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مقدمه مؤلف

امروزه لزوم آموزش فناوري اطالعات و ارتباطات متناسب با
نيازهاي فردي جامعه بر كسي پوشيده نيست .دنياي مدرن

امروز كه با توليد روزافزون اطالعات و
ايجاد شبكههاي اطالعاتي گسترده
مواجه است متقاضي نيروي كاري
است كه بداند چگونه از فناوري
اطالعات و ارتباطات براي افزايش
بهرهوري و خالقيت استفاده كند.
در دهههاي اخير رشد شتابان
فناوري در حوزههاي
مختلف ،حيات بشري
را دستخوش تغييرات
گسترده كرده است ،همچنين توليد انبوه و فرايند دادهها ،اطالعات و دانش ،استفاده از
فناوري اطالعات و ارتباطات را اجتنابناپذير كرده است.
كتاب كاربر  CorelDRAWمطابق با استاندارد جديد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به
منظور آموزش نرمافزار  CorelDRAWتأليف شده است .در اين كتاب هنرجويان با مفاهيم
طراحي و ايجاد جلوههاي گرافيكي آشنا ميشوند .كتاب در سيزده فصل و متناسب با
سرفصلهاي استاندارد مذكور نوشته شده كه البته بنا به صالحديد هنرآموزان ارجمند و
شرايط تدريس در كالس ،قابل تغيير خواهد بود.
در اينجا الزم ميدانم از سركار خانم مهندس ميترا اميدوار كه در تأليف فصل يازدهم اين
كتاب مشاركت داشتهاند ،قدرداني و تشكر نمايم.
                                                                      محمد عباسي          
             abasigraphic@yahoo.com
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ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﺭ ﺍﻭﻝ

پس از مطالعه اين واحد کار از
فراگير انتﻈار ميرود که:

ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲﻧﺼﺐ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
CorelDRAW

-1تصاوير برداري و نقشهبيتي را بشناسد.
 -2ويژگيهاي نرمافزار را نام ببرد.
 -3بتواند نرمافزار را نصب کند.

زمان (ساﻋت(

نظري
1

عملي
3
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
نام استاندارد :كاربر CorelDRAW
شماره -15/8:ف ،هـ

کليات

امروزه گرافيك به بخش اساسي از زندگي ما انسانها تبديل شده است ،بهطوري كه ميتوان تأثير گرافيك
را در تبليغات ،برنامههاي تلويزيوني ،روزنامه و مجالت به فراواني مشاهده كرد .كلمه گرافيك ديگر كلمه
ناآشنايي نيست ،اگرچه نسبت به رشتههاي هنري ديگر رشتهاي جديد و نوظهور است .در گذشته گرافيستها
بهصورت دستي كارهاي خود را انجام ميدادند اما با ظهور كامپيوتر پيشرفت زيادي در اين رشته صورت
گرفت ،بهطوريكه امروزه براي هر شاخه از گرافيك يك نرمافزار مجزا توليد شده است .گرافيك امروزه بدون
كامپيوتر معنا ندارد ،از اينرو همه گرافيستها و طراحان براي اجراي كارهاي خود از كامپيوتر و نرمافزارهاي
گرافيكياستفادهميكنند.
نرمافزارهايي كه با امور گرافيكي در ارتباط هستند ،به چند دسته تقسيم ميشوند كه در فهرست زير به برخي
از آنها اشاره ميكنيم:
• نرمافزارهاي گرافيك ترسيم برداري (CorelDRAW- FreeHand- Illustrator: (Vector
• نرمافزارهاي گرافيك پيكسلی (Photoshop-Photopaint : (Bitmap
• نرمافزارهاي گرافيك صفحهآرايي InDesign- Quark Xpress :
• نرمافزارهاي طراحي صفحات وب Dreamweaver- Flash :
• نرمافزارهاي توليد چندرسانهاي Flash- Director :
•
• نرمافزارهاي سهبعدي (انيميشن( 3DMax- Maya:
تمام اين نرمافزارها به نوعي با هم در ارتباط بوده و گاه براي اجراي يك پروژه گرافيكي به چندين نرمافزار
نياز است.
نرمافزاري كه در اين كتاب آموزش داده ميشود ،نرمافزار  CorelDRAWاز دسته ترسيم برداري ()Vector
است.
 CorelDRAWيك نرمافزار پرطرفدار و قدرتمند در زمينه طراحي و گرافيك است .اين نرمافزار توسط
شركت كانادايي  CORELكه يكي از قويترين شركتها در زمينه نرمافزارهاي گرافيكي است ،توليد ميشود.
اين نرمافزار به شما كمك ميكند تا با استفاده از خالقيت خود ،در محيطي كام ً
ال حرفهاي تصاويري زيبا ايجاد
كنيد و به آساني بتوانيد نسخهاي از آن را چاپ نموده يا براي ساير نرمافزارها صادر كنيد.
نرمافزارهاي ميكس و مونتاژ (فيلمسازي( Adobe Premiere- Edius :
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پيمانهمهارتي:كاربرCorelDRAW
واحدكار اول :توانايي نصب برنامه CorelDRAW

 1-1آشنايي با تصاوير نقشهبيتي و برداري

1

در نرمافزارهاي برداري كه  CorelDRAWهم يكي از آنهاست ،تصاوير بهصورت يك شیء ترسيم ميشوند
كه با فرمولهاي رياضي تعريف شده است .در نرمافزارهاي برداري هر شئ از نقاط ،منحنيها و خطها تشكيل
شده است .به همين دليل شكلها ،متنها و ساير جلوهها نيز نوعي شئ محسوب ميشوند .سندي كه توسط
 CorelDRAWذخيره ميشود در واقع يك سري محاسبات رياضي ميباشد كه به شكل موقعيت شئ ،طول،
رنگ و  ...نمايش مييابد.
در نرمافزارهاي نقشهبيتي ( ،)Bitmapهر تصوير شامل مجموعهاي از پيكسلهاست .پيكسلها مربعهاي
كوچكي هستند كه ويژگيهاي رنگ و جلوههاي متفاوت را نمايش ميدهند.
بيشتر نرمافزارهاي ويرايش عكس ،براساس نقشهبيتي عمل ميكنند يعني هنگام ذخيرهسازي اطالعات تعداد
زيادي پيكسل (نقطه) را در خود ذخيره ميكنند؛ ميتوان به  Photoshopو  Photopaintبه عنوان نرمافزار
نقشهبيتي اشاره كرد.

 1-2آشنايي با ويژگيهاي نرمافزار برداري و تفاوت آن با نرمافزارهاي نقشهبيتي

 -1تصاوير برداري در مقايسه با تصاوير نقشهبيتي بسيار كوچك و كمحجم هستند.
 -2تغيير ابعاد يك شئ در نرمافزارهاي برداري امكانپذير است ،اما در نرمافزارهاي نقشهبيتي بستگي به
مشخصات تصوير و عكس دارد.
 -3در نرمافزارهاي ترسي م برداري يك شئ بهصورت محاسبات رياضي ذخيره ميشود ،در حاليكه در
نرمافزارهاي نقشهبيتي تصاوير بهصورت نقطه (پيكسل) ذخيره ميشوند.
 -4نرمافزارهاي برداري به امكانات سختافزاري كمتري نسبت به نقشهبيتيها نياز دارند.
 - 5بعد از ايجاد يك شئ در نرمافزارهاي برداري ،به آساني ميتوان آن را به نقشهبيتي تبديل كرد ،اما
ي امكانپذير نيست (تبديل نقشهبيتي به برداري).
عکس این عمل در نرمافزارهاي نقشهبيت 

 1-3شناخت نرمافزار CorelDRAW

 CorelDRAWنرمافزار قدرتمندي براي طراحي پوستر ،كاتالوگ ،كارت ويزيت و تصويرسازي است .امكاناتي
كه در اين نرمافزار وجود دارد به شما كمك ميكند به راحتي بتوانيد تصوير دلخواه خود را طراحي كنيد و به
خروجي مورد نظرتان بفرستيد كه اين خروجي ميتواند چاپ افست ،پرينت ،صفحات وب ،صفحهآرايي،
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نرمافزار ساخت فايلهاي چندرسانهاي و غيره باشد.
بهعنوان مثال ،براي ساخت فايل چندرسانهاي ،ابتدا تمام تصاوير مورد نياز خود را در  CorelDRAWطراحي
كنيد ،سپس در يك نرمافزار ساخت فايلهاي چندرسانهاي مانند دايركتور از آن استفاده كنيد.

 1-4امكانات الزم براي نصب CorelDRAW

براي كار با نرمافزارهاي گرافيكي ،هميشه به يك سيستم قدرتمند و بهروز نياز داريد .همه طراحان و گرافيستها
براي اجراي بهتر و سريعتر كارهاي خود از سيستمهايي با امكانات سختافزاري باال استفاده ميكنند .نرمافزار
گرافيكي  CorelDRAWبراي اجرا به امكانات زير نياز دارد:
 -1پردازنده ( : )CPUحداقل  AMD Athlonيا Pentium III 800 MHz

 -2مادربورد با توجه به نوع  CPUتهيه شود.
-3حافظه ( :)RAMحداقـل  1 GBحافظه مورد نياز است ولي براي عملــكرد بهتر ،از  2 GBحافظـه
استفاده ميشود.
 -4كارت گرافيك ( :)VGAبا نمايش  32 Bitو  RAM 256 MBبه باال.
 -5ديسك سخت ( :)Hard Diskحداقل مقدار فضاي الزم 1 GB ،است.
 -6وضوح نمايش تصوير 1024×768 ،ميباشد ،صفحه نمايش مورد نياز  19اينچ به باالتر بهتر است
و صفحهنمايش  21اينچ ايدهآل است.
 -7درايو  DVD-ROMبراي نصب برنامه
 -8سيستمعامل  Windows Vista، Windows XPوWindows Seven،

 1-5مراحل نصب CorelDRAW

نصب  CorelDRAWمشابه اكثر نرمافزارها است ،اما براي استفاده بهينه به اين مراحل دقت كنيد .ابتدا  DVDيا
 CDنرمافزار را در درايو قرار دهيد و صبر كنيد تا برنامه بهصورت خودكار اجرا شود .اگر نصب خودكار عمل
نكرد ،درايوي را كه  CDداخل آن است ،باز كرده و روي فايل  Setupدابلكليك كنيد تا فايل نصب برنامه اجرا
شود .اجازه دهيد مراحل بهصورت خودكار انجام شود تا جايي كه به دستور شما براي ادامه نصب نياز باشد.
در كادرمحاوره  CorelDRAW Graphics Suite X3روي دكمه  Continueكليك كنيد.
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شكل  1-1کادرمحاوره راهنماي نصب
در كادرمحاوره بعدي ،شماره سريال ( )Serial Numberرا در بخش?Already have a Trial serial number

از محتواي  CDپيدا كرده و در كادر متني مربوطه وارد كنيد .سپس روي دكمه  Continueكليك كرده و وارد
كادرمحاوره بعدي شويد (شكل .)1-2

نكته :براي وارد کردن  Serial Numberاز کپي و
استفاده نكنيد.

چسباندن ()Copy and Paste

سپس گزينه  I accept the terms in the license agreementرا انتخاب كرده و روي دكمه  Nextكليك
كنيد.
در اين پنجره سه گزينه وجود دارد كه از شما ميخواهد نرمافزارهاي موردنظر خود را براي نصب انتخاب
كنيد (همراه نصب نرمافزار  ،CorelDRAWنرمافزارهاي  PHOTO-PAINTو  Corel CAPTUREنيز نصب
ميشود).درصورتيكه تمايلي به نصب اين دو نرمافزار نداريد ،آنها را از حالت انتخاب خارج كنيد تا فقط
 CorelDRAWنصب شود .ســپس روي دكمه  Nextكليك كنيد (شكل .)1-3
با كليك روي دكمه  Advanced Optionsوارد كادرمحـاوره مربـوطه شويد كه در آن ميتوان نصب نرمافزار
21
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را به دلخواه تغيير داد .بهعنوان مثال در اين قسمت ميتوانيد از نصب شدن  Helpنرمافزار خودداري كنيـد اما
بهتر است در بخش  Advanced Optionsتغييري ايجاد نشود.
روي دكمه  Installكليك كنيد تا نصب نرمافزار كامل شود.

شكل  1-2کادرمحاوره راهنماي نصب

شكل  1-3پنجره راهنماي نصب
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پيمانهمهارتي:كاربرCorelDRAW
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 1-6آشنايي با برنامههاي کاربردي CorelDRAW

همانطوركه گفته شد هنگام نصب  CorelDRAWبراي نصب  Corel PHOTO-PAINTو Corel CAPTURE

نيـز از شما ســؤال ميشود كه ميتــوانيـد اين دو نرمافزار را رويسيـستمخــود نصـب كنيد .نــرمافزار
 Corel PHOTO-PAINTمشابه نرمافزار  Photoshopاست و قابليتهاي بيشتري نسبت به آن دارد.
نــرمافزار  Corel CAPTUREهمـــانطوركه از نـــام آن پيداست ،بـــراي  Captureفيلم و عكس از
صفحهنمايش استفاده ميشود(شكل .)1-3
برنامه ديگري كه همراه  CorelDRAWنصب ميشود ،نرمافزار  Bitstream Font Navigatorاست .اين
نرمافزار مديريت فونت را بر عهده دارد و براي مشاهده فونتهاي موجود در ويندوز و همچنين اضافه و
حذف كردن فونتها استفاده ميشود.
نرمافزار ديگر  Corel Traceاست كه براي تبديل فايلهاي نقشهبيتي به برداري بهكار ميرود .در نسخههاي
قبلي ،اين برنامه بهطور جداگانه نصب ميشد ،اما نسخه  CorelDRAWاين برنامه را درون خود دارد (در
فصلهاي بعد درباره اين برنامه بيشتر توضيح خواهيم داد).

 1-7شروع به کار در CorelDRAW
از مسير  Start/All Programs/Corel Graphics Suite X3روي آيكن  Corel DRAWX3كليك كنيد تا نرمافزار
اجرا شود .با اجراي نرمافزار ،در ابتداي ورود به برنامه كادرمحاوره خوشامدگويي()Welcome screen at startup
ظاهر ميشود (شكل .)1-4

شكل  1-4کادرمحاوره خوشامدگويی
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 : Newيك صفحه جديد باز ميكند كه ميتوانيد در آن طراحي خود را شروع كنيد.
 :Recently Usedآخرين سند گرافيكي ذخيره شده را باز ميكند.
نكته :تا زماني که سندي را در برنامه ذخيره نكردهايد ،گزينه  Recently Usedدر
کادرمحاوره خوشامدگويي فعال نيست.
 :Openكادرمحاوره  Open drawingرا باز ميكند تا از اين طريق بتوانيد سندهاي ذخيره شده را انتخاب كرده
و آنها را باز كنيد.
 :New From Templateامكان انتخاب يكي از طرحهاي (قالب) پيشساخته توسط نرمافزار را ميدهد و
ميتواند بهعنوان شروع يك كار باشد.
 :CorelTUTORچند پروژه گرافيكي را كه توسط نرمافزار  CorelDRAWانجام شده است ،به شما آموزش
ميدهد.
?  :What's Newفهرستي از ويژگيهاي جديد نگارش اخير را نمايش ميدهد.
نكته :شما ميتوانيد با استفاده از Tools/Options/Workspaceاز نمايش کادرمحاوره
خوشامدگويي جلوگيری کنيد يا يكي از گزينههاي موجود در کادر بازشو را انتخاب کنيد تا
هر بار که نرمافزار اجرا ميشود ،آن گزينه اجرا شود (شكل .(1-5

شكل  1-5کادرمحاوره Options
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پيمانهمهارتي:كاربرCorelDRAW
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واژهنامه
نقشهبيتي
نرمافزاري مشابه فتوشاپ با قابليتهاي بسيار
شئ
برداري
كارت گرافيك

Bitmap
Corel Photopaint
Object
Vector
VGA Card

خالصه مطالب
•  CorelDRAWيك نرمافزار پرطرفدار و قدرتمند در زمينه طراحي و گرافيك است.
• نرمافزار  CorelDRAWجزء يا يكی از نرمافزارهاي برداري است كه تصاوير در آن بهصورت يك شئ
ترسيم ميشوند و با فرمولهاي رياضي تعريف شده است.
• در نرمافزارهاي برداري هر شئ از نقاط ،منحنيها و خطها تشكيل ميشود.
• در نرمافزارهاي نقشهبيتي ،هر تصوير شامل مجموعهاي از پيكسلهاست.
• نرمافزار  CorelDRAWبراي طراحي پوستر ،كاتالوگ ،كارت ويزيت و تصويرسازي مورد استفاده قرار
ميگيرد.
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آزمون نﻈري
 -1کدام سيستمﻋامل براي نرمافزار  CorelDRAWمناسب است؟
ب -ويندوز 98
الﻒ -ويندوز XP
د  -ويندوز ِسرور
ﺝ  -سيستمعامل لينوكس
 -2نرمافزار  CorelDRAWچه مقدار حافﻈه  RAMنياز دارد؟
ب 512 MB -
الﻒ256 MB -
د 128 MB -
ﺝ 1 GB -
 CorelDRAW -3جزء کدام دسته از نرمافزارها ميباشد؟
ب  -برداري
الﻒ -نقشهبيتي
د  -ميكس و مونتاژ
ﺝ  -سهبعدي
 -4حجم کم يك فايل از مزيتهاي کدام نرمافزار ميباشد؟
ب3D Max -

الﻒ-
د Corel Photopaint -
ﺝ Photoshop -
 -5دو مزيت نرمافزارهاي ترسيم برداري را نام ببريد.
 -6دو تفاوت نرمافزارهاي برداري و نقشهبيتي را نام ببريد.
 -7کاربرد گزينه  Recently Usedرا توﺿيﺢ دهيد.
 -8از گزينه  New From Templateچه زماني استفاده ميشود؟
CorelDRAW

آزمون ﻋملي
 -1از کادرمحاوره خوشامدگويي گزينه  CorelTUTORرا اجرا و مراحل آن را مشاهده کنيد.
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ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﺭ ﺩﻭﻡ

ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻣﺤﻴﻂﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ
CorelDRAW

ﻭ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺁﻥ
زمان (ساعت)

نظري
2

عملي
4

پﺲ از مطالعه اين واحد كار از
فراگير انتظار ميرود كه:

 -1نوار ابزارها را در محيط نرمافزار اعمال كند.
 -2پالت رنگ را از نوار منو انتخاب كند.
 -3در صفحه طراحي تغييرات انجام دهد.
 -4جعبه ابزار را بشناسد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
نام استاندارد :كاربر CorelDRAW
شماره -15/8:ف ،هـ

كليات

در اين بخش با محيط  CorelDRAWو بخشهاي مختلف آن آشنا خواهيد شد .براي شروع كار پس از اجراي
نرمافزار روي گزينه  Newدر كادرمحاوره  Welcomeكليك كنيد يا در صورت عدم نمايش كادرخوشامدگويي
از منوي  Fileگزينه  Newرا انتخاب كنيد تا يك صفحه طراحي ايجاد شود (كليد تركيبي .)Ctrl+N
 2-1شناخت محيط اصلي نرمافزار CorelDRAW
در محيط نرمافزار  CorelDRAWقسمتهاي مختلفي وجود دارد كه ميتوان آنها را روي محيط نرمافزار قرار
داد .اين اجزا عبارتند از :نوار منو ،نوار ابزار استاندارد ،نوار ويژگي ،جعبه ابزار ،پالت رنگ و صفحه ترسيم.

 2-1-1نوار عنوان ()Title Bar

اين نوار در قسمت باالي نرمافزار قرار دارد و نام نرمافزار با نگارش آن و نام سند جاري را نشان ميدهد
(شكل .)2-1

شكل  2-1پنجره CorelDRAW
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 2-1-2نوار منو ()Menu Bar

در اين نوار ،منوهاي نرمافزار قرار دارد .با كليك روي هر يك از آنها زيرمنوي مربوطه ظاهر ميشود ،مانند:
 Edit ،Viewو. File

 2-1-3نوار ابزار استاندارد ()Standard Toolbar

دكمههاي مربوط به كاربرديترين فرمانهاي  CorelDRAWروي اين نوار قرار دارند.

