مناسب با

فرمت مورد استفاده در صفحات وب ذخیره نمایید.
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شکل 21ــ10

ابزارهای مورد استفاده ،Slice ،Elipse ،Rectangle :خطوط راهنما و تکنیک ماسک
مراحل انجام کار
١ــ با استفاده از پروفایل  ،Webیک فایل جدید با اندازه  960×560پیکسل ایجاد کنید.
٢ــ با استفاده از ابزار  Rectangleیک چهارضلعی به ابعاد  ٢٠PXبا رنگ خاکستری ایجاد کرده سپس یک
کپی از آن تهیه کرده و هریک از چهارضلعی ها را در گوشه سمت چپ و راست صفحه قرار داده و خطوط راهنما را
با لبه های آنها تنظیم کرده تا یک فاصله  ٢٠پیکسلی از کناره های صفحه با خطوط راهنما ایجاد شود.

شکل ٢٢ــ١٠

٣ــ یک مستطیل رنگی با اندازه  920×170پیکسل به عنوان  Bannerیا سر صفحه سایت ایجاد کنید.
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شکل 23ــ١0

٤ــ مجددا! یک فضای  20پیکسلی با مربع های فوق و خطوط راهنما ،به زیر بخش  Bannerاضافه کرده
سپس یک مستطیل  920×50پیکسلی به عنوان نوار جابه جایی یا  Navigationایجاد نمایید.

شکل 24ــ١0

  5ــ در ادامه نیز یک فضای  20پیکسلی با مربع های فوق و خطوط راهنما ،به زیر بخش  Navigationاضافه
کرده سپس یک مستطیل با پهنای  920پیکسلی و ارتفاع دلخواه به عنوان بخش محتوا یا  Contentایجاد نمایید .با
توجه به اینکه محتوای سایت های پویا مشخص نیست بنابراین طراح وب ،پهنا را ثابت ولی ارتفاع دلخواهی را برای
این بخش در نظر می گیرد که با برنامه نویسی ،قابلیت افزایش یا کاهش داشته باشد.
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  6ــ در پایان نیز یک فضای  20پیکسلی با مربع های فوق و خطوط راهنما ،به زیر بخش محتوا یا Content

اضافه کرده و یک مستطیل  920×40پیکسلی برای بخش پا صفحه یا  Footerسایت در نظر می گیریم.

شکل 26ــ10

 7ــ با روش فوق در حقیقت یک گرافیست وب Layout ،یا چیدمان یک صفحه وب را برای برنامه نویس
وب آماده کرده تا براساس این قالب بندی ،عملیات برنامه نویسی صفحه وب انجام گیرد.
صفحه وب ،ابتدا برای هریک از بخش های ایجاد شده
  8ــ در ادامه برای تکمیل عملیات طراحی گرافیکی
ٔ

در صفحه ،یک الیه جدید با نام هر بخش ایجاد می گردد سپس شکل قالب مربوط به هر بخش به الیه مورد نظر انتقال
داده می شود به عنوان مثال ابتدا الیه ای به نام  Bannerایجاد شده سپس با انتخاب چهارضلعی مربوط به Banner
با اجرای دستور  Send to Current Layerاز زیر منوی  Arrangeیا هر دستور مشابه دیگری ،عمال ً چهارضلعی

 920×170پیکسلی  Bannerبه عنوان قالب این بخش به الیه مربوطه انتقال می یابد .در ادامه طراح ،در این الیه،

اشیاء ،تصاویر و اشکال مورد نیاز جهت طراحی  Bannerمورد نظر را قرار داده و پس از اتمام کار ،با انتخاب
تمامی اشیاء مربوط به الیه ،و اجرای دستور  Makeاز زیر منوی  Object\Clipping Maskآنها را تحت الیه
باالیی که همان چهارضلعی  Bannerیا قالب  920×170پیکسلی است ،ماسک می نماید با این عمل ،تمامی اشیاء و
ترکیب بندی ایجاد شده توسط طراح ،تحت قالب ایجاد شده قرار خواهد گرفت.
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شکل 27ــ10

9ــ مشابه عملیات باال ،بر روی بخش  Content ،Navigationو  Footerنیز انجام می گیرد تا صفحه نهایی
مورد نظر ایجاد شود.
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١٠ــ در پایان صفحه گرافیکی طراحی شده ،با استفاده از ابزار  Sliceبرش خورده ،سپس با استفاده از
دستور  Save For Webبا یکی از فرمت های  Gif ،Jpgیا  ،Pngتصاویر برش خورده ،در قالب فایل ذخیره می شود
و در نهایت نیز این برش ها برای قراردادن پوسته گرافیکی صفحه وب ،در اختیار برنامه نویس قرار می گیرد.