شكل 2-2

 2-1-4نوار ويژگيها ()Property Bar

اين نوار ،ويژگيهاي ابزار و اشيايي را كه انتخاب ميكنيد ،نشان ميدهد و كاربرديترين نوار در نرمافزار
است كه بخش اعظم تغييرات صفحه كار ،ابزارها و اشكال را در اين نوار انجام ميدهيد .با انتخاب هر ابزار،
مشخصات آن ابزار نمايش داده ميشود و به شما اين امكان را ميدهد كه تغييرات موردنظر خود را در اين
نوار اعمال كنيد (شكل .)2-2

نكته :اگر ابزار  Pick Toolاز جعبهابزار در حالت انتخاب باشد و هيچ شيئي
در حالت انتخاب نباشد ،نوار ويژگيها مشخصات صفحه طراحي را نشان
ميدهد كه ميتوانيد تمام مشخصات صفحه طراحي را به دلخواه تغيير دهيد،
مانند اندازه صفحه ،واحد اندازهگيري و غيره.
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 2-1-5جعبهابزار ()Tool Box

نوار جعبهابزار در سمت چپ محيط نرمافزار قرار دارد و مهمترين بخش نرمافزار است كه رنگآميزي ،رسم و
طراحي شكلها ،تايپ متن ،ايجاد افكت روي تصاوير و غيره توسط ابزارهاي آن انجام ميشود.
در كنار برخي از ابزارها مثلث كوچكي وجود دارد كه با كليك و نگهداشتن اشارهگر ماوس روي آن ،يك كادر
بازشو نمايان ميشود ،با اين روش ميتوانيد به ابزارهاي بيشتري دسترسي پيدا كنيد (شكل .)2-1

 2-1-6صفحه طراحي ()Drawing Page

بخش اصلي محيط نرمافزار است كه تمام طراحيها را ميتوان در آن انجام داد و سند گرافيكي حاصل را براي
چاپ يا خروجي موردنظر آماده كرد .با استفاده از نوار ويژگيها ميتوانيد صفحه جاري را به دلخواه تغيير دهيد
تا صفحه دلخواه شما ايجاد شود (شكل .)2-1

 2-1-7پالت رنگ ()Color Palette

پالت رنگ در سمت راست محيط نرمافزار به صورت عمودي قرار دارد و بهطور پيشفرض مد رنگي  CMYKرا
نشانميدهد.
براي دسترسي به تمام رنگهاي موجود در پالت ،روي پيكان كوچك پالت كليك كنيد .براي افزودن پالت جديد يا
تغيير پالت پيشفرض از مسير ،Window/Palettesپالت موردنظر را انتخاب كنيد .به همين صورت ميتوانيد به طور
همزمان چندين پالت رنگ را در كنار هم داشته باشيد(شكل.)2-3

شكل2-3
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 2-1-8نوار وضعيت ()Status Bar

اين نوار در بخش پاييني نرمافزار قرار گرفته است كه اطالعاتي درباره رنگ انتخاب شده ،موقعيت شئ در
صفحه طراحي ،ابعاد شئ انتخاب شده و غيره را نمايش ميدهد (شكل .)2-4

شكل 2-4

نكته :با كليك راست در قسمت خاكستري محيط نرمافزار كادر بازشويي ظاهر ميشود
كه از آن ميتوانيد نوارها را به محيط نرمافزار اضافه يا حذف كنيد .كافي است عالمت
را در كنار آنها اضافه كنيد يا برداريد (شكل . )2-5

شكل 2-5
 2-1-9آشنايي با پالتهاي Dockers

براي دسترسي به پالتهاي موجود در  Dockersاز مسير  Window/Dockersاستفاده كنيد .اين پالتها به طور
خودكار در سمت راست پنجره نرمافزار فعال ميشوند (شكل . )2-6
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نكته :عالمت تيك در سمت چپ هر پالت در منوي  Dockersبه معناي فعال
بودن آن پالت است.
در واحدهاي كار بعد بهطور مفصل درباره اين پالتها توضيح خواهيم داد.

شكل 2-6

 2-1-10خطكشها()Rulers

خطكشها وسيلهاي براي اندازهگيري هستند كه در نرمافزار  CorelDRAWنيز تعريف شدهاند .براي مشاهده
آنها ،از منوي  Viewگزينه  Rulersرا انتخاب كنيد يا در جايي از محيط نرمافزار كليك راست كرده و گزينه
 View/Rulersرا از منوي ظاهر شده انتخاب كنيد.

 2-2پاراگراف متني ()Paragraph text

يكي از امكانات تايپ در نرمافزار است و به شما امكان ميدهد تا يك پاراگراف متني ايجاد كنيد كه بيشتر براي
صفحهآرايي در بروشورها ،كاتالوگها و مجالت استفاده ميشود.
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 2-3متن هنري ()Artistic text

به معناي ايجاد متنهاي هنري است و به شما اين امكان را ميدهد تا در صفحه طراحي خود با ابزار تايپ،
متنهاي كوتاه يا يك جملهاي تايپ كرده و از آن به عنوان يك شئ استفاده كنيد و آن را ويرايش نماييد .در
مورد ابزار  textو تايپ در واحدهاي كار بعد صحبت خواهد شد ،زيرا متن ،بخش مهمي در يك كار گرافيكي
است كه بايد آن را به خوبي فراگيريد.

 2-4خطوط راهنما ()Guidelines

براي ترسيم بهتر و دقيقتر اشيا از خطوط راهنما استفاده ميكنيم .كافي است روي خطكش (افقي يا عمودي)
كليك كرده و به داخل صفحه طراحي درگ كنيد تا يك خط راهنما به صفحه طراحي شما اضافه شود .اين
خطوط فقط در محيط نرمافزار مشاهده ميشوند و در خروجی چاپي ديده نميشود (شكل .)2-7

شكل  2-7خطوط راهنما

 2-5خطوط شبكه ()Grid

خطوط شبكه محيط نرمافزار را به يك صفحه شطرنجي تبديل ميكند تا در رسم اشكال هندسي و شكلهاي
پيچيده ،برای تنظيم دقيق فاصله بهتر عمل كنيد .از منوي  Viewگزينه  Gridرا انتخاب كنيد تا صفحه شطرنجي
در محيط كار ظاهر شود (شكل .)2-8

شكل  2-8خطوط شبكه
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 2-6ذخيرهسازي سند (  Save Asو ) Save

زماني كه يك سند جديد را ايجاد كرده و در آن شروع به ترسيم ميكنيد كه در ابتداي كار سند را در يك مسير
مشخص ذخيره كنيد .فرمت ذخيره نرمافزار  CorelDRAWپسوند  CDRاست .اما ميتوانيد از پسوندهاي
ديگري كه نرمافزار از آنها پشتيباني ميكند ،استفاده كنيد .البته اين زماني است كه شما پسوند مورد نظر خود را
به خوبي ميشناسيد ،در غير اين صورت از پسوند اصلي خود نرمافزار يعني  CDRاستفاده كنيد.
نكته :براي اطمينان از ذخيره شدن آخرين تغييرات اجرا شده در سند خود هر چند
دقيقه يك بار از كليد تركيبي Ctrl+Sبه منظور ذخيره سند استفاده كنيد ،زيرا ممكن
است به هر دليل سند شما در حين كار از بين برود.

شكل  2-9كادرمحاوره  Save Drawingبراي ذخيره سند جديد

 2-7شناخت اصول پشتيبانگيري از سند

نرمافزار  CorelDRAWبهطور خودكار از سندهايي كه ساخته و ذخيره ميكنيد ،پشتيبان تهيه ميكند .اين
امكان زماني سودمند است كه سند اصلي شما به داليلي قابل دسترس نباشد ،در اين صورت ميتوانيد از سند
پشتيبان استفاده كنيد .براي تهيه سند پشتيبان از سند اصلي ،از منوي  Toolsگزينه  Optionsرا انتخاب كنيد و
در كادرمحاوره  Optionsزيرمجموعه  Workspaceگزينه  Saveرا انتخاب كنيد (شكل.)2-10
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 : Auto-backup every ….. minutesاين گزينه كه بهطور پيشفرض انتخاب شده است ،بهصورت خودكار
از سند شما يك نسخه پشتيبان تهيه ميكند .تايپ يك عدد در كادر متني مربوطه كه واحد آن دقيقه است ،باعث
ميشود نرمافزار هر چند دقيقه يك بار از سند اصلي يك نسخه پشتيبان تهيه كرده و آن را ذخيره كند.
نكته :انتخاب عدد به دقيقه ،بستگي به شما دارد اما پيشفرض نرمافزار  20دقيقه
است .نام سند پشتيبان  Backup- of- filenameاست.
 : Always back-up toاين گزينه به شما اين امكان را ميدهد كه اين سند پشتيبان در همان جايي كه سند
اصلي ذخيره شده ،ايجاد شود يا ميتوان آن را با استفاده از گزينه  Specific folderدر جايي ديگر ذخيره كرد.
 : Make backup on saveاين گزينه كه به طور پيشفرض در حالت انتخاب است ،سبب ميشود تا با هر بار
فشردن كليد تركيبي  Ctrl+Sسند پشتيبان بهروز شود (شكل .)2-10

شكل  2-10كادرمحاوره  Optionsبراي پشتيباني گرفتن از فايلها
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واژهنامه
متن هنري
Backup
پشتيبان
CDR
پسوند اصلي نرمافزار  CorelDRAWكه مخفف كلمه  CorelDRAWاست.
مد رنگي مخصوص چاپ كه مخفف چهار رنگ فيروزهاي ،سرخابی ،زرد و سياه استCMYK .
Paragraph text
متن پاراگرافي
Property bar
نوار ويژگيها
Artistic text

خالصه مطالب
• نرمافزار  CorelDRAWقابليتهايي مانند جعبهابزار ،خطكشها ،نوارمنوها و خطوط راهنما در
اختيار شما قرار ميدهد.
• براي دسترسي به نوارها روي محيط خاكستري نرمافزار كليك راست كرده و از كادر بازشوي ظاهر
شده ،نوار دلخواه را به محيط نرمافزار اضافه كنيد يا با برداشتن  ،آن را حذف كنيد.
• براي دسترسي سريع به خطوط راهنما كافـي است روي خطكشها كليك كرده و در صفحه طراحی
درگ كنيد تا اين خطوط ظاهر شوند.
• جعبه ابزار از مهمترين امكانات نرمافزار است و تمامي ترسيمات و اجراي جلوههاي گرافيكي
توسط اين ابزار انجام ميشود .بعضي از ابزارها پنهان هستند كه با كليك و نگهداشتن اشارهگر
ماوس روي مثلث كوچكي كه در گوشه آنها قرار دارد ،ليست ابزارهاي پنهان مشاهده ميشود.
• سندها در نرمافزار  CorelDRAWبا فرمت پيشفرض ( CDRكه پسوند خود نرمافزار است).
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ذخيره ميشوند .نرمافزار  CorelDRAWاين امكان را به شما ميدهد كه از سندهاي خود پشتيبان
تهيه كنيد.
• از بخش  Dockersبه پالتهاي بسياري دسترسي مييابيد كه در طراحي به شما كمك ميكند.

آزمون نظري
 -1براي ايجاد يك سند جديد از كدام كليد تركيبي استفاده ميشود؟
دCtrl+O -
جCtrl+S -
بCtrl+N -
الفCtrl+Z -
 -2براي ايجاد تغييرات در صفحه طراحي از كدام نوار استفاده ميشود؟
دStatus bar -
جProperty bar -
بStandard bar -
الفMenu bar -
 -3براي دسترسي به پالتهاي رنگ از  ،Menu barاز كدام مسير استفاده ميشود؟
بTools/Options -
الفWindow -
دWindow/Dockers -
جWindow/Color Pallets -
 -4براي ايجاد تغييرات در تنظيمات نرمافزار كدام گزينه مناسب است؟
بTools -
الفTools/Options -
دOptions -
جWindow/Dockers -
 -5پسوند نرمافزار  CorelDRAWچيست؟
دtiff -
جjpg -
بcdr -
الفpsd -
 -6چه تفاوتي بين  Save Asو  Saveاست؟ توضيح دهيد.
 -7سندهاي پشتيبان با چه نامي ذخيره ميشوند؟
 -8گزينه  Make backup on saveچه تأثيري در پشتيبانگيري از سندها دارد؟
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آزمون عملي
 -1پالت رنگ  RGBرا به ليست پالتهاي رنگ محيط كار خود اضافه كنيد.
 -2در نوار ويژگيها مشخصات صفحه طراحي خود را به دلخواه تغيير دهيد.
 -3در كادرمحاوره  Optionsمسير ذخيرهسازي فايلهاي پشتيبان خود را به مسير دلخواه
تغيير دهيد.
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ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﺭ ﺳﻮﻡ

پس از مطالعه اين واحد كار از
فراگير انتظار ميرود كه:

ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲﺍﻳﺠﺎﺩ
ﻓﻀﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ
ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ
ﺗﺮﺳﻴﻢ

 -1يک صفحه جديد ايجاد كند.
 -2صفحه را تغيير نـــام دهد يا آن را حذف
كند .
-3فــرمتهايسـازگاربـانـــرمافــزار
 CorelDRAWرا بشناسد.

زمان (ساعت)

نظري
2

عملي
6
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 3-1ايجاد يک سند جديد

براي شروع كار بعد از اجراي نرمافزار با كليك روي دكمه  New graphicدر منوي خوشامدگويي ،يك صفحه
طراحي جديد باز كنيد .با استفاده از كليد تركيبي  ،Ctrl+Nمسير  File/Newيا كليك دكمه  Newدر نوار ابزار
استاندارد نيز ميتوانيد يك صفحه جديد باز كنيد(شکل .) 3-1

شکل3-1

نکته :همواره در نـرمافزار  CorelDRAWميتوانيد يک فرمان را از چند روش
مختلف اجرا كنيد .يکي از اين روشها استفاده از كليد تركيبي است .كاربران
حرفهاي معمو ً
ال از كليد تركيبي استفاده ميكنند.

در نرمافزار  CorelDRAWميتوانيد چندين سند را به طور همزمان باز كنيد ،اما فقط يك سند فعال است و
ميتوانيد با آن كار كنيد .ليست سندهاي باز در پايين منوي  Windowنمايش داده ميشود .نام سندي كه عالمت
خورده است ،سند فعال است .براي دسترسي سريع به سندهاي موجود كافي است از كليد تركيبي Ctrl+Tab
استفاده كنيد تا به راحتي سندهاي خود را مشاهده كنيد.

 3-1-1تنظيمات صفحه توسط نوار ويژگيها ()Property Bar

بعد از ايجاد سند جديد ،ميتوانيد با استفاده از نوار ويژگيها ،صفحه خود را تنظيم كنيد .توجه داشته باشيد
براي ايجاد تغييرات در صفحه طراحي بايد ابزار انتخاب فعال بوده و هيچ شيئي در حالت انتخاب نباشد .در اين
حالت نوار ويژگيها براي تنظيم صفحه طراحي اختصاص مييابد (شکل .)3-2
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نکته :همانطور كه گفتيم اين نوار ( )Property Barامکان ايجاد تغييرات در
اشيا و ابزارهاي انتخابي را به شما ميدهد.

شکل  3-2نوار ويژگيها براي تنظيمات صفحه طراحي

نکته :صفحه ( :)Pageتمام طراحي در صفحه انجام ميشود كه بخشي از
يک سند است.
كادر بازشوي سايز كاغذهاي استاندارد ( : )PaperTypeSizeبا استفاده از اين كادر بازشو ،اندازه كاغذهاي استاندارد
موجود در نرمافزار مانند  A3 ،A4و غيره را مشاهده ميكنيد ،بعد از انتخاب يکي از اندازهها ،مقادير عددي به طور
خودكار در كادر  Widthو  Heightوارد ميشوند.
كادرهاي تغيير ابعاد كاغذ ( : )Width-Heightبراي ايجاد صفحه با اندازههاي دلخواه ،مقادير پهنا و ارتفاع
صفحه خود را با توجه به واحد اندازهگيري جاري (كادر  )Unitsدر كادر مربوطه(  Widthو ) Heightوارد
كنيد .سپس كليد  Enterرا فشار دهيد تا ابعاد صفحه مورد نظر ايجاد شود.
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نکته:اگر صفحه طراحي را با اندازههاي دلخواه ايجاد كنيد در كادر انواﻉ كاغذ
( )Paper typeدر نوار ويژگيها گزينه  Customنمايش داده ميشود كه به معني
صفحهسفارشياست.
نمايش صفحه طراحي :صفحه طراحي را ميتوانيد به دو شکل افقي ( )Landscapeو عمودي ( )Portraitنمايش
دهيد .كافي است روي دكمه افقي و عمودي در نوار ويژگيها كليك كنيد تا صفحه طراحي از حالت پيشفرض
عمودي به افقي و برعکس تبديل شود .نرمافزار  CorelDRAWخروجي پروژه براي چاپ را براساﺱ همين
نمايش افقي يا عمودي تنظيم ميكند پس بايد حالت صفحه در ابتداي كار مشخص شود.
سﺆال :3-1اگر ابعاد پهنا و ارتفاع صفحه طراحي مساوﻯ باشد ،دو گزينه  Landscapeو Portrait
چه تﺄثيري در صفحه طراحي دارد؟
تنظيم نمايش صفحه طراحي
در نـوار ويژگيهـا ميتـوانيد مشخص كنيد كه تمام صفحات در سند به يك شکل
با استفاده از دكمه
(عمودي و افقي) نمايش داده شوند و يا هر صفحه با ويژگيهاي خاص خود نمايش داده شود.
 3-2شناخت اصول كار منوي Layout
در منوي  Layoutامکانات زير موجود است كه به بررسي آنها ميپردازيم:

 3-2-1اضافه كردن يک صفحه جديد ()Insert Page

با انتخاب اين گزينه ميتوانيد در كادرمحاوره  Insert Pageتعداد صفحات قبل يا بعد صفحه جاري ،اندازه صفحه
طراحي و غيره را مشخص كنيد (شکل .)3-4

شکل 3-3
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شکل 3-4كادرمحاوره Insert Page

 3-2- 2حذف صفحه ()Delete Page
با انتخاب اين گزينه در كادر محاوره  Delete Pageمیتوانيد با وارد كردن شماره صفحه ،آن را حذف
كنيد(شکل .)3-3
 3-2-3تغيير نام صفحه ()Rename Page
توسط اين گزينه ميتوانيد نام صفحه را تغيير دهيد .صفحاتي كه در كادرمحاوره Insert Pageايجاد ميكنيد به طور
پيشفرض به نام  Page1و  Page2نامگذاري ميشوند .شما ميتوانيد توسط اين فرمان نام دلخواه خود را براي
صفحه ثبت كنيد (شکل .)3-3
 3-2-4حركت بين صفحات ()Go To Page
توسط اين گزينه ميتوانيد بين صفحات موجود در يك سند حركت كنيد .با وارد كردن شماره صفحه در كادر
متني  Go to pageو كليك روي دكمه  OKصفحه مورد نظر نمايش داده ميشود (شکل .)3-3
 3-2-5تغيير جهت صفحه ()Switch Page Orientation
با انتخاب اين فرمان صفحه طراحي از حالت عمودي به افقي و برعکس تغيير ميكند (شکل .)3-3

 3-3تنظيمات پيشفرض صفحه جاري

براي تغيير تنظيمات پيشفرض صفحه ،گزينه  Page Setupرا از منوي  Layoutانتخاب كنيد تا كادر محاوره
 Optionsباز شود (شکل .)3-3
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با انتخاب گزينه  Pageدر كادر محاوره  ،Optionsسه زيرگزينه مشاهده ميشود (شکل :)3-5
 :Show page borderبا انتخاب اين گزينه ،محدوده اطراف صفحه طراحي نمايش داده ميشود.
 :Show printable areaانتخاب اين گزينه ،محدوده چاپ و اندازه كاغذ مناسب براي چاپگر را مشخص
ميكند.
 :Show bleed areaاين گزينه مربوط به چاپ است و در آن بخش توضيح داده خواهد شد .بهتر است فع ً
ال اين
گزينه را غيرفعال كنيد.

 3-3-1گزينه Size

شکل3-5

زيرمجموعه  Pageاست و ميتوانيد به كمك آن تنظيمات پيشفرض صفحه را تغيير دهيد و سپس روي دكمه
 OKكليك كنيد تا تغييرات صفحه جاري اعمال شود (شکل .)3-5
نکته :در بخش Sizeبا انتخاب گزينه Resize Current PageOnlyتغييرات فقط به صفحه
جاري اعمالميشود ،با برداشتن عالمت اينگزينه،تغييرات به تمامصفحات اعمالميشود.

شکل3-6
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 3-3-2گزينه Layout

در كادرمحاوره  Optionsدر زير شاخه  Pageنوع فرمبندي صفحه براي چاپ مشخص ميشود كه بهتر است
همان حالت پيشفرض  Full Pageباشد.
 3-3-3گزينه Label
با انتخاب اين گزينه ،صفحه طراحي به ابعاد طراحي چاپ برچسب ( )Labelتبديل ميشود و ديگر نميتوانيد
آنرا تغيير دهيد .در اصل از اندازههاي استاندارد براي چاپ برچسب استفاده ميشود .بهتر است هميشه حالت
 Normal Paperكه حالت پيشفرض نرمافزار است ،انتخاب شود.
 3-3-4گزينه ( Backgroundتغيير پسزمينه صفحه طراحي)
براي تغيير پسزمينه ،گزينه  Backgroundرا از زير شاخه  Pageدر كادرمحاوره  Optionsانتخاب كنيد.
 :No Background -1با انتخاب اين گزينه كه حالت پيشفرض نـرمافزار است ،صفحـه طراحي
هيچ رنگي ندارد و سفيد است.
 :Solid -2توسط اين گزينه ميتوانيد از پالت موجود ،يك رنگ را به پسزمينه اختصاص دهيد.
 :Bitmap -3توسط اين گزينه ميتوانيد با كليك روي دكمه  Browseيك تصـوير دلـخواه را بـراي
پسزمينه انتخاب كنيد.
نکته :با استفاده از رنگ و تصوير توسط گزينه Backgroundبراي پسزمينه،
ديگر تغيير رنگ صفحه امکانپذير نيست .براي تغيير مجدد و بازگشت به حالت
پيشفرض ،بايد به مسير  Backgroundاز كادرمحاوره  Optionsزيرشاخه  Pageرفته
و پسزمينه را تغيير دهيد.
نکته :براي دسترسي سريع به كادرمحاوره  Optionsكافي است روي سايه
موجود در سمت راست صفحه طراحي دابلكليک كنيد تا به كادرمحاوره Page
برسيد.
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شکل 3-7

تمرين : 3-1روشهاي دسترسي به تنظيمات صفحه طراحي ( )Pageرا نام ببريد.

 3-4باز كردن سندهاي برداري ()Open

براي باز كردن يك سند از چند روش ميتوان استفاده كرد:
 -1دكمه  Open Graphicدر منوي خوشامدگويي را كليك كنيد.
 -2از دكمه  Openدر نوار ابزار استاندارد ( )Standard Tool Barاستفاده كنيد.
 -3از گزينه  Openاز منوي  Fileاستفاده كنيد.
 -4از كليد تركيبي  Ctrl+Oاستفاده كنيد.
با استفاده از روشهاي گفته شده ،كادرمحاوره  Open Drawingباز ميشود ،سند موردنظر خود را انتخاب و
روي دكمه  Openكليك كنيد.

شکل 3-8
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در كادرمحاوره  ،Open Drawingبخش  Files of typeشامل نام پسوندهايي است كه با نرمافزار CorelDRAW

سازگار هستند و نرمافزار آنها را پشتيباني ميكند .پسوند نرمافزار  CDR ، CorelDRAWميباشد .بهتر است
شما هم هميشه سندهاي خود را با همين پسوند ذخيره كنيد مگر اينكه پسوند خاصي مدنظر باشد.
نکته :نرمافزار  CorelDRAWسندي را كه در برنامه ديگري ايجاد شده
و پسوند آن در ليست  Open CorelDRAWباشد ،بدون هيچ تغييري باز
ميكند ،در غير اين صورت ميتوان از فرمان  Importاستفاده كرد كه در
واحدهاي كار بعدي درباره آن توضيح خواهيم داد.

 3-5ذخيرهسازي يک سند ( Save As...و )Save

براي ذخيرهسازي يك سند ،مانند باز كردن آن ميتوان از چندين روش استفاده كرد كه معموالً استفاده از
كليد تركيبي سريعتر است.اگر براي اولين بار سند خود را ذخيره ميكنيد (فشردن كليد تركيبي )Ctrl+S
كادرمحاوره  Save Drawingباز ميشود و ميتوانيد سند را در مسير دلخواه ذخيره كنيد و براي ذخيره مجدد
آن در يك مسير جديد ،از فرمان  Save Asاستفاده كنيد.

پالت  :Scrapbookاز مسير  Window/Dockers/Scrapbookاين پالت را باز كنيد ،همانطوركه گفته
شد پالتهاي  Dockersدر سمت راست صفحه طراحي باز ميشوند .پالت  Scrapbookبراي ذخيره
طراحيهاي ايجاد شده (تركيبي از ترسيمات ،عکسها و متن) مورد استفاده قرار ميگيرد.
پالت  Scrapbookمانند يك كتابخانه عمل ميكند و ميتوانيد از  Clip Artموجود در  CDو  DVDاستفاده
كنيد يا در صورت اتصال به اينترنت ميتوانيد از تصاوير موجود در وبسايت  CorelDRAWاستفاده و
آنها را به اين مجموعه اضافه كنيد .باكليك رويدكمه  Contents on the webبه طور خودكار آنچه كه در
سرور سايت  CorelDRAWموجود باشد ،در پالت  Scrapbookنشان داده خواهد شد.
براي ذخيره هر نوع شئ يا طراحي كافــي است در اين پنـجره توسط گزينه  Desktopمسيـــر ذخيره را
مشخص كنيد ،سپس طرح خود را به اين كتابخانه بکشيد و رها كنيد ( )drag & dropتا طرح شما با نام
پيشفرض  Scrapذخيره شود (شکل .)3-9
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واژهنامه
پسزمينه
نقطه در اينچ (واحدي براي سنجش كيفيت تصوير)
پويا
فركانس ،فراواني
افقي
عمودي
از پيش تنظيم شده
محدوده چاپ
مجموعهعکسها
پسوند مناسب چاپ

Background
(Dot Per Inch )dpi
Dynamic
Frequency
Landscape
Portrait
Preset
Printable Area
Scrapbook
TIFF

خالصه مطالب
• نرمافزار CorelDRAWامکانات كاملي از قبيل صفحه طراحي با امکانات بسيار ،بانك تصويري
كامل ،خطكشها ،خطوط راهنما و صفحه شطرنجي براي طراحي دقيق و سريع در اختيار كاربرا ن
قرار ميدهد.
• كاربران با تنظيماتي كه در اختيار دارند ميتوانند تمام بخشهاي مورد نياز خود را به دلخواه تغيير
دهند يا از حالتهاي پيشفرض استفاده كنند.
• صفحه طراحي به دو شکل افقي و عمودي قابل تنظيم است و كاربر ميتواند هر تعداد صفحه
جديد كه نيـاز داشته باشد ،به سند اضافه كند .تغيير پسزمينه صفحه طراحي در تنظيمات صفحه
از كادرمحاوره  Optionsامکانپذير است.
• تــوسط كادرمحـاوره  Insert Pageميتوانيد تعداد صفحات خود و همچنين يك صفحه را تغيير
ابعـاد داده و نوع كاغذ خود را تغيير دهيد.
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آزمون نظري
 -1در  CorelDRAWبراي مشاهده سندها از كدام منو استفاده ميشود؟
دLayout -
ﺝView -
بFile -
الفWindow -
 -2با كليک روي كدام گزينه در نوار ابزار استاندارد ميتوان يک صفحه جديد باز كرد؟
دPrint -
ﺝSave -
بNew -
الفOpen -
 -3براي نمايش صفحه طراحي به شکل افقي از كدام گزينه در نوار ويژگيها استفاده ميشود؟
دPortrait -
ب Paper Type -ﺝUnits -
الفLandscape -
 -4براي تغيير صفحه طراحي به شکل دلخواه از چه گزينهاي استفاده ميشود؟
بLandscape -
الفView-
دSwitch Page Orientation -
ﺝPortrait -
 -5براي تغيير واحد اندازهگيري صفحه طراحي از كدام گزينه در نوار ويژگيها استفاده ميشود؟
دPaper Type Size -
ﺝUnits -
بHeight -
الفWidth -

آزمون عملي
 -1يک سند با مشخصات زير ايجاد كنيد:
• يك صفحه طراحي براساﺱ واحد سانتيمتر در ابعاد  20 20ايجاد كنيد.
• سه صفحه جديد از طريق منوي  Layoutبه سند اضافه كنيد.
• از كادرمحاوره  ،Backgroundپسزمينه صفحه دوم را به رنگ زرد تغيير دهيد.
• نام صفحه سوم را به نامخانوادگي خود تغيير نام دهيد.
• از طريق پنجره  Scrapbooksيك تصوير به صفحه اول وارد كنيد.
• صفحه سوم را حذف كنيد.
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ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﺭ ﭼﻬﺎﺭﻡ

پس از مطالعه اين واحد كار از
فراگير انتظار ميرود كه:

ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲﺗﺮﺳﻴﻢ
ﺧﻄﻮﻁ ﻭ ﺍﺷﻜﺎﻝ

 -1بتواند اشکال ساده را رسم نمايد.
 -2نحوه انتخاب اشيا را بشناسد.
 -3با بهكارگيري نوار ويژگي ها ،تنظيمات
دلخواه را براي رسم شکل انجام دهد.
 -4براي رسم مسيرها از گرهها و اهرمها استفاده
نمايد.
 -5با ابزار  Shapeمسيرها را ويرايش كند.

زمان (ساعت)

نظري
4

 -6بتواند اشکال هندسي را به مسير تبديل كند.

عملي
10

 -7كاربر بتواند توسط اسکنر ،تصويري را
وارد نرمافزار كند.
 -8با ابزار بزرگ نمايي كار كند.
 -9خطوط راهنما را بشناسد و از آنها در
طراحي استفاده كند.
 -10صفحه شطرنجي را در صفحه طراحي
فعال كند.
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كليات

همانطوركه در واحدهاي كار قبل اشاره شد جعبه ابزار يكي از مهمترين بخشهاي نرمافزار به شمار ميرود.
اين نوار ابزار در سمت چپ محيط نرمافزار واقع شده اما شما ميتوانيد آن را در هر جاي از محيط نرمافزار
قرار دهيد ،كافي است روي خط دوتايي در باالي جعبه ابزار كليك كرده و آن را به نقطه موردنظر خود در
صفحه بكشيد.اگر به هر دليلي نوار جعبه ابزار در محيط نرم افزار فعال نيست ،با كليك راست و انتخاب گزينه
 View/Toolboxاز منوي ظاهر شده ميتوانيد آنرا ظاهر سازيد.
تمرين : 4-1يك روش ديگر براي دسترسي به جعبه ابزار را نام ببريد.
حال به معرفي ابزارهاي ساده ترسيم براي رسم شكلهاي هندسي و خطوط آزاد و منحنيها ميپردازيم.

 4-1رنگآميزي اشيا توسط پالت رنگ

براي رنگ كردن يك شئ ،ابتدا آن را در حالت انتخاب قرار داده و سپس با كليك روي يك رنگ دلخواه از
پالت رنگ ،شئ مورد نظر را از رنگ انتخابي پر كنيد .براي رنگآميزي خط دور يك شئ نيز كافي است بعد از
انتخاب شئ روي يكي از رنگهاي پالت كليك راست نماييد تا خط دور شئ را رنگ كنيد.
اگر ماوس را براي چند لحظه روي يك رنگ نگه داريد؛ طيفهاي مختلفي از آن رنگ براي شما نمايش داده
ميشود كه ميتوانيد از اين ليست يك رنگ را انتخاب كنيد (شكل .)4-1

شکل  4-1طيفي از رنگ زرد در پالت رنگ

نکته:هنگامي كه شکلي را انتخاب ميكنيد و رنگي را به آن اختصاص ميدهيد
براي تركيب آن با رنگ ديگر ،كليد  Ctrlرا پايين نگه داريد و روي رنگ ديگر
كليك كنيد .با هر بار كليك ،ده درصد از رنگ دوم به رنگ اوليه شئ انتخابي
اعمال ميشود (شکل .)4-2
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شکل  4-2تركيب رنگ زرد با رنگ سبز توسط كليد Ctrl

براي رنگ كردن يك شئ ،آن شئ حتم ًا بايد در حالت انتخاب باشد در غير اين صورت با كليك روي يك رنگ در پالت
رنگ ،كادرمحاوره UniformFillظاهر ميشود و به شما پيغام ميدهد كه آيا ميخواهيد رنگ پيشفرض نرمافزار را كه
حالت بدون رنگ ( )Noneاست؛ تغيير دهيد يا خير (شكل .)4-3با كليك دكمه OKحالت پيشفرض به رنگ انتخاب
شدهتغييرمييابد.

شکل  4-3كادرمحاوره Uniform Fill

 4-2ابزار مستطيل ()Rectangle Tool

اين ابزار يكي از سادهترين ابزارهاي رسم مستطيل و مربع است كه با كليك روي آيكن موجود در جعبه ابزار
انتخاب ميشود .پس از انتخاب اين ابزار كافي است در يك نقطه از صفحه كليك كنيد و سپس ماوس را
بكشيد تا يك مستطيل به ابعاد دلخواه رسم شود .براي رسم مربع كافــــي است كليد  Ctrlرا پايين نگه داريد
و مــــاوس را درگ كنيد تا مربع رسم شود (شكل .)4-4
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شکل  4-4نوار ويژگيها پس از انتخاب ابزار Rectangle

نکته :با دابلكليك روي ابزار مستطيل يك كادر به اندازه صفحه طراحي
روي صفحه ايجاد ميشود.
نکته :با پايين نگه داشتن كليد  Shiftدر هنگام رسم مربع يا مستطيل،
نقطهاي كه كليك كردهايد ،مركز شئ قرار ميگيرد.
همانطوركه در واحدكار اول اشاره شد با انتخاب هر ابزار ،نوار ويژگيها ( )Property Barخصوصيات ابزار يا
شئ انتخاب شده را نمايش ميدهد و توسط اين نوار تغييرات الزم در تنظيمات پيش فرض ابزار يا شئ مورد نظر
ايجادميشود.
تمرين : 4-2اگر در هنگام رسم مستطيل ،كليد تركيبي  Ctrl+Shiftرا پايين نگه داريد رسم مستطيل به چه
صورت خواهد شد؟
تمرين : 4-3شكلهاي زير را رسم كنيد.
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 4-3ابزار مستطيل سه نقطهاي ()3Point Rectangle

امكان رسم مستطيل را با زاويهاي كه به طور دستي مشخص ميشود ،فراهم ميكند .اين كار براي رسم سريع
يك مستطيل بدون چرخاندن آن است .اين ابزار در كنار ابزار مستطيل در يك گروه قرار دارد.
براي استفاده از اين ابزار آن را انتخاب كرده و در نقطهاي از صفحه ،كليك و سپس درگ كنيد تا يك خط با
هر زاويهاي كه ميخواهيد رسم شود؛ سپس ماوس را رها كنيد و بكشيد تا مستطيل نمايش داده شود؛ سپس
در نقطه مناسب كليك كنيد تا رسم مستطيل به اتمام برسد (شكل.)4-5

شکل 4-5رسم مستطيل سهنقطه اي

 4-4روشهاي انتخاب يك شئ

قبل از آنكه به ادامه مطلب بپردازيم بايد به يك نكته مهم و كاربردي اشاره كنيم و آن انتخاب شئ براي اعمال
تغييرات است .براي آنكه بتوان تغييراتي را روي يك شئ اعمال نمود بايد آن را در حالت انتخاب قرار داد ،يكي
از روشها كليك روي شكل است .در ادامه به بيان روشهاي ديگر نيز خواهيم پرداخت:
 4-4-1ابزار انتخاب ()Pick Tool
روش اول :روي هر شيئي كه كليك كنيد ،آن شئ در حالت انتخاب قرار ميگيرد .شئ انتخــاب شده توسط
اهرمهايي احـــاطه ميشود (مربعهاي كوچك سياه رنگ) و يك عـالمت × مركز شئ را نشــان ميدهد
(شكل .)4-6

شکل  4-6نمايش اهرمها در اطراف يك شئ
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روش دوم :در يك ناحيه مشخص در كنار شئ يا اشياي موردنظر كليك كنيد و ماوس را بكشيد تا در اطراف
شئ يك كادر فرضي ايجاد شود .اشيايي كه داخل اين كادر فرضي قرار گيرند ،انتخاب ميشوند و اشيايي كه بهطور
كامل داخل اين محدوده قرار نگيرند ،انتخاب نميشوند .استفاده از اين روش زماني مناسب است كه اشياي بسياري
در صفحه طراحي داريد و ميخواهيد همه آنها را در حالت انتخاب قرار دهيد.
تمرين : 4-4براي اطمينان از انتخاب تمامي اشيا چه راه كاري را پيشنهاد ميكنيد؟
نکته :براي انتخاب اشيايي كه كامل در محدوده انتخاب قرار ندارند ،كافي است
در هنگام كشيدن كادر فرضي كليد  Altرا پايين نگه داريد تا اشيايي كه بخشي
از آنها در محدوده انتخاب قرار گرفتند نيز انتخاب شوند.
تمرين: 4-5در استفاده از كادر فرضی انتخاب با پايين نگاه داشتن كليد  Shiftچه اتفاقی می افتد؟
روش سوم :براي انتخاب يكايك اشيا ،كليد  Shiftرا پايين نگه داريد ،سپس با ابزار انتخاب روي هر شئ يك بار
كليك كنيد؛ با اين روش اشيا يكي يكي انتخاب شده و به مجموعه انتخاب شما اضافه ميشوند.
نکته :براي خارج كردن يك شئ از حالت انتخاب از مجموعه اشياي انتخاب
شده ،كليد  Shiftرا پايين نگه داشته و روي شيئي كه در حالت انتخاب است،
كليك كنيد تا از حالت انتخاب خارج شود.
 4-4-2روشهاي انتخاب تمام اشيا
سه روش براي انتخاب همه اشيا وجود دارد:
 -1دابلكليك روي ابزار انتخاب ()Pick Tool
 -2استفاده از كليد تركيبي Ctrl+A
 -3استفاده از مسير Edit/Select All/Object
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نکته :در منوي  Edit/Select Allدو گـــزينه ديگر وجود دارد كه يکي براي انتخاب تمامي
خطوط راهنما ( )Guidelinesو ديگري براي انتخاب نوشتهها ( )Textاست.

 4-4-3عملکرد گزينه  Nudgeدر حركت اشيا
زمانيكه يك شئ در حالت انتخاب قرار دارد با فشردن كليدهاي جهتدار روي صفحه كليد ،شئ به يك مقدار ثابت
در صفحه حركت ميكند .براي تغيير مقدار حركت شئ ،با فشردن كليدهاي جهتدار به اين شكل عمل كنيد:
با انتخاب ابزار  ،Pick Toolهنگاميكه هيچ شيئي در حالت انتخاب نيست ،در نوار ويژگيها در كادر متني
 Nudge Offsetعدد دلخواه را با توجه به واحد اندازهگيري (در همين نوار گزينه  )Unitوارد كنيد و سپس كليد
 Enterرا فشار دهيد .حال زمانيكه شئ در حالت انتخاب است ،كليدهاي جهتدار ( )Arrow Keyرا در صفحه كليد
كليد فشار دهيد؛ شئ موردنظر با توجه به مقدار عدد وارد شده در كادر متني NudgeOffsetدر صفحه طراحي حركت
ميكند .براي تغيير مقدار NudgeOffsetمجددا ًبه همين شكل عمل كنيد.
تمرين Nudge Offset : 4-6صفحه طراحي خود را به  2ميليمتر تغيير دهيد و روي يك شئ تمرين كنيد،
سپس مجددا ً آن را به  1سانتيمتر تغيير دهيد.

شکل  4-7تنظيم  Nudge Offsetدر نوار ويژگيها برحسب ميليمتر

 4-4-4تغيير اندازه اشيا
هنگاميكه يك شئ در حالت انتخاب باشد ،توسط دستگيرههاي اطراف آن ميتوانيد اندازه شئ را تغيير دهيد.
براي اين كار پس از انتخاب شئ روي يكي از دستگيرهها كليك كرده و در جهت دلخواه براي كوچك يا بزرگ
كردن شئ ،ماوس را بكشيد تا شئ تغيير اندازه دهد (شكل .)4-5
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شکل  4-8تغيير اندازه شئ توسط اهرمهاي اطراف آن

تمرين : 4-7تأثير سه كليد تركيبي Ctrl ، Altو  Shiftرا در هنگام تغيير اندازه يك شئ بررسي كنيد.
 4-4-5دوران يا چرخش ()Rotate
اگر يك بار ديگر روي همان شئ انتخاب شده كليك كنيد ،دستگيرههاي اطراف شئ از شكل مربع كوچك
سياه رنگ به شكل پيكانهاي دو سويه تغيير پيدا ميكند .حالت اول براي تغيير اندازه يك شئ استفاده ميشود
و حالت دوم براي چرخش يك شئ حول مركز آن يا اريب (مورب) كردن آن به كار ميرود (شكل .)4-9

شکل4-9

نکته:مركز دوران يك شئ را ميتوانيد با ماوس گرفته و به نقطه دلخواه بکشيد .با اين
عمل دوران حول مركز جديد انجام ميشود.
در همه حال سه كليد  Ctrl ، Altو  Shiftهميشه تغييرات جديدي را بر نحوه كاركرد ابزار روي اشيا اعمال
ميكنند؛ پس بهتر است هميشه آنها را مورد آزمايش قرار دهيد.
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تمرين: 4-8يك مربع به ابعاد  10×10و يك مستطيل با ابعاد  7×5رسم كنيد.

 4-5ابزار بيضي ()Ellipse Tool

براي رسم بيضي و دايره از ابزار بيضي استفاده كنيد .تمامي موارد رسم آن مانند رسم يك مستطيل است اما در
نوار ويژگيها ( )Property Barتنظيمات اين ابزار نمايش داده ميشود (شكل  )4-10كه می توانيد ،تغييرات
مورد نظر خود را اعمال نماييد.

شکل  4-10نوار ويژگيهاي ابزار Ellipse

براي دسترسي سريع به اين ابزار ،از كليد ميانبر  F7يا زماني كه ابزار ديگري انتخاب شده ،در نقطه خالي در
صفحه طراحي كليك راست كنيد و گزينه  Create Object/Ellipseرا از منوي ظاهر شده برگزينيد تا اين ابزار
انتخاب شود.
 4-5-1ابزار قطاع Pie

با انتخاب اين گزينه در نوار ويژگيها ميتوانيد متناسب با زاويه داده شده يك برش بسته از بيضي ايجاد
كنيد.
 4-5-2ابزار كمان Arc

براي رسم يك كمان باز از بيضي ،از اين ابزار استفاده ميشود (شكل.)4-11

Arc

Pie
شکل  4-11حالتهاي مختلف رسم ابزار بيضي
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 4-6ابزار بيضيهاي سه نقطهاي

اين ابـزار همـراه ابزار بيـضي در جعبه ابزار در يـك گروه قرار دارنـد و روش رسم آن مانند رسم مستـطيل
سه نقطهاي ميباشد.
تمرين  :4-9شكلهاي روبه رو را رسم كنيد.

 4-7ابزار چندضلعي ()Polygon

براي رسم چندضلعيها از ابزار  Polygonاستفاده ميشود .كليد ميانبر اين ابزار حرف  Yروي صفحهكليد است
(شكل .)4-12

شکل  4-12ابزار چندضلعي

براي رسم چندضلعيها ابتدا ابـزار  Polygonرا انتـخاب و سپـس در نقطهاي از صفحه طراحي كليـك كنيد.
ماوس را بكشيد تا چندضلعي رسم شود .در نوار ويژگيها ميتوانيد تغييرات مورد نظر خود را اعمال كنيد
(شكل  .)4-13استفاده از كليدهاي  Ctrl ، Altو  Shiftرا براي ديدن نتايﺞ مختلف فراموش نكنيد.

شکل  4-13نوار ويژگي هاي ابزار Polygon
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تمرين  :4-10با استفاده از نوار ويژگيها يك مثلث 8 ،ضلعي و يك  12ضلعي رسم كنيد.
تمرين  : 4-11براي رسم يك مثلث چه تغييراتي را بايد در نوار ويژگيها ايجاد كرد؟

 4-8ابزار ستاره ()Star

در كنار ابزار چندضلعيها ،ابزار ديگري به نام  Star Toolوجود دارد كه براي رسم ستارهها ميتوان از آن استفاده
كرد .روش كار با اين ابزار مانند ابزار چندضلعي است ،فقط در نوار ويژگيها تعداد نقاط و پرهاي ستاره را
مشخص كرده ،سپس آنرا رسم كنيد (شكل .)4-14

شکل  4-14نوار ويژگي هاي ابزار Star

تمرين  :4-12شكلهاي زير را رسم كنيد.