شکل 29ــ10
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خالصه مطالب
نرم افزار  Illustratorابزار های مختلفی را برای ایجاد چیدمان صفحات وب و ایجاد و بهینه سازی
گرافیک وب فراهم می کند .برای ایجاد تصاویر بهینه سه اصل1ــ رنگ های مطمئن برای وب 2ــ موازنه کیفیت
تصویر با اندازه فایل و 3ــ بهترین فرمت را مد نظر قرار دهید.
زمانی که ویژگی ترازبندی پیکسل ها در یک شی ء و یا سند فعال باشد تمامی خطوط یا مسیرهای افقی و
عمودی شی ء ،با شبکه پیکسلی صفحه تراز بندی می شوند .برای فعال کردن این ویژگی در پنل  Transformگزینه
 Align to Pixel Gridرا فعال نمایید.
استفاده از مد رنگی مناسب ( )RGBو کم کردن کیفیت تصاویر ( )PPI 72و استفاده از سه فرمت PNG،
 JPEGو GIFنکات الزم در تهیه فایل گرافیکی صفحات وب می باشند.
برای ایجاد یک فرمت های وب عالوه بر دستور  Save For Webاز منوی  Fileمی توان از دستور
 Exportنیز استفاده کرد.
فرمت  JPGقابلیت پشتیبانی 6میلیون رنگ را دارد و مناسب برای ارسال عکس و تصاویری است که تناژ
رنگ های تدریجی در آنها وجود دارد.
فرمت GIFیکی دیگر از فرمت های مورد استفاده در وب است که قابلیت پشتیبانی از  256رنگ دارد .از
این فایل ها نمی توان برای انتقال تصاویری با تناژ های رنگ تدریجی استفاده کرد و معموال ً برای تصاویر پس زمینه،

ایجاد دکمه ها و آیکن ها استفاده می شود.

فرمت فایلی  PNGدارای دو نوع  8بیتی و 24بیتی است .معموال ً تصاویری که حاوی حروف متنی باشند

را به خوبی حفظ می کند .روش فشرده سازی  PNGاز فشرده سازی  GIFپیشرفته تر است و فایل های آن حجم
کمتری اشغال می کنند.
فرمتهای  GIFو  8 PNGبیتی و همچنین فرمتهای  JPGو 24 PNGبیتی به لحاظ حجم و تعداد رنگ
عملکردی مشابه دارند .ضمن اینکه فرمتهای  JPGو  PNGقابلیت نگهداری پروفایل و مد رنگ را دارا میباشند.
برای ساخت پویانمایی هریک از فریم های پویانمایی را در یک الیه جداگانه قرار داده سپس خروجی SWF
آنها را به طوری که در هنگام تنظیمات خروجی گزینه  AI Layers To SWF Framesفعال باشد ،ایجاد نمایید.
تکنیک برش تصاویر یا  ،Slicingتصویر مورد نظر را به چند قطعه تقسیم کرده تا قطعات تصویر با توجه به
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حجم کمی که دارند سریع تر از کل تصویر بارگذاری شوند ضمن اینکه با این روش ،امکان لینک دادن قطعات تصویر
نیز برای طراحان وب وجود خواهد داشت .برای ایجاد قطعات برش خورده می توان به روش های زیر عمل کرد:
ابزار  Sliceکه صفحه وب مورد نظر را به جدولی از سلول های تصویری تقسیم می کند.
دستور  Object/Slice/Create From Selectionکه اشیاء انتخاب شده را برش می زند.
دستور  Object/Slice/ Create From Guidesکه نواحی برش را با خطوط راهنما مشخص می کند.
دستور  Object/Slice/Makeکه کلیه بخشهای گروه بندی شده با استفاده ازدستور  Groupرا برش میزند.

295295

کاربر Illustrator

واژه نامه
 Networkنرم شدگی لبه ها

شبکه
بهینه
عکاسی

AntiــAliased

 Optimizedخط اصلی

BaseLine

 Photographicایجاد کردن

Create

پخش کننده

 Playerمتخصص

Expert

قابل انتقال

 Portableصادر کردن

Export

تدریجی ،پیش رونده

 Progressiveدرخشش

Flash

 Rateفریم ،قاب

Frame

نرخ

 Serverتعویض

دستگاه سرویس دهنده
برش

Interchange
Join

 Sliceپیوند دادن

پرسش های چهارگزینه ای

١ــ برای نمایش حجم فایل و تخمین مدت زمان دانلود فایل برای یک گرافیک وب از چه دستوری استفاده میشود؟

الف)Status

ب)Information

الف) GIF

ب)PNG

ج) New From Template

٢ــ کدام یک از فرمت های زیر برای صفحات وب مناسب می باشند؟
ج)JPG

د)Save For Web

د)هر سه مورد

٣ــ فرمت ........قابلیت پشتیبانی 6میلیون رنگ را دارد و مناسب برای ارسال عکس و تصاویری است

که تناژ رنگ های تدریجی در آنها وجود دارد.
الف) GIF

ب)PNG

ج)JPG

د)SWF

٤ــ فایل هایی که با فرمت .......ایجاد می شوند حدود  10تا  30درصد نسبت به فایل هایی با پسوند GIF

حجم کمتری اشغال می کنند.
الف) HTML

ب)PNG

ج)JPG

د)SWF

ب)PNG

ج)JPG

د)SWF

  ٥ــ پسوند مناسب برای ایجاد فایل پویانمایی کدام است؟

الف) GIF
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  ٦ــ با استفاده از دستور  Object/Slice/Makeمی توان کلیه بخش های ...............را برش زد.