 4-9ابزار ستارههاي تركيبي ()Complex Star

توسط اين ابزار ميتوانيد ستارههاي مركب يا تركيبي را رسم كنيد؛ مانند روش رسم يك ستاره ،بعد از انتخاب
ابزار مربوطه روي صفحه طراحي كليك كنيد ،ماوس را بكشيد و سپس رها كنيد .ستاره تركيبي با اندازه دلخواه
رسم ميشود .در نوار ويژگيها ميتوانيد با توجه به نقاط و تعداد پرهاي آن ستاره خود را تغيير دهيد.
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نکته:در هنگام استفاده از ابزار ستارهها ،بعد از انتخاب ابزار ،اعداد را در نوار
ويژگيها تغيير دهيد؛ اين اعداد ثبت ميشوند و به صورت اعداد پيشفرض سيستم
قرار ميگيرند .رسم ستارههاي بعدي براساس تنظيمات جديد انجام ميشود.
تمرين  : 4-13با استفاده از ابزار چندضلعي و ستاره مثلثهاي مختلفي رسم كنيد.

حالت های مختلف ستاره و ستاره تركيبی

 4-10ابزار كاغذ شطرنجي()Graph Paper

توسط اين ابزار ميتوانيد به سرعت يك شكل شطرنجي به شكل مربع يا مستطيل رسم كنيد .ابتدا ابزار را
انتخاب كنيد.در نوار ويژگيها تعداد رديف و ستونهاي آن را مشخص كنيد ،حال در يك نقطه كليك كنيد و
ماوس را بكشيد و در نقطه دلخواه رها كنيد .در اين صورت يك مستطيل شطرنجي ايجاد ميشود .براي رسم
يك شكل شطرنجي مربع شكل ،در حين كشيدن ماوس ،كليد  Ctrlرا پايين نگه داريد (شكل .)4-15

شکل  4-15رسم كاغذ شطرنجی مربع و مستطيل
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تمرين  : 4-14توسط ابزار Graph Paperيك صفحه شطرنجي در ابعاد  15 ×15رسم كنيد.

 4-11ابزار مارپيچ ()Spiral

ابزار ديگري كه در مجموعه ابزارهاي چندضلعي قرار دارد ،ابزار مارپيچ يا حلزوني شكل است .با استفاده از اين ابزار
ميتوانيد مسيرهاي مارپيچ دايرهاي شكل ايجاد كنيد ،اين ابزار امكان رسم دو حالت مارپيچ را براي شما فراهم ميكند.
پسازانتخابابزارمارپيچدرنقطهايازصفحه،كليككنيدوماوسرابكشيدتاشكلمارپيچرسمشودسپسماوس
را رها كنيد .استفاده از كليدهاي  Shiftو  Ctrlبه شما در رسم مارپيچها كمك ميكند (شكل.)4-16

شکل  4-16دو حالت رسم مارپيچ

 4-12ابزار Smart Drawing
اينابزاركهازنسخهقبلينرمافزار CorelDRAWبهليستابزارهااضافهشدهاست،اينامكانراميدهدتاتوسطماوس
به صورت دستي هر شكلي مانند مستطيل ،دايره و غيره را بكشيد و پس از رسم با اين ابزار ،نرمافزار CorelDRAWبه
طورخودكارآنرابهشكلهايهندسهاينزديكبهآنچهرسمكردهايد،تبديلميكند(شكل.)4-17

شکل  4-17رسم يك مستطيل توسط ابزار ترسيم هوشمند
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 4-13ابزار Smart Fill
در كنار ابزار ترسيم هوشمند ،ابزار ديگري به نام  Smart Fillوجود دارد كه با انتخاب آن و كليك روي هر
شئ ،آن شئ با توجه به رنگ انتخابي از ليست موجود در نوار ويژگي توسط آن رنگ پر ميشود؛ عالوه بر آن
از محل رنگآميزي شده يك شئ جديد ميسازد .توسط اين ابزار ميتوانيد محيط مشتركي را كه توسط چند
شكل ايجاد شده رنگآميزي كنيد يا يك كپي از محيط تهيه كنيد.
مثال :4-1
 -1ابتدا يك مستطيل رسم كنيد.
 -2سپس توسط ابزار مارپيچ روي مستطيل يك شكل حلزوني رسم كنيد.
 -3حال توسط ابزار  Smart Fillروي قسمتهاي مشترک اين دو شئ كليك كنيد .
 -4مشاهده ميكنيد قسمت مشترک توسط رنگ پرشده و يك شئ جديد ساخته ميشود(شكل.)4-18

شکل  4-18ايجاد شئ جديد و رنگآميزي آن توسط ابزار Smart Fill

تمرين  : 4-15چند شكل دايره و مستطيل رسم كنيد؛ به شكلي كه روي هم قرار گيرند ،سپس با ابزار
 Smart Fillآنها را رنگآميزي كنيد.
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 4-14ابزار ترسيم شکلهاي آماده

مجموعه ابزاري است كه به شما امكان ميدهد اشكالي را رسم كنيد كه ترسيم آنها به صورت دستي مشكل
و وقتگير است .به علت پركاربرد بودن اين اشكال ،نرمافزار  CorelDRAWآنها را به شكل آماده در يك
مجموعه ابزار ارائه داده است (شكل .)4-19

شکل  4-19مجموعه اشکال آماده در نوار ويژگيها

براي استفاده از اين مجموعه ابزار ،يكي از آنها را انتخاب كرده و در نقطهاي كليك كنيد و سپس ماوس را
بكشيد ،پس از رسم ،ماوس را رها كنيد.
در نوار ويژگيها ميتوانيد از ليست موجود يك شكل را انتخاب كرده و سپس آنرا ترسيم كنيد .اين مجموعه
شامل اشكال اصلي ( ،)Basic Shapeپيـكان ( )Arrow Shapesفلوچارت ( ،)Flowchart Shapesستاره
( )Star Shapesو نقل قول ( )Callout Shapesاست .با استفاده از گره لوزي شكل كه روي آنها به طور
خودكار ايجاد ميشود ،ميتوانيد اشكال را ويرايش كنيد (شكل .)4-20

شکل  4-20حالتهاي مختلف مجموعه ابزار شکلهاي آماده
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 4-15ترسيم با ابزارهاي خط

نرمافزار  CorelDRAWيكي از نرمافزارهاي كامل براي رسم خطهاي برداري است ،بنابراين ميتوانيد با
استفاده از ابزارهاي ترسيم خط موجود در جعبه ابزار خطهاي متنوعي را رسم كنيد .همچنين توسط اين ابزار
ميتوانيد خطوط صاف ،منحني ،شكسته ،شكل باز يا بسته را ايجاد كنيد (شكل .)4-21

شکل  4-21ابزارهاي رسم خطوط

ابزارهاي ترسيم خط در جعبه ابزار عبارتند از :ابزار ترسيم آزاد ( )Freehandمنحني بزيه ( ،)Bezierابزار رسانه
هنـري ( ،)Artistic Modeابـزار قلم ( ،)Penابـزار چندخطي ( ،)Polylineابـزار منحني سه نقطهاي
( ،)3D Point Curveابـزار خط اتصال( )Interactive Connectorو ابزار اندازه گذاري(.)Dimension
 4-15-1ابزار ترسيم خط با دست آزاد ()Freehand
اولين ابزار در مجموعه ابزارهاي ترسيم خط است و همانطور كه از نام آن پيداست براي رسم دستي و آزاد
خطوط در صفحه طراحي كاربرد دارد.
براي كار با اين ابزار ،ابتدا ابزار  Freehandرا از جعبه ابزار انتخاب كنيد؛ در نقطهاي از صفحه طراحي كليك
كنيد ،كليد ماوس را پايين نگه داريد و شروع به رسم خطوط كنيد؛ مانند اينكه با مداد طراحي به وسيله دست
روي يك صفحه كاغذ طراحي ميكنيد .در انتها كليد ماوس را رها كنيد (شكل .)4-22

شکل  4-22حالتهاي دست آزاد ()Freehand
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دقت ماوس در طراحي به اندازه مهارتي كه با دست طراحي ميكنيد ،نيست .طراحان حرفهاي براي رفع اين
مشكل از وسيلهاي به نام قلم نوري ( )Light Penاستفاده ميكنند كه در قسمت ابزار ترسيم خطوط هنري درباره
اين ابزار بيشتر توضيح خواهيم داد.
با ابزار  Freehandبه سه روش ميتوانيد خطوط را رسم كنيد:
 -2رسم خطوط راست يا مستقيم
 -1رسم خطوط شكسته

 -3رسم خطوط به صورت دستي

شکل  4-23سه حالت رسم خطوط توسط ابزار دست آزاد ()Freehand

روش اول در باال توضيح داده شد؛ حال دو روش ديگر را مورد بررسي قرار ميدهيم:
رسم خط راست :پس از انتخاب ابزار  Freehandدر نقطهاي از صفحه ،كليك كنيد ،سپس كليد چپ ماوس
را رها كنيد و ماوس را حركت دهيد تا مسير رسم خط راست را مشخص كنيد .اكنون در نقطه ديگري كليك
كنيد ،اين نقطه پايان خط راست است (شكل .)4-24

شکل  4-24روش رسم خطوط مستقيم
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رسم خط شکسته :براي رسم خطوط شكسته يا يك شكل بسته ،بعد از انتخاب ابزار در يك نقطه كليك
كنيد و ماوس را حركت دهيد و در نقطهاي ديگر دابل كليك كنيد .به همين شكل در طول مسير نقطه بعدي را
انتخاب و دابل كليك كنيد .در انتها در نقطه پاياني يكبار كليك كرده و ماوس را رها كنيد .با اين شيوه يك خط
شكسته مانند شكل  4-25ايجاد كردهايد .همچنين براي ايجاد يك شئ بسته ،نقطه پاياني را روي نقطه شروع
كليك كنيد .به اين ترتيب شئ رسم شده به يك شكل بسته تبديل ميشود.

شکل  4-25نمايش خط شکسته و يك شکل بسته

تمرين  : 4-16چه تفاوتي بين يك مسير باز و يك مسير بسته وجود دارد؟
تمرين  : 4-17براي اطمينان از بسته بودن يك مسير چه راهكاري را پيشنهاد ميدهيد؟
در ابزار ترسيم خطوط براي ايجاد مسير و اتصال خطوط ،از نقاطي به نام گره ( )Nodeاستفاده ميشود .براي
ويرايش گرهها از ابزار  Shape Toolاستفاده ميشود(در واحدكار بعدي به طور كامل درباره اين ابزار توضيح
خواهيم داد).
نکته :تمام اشيايي كه در نرمافزار  CorelDRAWرسم ميكنيد مانند مستطيل،
دايره ،چندضلعيها ،خطها و غيره ،توسط گرهها به هم متصل ميشوند و يك
شکل را ايجاد ميكنند .تمامي اين اشکال را مي توانيد با استفاده از ابزار
 Shape Toolاز جعبه ابزار ويرايش كنيد.
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تمرين  : 4-18شكلهاي زير را رسم كنيد.

 4-15-2ترسيم خط توسط ابزار Bezier

اين ابزار مهمترين و كاربرديترين ابزار رسم خط در مجموعه ابزار ترسيم خطوط ميباشد .با اين ابزار هم
ميتوانيد خطهاي راست ،منحني و شكسته رسم كنيد .تفاوت آن با ابزار دست آزاد در نوع رسم خطوط
ميباشد ،حال به بررسي روشهاي رسم خط توسط اين ابزار ميپردازيم:
حالت اول ،رسم خط شکسته :با انتخاب ابزار بزيه و كليك در يك نقطه ميتوانيد يك خط شكسته يا شكل
بسته ايجاد كنيد و تفاوت آن نسبت به ابزار دست آزاد به اين شكل است كه براي ادامه مسير خط ،هر بار يك
كليك كنيد و در نهايت براي پايان مسير كليد  Enterرا فشار دهيد (شكل .)4-26

شکل  4-26رسم خطوط شکسته توسط ابزار بزيه

حالت دوم ،رسم منحني :ابتدا ابزار بزيه را انتخاب كنيد ،سپس در يك نقطه كليك كنيد .درحاليكه كليد
ماوس را پايين نگه داشتهايد مجددا ً در نقطه ديگري كه مسير خط است ،كليك كنيد و ماوس را بكشيد تا
يك منحني رسم شود .حال براي ادامه يك مسير به همين شكل عمل كنيد .اگر بخواهيد در ادامه رسم يك
خط منحني ،يك خط راست (مستقيم) بكشيد بايد روي گره آخر دابلكليك كنيد و بعد رسم خط راست
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را ادامه دهيد .اين روش زماني استفاده ميشود كه ميخواهيد تركيبي از خطوط منحني و راست را با هم
ترسيم كنيد (شكل .)4-27

شکل  4-27رسم مسير توسط ابزار بزيه

نکته :هميشه براي ايجاد يك شکل بسته توسط ابزارهاي رسم خط ،نقطه پاياني
را روي نقطه شروع كليك كنيد تا شکل بسته شود.
در هنگام استفاده از ابزار بزيه و رسم خطوط منحني ،با كشيدن ماوس خطچينهاي پيكان داري ظاهر ميشود
كه به نام بازو يا اهرمهاي يك خط منحني معروف است .توسط اين اهرمها و ابزار  Shape Toolميتوانيد
خطوط خود را ويرايش كنيد( .در واحدكار بعدي در رابطه با اين موضوع به بحث بيشتري ميپردازيم).

تمرين  : 4-19شكلهاي زير را رسم كنيد.
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 4-15-3ابزار رسانه هنري ()Artistic Media
با استفاده از اين ابزار ميتوانيد خطوطي با جلوههاي هنري رسم كنيد .همينطور ميتوانيد اين جلوهها را به خط
دور هر شئ كه از قبل رسم شده است نيز اعمال كنيد.
با انتخاب ابزار رسانه هنري از مجموعه ابزار ،نوار ويژگيها مشخصات اين ابزار را نمايش ميدهد كه ليستي
از انواع جلوهها است (شكل .)4-28

شکل  4-28نوار ويژگي هاي ابزار رسانه هنري

شکلهاي از پيش تعيين شده ()Preset
انتخاب اين گزينه از نوار ابزار ويژگيها ،امكان ترسيم خط با استفاده از شكلهاي از پيش تعيين شده را براي
شما فراهم ميكند اما اگر بخواهيد اين جلوههاي هنري را به يك مسير (مستطيل ،دايره ،خط منحني و غيره)
اعمال كنيد ،ابتدا شكل خود را رسم كرده ،سپس آنرا در حالت انتخاب قرار دهيد .ابزار رسانه هنري را انتخاب
كرده و از نوار ويژگيها در ليست شكلهاي از پيش تعريف شده يكي را انتخاب كنيد .شكل انتخاب شده به
خط شما اعمال ميشود (شكل .)4-29
1

2
شکل  4-29نمونههايي از حالتهاي از پيش تعيين شده
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تمرين  : 4-20چند شكل هندسي و غيرهندسي رسم كنيد سپس خط دور آنها را توسط شكلهاي از پيش
تعيين شده تغيير دهيد.
ترسيم با قلممو ()Brush

انتخاب اين گزينه از ليست نوار ويژگيها خصوصيات قلمهاي از پيش تعريف شده را نمايش ميدهد .با اين
تفاوت كه در فهرست موجود ،نمونهها ،حالت قلممو و رنگي دارند (شكل .)4-30

شکل  4-30نمونههايي از حالت هاي قلم مو

ابزار اسپري رنگ ()Sprayer
انتخاب اين ابزار حالت يك اسپري رنگي را به قلم شما ميدهد كه ميتوانيد رنگها و شكلهاي موجود در
فهرست نمونه را به خط رسم شده اعمال كرده يا روي صفحه طراحي با اين اسپري رنگي ،خط يا شكلي را
رسم كنيد (شكل .)4-31

شکل  4-31حالتهاي اسپري رنگ
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نکته :براي دسترسي بيشتر به امکانات ابزار رسانه هنري ،از مسير
 Window/Dockersپالت  Artistic Mediaرا انتخاب كنيد ،مجموعه تمام
جـلوههاي اين ابزار در اين پالت قرار دارند ،شما ميتوانيد از اين پالت يك
جلوه را انتخاب و به يك خط اعمال كنيد.در پالت  Artistic Mediaميتوانيد
حـالت جديدي را بسازيد و به ليست پنجره اضافه كنيد يا جلوهاي را از ليست
حذف كنيد .براي اين كار كافي است جلوه را از فهرست انتخاب كنيد و
كليد  Deleteرا بفشاريد.

تمرين : 4-21شكل زير را رسم كنيد  ،سپس خط دور آنرا با گزينههاي قلممو تغيير دهيد.
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ابزار خوشنويسي ()Calligraphy
اين ابزار مانند يك قلم خوشنويسي عمل ميكند و به شما اين امكان را ميدهد كه پهنا و زاويه نوک قلم خود
را تنظيم كنيد .اگر با خوشنويسي آشنا باشيد ،ميتوانيد توسط اين ابزار مانند قلم خوشنويسي ،خطاطي كنيد
(شكل .)4-32

شکل  4-32رسم خطوط خوشنويسي توسط ابزار خوشنويسي ()Calligraphy

تمرين  : 4-22توسط ابزار خوشنويسي نام و نام خانوادگي خود را خطاطي كنيد.
ابزار قلم فشاري ()Pressure
اين ابزار فقط زماني اثر خود را نشان ميدهد كه سيستم كامپيوتر شما مجهز به يك قلم نوري ()Light Pen
باشد .با انتخاب اين گزينه ،اشارهگر ماوس شما به فشار حساس ميشود و با فشردن قلم ،رنگ بيشتري در
صفحه پخش ميشود .با قلم نوري ميتوانيد با مهارت بيشتر و كنترل بهتري خطوطي با ضخامتهاي مختلف
رسم كنيد.
 4-15-4ابزار قلم ()Pen
اين ابزار تركيبي ازابزار  Bezierو ابزار Tool Shapeاست .با استفاده از اين ابزار ميتوانيد در حين رسم خط ،گرهها
را هم ويرايش كنيد .به اين ترتيب كه گرهاي را اضافه يا حذف كنيد ،همچنين با استفاده از كليد  Ctrlميتوانيد در
حين رسم خط توسط اهرمهاي موجود ،شكل خطهاي خود را تغيير دهيد .طريقه استفاده از اين ابزار به اين صورت
است :ابزار  Penرا انتخاب كنيد و مانند ابزار بزيه خطي را رسم كنيد .در حين رسم خط ،زماني كه اشارهگر ماوس را
به خط نزديك ميكنيد ،اشارهگر ماوس تغيير شكل ميدهد و به شكل ابزار ShapeToolظاهر ميشود؛ در اين حالت
ميتوانيد خط را ويرايش كنيد (شكل.)4-33
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حذف گره از مسير

اضافه كردن گره به مسير
شکل  4-33رسم خط با ابزار Pen

تمرين  : 4-23شكل های زير را رسم كنيد.

 4-15-5ابزار ترسيم چندخطي ()Polyline
اين ابزار تركيبي از ابزار دست آزاد و بزيه است كه تركيبي از خطوط دست آزاد و خطوط صاف را به ما ميدهد
(شكل .)4-34

شکل  4-34روش رسم خط توسط ابزار Polyline
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 4-15-6ابزار منحني سه نقطهاي ()3 - Point Curve

به وسيله اين ابزار ميتوانيد به سرعت يك كمان رسم كنيد .ابتدا ابزار را انتخاب كنيد ،در يك نقطه كليك كنيد
و ماوس را بكشيد (كليد ماوس پايين باشد) حال در نقطه دلخواه ،ماوس را رها كنيد .اكنون نوع كمان خود را
مشخص كنيد ،سپس مجددا ً كليك كنيد (شكل .)4-35

شکل  4-35رسم منحني سه نقطه اي

 4-15-7ابزار اتصالدهنده تعاملي ()Interactive Connector
توسط اين ابزار ميتوانيد دو شئ را به هم متصل كنيد ،به صورتيكه بين آنها ارتباط به وجود آيد.
همچنين ميتوان از اين ابزار براي رسم جداول و چارتهاي آموزشي استفاده كرد.
قبل از انتخاب اين ابزار ،دو شئ رسم كنيد .حال اين ابزار را انتخاب و با ماوس روي يكي از اشيا كليك كنيد و
سپس ماوس را بكشيد و روي شئ دوم كليك كنيد .مشاهده ميكنيد كه اين دو شئ توسط يك خط كه ميتواند
خط راست يا شكسته باشد (از نوار ويژگيها آنرا مشخص كنيد) به هم متصل ميشوند  .بعد از اتصال ميتوان
اشيا را جابهجا كرد ،بدون اينكه اتصال آنها حذف شود (شكل .)4-36

شکل  4-36روش رسم يك چارت توسط ابزار اتصالدهنده تعاملي
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نکته:هنگام كشيدن ماوس از يك شئ به شئ ديگر ميتوانيد اتصال را به يکي از
سه بخش شئ انجام دهيد :گرهها ،وسط اضالع و لبه شئ.
همچنين ميتوانيد توسط ابزار  Shape Toolخط اتصال را ويرايش كنيد.
 4-15-8ابزار اندازهگيري ()Dimension Line Tool
اين ابزار براي اندازهگيري اشيا و ثبت اندازه در كنار شئ استفاده ميشود و كاربرد آن بيشتر در زمينه نقشهكشي
ساختمان و مهندسي ميباشد .وجود اين اندازهها در نقشهكشي اهميت دارد ،ولي شايد كمتر در كار گرافيكي
كه بيشتر ذوق هنري است ،استفاده شود .در هر صورت ميتوانيد توسط اين ابزار با توجه به تنظيمات نوار
ويژگيها اندازه دقيق اشيا را مشخص و ثبت كنيد.
پس از انتخاب ابزار در نقطه شروع اندازهگيري يك شئ كليك كنيد ،سپس ماوس را در جهت موردنظر كشيده
و در نقطه پايان اندازهگيري كليك كنيد ،سپس مجددا ً ماوس را حركت دهيد تا محل ثبت عدد و فاصله آن از
شئ مشخص شود و در محل موردنظر كليك كنيد (شكل .)4-37

شکل  4-37روش ثبت اندازه يك ضلع مستطيل توسط ابزار اندازهگيري

 4-16ابزار ويرايش مسيرها ()Shape Tool

اين ابزار مكمل مجموعه ابزارهاي ترسيم است و يكي از مهمترين و كاربرديترين ابزارها در نرمافزار
 CorelDRAWمحسوب ميشود .پس از رسم يك شئ مانند يك خط يا يك شكل هندسي و غير هندسي،
براي رسيدن به نتيجه مطلوب بهتر است با استفاده از ابزار  Shape Toolآن را ويرايش كنيد.
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در ادامه به طور مفصل با اين ابزار آشنا ميشويم:

هر شئ كه شامل خطوط و شكلهاي بسته هندسي و غيرهندسي است توسط گرهها ( )Nodeبه هم متصل

ميشود .وظيفه ابزار  Shape Toolاضافه كردن و حذف گرهها ،تبديل يك مسير راست به منحني و برعكس
است.
زماني كه با اين ابزار روي يك شئ كليك ميكنيد ،گرهها ( )Nodeظاهر ميشوند .حال ميتوانيد ويرايش
خطوط را شروع كنيد .با كليك روي يك گره ،در اطراف آن گره دو اهرم ظاهر ميشود كه ميتوانيد با حركت
اين اهرمها ،شكل يك مسير را تغيير دهيد (شكل .)4-38

شکل  4-38ويرايش خطوط با ابزار Shape

با انتخاب ابزار  ،Shape Toolنوار ويژگيها ،خصوصيات اين ابزار را نمايش ميدهد (شكل .)4-39

شکل  4-39نوار ويژگي هاي ابزار Shape
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 4-16-1اضافه و حذف كردن گرهها
ابزار  Shape Toolرا انتخاب كنيد .روي يك شئ مانند يک خط منحني كليك كنيد ،گرهها ظاهر ميشود .با
دابلكليك روي يك گره ميتوانيد آنرا حذف كنيد .براي اضافه كردن يك گره روي يك مسير ،بين دو گره
روي مسير دابلكليككنيد تا يك گره اضافه شود.
روش ديگر استفاده از عالمت  +براي اضافه و عالمت  -براي حذف گرهها ميباشد .اين گزينهها روي نوار
ويژگيها در هنگام استفاده از ابزار  Shape Toolفعال ميشوند (شکل.)4-40

شکل  4-40روش حذف و اضافه کردن گرهها

نكته:هنگامي كه با ابزار  Shape Toolروي يك گره كليك ميكنيد در اصل
آنرا انتخاب كردهايد ،گره در حالت انتخاب به شكل يك مربع كوچك توپر
است .همچنين ميتوانيد از روشهاي انتخاب يك شئ كه در مطالب پيشين
گفته شد ،براي انتخاب گرهها استفاده كنيد.
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 4-16-2اتصال و جدا كردن مسيرها ()Join Nodes
با استفاده از نوار ويژگيها ميتوانيد دو گره جدا از هم مانند گره شروع و پايان يك مسير باز را به هم متصل
كنيد  .در اين حالت شكل باز به يك شكل بسته تبديل ميشود.
براي اين كار ابتدا دو گره را انتخاب كرده ،سپس روي گزينه  Join Nodesدر نوار ويژگيها كليك كنيد تا
گرهها به هم متصل شوند و بر عكس اين عمل براي تبديل يك مسير بسته به يك مسير باز يا جدا كردن گره
مشترک در يك مسير ،گره مشترک را انتخاب كرده و روي گزينه  Break Curveدر نوار ويژگيها كليك كنيد
تا گرهها از هم جدا شوند (شكل .)4-41

شکل  4-41نحوه اتصال و جدا كردن مسيرها

 4-16-3تبديل منحني به خط و خط به منحني ()Line to Curve/Curve to Line
اين دو دكمه در نوار ويژگيها امكان تبديل يك خط صاف به منحني و برعكس را به شما ميدهد .براي تبديل
يك خط صاف به منحني ،ابتدا با ابزار Shape Toolروي يك گره كليك كنيد .در اين زمان دكمه
 Line to Curveدر نوار ويژگيها فعال ميشود ،روي اين گزينه كليك كنيد .دو اهرم روي خط شئ انتخاب
شده ظاهر ميشود .به اين صورت خط صاف انتخاب شده به يك منحني تبديل ميشود.
براي تبديل خط منحني به خط صاف به همين شكل ميتوان عمل نمود .ابتدا توسط ابزار  Shape Toolيك
گره از يك خط منحني را انتخاب كنيد ،دكمه  Curve To Lineفعال ميشود ،روي آن كليك كنيد ،خط منحني
به يك خط صاف تبديل ميشود.
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نکته:برای تبديل يك خط صاف به منحنی و بر عکس ،بايد گره پايانی يك
پاره خط را انتخاب كرد تا تغييرات اعمال شود.نرم افزار CorelDRAW
هميشه برای ايجاد اين تغيير نقطه پايانی را برای تبديل در نظر می گيرد
(شکل .)4-42

شکل  4-42تبديل منحني به خط
 4-16-4دكمه Reverse Curve Direction

با كليك روي اين دكمه در نوار ويژگيها ،ترتيب گرهها از شروع به پايان معكوس شده و نقطه شروع مسير به
نقطه پاياني تبديل ميشود و برعكس.

 4-16-5بسته شدن يك مسير به طور خودكار ()Auto-Close Curve
اگر مسير ايجاد شده باز باشد ،با كليك روي اين دكمه اين مسير باز به يك مسير بسته تبديل ميشود؛ به اين
شكل كه گره شروع و پايان به هم متصل ميشوند.
 4-16-6گزينههاي Smooth ،Cuspو Symmetrical

با ابزار Shape Toolگرهها را ميتوان به سه حالت ويرايش كرد .اين سه حالت اهرمها را مديريت ميكنند.

 -1گرههاي تيز()Cusp
با استفاده از دكمه  Cuspدر نوار ويژگيها ميتوانيد از اهرمهاي موجود در دو طرف يك گره به طور مستقل براي
جابهجايي استفاده كنيد و يك منحني را تغيير دهيد؛ به شكلي كه اهرمهاي دو سوي گره هيچ عكسالعملي نسبت
به هم نشان ندهند.
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 -2گرههاي نرم ()Smooth
با استفاده از اين حالت ،اهرمها به شكل يك االكلنگ عمل كرده و در امتداد گره با باال ،پايين كردن يكي از
آنها ،گره مقابل هم مخالف آن حركت مي كند.
 -3گره متقارن ()Symmetrical
اهرمهاي دو طرف يك گره كام ً
ال به شكل قرينه (آيينهاي) نسبت به هم عمل ميكنند به اين شكل كه اگر
يك اهرم را باال ،پايين ،كوچك يا بزرگ كنيد ،اهرم مقابل نيز به اين شكل عمل ميكند .با استفاده از اين گزينه
منحنيهاي نرم و متقارني به دست ميآيد (شكل .)4-43

متقارن() Symmetrical

نرم ()Smooth

تيز ()Cusp

شکل 4-43

تمرين  : 4-24توسط ابزارهای ترسيم خط موج های دريا را تصويرسازی كنيد(به شكل ساده).
 4-17فرمان Convert to Curve

براي ويرايش شكلهايي مانند دايره ،مستطيل ،چندضلعي و غيره با ابزار  Shape Toolبايد ابتدا آنها را به
منحني تبديل كرد ،در غيراينصورت امكان ويرايش مسير يك شكل امكانپذير نيست.
ابتدا شكل موردنظر را انتخاب كرده ،سپس از منوي  Arrangeفرمان  Convert to Curveرا انتخاب كنيد .شئ
انتخاب شده به يك منحني تبديل ميشود؛ همچنين ميتوانيد براي صدور فرمان  Convert to Curveاز كليد
تركيبي  Ctrl+Qهم استفاده كنيد (شكل .)4-44

شکل  4-44استفاده از فرمان Convert to Curveروي يك شئ
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تمرين  : 4-25سه شئ مستطيل ،دايره و چندضلعي رسم كنيد ،سپس يك كپي از آن ها گرفته و گروه دوم را
با فرمان  Convert to Curveبه منحني تبديل كنيد ،سپس با ابزار Shape Toolهر دو گروه را ويرايش كرده،

تغييرات و تفاوتها را بررسي كنيد.

 4-18فرمان Close Path
با استفاده از فرمان  Close Pathاز منوي  Arrangeميتوانيد يك مسير را از حالت باز به يك مسير بسته تبديل
كنيد .اين فرمان زماني فعال است كه يك مسير باز در حالت انتخاب باشد .اين فرمان داراي چهار حالت است
و ميتوانيد يكي از آن چهار حالت را براي بسته شدن يك مسير باز استفاده كنيد.

شکل 4-45

 4-19فرمان وارد كردن ()Import

از اين فرمان بيشتر براي وارد كردن تصاوير و عكسهايي استفاده ميشود كه در نرمافزارهاي نقشه
بيتي ( )bitmapمانند  Photoshopايجاد ميگردند مانند تصاويري با پسوند  gif، tiff، jpg، psdو
همچنين پسوندهايي كه توسط گزينه  Openامكان باز شدن آنها در نرمافزار نيست .براي دسترسي به
فرمان Importاز منوي Fileگزينه Importرا انتخاب كنيد (سريعترين روش ،استفاده از كليد تركيبي
 Ctrl+Iاست).
نکته:فرمان  Importفقط زمانی كه سندی باز باشد ،فعال می شود.
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روش سريع براي وارد كردن يك تصوير در نرمافزار  CorelDRAWبه اين صورت است كه در My Computer

تصوير موردنظر را انتخاب كرده و به داخل نرمافزار  CorelDRAWبكشيد و رها كنيد .تصوير موردنظر به طور

خودكار در يك صفحه جديد باز ميشود.
اگر گزينه  Importرا از منوي  Fileانتخاب كنيد ،كادرمحاوره Importباز ميشود .سند خود را از مسير
موردنظر انتخاب كنيد ،سپس روي گزينه  Importكليك كنيد .در كنار اشارهگر ماوس اطالعاتي ظاهر ميشود
كه مشخصات تصوير را نمايش ميدهد.

شکل 4-46

حال به دو حالت ميتوانيد تصوير را وارد كنيد:
 -1در نقطهاي از صفحه طراحي كليك كنيد؛ تصوير با اندازه اصلي خود ظاهر ميشود.
 -2در نقطهاي از صفحه طراحي كليك كنيد و كليد چپ ماوس را پايين نگه داريد و ماوس را بكشيد ت ا
يك كادر فرضي ظاهر شود .در حالت دلخواه مجددا ً كليك كنيد تا تصوير با ابعادي كه مشخص،
كردهايد وارد شود.
با اين روش ميتوانيد ابعاد تصوير را به دلخواه كوچك يا بزرگتر از ابعاد اصلي نماييد.
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نکته :بهتر است يك تصوير با ابعاد اصلي خود باشد (استفاده از حالت اول).
حال به بررسي گزينههاي موجود در كادرمحاوره  Importميپردازيم:
 :Full Imageبا انتخاب اين گزينه (انتخاب پيش فرض) تصوير به شكل اصلي خود ظاهر ميشود.
 :Cropبا انتخاب اين گزينه ،كادرمحاوره Crop Imageبازميشودوقبل از وارد كردن تصوير ميتوانيد
تصوير انتخاب شده را به دلخواه برش دهيد (شكل .)4-47

شکل 4-47

 :Resampleتوسط اين گزينه ميتوانيد قبل از وارد كردن تصوير ،ابعاد و كيفيت تصوير را تغيير دهيد (شكل
.)4-48
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شکل  4-48كادرمحاوره Resample Image

تمرين :4-26
 -1يك تصوير را با روشهاي گفته شده به صفحه طراحي خود وارد ( )Importكنيد و مورد بررسي
قرار دهيد.
 -2يك لوگو مجله يا روزنامه را اسكن كرده و سپس به صفحه طراحی خود وارد كنيد و توسط
ابزارهای ترسيم آن را بازسازی كنيد.

 4-20صادر كردن ()Export

هرگاه بخواهيد يك شئ يا يك سند را كه در محيط نرمافزار  CorelDRAWساخته شده است در نرمافزارهاي
ديگري مانند  Photoshopاستفاده كنيد ،بايد پسوند آن را تغيير دهيد .براي اين كار از گزينه  Exportاستفاده
كنيد .
مراحل صادر كردن يك شئ يا سند
 -1پس از آنكه طـرح خود را در نــرمافزار  CorelDRAWطراحي كرديد ،در منوي  Fileروي گزينه
 Exportكليك كنيد.
 -2نامي را براي آن انتخاب كنيد يا نام پيشفرض را بپذيريد.
 -3سپس از كادر بازشو  Save as typeنوع پسوند موردنظر را براي صادر كردن انتخاب كنيد .درمراحل بعد
بايد با توجه به انتخاب پسوند ،تنظيمات خود را براي صادر كردن انجام دهيد.
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نکته :معمو ً
ال براي صادر كردن ،بيشتر از پسوند  jpg ،psdو tiffاستفاده ميشود.
در واحدهاي كار بعدي درباره پسوندها توضيحات بيشتري خواهيم داد.
گزينه Selected onlyبه شما اين امكان را ميدهد كه فقط شئ انتخاب شده را صادر كنيد .همچنين اين گزينه
در فرمان  Save asنيز موجود است و ميتوانيد فقط بخشي از طرح خود را انتخاب و ذخيره كنيد.

شکل  4-49انتخاب گزينه Selected only

مثال :4-2
صادر كردن يك شئ با پسوند  tiffرا كه يك پسوند مناسب براي چاپ است ،مورد بررسي قرار ميدهيم.
 -1شيئي را در حالت انتخاب قرار دهيد.
 -2از منوي  Fileگزينه  Exportرا انتخاب كنيد تا كادرمحاوره  Exportظاهر شود.
 -3از كادر بازشو  Save as typeپسوند  tiffرا انتخاب كنيد.
 -4حال روي گزينه  Exportكليك كنيد تا كادرمحاوره  Convert to Bitmapظاهر شود.
 -5ابعاد تصوير را ميتوان در قسمت  Image Sizeمشخص كرد (بهتر است بهصورت پيشفرض باشد).
-6توسط كادر Resolutionكيفيت تصوير را براي چاپ  300 dpiتنظيم كنيد.

شکل  4-50كادرمحاوره Convert to Bitmap
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گزينههاي ديگر را بدون تغيير بپذيريد و روي دكمه  OKكليك كنيد (شكل .)4-50
با كليك روي دكمه  OKمجددا ً كادر ديگري باز ميشود كه بهتر است به طور پيش فرض آن را بپذيريد و روي
دكمه  OKكليك كنيد .به اين شكل شئ انتخاب شده با پسوند  tiffذخيره ميشود.

 4-21وارد كردن تصوير از طريق اسکنر

براي وارد كردن تصوير از اسكنرها يا دوربينهاي ديجيتال ،از منوي  Fileگزينه  Acquire Imageو سپس گزينه
 Select Sourceرا انتخاب كنيد .اين گزينه منبع وارد كردن تصوير ميباشد كه ميتواند يك دوربين ديجيتال
باشد ،گزينه Acquire Imageبراي استفاده از اسكنر متصل به كامپيوتر شما است (شكل .)4-51

شکل  4-51مسير گزينه Acquire Image

 4-22ابزار بزرگ نمايي ()Zoom

ابزار بزرگ نمايي يا ( Zoom Toolكليد ميانبر  )Zيكي از ابزارهاي پركاربرد در حين طراحي است كه براي
بزرگ نمايي و كوچك نمايي صفحه طراحي مورد استفاده قرار ميگيرد .با انتخاب ابزار  ،Zoomنوار ويژگيها
تنظيمات ابزار  Zoomرا نمايش ميدهد.
 4-22-1روشهاي استفاده از ابزار Zoom

با انتخاب ابزار  Zoomاشارهگر ماوس به شكل يك ذرهبين ظاهر ميشود .به طور پيشفرض با كليك روي
صفحه طراحي عمل بزرگ نمايي ( )Zoom Inو با كليك راست عمل كوچك نمايي ( )Zoom Outانجام
ميشود .ميتوانيد با انتخاب ابزار  Zoomاز تنظيمات نوار ويژگيها هم براي بزرگ نمايي يا كوچك نمايي
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استفاده كنيد؛ همچنين ميتوانيد از كليدهاي ميانبر براي اين منظور بهره ببريد.
 :F2ابزار  Zoomرا براي يك بار استفاده فعال ميكند.

 :F3باعث كوچك نمايی در صفحه می شود.
 :F4باعث نمايش تمام اشياي موجود در سند ميشود.
 :Shift+F2فقط روي شئ انتخاب شده بزرگنمايي ميكند.
 :Shift+F4بزرگنمايي در اندازه صفحه طراحي
گزينه هاي موجود در نوار ويژگيها ( )Property Barبه اين شرح است:
 :Zoom Levelsبا وارد كردن يك عدد در كادر متني به صورت درصد ،بزرگ نمايي انجام ميگردد.
 :Zoom Inذرهبين با عالمت مثبت كه بزرگ نمايي را انجام ميدهد.
 :Zoom Outذرهبين با عالمت منفي كه كوچك نمايي را انجام ميدهد.
 :Zoom to Selectedشئ انتخاب شده را بزرگ نمايي ميكند.
 :Zoom to All Objectsبزرگ نمايي روي تمام اشياي موجود در محيط نرمافزار انجام ميشود.
 :Zoom to Pageبزرگ نمايي به اندازه صفحه طراحي است.
 :Zoom to Page Widthبزرگ نمايي به اندازه عرض صفحه است.
 :Zoom to Page Heightبزرگ نمايي به اندازه ارتفاع صفحه است.
 4-22-2استفاده از ابزار دست ()Hand Tool
زماني كه عمل بزرگ نمايي را انجام دادهايد ،تمام صفحه قابل مشاهده نخواهد بود .بنابراين براي پيمايش در
صفحه ميتوانيد از اين ابزار استفاده كنيد.
نکته :روش ديگر پيمايش در صفحه طراحي استفاده از كليد ميانبر Nميباشد .با
فشردن اين كليد نمايي از صفحه كار شما در گوشه سمت راست محيط نرمافزار ظاهر
ميشود و با حركت ماوس ميتوانيد به نقطه مورد نظر پيمايش كنيد (شکل.)4-52
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شکل  4-52استفاده از كليد ميانبر N

 4-23حالتهاي نمايش تصوير ()View

حالتهاي مختلفي براي نمايش يك صفحه طراحي در نرمافزار  CorelDRAWوجود دارد ،برخي حالتها
براي نمايش سريع صفحه بدون توجه به كيفيت نمايش استفاده ميشوند .روشهاي ديگر ،صفحه طراحي را با
باالترين كيفيت نمايش ميدهند .روش انتخاب نمايش صفحه بستگي به نوع كار شما دارد اما حالت پيشفرض
نرمافزار ،حالت نمايش  Enhancedاست .براي دسترسي به اين حالتهاي نمايش ،ميتوانيد از منوي View
يكي از حالتهاي نمايش را انتخاب كنيد.
 4-23-1حالت نمايش قاب سيمي()Wireframe
در اين حالت فقط خطوط نازک اطراف شئ نمايش داده ميشود و از رنگ ،سايهها و جلوهها خبري نيست و
تصاوير  Bitmapبه شكل خاكستري نمايان ميشود (شكل .)4-53

شکل  4-53حالتهاي مختلف نمايش
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 4-23-2حالت نمايش Normal

در اين حالت تمام مشخصات خط دور ،الگوهاي رنگي و جلوهها به همان صورتي كه آنها را ايجاد كردهايد،
نمايش داده ميشوند و فقط جلوه هموار شده در حالت  Enhancedرا ندارد.