		
الف)انتخاب شده
		
ج)گروه بندی شده

ب) مشخص شده با خطوط راهنما
د)هر سه مورد

خود آزمایی

١ــ برای طراحی گرافیک صفحات وب چه اصولی را بایستی مد نظر قرار داد؟
٢ــ ویژگی ترازبندی پیکسل ها چه عملی انجام می دهد و با استفاده از کدام پنل می توان آن را فعال نمود؟
٣ــ دو روش برای ذخیره فایل با فرمت های مناسب وب را بیان کنید.

٤ــ تکنیک  Slicingچه عملی انجام می دهد؟

کار عملی
١ــ با استفاده از ابزار های ترسیمی  ،آیکن های زیر را برای وب طراحی کرده و با فرمت مناسب ذخیره نمایید.

٢ــ وب سایت زیر با ابزار های ترسیمی  Illustratorرا اجرا کنید سپس آن را با فرمت  Aiذخیره نمایید ضمن

اینکه در پایان ،آن را برش زده و برای استفاده در یک صفحه وب آماده کنید.
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Illustrator کلیدهای تابعی مورد استفاده در
Help

F١

Cut / Copy / Paste

F٢/F٣/F٤

Show/hide Brushes panel

F٥

Show/hide Color panel

F٦

Show/hide Layers panel

F٧

Create new symbol

F٨

Show/hide Info Panel

Ctrl+F٨

Show/hide Gradient Panel

Ctrl+F٩

Show/hide Stroke Panel

Ctrl+F١٠

Show/hide Attributes Panel

Ctrl+F١١

Revert

F١٢

Show/hide Graphic Styles Panel

Shift+F٥

Show/hide Appearance Panel

Shift+F٦

Show/hide Align Panel

Shift+F٧

Show/hide Transform Panel

Shift+F٨

Show/hide Pathfinder Panel

Shift+Ctrl+F٩

Show/hide Transparency Panel

Shift+Ctrl+F١٠

Show/hide Symbols Panel

Shift+Ctrl+F١١
کلیدهای ابزارها

Artboard tool

Shift + o

Selection tool

V

Direct Selection tool

a
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Magic Wand tool

y

Lasso tool

q

Pen tool

p

Add Anchor Point tool

+

Delete Anchor Point tool

=

Convert Anvhor Point tool

Shift +c

Type tool

t

Line Segment tool

\

Rectangle tool

m

Ellipse tool

l

Paintbrush tool

b

Pencil tool

n

Rotate tool

r

Reflect tool

o

Scale tool

s

Width tool

Shift +w

Free Transform tool

e

Shape Builder tool

Shift + m

Symbol Sprayer tool

Shift + s

Mesh tool

u

Gradient tool

g

Eyedropper tool

i

Live Paint Bucket tool

k

Live Paint Selection tool

Shift+l
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Slice tool

Shift+k

Eraser tool

Shift+e

Hand tool

h

Zoom tool

z
File کلیدها و دستورات منوی

New

Ctrl+N

New from template

Shift  +Ctrl+N

Open

Ctrl+O

Close

Ctrl+W

Save

Ctrl+S

Save as

Shift+Ctrl+S

Save a copy

Alt+Ctrl+S

Save for Web

Alt+Shift+Ctrl+S

Print

Ctrl+P

Exit

Ctrl+Q
Edit کلیدها و دستورات منوی

Undo

Ctrk+Z

Redo

Shift+Ctrl+Z

Cut

Ctrl+X

Copy

Ctrl+C

Paste

Ctrl+V
Object کلیدها و دستورات منوی

Transform|Transform again

Ctrl+D

Transform|Move

Shift+Ctrl+M
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Transform|Transform Each

Alt+Shift+Ctrl+D

Arrange|Bring to front

Shift+Ctrl+]

Arrange|Bring forward

Ctrl+]

Arrange|Send backward

Ctrl+[

Arrange|Send to back

Shift+Ctrl+[

Group

Ctrl+G

Ungroup

Shift+Ctrl+G
Select کلیدها و دستورات منوی

All

Ctrl+A

All on Active Artboard

Alt +Ctrl+A

Deselect

Shift+Ctrl+A

Reselect

Ctrl+6

Zoom In

Ctrl+ +

Zoom out

Ctrl+ -

Fit artboard in window

Ctrl+ .

Fit all in window

Alt+Ctrl+.

Actual size

Ctrl+1

Rulers|Show Rulers

Ctrl+R

Show/hide Bounding Box

Shift+Ctrl+B

Guides|Show/hide Guides

Ctrl+;

Guides|Lock Guides

Alt  +Ctrl+;

Smart Guides

Ctrl+U

Show/hide Grid

Ctrl+"

Snap to Grid

Shift+Ctrl+"
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Snap to Point

Alt+Ctrl + "
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