شکل  4-54حالت نمايش Normal
 4-23-3حالت نمايش Draft

با انتخاب اين حالت ،كيفيت نمايش بين حالت  Wireframeو حالت  Enhancedكه باالترين كيفيت است،
نمايش داده ميشود .در اين حالت نيز بعضي از الگوهاي رنگ نمايش داده نميشوند و تصاوير  Bitmapبا
كيفيت كمي ظاهر ميشوند (شكل .)4-55

شکل  4-55حالت نمايش Draft
 4-23-4حالت نمايش Enhanced

در اين حالت ،تمام اشيا با بهترين كيفيت نمايش داده ميشوند .تمام رنگها ،جلوهها و نرمي خطوط نمايش
داده ميشود و همچنين حالت نمايش پيشفرض نرمافزار نيز ميباشد (شكل .)4-56
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شکل  4-56مقايسه حالت نمايش  Enhanceو Normal

همچنين تأثير حالتهاي نمايش را فقط در نمايشگر مشاهده ميكنيد و در خروجي سند تأثيري ندارد.
سﺆال  : 4-1در چه حالت نمايشي ،اشيايي را كه در زير هم قرار گرفتهاند ،ميتوانيم مشاهده
كنيم؟
در كدام حالت نمايش فونتها و خطوط به صورت نرم و بدون دندانه ديده ميشود؟
نکته :با استفاده از كليد تركيبي  Shift+F9ميتوانيد بين دو حالت
نمايش جابهجا شويد.
نکته :در حالتهاي  Wireframeو  ،Simple Wireframeنرمافزار
 CorelDRAWسريعتر كار ميكند

 4-24خطكشها و تنظيمات آنها ()Rulers

به طور معمول از خطكشها براي اندازهگيري استفاده ميشود و بهصورت افقي و عمودي در محيط نرمافزار
قرار گرفتهاند.
خطكشها را ميتوان از محل قرارگيري فعلي آنها جابهجا كرد ،كافي است كليد  Shiftرا پايين نگه داريد،
سپس ماوس را به محل تالقي خطكشها ببريد ،كليك كنيد و بكشيد؛ به اين صورت ميتوانيد خطكشها را
در هر جايي از محيط نرمافزار قرار دهيد (شكل .)4-57
92

پيمانهمهارتي:كاربرCorelDRAW
واحدكار چهارم  :توانايي ترسيم خطوط و اشکال

شکل  4-57جابهجايي خطكشها در صفحه

محل تالقي خطكشها نقطه صفر خطكش است كه ميتوانيد آنرا تغيير دهيد و به محل موردنظر منتقل كنيد.
كافي است با ماوس در محل تالقي خطكشها كليك كنيد و بكشيد؛ در اين صورت خطچينهاي افقي و
عمودي ظاهر ميشوند .هر جا ماوس را رها كنيد آن نقطه موقعيت صفر جديد خطكش است (شكل .)4-58

شکل  4-58تغيير نقطه صفر خطكشها

نکته :براي بازگشت به حالت پيشفرض كافي است روي محل تالقي خطكشها
دابلكليك كنيد تا نقطه صفر به حالت پيشفرض برگردد.
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 4-24-1تعيين واحد اندازهگيري

به اين منظور ميتوانيد (در واحد كار سوم شرح داده شد) در نوار ويژگيها توسط گزينه  Unitsواحد
اندازهگيري را مشخص كنيد.

 4-24-2تنظيمات خطكشها
براي دسترسي سريع به تنظيمات خطكش ،روي خطكش كليك راست كرده و گزينه  Ruler Setupرا انتخاب
كنيد ،از منوي  Tools/Options/Documentنيز ميتوانيد به اين تنظيمات دسترسي پيدا كنيد .در اين كادر
محاوره ،ميتوانيد تنظيمات پيشفرض خطكش را تغيير دهيد (شكل .)4-59

شکل  4-59تنظيمات خطكش در كادرمحاوره Options

 4-25خطوط راهنما ()Guidelines
خطوط راهنما همانطوركه از نام آنها پيداست ،خطوطي هستند براي كمك به طراحي يا چيدن اشيا در
صفحه طراحي به طوري كه كار با آنها طراحي را براي شما سريعتر و دقيقتر ميكند.اين خطوط فقط در
صفحهنمايش مشاهده ميشوند و در چاپ سند ظاهر نميشوند.
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براي فعال شدن خطوط راهنما در صفحه ،گزينه  Guidelineرا از منوي  Viewانتخاب كنيد .براي دسترسي
سريع و آسان به اين خطوط راهنما كافي است با ماوس روي خطكشهاي افقي و عمودي كليك كنيد و سپس
به سمت صفحه طراحي بكشيد ،با اين كار يك خط راهنما به رنگ آبي (رنگ پيشفرض) ظاهر ميشود زماني
كه روي خطوط راهنما كليك كنيد ،خطوط راهنما به حالت انتخاب درميآيد (به رنگ قرمز مشاهده ميشوند).
خطوط راهنما يكي از كاربرديترين امكانات در نرمافزارهاي گرافيكي هستند.
نکته :خطوط راهنما تمام خصوصيات يك شئ در  CorelDRAWرا دارا است به
اين معني كه شما ميتوانيد خطوط راهنما را جابهجا كنيد ،رنگ آنها را به دلخواه
تغيير دهيد ،آنها را بچرخانيد و در نهايت آنها را پاك كنيد .براي اين كار كافي
است خطوط راهنما را مانند يك شئ انتخاب كرده و تغييرات را بر آنها اعمال كنيد.

 4-25-1تنظيمات خطوط راهنما

براي تنظيمات خطوط راهنما و دسترسي به كادرمحاوره  ،Guidelinesروي خطكش يا خطكشها كليك

راست كرده و گزينه  Guideline Setupرا انتخاب كنيد .كادرمحاوره Guidelinesظاهر ميشود.
در اين كادرمحاوره از ليست سمت چپ گزينه  Horizontalاز زير شاخه Guidelinesرا انتخاب كنيد تا خطوط
راهنماي افقي را تعريف و تنظيم كنيد .در سمت راست در كادر عددي ،عدد موردنظر را وارد كنيد و روي دكمه
 Addكليك كنيد تا عدد موردنظر را ثبت كند .به همين شكل براي اضافه كردن خطوط راهنما اعداد را برحسب
واحد اندازهگيري در كادر متني وارد كنيد؛ روي دكمه  Addكليك و در نهايت روي دكمه  OKكليك كنيد تا
خطوط راهنماي افقي در صفحه طراحي ايجاد شوند .براي ايجاد خطوط راهنماي عمودي به همين شكل عمل
كنيد .فقط بايد از زير شاخه  Guidelinesگزينه  Verticalرا انتخاب كنيد.
دكمه  :Moveبراي تغيير يك عدد در ليست اعداد ،عدد موردنظر خود را در ليست اعداد انتخاب كنيد و سپس
عدد جديد را در كادر متني وارد نماييد .به اين ترتيب دكمه  Moveفعال ميشود .روي آن كليك كنيد تا عدد
جديد جايگزين عدد قبلي شود.
گزينه  :Deleteاين گزينه براي پاک كردن اعداد ثبت شده در ليست اعداد استفاده ميشود ،كافي است عدد
خود را از ليست اعداد انتخاب كرده و روي اين دكمه كليك كنيد تا آن عدد از ليست شما پاک شود.
 :Clearبراي حذف يكباره اعداد موجود در ليست اعداد ،روي دكمه  Clearكليك كنيد ،به اين صورت تمام
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خطوط راهنما حذف ميشوند .روش ديگر براي حذف تمام خطوط راهنما از صفحه طراحي اين است كه

روي يكي از آنها كليك كنيد ،سپس كليد تركيبي ) Select All) Ctrl+Aرا فشار دهيد؛ تمام خطوط راهنما

انتخاب ميشوند ،سپس كليد  Deleteرا فشار دهيد تا تمام خطوط راهنما حذف شوند (شکل .)4-60

شكل  4-60تنظيمات خطوط راهنما در كادرمحاوره Options

نكته :با دابلكليك روي خط راهنماي موجود در کادرمحاوره خطوط راهنما
( )Guidelinesظاهر ميشود.
گزينه  :Guidesتوسط اين بخش ميتوانيد خطوط راهنماي موجود در صفحه طراحي خود را كه به صورت
افقي و عمودي هستند ،با يك زاويه مشخص به شكل مورب تبديل كنيد يا مقادير جديد را وارد كرده و روي
دكمه  Addكليك كنيد تا يك خط راهنماي مورب ثبت شود.
گزينه  :Presetsاين گزينه به شما كمك ميكند تا صفحه طراحي خود را توسط خطوط راهنما بهتر كنترل
كنيد و انتخاب گزينه  User Defined Presetsتنظيماتي براي صفحهآرايي مجالت و كتب در اختيار شما قرار
ميدهد که ميتوانيد از اين بخش استفاده کنيد .البته براي استفاده از اين بخش در صفحهآرايي نياز به اطالعات
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كافي درباره مبحث صفحهآرايي است .بهتر است اين گزينه را به همان حالت پيشفرض نرمافزار بپذيريد.
 4-25-2تنظيم رنگ خطوط راهنما

از منوي  Toolsگزينه  Optionsرا انتخاب كنيد تا كادرمحاوره  Optionsباز شود .از زيرشاخههاي آن گزينه

 Guidelinesرا انتخاب كنيد؛ حال ميتوانيد در اين بخش رنگ پيشفرض خطوط راهنما را تغيير دهيد.
 :Snap to Guidelinesبا انتخاب اين گزينه خطوط راهنما حالت آهنربايي پيدا ميكنند به شكلي كه هر شئ
را كه نزديك خطوط راهنما ببريد آن را مانند آهنربا به خود جذب ميكند .فعال بودن اين گزينه در بيشتر
مواقع در طراحي به شما كمك ميكند .براي غيرفعال شدن اين حالت ميتوانيد از منوي  Viewگزينه Snap to
 Guidelinesرا از حالت انتخاب خارج كنيد .فعال يا غيرفعال بودن اين گزينه به نوع كار بستگي دارد .گزينه
 Snap to Guidelinesدر نوار ويژگيها ( )Property Barنيز موجود است (شكل .)4-60
براي آنكه خطوط راهنما در صفحه طراحي شما جابهجا نشده يا تغييري در آن ايجاد نشود ،روي خطوط راهنما
كليك كنيد تا انتخاب شود؛ سپس در نوار ويژگيها روي دكمه قفل كليك كنيد .در اين حالت خطوط راهنماي
انتخاب شده قفل ميشوند و ديگر قابل ويرايش نيستند .براي خارج كردن يك خط راهنما از حالت قفل ،روي
آن كليك راست كرده و گزينه  Unlock Objectرا از منوي ظاهر شده انتخاب كنيد.
 :Snap to Objectsبا فعال شدن اين گزينه اشيا هم نسبت به يكديگر حالت آهنربايي پيدا ميكنند كه در بيشتر
مواقع مزاحم طراحي است و مفيد واقع نميشود .بهتر است اين گزينه غيرفعال باشد.
 :Dynamic Guidesبا فعال شدن اين گزينه خطوط راهنماي پويا به حالت روشن يا خاموش در رسم اشكال
دقيقتر به شما كمك ميكنند.

 4-26صفحه شطرنجي ()Grid

صفحه شطرنجي ،متشكل از خطهاي افقي و عمودي غيرقابل چاپ و به شكل صفحه مشبك است كه در
مرتب كردن اشيا و رسم دقيق شكلهاي هندسي و غيره به ما كمك ميكند .براي فعال شدن صفحه شطرنجي
( )Gridاز منوي  Viewگزينه  Gridرا انتخاب كنيد.
 4-26-1تنظيمات Grid

براي انجام تنظيمات دقيقتر ،كادرمحاوره  Optionsرا باز كنيد .براي باز شدن اين كادر محاوره چند روش
وجود دارد كه سريعترين آنها اين است كه روي خطكش كليك راست كرده و گزينهGrid Setup....
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را انتخاب كنيد (شكل .)4-61

شکل  4-61تنظيمات  Gridدر كادرمحاوره Options

گزينههاي مربوط به كادرمحاوره  Optionsبه اين شرح هستند:
 :Frequencyبا انتخاب اين دكمه راديويي خطوط در يك فاصله مشخص ظاهر ميشوند.
 :Spacingبراي تنظيم فاصله بين خطوط براساس يك مقدار عددي مشخص استفاده ميشود.
 :Show gridنمايش خطوط شطرنجي را فعال ميكند.
 :Show grid as linesبراي نمايش خطوط شطرنجي به شكل خطهاي ممتد استفاده ميشود.
 :Snap to gridبراي فعال شدن حالت آهنربايي خطوط شطرنجي است.
 :Show grid as dotsخطوط شطرنجي را به صورت نقطهچين نمايش ميدهد.

 4-27اطالعات آماري سند ()Document info

براي اطالع از مشخصات كامل فايل خود اعم از ابعاد ،كيفيت ،رنگهاي بهكار رفته و موارد ديگر ،از منوي File

گزينه  Document infoرا انتخاب كنيد تا تمام اطالعات فايل شما در اين كادرمحاوره ثبت شود كه ميتوانيد
آنرا ذخيره يا چاپ كنيد.
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واژهنامه
كمان
ابزار رسم خطوط با جلوه هاي هنري
جدا كردن
قلمخوشنويسي
منحني
تيز
بيضي
كاغذشطرنجي
اتصال دادن
تنظيم اندازه جابهجايي يك شئ با كليدهاي جهت دار
ابزار انتخاب
قطاع
چندضلعي
نوار ويژگي ها
مستطيل
معكوس
چرخش
نرم
مارپيچ
متقارن
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Arc
Artistic Media Tool
Break
Calligraphy
Curve
Cusp
Ellipse
Graph Paper
Join
Nudge Offset
Pick Tool
Pie
Polygon
Property Bar
Rectangle
Reverse
Rotate
Smooth
Spiral
Symmetric
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خالصه مطالب
• براي رسم مستطيل و مربع از ابـزار  ،Rectangleرسم بيضي و دايره ،قطاع و كمـان از ابـزارEllipse

رسم چندضلعي از ابـزار  ،Polygonرسم ستـاره از ابـزار ، Starرسم مارپيـچ از ابـزار  Spiralو
رسم يك صفحه شطرنجي از ابزار  Graph Paperاستفاده ميشود.
• با ابزار انتخاب ( )Pick Toolمي توان اشيا را انتخاب نمود.
• ابزار  Smart Drawingاين امكان را ميدهد تا به صورت دست آزاد يك شكل دلخواه رسم كنيد،
سپس شكل رسم شده به شكل هندسي نزديك به آن تبديل مي شود.
• با ابــزار  Smart Fillو كليك روي يك شئ ،آن شئ از رنگ انتخابي نوار ويژگـيها پر ميشود و
عالوه بر آن يك شئ جديد نيز ساخته ميشود.
• ابــزار ترسيـــم اشكال آماده شـامل اشكال اصلي ( ،)Basic Shapeاشكال پيكان () Arrow Shape
فلوچارت ( ،)Flowchart Shapeستاره ( )Star Shapeو نقل قول ( )Callout Shapesاست.
• ابـزارهاي تــرسيم خط در جعبه ابـزار عبــارتند از :ابـزار ترسيم آزاد ( ،)Freehandمنحني بـزيـه
( ،)Bezierابـزار رسانه هنري ( ،)Artistic Modeابـزار قلم ( ،)Penابـزار چندخطي (، )Polyline
ابـزارمنحني سه نقطهاي ( ،)3D Point Carveخط اتصال ( )Interactive Connectorو ابـزار
اندازهگذاري (.)Dimension
• پس از رسم يك خط براي رسيدن به نتيجه مطلوب بهتر است آن را با ابـزار  Shapeويرايش كنيد .
• تبديل منحني به خط و خط به منحني با فرمانهاي Line to Curve/Curve to Lineامكانپذي ر
است.
• براي ويرايش شكلهايي مانند دايره ،مستطيل ،چندضلعي و غيره با ابـزار  Shape Toolبايد ابتـدا
آنها را به منحني (منوي  Arrangeفرمان )Convert to Curveتبديل كرد.
• با استفاده از فرمان  Close Pathاز منوي  Arrangeميتوانيد يك مسير باز را به مسير بسته تبديل
كنيد.
• تـوسـط گـزينه  Importميتوانيد تصاويـري با پسـوندهـاي مختلف را به محيـط نـرمافـزار
 CorelDRAWوارد كنيد .همچنين ميتوانيد توسط فرمان  Exportشئ برداري را به صورت يك
تصوير نقشه بيتي از نرمافزار صادر و ذخيره كنيد.
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• توسط ابزار  Zoomميتوانيد در صفحه طراحي روي اشيا بزرگ نمايي يا كوچك نمايي كرده و از
امكاناتي كه در اختيار شما قرار ميدهد ،استفاده كنيد.

• نـرمافـزار  CorelDRAWحالتهاي نمايش مختلفي مانند
 Enhancedبراي نمايش اشيا در محيط نـرمافزار دارد.
• از خطكشها براي اندازهگيري دقيق در ترسيم اشيا و صفحه طراحي استفاده ميشود.
• خطـوط راهنما به سه شكل افقي ،عمودي و مورب در محيط نرمافزار ايجاد ميشود كه براي
طراحي دقيق ميتوانيد از اين خطوط راهنمـا استفاده كنيد .همچنين براي تـرسيم اشياي هنـدسي
و غيرهنـدسي ميتوانيد از صفحه شطرنجي استفاده كنيد.
• از خاصيت  Snapبراي حالت چسبندگي در خطوط راهنما و صفحه شطرنجي ميتوان استفاده
كرد.
• گزينه  Document Infoدر منوي Fileاطالعات كاملي از مد رنگي ،تعداد اشيا ،كيفيت و غيره از
سند ارائه ميدهد.

 Normal ،Draft ،Wireframeو

آزمون نظري
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آزمون نظری
 -1نام ابزار انتخاب ( ) چيست؟

ب-
الفPick -
 -2براي انتخاب اشياي غيرمجاور از كليد  ...............استفاده ميشود.
دAlt -
جShift+Ctrl-
بShift-
الفCtrl-
 -3نگه داشتن كليد Altدر زمان دوران چه تأثيري دارد؟
الف -شكل را چرخانده و تغيير اندازه ميدهد.
ب -شكل را چرخانده و مايل ميكند.
ج -موجب چرخش شكل در زواياي  90 ،45و  180درجه ميشود.
د -شكل فقط حول مركز ،دوران داده ميشود.
 -4براي رسم مربع با ابزار Rectangleاز چه كليد يا كليدهايي ميتوان استفاده كرد؟
دShift+Ctrl -
جCtrl -
بAlt -
الفShift -
-5پس از رسم چهار ضلعي ،آيکن زير در نوار ويژگيها چه كاربردي دارد؟
الف -مشخص كردن زاويه دوران حول يك نقطه دلخواه
ب -اندازه عرض و ارتفاع مستطيل را تغيير ميدهد.
ج -مختصات مركز مستطيل را تغيير ميدهد.
د -براي گرد كردن گوشههاي مستطيل به كار ميرود.
 -6براي رسم مکمل قطاع چه دكمه اي را از نوار ويژگيها انتخاب ميكنيد؟
د-
ج-
ب-
الف-
 -7نگه داشتن كليد  Ctrlدر زمان ترسيم چندضلعي موجب ميشود كه:
ب -چندضلعي منظم رسم شود.
الف -گوشههاي چندضلعي تيز شود.
د  -چندضلعي از مركز رسم شود.
ج -چندضلعي به شكل ستاره رسم ميشود.
 -8كدام گزينه غلط است؟
الف -براي رسم مارپيچ دايرهاي هنگام رسم بايد كليد  Ctrlرا نگهداشت.
ب -تعداد مارپيچهاي مارپيچ را پيش از رسم آن بايد تعيين كرد.
ج -براي انتخاب ابزار كاغذ شطرنجي ،ميتوان از كليد  Dاستفاده كرد.
Select

جArrow -
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د -پس از ترسيم كاغذ شطرنجي ميتوان تعداد سطرها و ستونها را تغيير داد.
 -9با كدام ابزار ترسيم خط ميتوان روي نقاط اضافي مسير كليك كرد و آنها را حذف نمود؟
الفBezier -

بPen -

جFreehand -

دConnector -

 -10ترسيم خط شکسته با كدام ابزار راحتتر است؟
بDimension -
الفFreehand -
دConnector -
جBezier -
 -11با كدام ابزار مي توان مسيرهايي را كه ترسيم شدهاند ،تغيير شکل داد؟
د-
ج-
ب-
الف-
-12از فرمان  Importبراي  ...................استفاده ميشود.
ب -صادركردنتصوير
الف -واردكردنتصوير
د  -باز كردن سند
ج -ذخيره كردن سند
 -13كداميك از گزينههاي زير پسوند مناسب براي چاپ است؟
دcdx -
جgif -
بtiff -
الفjpg -
 -14براي بزرگ نمايي روي شئ انتخاب شده از كدام كليدهاي ميانبر استفاده ميشود؟
دF2 -
جShift+F4 -
بShift+F2 -
الفF4 -
 -15بهترين حالت نمايش براي صفحه طراحي كدام گزينه است؟
دWireframe -
جNormal -
الف Enhanced -بDraft -
 -16كدام گزينه در كادرمحاوره  Guidelinesاعداد ليست را حذف ميكند؟
دDelete -
جAdd -
الف Clear -بMove -
 -17خطوط راهنما در حالت انتخاب به طور پيشفرض به چه رنگي ظاهر ميشود؟
د -بنفش
ج -قرمز
ب -سبز
الف -آبي
 -18با انتخاب گزينه  Snap to Guidelinesچه تغييري در خطوط راهنما ايجاد ميشود؟
الف -باعث چسبندگي در خطوط راهنما ميشود.
ب -تغييري ايجاد نميشود.
ج -باعث چسبندگي اشيا ميشود.
د -باعث چسبندگي صفحه شطرنجي ميشود.

عباراتمتناسب
103

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
نام استاندارد :كاربر CorelDRAW
شماره -15/8:ف ،هـ

عباراتمتناسب:
 -19گزينه معادل سمت راست را از ستون سمت چﭗ انتخاب كنيد.
الف -قلم خوشنويسي
ب -خط اتصال
ج -ابزار رسم خطوط با جلوه هاي هنري

د  -تبديل شئ رسم شده به نزديكترين شكل هندسي
ه  -تبديل منحني به خط

1-Artistic Media Tool
2-Calligraphy
3-Curve to line
4-Interactive Connector
5-Smart Drawing
6-Symmetric

 -20كاربرد گزينه  Nudge Offsetدر نوار ويژگيها چيست؟
 -21انواع گره را نام ببريد.
آزمون عملي
-1سهكادر 15 15رسمكنيد.توسطاشکالمربع،دايرهوخط،حركت،شکستوپروازرانمايشدهيد.
 -2با استفاده از تركيب سطوﺡ مربع ،دايره و رنگ آميزی آن ها ،يك كاغذديواری وكاغذ كادو
طراحی كنيد( به شکل ساده ).
 -3شکلهاي زير را توسط ابزارهاي آموزش داده شده در اين واحدكار طراحي كنيد.

 -4طرﺡ روبه رو را توسط ابزار  Graph Paperدر ابعاد  20 20طراحي كنيد.
 -5شکلهاي زير را رسم كنيد.
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ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﺭ ﭘﻨﺠﻢ

پس از مطالعه اين واحد کار از
فراگير انتظار ميرود که:

ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ

 -1با استفاده از فرمانهاي  ،Editاشيا را کپي
و مشابهسازي و تکرار کند.

ﺗﻐﻴﻴﺮﺷﻜﻞﺍﺷﻴﺎ

 -2با استفاده از ابزار  Shapeروي خط ،گره
ايجاد و حذف کند.
 -3با فرمان  Transformationاشيا را
ويرايش کند.
 -4اشيا را با استفاده از ابزار چاقو برش دهد.
 -5اشيا را به هم جوش دهد.

زمان (ساعت)

نظري
4

عملي

 -6اشيا را پاك کند.

12

 -7اشيـــا را گروه بندي کرده يا از گروه
خارج کند.
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کليات

در طراحي ،خط دور يك شئ به اندازه خود شئ اهميت دارد .در نرمافزار  CorelDRAWامكانات بسياري
براي تغيير و اعمال تنظيمات خط دور شئ وجود دارد .زماني كه يك شئ را در صفحه طراحي رسم ميكنيد،
شئ رسم شده توسط يك خط محيطي احاطه ميشود كه ميتوانيد رنگ ،ضخامت و نوع آن را تغيير دهيد .در
مجموع هر نوع تغييري را كه به يك شئ بتوان اعمال كرد ،به خط دور شئ نيز ميتوان اعمال كرد.

 5-1ايجاد خط محيطي اشيا

سادهترين روش تغيير خط محيطي يك شئ استفاده از نوار ويژگيها ( )Property Barاست .بعد از آنكه يك
شئ را رسم كرديد ،آن را در حالت انتخاب قرار دهيد .حال ميتوانيد درايننوارويژگيها ،خصوصيات خط
دور شئ انتخاب شده را تغيير دهيد.
براي انجام تغييرات مراحل زير را به ترتيب انجام دهيد:
 -1يك مستطيل رسم كنيد و آن را در حالت انتخاب قرار دهيد.
 -2در نوار ويژگيها با استفاده از كادر بازشو Outline Widthضخامت خط محيطي مستطيل را از
حالت پيشفرض  Hairlineبه  2ميليمتر تبديل كنيد (شكل .)5-1

شکل  5-1تغيير خط محيطي مستطيل

دركادر بازشو  ،Outline Widthميتوانيد از اعدادپيشفرض استفاده كنيد يا عدددلخواه خودرا وارد كنيد.اگر
با ابزار ترسيم خط ،مسيري را ايجاد كنيد ،عالوه بر ضخامت خط ،ميتوانيد گزينههاي ديگري مانند نقطه ابتدا
و انتهاي يك خط و همچنين نوع خط را كه يك خط ممتد يا نقطهچين و غيره باشد از نوار ويژگيها انتخاب
كنيد (شكل .)5-2

شکل  5 -2تنظيمات خط دور توسط نوار ويژگی ها
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 5-1-1مجموعه Outline Tool

روش ديگر براي تغيير خصوصيات يك خط ،استفاده از گزينه  Outline Toolاست كه فقط بهعنوان يك
ابزار نميتوان از آن نام برد ،بلكه گروهي از ابزارهاست و تنظيمهاي مختلف را بهصورت پيشفرض در يك
مجموعه ارائه ميدهد (شكل .)5 -3
شکل  5-3نمايش گزينههاي موجود در ابزار Outline Tool

در اين مجموعه ،آيكن كادرمحاوره  ،Outline Penتنظيمات رنگ ،ضخامتهاي مختلف و پالت رنگ موجود
است .با انتخاب يك شئ و كليك روي گزينههاي موجود در اين مجموعه ميتوانيد تنظيمات مختلفي مثل
ضخامت ،تغيير رنگ شئ و سفارشي كردن تنظيمات خط دور يك شئ را انجام دهيد.
 5-1-2کادرمحاوره Outline Pen

با كليك روي گزينه اول مجموعه ابزار  ،Outline Penكادرمحاوره  Outline Penباز ميشود كه ميتوانيد به
كمك آن بهطور كامل خصوصيات يك خط يا خط محيطي دور يك شئ انتخاب شده را تغيير دهيد.
با انتخاب يك شئ و دابلكليك روي  Outline Penدر نوار وضعيت ( )Status Barنيز ميتوان به اينكار در
محاوره دسترسي پيدا كرد (شكل .)5 -4

2

1

شکل  5-4دابلکليک روي آيکن  Outline Penدر نوار وضعيت ()Status Bar
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تنظيم رنگ
در كادرمحاوره  Outline Penاز طريق كادر بازشوي  Colorيكي از رنگها را انتخاب كنيد .به منظور ايجاد
رنگ دلخواه با استفاده از گزينه  Otherبه پالت رنگ و مجموعه رنگهاي موجود در نرمافزار دسترسي خواهيد
داشت (شكل .)5-5

شکل  5-5کادرمحاوره Outline Pen
تنظيم ضخامت خط Width

از كادر بازشو  Widthميتوانيد از اعداد پيشفرض موجود ضخامتي را براي خط انتخاب كنيد (واحد
پيشفرض  Pointsميباشد) ،همين طور ميتوانيد واحد ضخامت را تغيير داده و عدد مناسب خود را در اين
كادر بازشو وارد كنيد.

شکل  5-6انتخاب ضخامت خطکش دور شکل
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تنظيم پيکان ()Arrows
در اين قسمت ميتوانيد به ابتدا و انتهاي خط انتخاب شده شكل يك پيكان اضافه كنيد و همچنين در قسمت
 Optionsامكان ويرايش اين گزينه وجود دارد.

شکل  5-7تنظيم پيکان
تنظيم نوع خط Style

در اين قسمت ميتوانيد نوع خط را كه به طور پيشفرض يك خط ممتد است ،به نقطهچين يا حالتهاي
مختلف تبديل كنيد .از كادر بازشو  Styleحالت موردنظر را انتخاب كنيد .در گزينه  Edit Styleميتوانيد حالت
خط را ويرايش كنيد .بهعنوان مثال ميتوانيد در حالت نقطهچين فاصله نقطهها را نسبت به هم كم يا زياد كنيد.

شکل  5-8تنظيم Style

تمرين : 5-1توسط گزينه Styleمسير يك جاده را رسم كنيد.
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تنظيم شکل گوشه ()Corners
از قسمت Cornersدر كادرمحاوره ( Outline Penشكل  )5-4ميتوانيد شكل گرهها را از سه گزينه موجود
انتخاب كنيد كه براي تنظيم گوشه يك گره مشترك در يك شئ استفاده ميشود.

شکل  5-9نمايش گوشه

تنظيم شکل ابتدا و انتهاي خط
در قسمت  Line capsميتوان مشخص كرد كه گره آغازكننده خط به چه شكل باشد (شكل .)5 -10

شکل 5 -10

تنظيم خوشنويسي ()Calligraphy
اين گزينه جلوه خوشنويسي را براي يك خط ايجاد ميكند .قسمت  Stretchپهناي نوك قلم و گزينه Angle
چرخش نوك قلم را تا  360درجه مشخص ميكند .دكمه  Defaultتغييرات را به حالت اوليه برميگرداند .كادر
كوچك  Nib shapeتغييرات نوك قلم را نمايش ميدهد (شكل .)5 -4

شکل 5-11

110

پيمانهمهارتي:كاربرCorelDRAW
واحدكارپنجم  :توانايي انتخاب و تغيير شکل اشيا

Scale With Image

زمانی كه اين گزينه رادر حالت انتخاب قرار دهيد ،ضخامت خط دور شیء انتخاب شده با تغيير اندازه شیء
افزايش يا كاهش می يابد(شكل .)5 -12

شکل  5 -12نمايش حالتهاي مختلف با استفاده از گزينه Scale With Image
Behind fill

با انتخاب گزينه  Behind fillخط دور شئ در پشت شئ قرار ميگيرد ،تفاوت آن را در شكل زير مشاهده
ميكنيد (شكل .)5-13

شکل 5-13

تمرين  :5 -2شكلهاي زير را رسم كنيد سپس خط دور آنها را با انتخاب گزينه  Behind Fillمورد بررسي قرار
دهيد
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 5-2تنظيم پيشفرضها در نرمافزار CorelDRAW
هر بار كه شيئي را در صفحه رسم ميكنيد يكسري از تنظيمات پيشفرض به شئ اعمال ميشود مانند
ضخامت خط محيطي ،رنگ شئ ،نوع خط و غيره .شما ميتوانيد اين تنظيمات را به دلخواه تغيير دهيد .براي
اعمال اين تغييرات به روشهاي زير عمل كنيد:
 -1زمانيكه هيچ شيئي در حالت انتخاب نيست ،در پالت رنگ روي يك رنگ دلخواه كليك كنيد.كادر
محاوره  Uniform Fillباز ميشود .در صورت انتخاب دكمه  ،OKرنگ پيشفرض شما از حالت بدون
رنگ ( )Noneبه رنگ انتخاب شده تبديل ميشود.
 -2براي تغيير پيشفرض خط دور شئ كافي است روي پالت رنگ كليـك راست كرده يا روي ابزار
 Outline Penكليك كنيد ،كادرمحاوره  Outline Penباز ميشود ،براي تأييد ،روي دكمه  OKكليك
كنيد تا پيشفرض با رنگ انتخابي تغيير كند (شكل .)5-14

شکل  5 -14کادرمحاوره تنظيمات پيشفرض

نکته :هر زمان که در نرمافزار  CorelDRAWبا کادرمحاوره Uniform Fill

مواجه شديد ،به معناي تغيير تنظيمات نرمافزار براي حالت رنگ يا خط دور
براي شئ ،متن و پاراگراف است.
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Uniform Fillتنظيمات خط دور شئ را در نرمافزار CorelDRAW

تمرين : 5-3با استفاده از كادرمحاوره
به رنگ سبز و ضخامت آنرا به  5ميليمتر تغيير دهيد ،سپس مجددا ً اين تنظيمات را به حالت پيشفرض
بازگردانيد.
 5-3شناخت فرمانهاي منوي Edit
در اينجا به بررسي منوي  Editميپردازيم .گزينههاي اين منو در اكثر نرمافزارها مشابه هستند (مانند فرمان Copy
و  .)Pasteبعضي هم مختص نرمافزار  CorelDRAWميباشند .حال به بررسي اين فرمانها ميپردازيم.
 5-3-1فرمان  Undoو Redo

براي لغو آخرين عمليات انجام شده در محيط نرمافزار يا برگشت به عقب ،از فرمان  Undoيا كليد
تركيبي  Ctrl+Zاستفاده ميشود و براي برگشت به حالت اول ميتوانيد از فرمان  Redoيا از كليد تركيبي
 Shift+Ctrl+Zاستفاده كنيد .اين دو گزينه روي نوار استاندارد نيز قرار دارند .نرمافزار  CorelDRAWبه
طور پيشفرض تعداد مراحل لغو ( )Undoرا تا  20مرحله تعريف كرده است ،براي افزايش اين عدد
به تنظيمات  Tools/Options/Generalرفته و عدد مناسب را با توجه به حافظه سيستم در كادر
 Undo levelsوارد كنيد.
نکته :براي دسترسي به ليست Undoميتوانيد از مسير ،Window/Dockerپنجره
 Undo Dockerرا باز کنيد؛ اين پنجره مانند پالت  Historyدر نرمافزار Photoshop
است که به شما امکان مديريت مراحل لغوسازي را ميدهد.

 5-3-2فرمان تکرار ()Repeat

اين فرمان آخرين عملي را كه صادر يا اجرا كردهايد ،تكرار ميكند .به عنوان مثال اگر يك شئ را در
صفحه طراحي خود حركت داده باشيد و سپس اين فرمان را اجرا كنيد ،اين عمل تكرار ميشود .كليد
تركيبي اين فرمان  Ctrl+Rاست؛ به مثال بعد توجه كنيد:
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 -1ابتدا يك مثلث رسم كنيد.

 -2سپس با استفاده از كليد ميانبر  Ctrlو كشيدن ماوس و كليك راست ،يك كپي از مثلث تهيه كنيد
(روش سريع براي كپي گرفتن از يك شئ با ابعاد يكسان).
 -3حال از منوي  Editفرمان  Repeatرا اجرا كنيد .مشاهده ميكنيد مثلث در مسيري كه كپي گرفتهايد،
تكرار ميشود (شكل .)5-15

شکل  5 -15نمايش تکرار کپی از مثلث را نشان می دهد.

تمرين  : 5 -4يك شكل چرخدنده ساده را با استفاده از فرمان تكرار ( )Repeatاجرا كنيد.

نکته:انجام هر عملي در نرمافزار  CorelDRAWاز راههاي مختلف امکانپذير
است اما بايد بتوانيد هميشه از بهترين و اصوليترين
روش استفاده کنيد.

 5-3-3فرمان Paste Special

كپيهايي كه در كليپبرد ويندوز قرار دارد ،با فرمان Pasteبه محيط نـرم افزار CorelDRAWآورده ميشــود ،اما در
بيشتر مواقع آوردن يك متن يا شئ كپـي شده از يك نرمافزار ديگر مانند  Wordبه  CorelDRAWبا مشكل
مواجه شده و عمل چسباندن به خوبي انجام نميگردد؛ استفاده از فرمان  Paste Specialاين امكان را ميدهد تا
اين عمل را مديريت كنيد (شكل .)5-16
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شکل  5-16کادرمحاوره Paste Special
 5-3-4فرمان Duplicate

اين فرمان از شئ انتخاب شده يك كپي تهيه ميكند (كليد تركيبي آن  Ctrl+Dميباشد) .ميتوانيد براي تغيير
مقدار فــاصله كپي شده ،زمانيكه هيچ شيئي در حالت انتخاب نيست ،در نوار ويژگيها از كادر متني
 Duplicate Distanceاين مقدار را به دلخواه تغيير دهيد.
سﺆال  : 5 -1تفاوت بين فرمان  Copyو  Duplicateرا بنويسيد.
 5 -3-5فرمان Clone

زمانيكه يك شئ را انتخاب كرده و اين فرمان را اجرا ميكنيد ،يك شئ مانند شئ انتخاب شده ايجاد ميشود.
اين شئ تمام خصوصيات شئ اول را دارا است و هر تغييري را كه روي شئ اول انجام دهيد ،روي شئ كپي
شده ( )Cloneنيز اعمال ميشود.
تمرين  : 5 - 5يك شئ رسم كنيد و با فرمان  Cloneاز آن يك كپي تهيه كنيد؛ سپس با فرمان  Copyاز نسخه
 Cloneشده چند كپي تهيه كنيد .حال تغييرات جديد را روي شئ اوليه انجام دهيد و سپس مشاهدات خود
را بررسي كنيد.
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 5-4گروه کردن اشيا ()Group

براي مديريت بهتر اشيا در محيط كار ،بهتر است اشيا را در گروههاي مشخص قرار دهيد .در حين كار اين امكان
وجود دارد كه تعداد اشياي ترسيم شده زياد و دسترسي به هر يك از آنها مشكل شود .با استفاده از فرمان
 Groupميتوان اشيا را به دستههاي مشخص تبديل كرد .زمانيكه اشيا در يك گروه قرار ميگيرند بهعنوان يك
شئ واحد عمل كرده و موقعيت آنها در ارتباط با يكديگر ثابت ميماند .هرگونه تغيير روي يك گروه ،روي
تمام اشياي آن گروه تأثير ميگذارد.
همچنين ميتوانيد چند گروه را به يك گروه تبديل كنيد .براي انجام اين كار از فرمان  Groupو براي جداسازي
اشياي گروه شده از فرمان  Ungroupاستفاده ميشود .از فرمان  Ungroup Allنيز براي جداسازي يكباره
اجزاي همه گروهها استفاده ميشود .براي دسترسي به اين فرامين از منوي  Arrangeفرمان  Groupرا براي
گروه كردن (كليد تركيبي  )Ctrl+Gو فرمان  Ungroupرا براي از گروه خارج كردن اشيا (كليد تركيبي )Ctrl+U
استفاده كنيد (شكل .)5-17

شکل  5 -17تفاوت گروه بودن و انتخاب شدن يک مجموعه

با استفاده از كليد  Ctrlميتوانيد يك شئ را در يك مجموعه گروه شده انتخاب كرده و بدون آنكه اشيا را از
حالت گروه خارج كنيد هر تغييري را روي آن اعمال نماييد .در اين حالت اهرمهاي انتخاب در اطراف يك شئ
به شكل دايرههاي توپر ظاهر ميشوند كه اين خود عالمتي از انتخاب يك شئ از يك گروه است.
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شکل  5 -18انتخاب يک شئ با کليد  Ctrlاز گروه

 5-5فرمان قفل کردن ()Lock

با اجراي اين فرمان ،شئ انتخاب شده قفل ميشود و امكان اعمال هيچ تغييري از جمله تغيير رنگ ،جابهجايي
و تغيير اندازه روي آن وجود ندارد اما ميتوانيد آن شئ را انتخاب ،مشاهده و چاپ كنيد .عكس اين فرمان،
فرمان  Unlockاست كه شئ قفل شده را از اين حالت خارج ميكند .مسير دسترسي به اين فرمانها منوي
 Arrangeميباشد.
 5-6فرمان Convert Outline to Object
اين فرمان يك مسير يا خط محيطي يك شئ انتخاب شده را به يك شئ تبديل ميكند.
به مثال زير توجه كنيد:
 -1يك خط منحني رسم كنيد.
 -2ضخامت آن را به  1سانتيمتر تغيير دهيد.
 -3سپس آن را در حالت انتخاب قرار دهيد.
 -4فرمان  Convert Outline to Objectرا از منوي  Arrangeاجرا كنيد.
مشاهده خواهيد كرد كه خط ،خصوصيات خود را از دست ميدهد و به يك شئ تبديل ميشود .براي حصول
اطمينان از اجراي اين فرمان ،خط منحني را انتخاب كنيد و با كليك روي يك رنگ از پالت رنگ ،آن را مانند
يك شئ رنگ كنيد (شكل .)5-19
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شکل  5 -19تبديل يک خط منحني به يک شئ

تمرين  : 5 -6يك مسير حلزوني رسم كنيد؛ يك كپي از آن گرفته و ضخامت كپي را  8ميليمتر قرار دهيد
سپس با استفاده از فرمان ، Convert Outline to Objectآن را به شئ تبديل كنيد .سپس خط و شئ ايجاد شده
را مقايسه كنيد.
تمرين : 5 - 7تصوير اسليمی زير را با استفاده از فرمان  Convert Outline to Objectاجرا كنيد.

 5-7فرمان Transformations

در هنگام طراحي در بسياري از مواقع به جابهجايي اشيا ،تغيير اندازه و چرخش آنها نياز داريم؛ براي اين منظور از
فرمان Transformationكه مجموعهاي از فرمانهاي تغيير مكان ،اندازه ،چرخش و غيره است ،استفاده ميشود .براي
دسترسي به اين عمليات از مسير  Arrange /Transformationگزينه  Positionرا اجرا كنيد تا پالت مربوط به آن باز
شود.همچنينميتوانيدازكليدتركيبي Alt+F7استفاده كنيدياازمسير Window/DockersگزينهTransformation
راانتخابكنيد.دراينپالتمجموعهفرمانهايتغييرمكان(،)Positionچرخش(،)Rotationمقياسوقرينه() Scale
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 ،)and Mirrorاندازه ( )Sizeو اريب كردن ( )Skewوجود دارد و براي اعمال هر نوع تغيير شئ انتخاب شده از گزينه
موردنظر استفاده ميشود (شكل.)5-20

شکل  5 -20پالت Transformation

 5-7-1فرمان تغيير مکان ()Position

امكان تغيير مكان يك شئ را با فاصله مشخص براي ما فراهم ميكند .پس از انتخاب يك شئ در اين پالت،
گزينه  Positionرا كه اولين گزينه است (كليد تركيبي  ،)Alt+F7انتخاب كنيد .در دو كادر عددي  ،Hمحور افقي
و  ،Vمحور عمودي ،فاصله موردنظر را براساس واحد اندازهگيري خطكش وارد كنيد سپس روي دكمه Apply
كليك كنيد .شئ انتخابي با فاصله مشخص در صفحه طراحي تغيير مكان ميدهد .از دكمه Apply to Duplicate
زماني استفاده ميشود كه بخواهيد يك كپي با تغييرات جديد از شئ خود ايجاد كنيد به صورتيكه شئ اصلي
تغيير نكند (شكل .)5-21

شکل  5 -21تغيير مکان با استفاده از دکمه Apply to Duplicate
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تمرين  : 5 - 8يك شئ رسم كنيد و توسط گزينه  ،Positionآنرا با مقداردهي كادر افقي و عمودي تغيير مكان
دهيد؛ تغييرات را يادداشت كنيد ،به طوری كه  2cmبه باال و  3cmبه پايين حركت كند.
 5-7-2گزينه
با انتخاب اين گزينه و وارد كردن مقادير جديد در كادر متنــی و سپس كليك دكمه  ،Applyشئ در يك
فاصله مشخص حركت ميكند و اگر اين گزينه را از حـالت انتخاب خارج كنيد ،مقادير جديد ،موقعيت شئ
و عالمت زدن مربعها ،مشخص كنيد كه شئ به
را در صفحه طراحي نشان ميدهد .با استفاده از بخش
چه سمتي انتقال يابد.
به عنوان مثال اگر ميخواهيد يك شئ انتخابي با توجه به اعدادي كه در دو كادر افقي و عمودي وارد ميكنيد،
از نقطه خاصي انتقال يابد ،بايد يكي از گزينههاي  Relative Positionرا انتخاب و سپس دكمه  Applyرا كليك
كنيد .در اين صورت شئ انتخاب شده از نقطه مشخص شده تغيير مكان مييابد (شكل .)5-22
Relative Position

شکل  5 -22نقطه تغيير مکان را نشان ميدهد.

 5-7-3فرمان چرخش ()Rotation

روش سريع براي چرخش يا دوران يك شئ ،دو بار كليك روي آن است .با استفاده از اهرمهاي دوران ،ميتوان شئ
را بهصورت دستي حول مركز آن جابهجا كرد و چرخاند .در روش ديگر ميتوان در نوار ويژگيها در كادر Rotate
عدد مورد نياز را وارد كرد و كليد  Enterرا فشار داد كه در اين صورت شئ حول محور خود دوران ميكند ،اما اگر
بخواهيد يك شئ را حول يك مركز مشخص دوران دهيد ،از پالت Transformationگزينه Rotateرا انتخاب كنيد.
نحوه كار مانند  Positionاست فقط در كادر  Angleعدد خود را بر اساس درجه وارد كنيد.
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مثال :5-1

عدد  45درجه را در كادر  Angleوارد كنيد ،سپس روي دكمه  Applyكليك كنيد؛ شئ انتخاب شده  45درجه
در جهت حركت عقربههاي ساعت دوران ميكند.

سﺆال  : 5-2اگر بخواهيد شئ  45درجه معكوس (در جهت خالف عقربههاي ساعت) چرخش
كند ،به چه شكل عمل ميكنيد؟
تمرين  : 5 -9با استفاده از فرمان  Rotateو گزينه  ،Apply to Duplicateشكل يك گل ساده را ترسيم كنيد.
 5-7-4فرمان تغيير مقياس ()Scale
زمانيكه ميخواهيد يك شئ را به اندازه چند درصد كوچك يا بزرگ كنيد يا به اصطالح تغيير مقياس دهيد ،از
فرمان  Scaleاز پالت  Transformationاستفاده كنيد (كليد تركيبي اين فرمان  Alt+F9است).
در اين پالت در كادر محورهاي ( Hافقي) و( Vعمودي) ،عددي را بهصورت درصد وارد كنيد ،سپس روي
گزينه  Applyكليك كنيد تا فرمان اجرا شود.
توجه داشته باشيد كه براي اجراي تمام اين فرامين ،شئ بايد در حالت انتخاب باشد (شكل .)5-23

شکل  5 -23شکل توسط فرمان  Scaleو دکمه  %50،Apply to Duplicateکوچک شده است.

براي آيينه كردن (قرينه كردن) شئ در جهت افقي و عمودي استفاده ميشود .شئ را
دو گزينه و
انتخاب كرده و روي اين آيكنها كليك كنيد ،سپس روي دكمه  Applyكليك كنيد؛ شئ انتخابي وارونه
ميشود.
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گزينه Non Proportional

زمانيكه اين گزينه انتخاب شده است ،محور افقي و عمودي به طور مستقل عمل ميكنند و با تغيير عدد يكي
از محورها ،محور ديگر نيز به طور خودكار تغيير ميكند .بهعنوان مثال اگر عددي را در يكي از كادرهاي افقي
و عمودي وارد كنيد و سپس روي دكمه  Applyكليك كنيد؛ عدد كادر ديگر بهطور خودكار تغيير ميكند.
تمرين  : 5 - 10به دلخواه يك شئ دلخواه رسم كنيد؛ سپس با استفاده از فرمان  Scaleيك مرتبه آن را دو برابر
و يك مرتبه به ميزان يك دوم اندازه واقعي ،آن را كوچك كنيد.
 5-7-5تغيير اندازه شئ ()Size
براي تغيير اندازه يك شئ ،از گزينه  Sizeاستفاده كنيد .كافي است شئ را در حالت انتخاب قرار دهيد ،سپس
در كادر عمودي ( )Vو افقي ( )Hاندازه موردنظر خود را وارد كرده و روي دكمه  Applyكليك كنيد .باقي
گزينهها مانند فرمان تغيير مقياس است.
 5-7-6فرمان اريب کردن ()Skew
براي كشيدگي يا اريب كردن دو طرف موازي از يك شئ ،در دو كادر عمودي ( )Vو افقي ( )Hمقدار عددي
را برحسب درجه وارد كرده و سپس روي دكمه  Applyكليك كنيد .شئ موردنظر كشيده يا اريب ميشود .با
فعال كردن گزينه  Use Anchor Pointو انتخاب يكي از مربعها ميتوانيد مشخص كنيد كه حالت كشيدگي
به چه سمتي باشد (شكل .)5 -24

شکل  5 -24حالت کشيدگي در شئ را نشان ميدهد.
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 5-8فرمان تراز و توزيع اشيا ()Align and Distribute

نرمافزار  CorelDRAWبراي كنترل دقيق اشيا و تراز و مرتب كردن آنها در صفحه طراحي ،امكانات كاملي را
در اختيار ما قرار ميدهد.براي دسترسي به پنجره اين فرمان از مسير  Arrangeگزينه Align and Distribute
را انتخاب كنيد .در منوي  ،Align and Distributeفرمانهاي سريع وجود دارد .كافي است بيش از دو شئ در
حالت انتخاب قرار گيرد تا اين فرمانها فعال شوند .با انتخاب هريك از اين فرمانها ،عمليات تراز روي اشيا
اعمال ميشود يا ميتوانيد از كليد ميانبر آنها استفاده كنيد (جداول  5 -1و .)5 -2
جدول  5-1حالتهاي مختلف ترازبندي عمودي و افقي نسبت به شئ

توضيح
تراز از چپ

تراز از راست
تراز از باال

تراز از پايين

تراز از وسط افقي

تراز از وسط عمودي

نام فرمان

کليد ميانبر

Align Left

L

Align Right

R

Align Top

T

Align Bottom

B

Center Horizontally

E

Center Vertically

C

جدول  5-2حالتهاي ترازبندي نسبت به صفحه طراحي

توضيح

نام فرمان

تراز از وسط صفحه

Center to Page

تراز از وسط نسبت
به ارتفاع صفحه

Center To Page

تراز از وسط و پهناي
صفحه

Horizontally
Center to Page
Vertically
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نکته :ترازبندي چند شئ به نوع انتخاب آنها بستگي دارد ،اگر اشيا را با استفاده
از کليد Shiftانتخاب کنيد ،ترازبندي اشيا نسبت به شئ آخري که انتخاب شده
انجام ميگيرد؛ به اين معنا که شئ آخر ثابت ميماند و اشياي ديگر با آن تراز
ميشوند اما با استفاده از حالت  Select Allو دابلکليک روي گزينه  Pick Toolيا
کشيدن کادر فرضي و انتخاب اشيا ،موقعيت ترازبندي روي شيئي که ابتدا رسم
شده است ،انجام ميشود (شکل .)5-25

شکل  5 -25تراز چند شئ در مرکز صفحه طراحي

تمرين  :5 -11با توجه به حالتهاي انتخاب اشيا چند شئ را ترازبندي كنيد.
نکته :ترازبندي اشيا نسبت به صفحه در منوي  Align and Distributeبا انتخاب
يک شئ فعال ميشود اما گزينههاي ديگر غيرفعالند.
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تمرين  : 5 -12چند شئ رسم ،سپس آنها را نسبت به صفحه ترازبندي كنيد ،مجددا ً اين اشيا را به شكلي
متفاوت گروه كرده و نسبت به صفحه تراز كنيد.
 5-8-1روش ترازبندي و توزيع اشيا

با استفاده از كادرمحاوره  Align and Distributeميتوانيد با انتخاب گزينه مناسب ،اشيا را نسبت به هم تراز
كنيد (شكل .)5 -26

شکل  5 -26کادر محاوره Align and Distribute
در زبانه  Alignگزينههاي كادرمحاوره مانند  Left، Center، Rightدر قسمت بااليي و گزينههاي Top، Center

و  Bottomسمت چپ اين كادر محاوره بهصورت افقي و عمودي اشياي انتخاب شده را نسبت به هم تراز
ميكنند .قبل از انتخاب اين گزينهها بايد از كادر بازشوي  Align Objects Toكه حالت ترازبندي اشيا را
مشخص ميكند ،گزينهاي را انتخاب كنيد.
 :Active objectsاين گزينه بهطور پيشفرض انتخاب شده است و ترازبندي اشياي انتخاب شده را نسبت به
هم انجام ميدهد.
 :Edge of Pageاين گزينه ،ترازبندي را نسبت به گوشه صفحه طراحي انجام ميدهد.
 :Center of Pageترازبندي اشياي انتخاب شده نسبت به مركز (وسط) صفحه طراحي انجام ميشود.
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نکته :با انتخاب گزينه  ،Center of Pageبهطور خودکار گزينه  Centerدر
حالت افقي و عمودي انتخاب ميشود.

 :Gridانتخاب اين گزينه زماني انجام ميشود كه صفحه شطرنجي ( )Gridدر صفحه طراحي فعال باشد؛ در
اين حالت ترازبندي اشيا نسبت به  Gridانجام ميشود.
 :Specified Pointبا انتخاب اين گزينه و انتخاب يكي از گزينههاي ترازبندي افقي و عمودي و پس از كليك
درميآيد ،سپس با كليك در هر نقطه ،ترازبندي اشيا در آن نقطه
دكمه  ،Applyاشارهگر ماوس به شكل
انجام ميشود.
تمرين  :5 - 13ابتدا چند شئ را در صفحه طراحي رسم كنيد و با استفاده از كادرمحاورهAlign and Distribute

حالتهايمختلفترازبنديراتمرينكنيد.

نکته :توجه داشته باشيد در حالت  Active objectsبايد دو شئ يا بيشتر در حالت
انتخاب باشد .در باقي حاالت ،ترازبندي با انتخاب يک شئ هم انجام ميشود.
 :For Text Source Objects Useبراي ترازبندي متن استفاده ميشود.
 :First Line Baselineانتخاب اين گزينه خط اول متن را در موقعيت ترازبندي قرار ميدهد.
 :Last Line Baselineانتخاب اين گزينه خط آخر متن را در موقعيت ترازبندی قرارمی دهد.
 :Bounding boxاين گزينه كه بهطور پيشفرض انتخاب شده است ،كادر متن را در موقعيت
ترازبندي قرار ميدهد.

 5-9فرمان توزيع ()Distribute

با استفاده از اين فرمان ميتوانيد بهطور دقيق فاصله ميان اشياي انتخاب شده را كنترل كنيد كه بهصورت خودكار
و براساس پهنا و ارتفاع اشيا انجام ميشود.
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گزينههاي  Spacing ،Center،Leftو  Rightتوزيع در مسير افقي و گزينههاي  Spacing ،Center ،Topو Bottom

توزيع در مسير عمودي را انجام ميدهند (شكل .)5 -27

شکل  5 -27کادر محاوره فرمان توزيع ()Distribute

دو حالت توزيع ( )Distribute toوجود دارد و با انتخاب گزينه  ،Extent of selectionاشيا بهطور يكنواخت
براساس پهنا و ارتفاع توزيع ميشوند و گزينه  ،Extent of pageتوزيع اشيا را نسبت به صفحه انجام ميدهد.
نکته :انتخاب گزينه  Spacingدر مسير افقي و عمودي و کليک دکمه
 Applyفاصله بين اشيا را به يک اندازه ميکند.

 5 -10شناخت اصول مرتبسازي ()Orders

گاهي در نرمافزار  CorelDRAWهنگام طراحي ،اشيا روي هم قرار ميگيرند كه ترتيب قرار گرفتن آنها قابل
كنترل است.
ترتيب قرارگيري اشياي طراحي شده به اين شكل است كه صفحه طراحي عقبترين سطح و آخرين شئ
طراحي شده جلوترين سطح است .بنابراين هر شئ كه شما طراحي ميكنيد ،بهطور پيشفرض روي اشيا قبلي
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قرار ميگيرد .براي جابهجايي و تغيير اين ترتيب قرارگيري ،از فرمان مرتبسازي در مسير Arrange/Order

استفاده ميشود تا قرارگيري اشيا را به صورت دلخواه تنظيم كنيد (شكل .)5-28

شکل  5 -28منوي  Orderدر منوي Arrange

براي تغييرجايگيري يك شئ ،آن را انتخاب كنيد و از مسير گفته شده فرمان موردنظر را انتخاب كنيد.
 5 -10-1فرمان به جلو ()To Front
اين فرمان شئ انتخاب شده را در جلو تمام اشيا قرار ميدهد ،همچنين ميتوانيد از كليد تركيبي Shift+PageUp
هم استفاده كنيد (شكل .)5-29

شکل  5 -29با استفاده از فرمان  To Frontشئ ستاره روي اشياي ديگر قرار گرفته است.

 5 -10-2فرمان به عقب ()To Back
اين فرمان شئ انتخاب شده را در عقب تمام اشيا قرار ميدهد .كليد تركيبي آن  Shift+PageDownاست
(شكل .)5-30
128

پيمانهمهارتي:كاربرCorelDRAW
واحدكارپنجم  :توانايي انتخاب و تغيير شکل اشيا

شکل  5 -30با استفاده از فرمان  To Backشئ ستاره در زير تمام اشياي ديگر قرار گرفته است.

 5 -10-3فرمان يک مرحله به جلو ()Forward One
اين فرمان شئ انتخاب شده را نسبت به اشياي جلوي آن يك مرحله به جلو ميآورد .كليد تركيبي اجراي اين
فرمان  Ctrl+PageUpاست (شكل )5-31

شکل  5 -31با استفاده از فرمان  Forward Oneشئ ستاره يک مرحله جلو آورده شد.

 5 -10-4فرمان يک مرحله به عقب ()Back One
اين فرمان شئ انتخاب شده را نسبت به اشياي زيري آن يك مرحله به عقب ميبرد .كليد تركيبي اجراي اين
فرمان  Ctrl+PageDownاست (شكل .)5-32

شکل  5-32با استفاده از فرمان  Back Oneشئ دايره يک مرحله به عقب رفت.

تمرين : 5-14به دلخواه چند شئ رسم كنيد بهطوري كه اين اشيا روي هم قرار گيرند؛ حال آنها را رنگآميزي كنيد.
با استفاده از فرمان Orderآنها را نسبت به هم جابهجا كنيد.
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 5 -10-5فرمان به جلو ( ) In Front Of
با انتخاب يك شئ و اجراي اين فرمان ،اشارهگر ماوس به شكل يك فلش بزرگ مشكي ظاهر ( ) ميشود.
با كليك روي هر شئ ،شئ انتخاب شده جلوي آن قرار ميگيرد (شكل .)5-33

شکل  5 -33استفاده از فرمان In Front Ofرا نمايش ميدهد

 5 -10-6فرمان به عقب ()Behind
با اجراي اين فرمان اشارهگر ماوس مجددا ً به شكل (
شده عقب آن قرار ميگيرد.

) ظاهر شده و با كليك روي هر شئ ،شئ انتخاب

تمرين  : 5- 15چند شئ رسم كنيد و آنها را رنگآميزي كنيد؛ حال يك شئ را انتخاب كنيد و با فرمانIn Front of

و  Behindشئ انتخابي را يكبار به جلو و يكبار به عقب ببريد.

 5 -10-7فرمان معکوس کردن ترتيب قرارگيري اشيا ()Reverse Order

اين فرمان باعث ميشود كه ترتيب قرارگيري يك دسته شئ انتخاب شده (گروه نشده) معكوس شود؛ يعني
شيئي كه جلوتر از بقيه اشيا قرار دارد ،با اجراي اين فرمان به عقب تمام آنها ميرود و برعكس شئ زيرين،
روي تمام اشيا قرار ميگيرد (شكل .)5-34

شکل  5 -34نتيجه اجراي فرمان Reverse Order

تمرين  : 5-16با اجراي فرمان  ،Reverse Orderترتيب اشياي روبه رو
را معكوس كنيد.
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نکته :توجه داشته باشيد اشيا در تمام حاالت روي هم قرار دارند؛ حتي
اگر در کنار هم نباشند و همپوشاني نداشته باشند.
همچنين فرمان  Reverse Orderروي اشيايي كه گروه شدهاند ،اعمال نميشود زيرا آنها بهعنوان يك شئ
محسوبميشوند.
 5 -11فرمان Combine
با استفاده از اين فرمان دو يا چند شئ انتخاب شده ،يك شئ واحد را ايجاد ميكند كه فضاي مشترك آنها از
بين رفته و خالي است و با فرمان  Ungroupنميتوان آنها را از هم جدا كرد .كليد تركيبي اين فرمانCtrl+L ،
است (شكل .)5-35

شکل  5 -35اجراي فرمان Combine

 5-12فرمان Break Apart
اين فرمان براي جداسازي يك شئ واحد كه تركيبي از چند شئ است و از طريق فرمان  Ungroupاز هم جدا
نميشود ،به كار ميرود .بهعنوان مثال براي جداسازي چند شئ كه با فرمان  Combineتركيب شده و يك شئ
واحد را تشكيل دادهاند از فرمان Break Apartاستفاده ميشود .براي اجراي اين فرمان از مسير  Arrangeگزينه
 Break Curve Apartرا انتخاب يا از كليد تركيبي  Ctrl+Kاستفاده كنيد.

 5-13ويرايش و تغيير در اشيا با ابزارهاي جعبه ابزار

در نرمافزار  CorelDRAWابزارهايي وجود دارد كه براي اصالح ،ويرايش و تغيير اشيا مورد استفاده قرار
ميگيرد ،براي استفاده بهتر از اين ابزارها بهتر است شئ انتخاب شده به منحني تبديل شود (فرمان Convert to
 )Curveتا بتوانيد با اين ابزارها روي آنها تغييراتي ايجاد كنيد .ابزارهاي چاقو ،پاككن و غيره جزء ابزارهاي
ويرايشي هستند كه در ادامه ،آنها را مورد بررسي قرار ميدهيم.
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 5-13-1ابزار زبرکردن ()Roughen Brush
با استفاده از اين ابزار ميتوانيد خطوط اطراف يك شئ انتخاب شده را به روشهاي مختلف و آزادانه تغيير
شكل دهيد .روش كار به اين شكل است:
 -1ابتدا يك شئ را برگزينيد ،سپس ابزار  Roughen Brushرا انتخاب كنيد.
 -2اكنون با ماوس روي شئ بكشيد؛ خطوط اطراف شئ حالتي زبر و خشن پيدا ميكند .براي كنترل بهتر اين
ابزار ،در نوار ويژگيها تغييرات دلخواه را انجام دهيد و سپس از اين ابزار استفاده كنيد (شكل .)5-36

شکل 5 -36

 5-13-2ابزار تغيير شکل آزادانه ()Free Transform
با اين ابزار ميتوانيد به طور آزاد يك شئ را تغيير شكل دهيد .كافي است يك شئ را انتخاب كنيد و توسط اين
ابزار آن را آزادانه بچرخانيد يا تغيير اندازه دهيد .بعد از انتخاب اين ابزار ميتوانيد از نوار ويژگيها حالتهاي
مختلف  Transformرا انتخاب و روي شئ انتخابي اعمال كنيد.
 5-13-3ابزار لکه ()Smudge

با انتخـاب اين ابزار و كشيدن اشارهگر ماوس روي يك شئ ،خطوط اطراف شئ تغيير شكل مييابد
(شكل .)5-37
132

پيمانهمهارتي:كاربرCorelDRAW
واحدكارپنجم  :توانايي انتخاب و تغيير شکل اشيا

شکل  5 -37تأثير ابزار  Smudgeرا نشان می دهد.
 5-13-4ابزار Virtual Segment

توسط اين ابزار ميتوانيد خطوط اطراف يك شئ يا خطوط رسم شده توسط ابزارهاي رسم خط مانند
 Pen ،Freehandو  Bezierرا پاك كنيد .اين ابزار فقط خطوط را از بين ميبرد (شكل .)5-38

شکل  5 -38روش استفاده از ابزار Virtual Segment

 5-13-5ابزار چاقو ()Knife
همانطوركه از نام آن پيداست ،ابزاري براي برش اشيا است و در جعبهابزار در كنار ابزارهاي ،Crop
 Eraserو  Virtual Segmentقرار دارد.
روش استفاده از اين ابزار به شرح زير است:
ابتدا ابزار را از جعبه ابزار انتخاب و روي كناره يك شئ كليك كنيد ،سپس ماوس را بكشيد و روي كناره ديگر
شئ مجددا ً كليك كنيد .نقطه شروع و پايان محل برش نمايش داده ميشود .به اين ترتيب ،شئ شما توسط ابزار
چاقو برش ميخورد و به دو قسمت تبديل ميشود (شكل .)5-39
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شکل  5-39مراحل برش توسط ابزار چاقو

روش ديگر برش به اين شكل است كه كليد سمت چپ ماوس را روي كناره يك شئ پايين نگه داشته و
آنرا روي شئ حركت دهيد كه با رها كردن كليد ماوس در نقطه پاياني شئ برش ميخورد .اين روش زماني
امكانپذير است كه دو گزينه  Leave As One Objectو  Auto-Close On Cutدر نوار ويژگيها فعال باشند
(شكل .)5-40

شکل  5 -40نمايش روش برش به صورت دست آزاد

نکته :هنگام برش ،اشارهگر ماوس براي شروع نقطه برش و نقطه پايان به
شکل عمودي ظاهر ميشود اما در حين برش به شکل مورب است .هنگام
برش يک شئ به اين موضوع دقت کنيد.

با انتخاب ابزار برش حالتهاي مختلفي در نوار ويژگيها وجود دارد؛ با انتخاب و تنظيم هر يك از اين حالتها
نوع برش شما متفاوت است؛ در ادامه اين حالتها را مورد بررسي قرار ميدهيم.
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گزينه Leave As one Object

در اين حالت ابزار چاقو ،شئ را ميبرد و به دو بخش جدا از هم و وابسته تبديل ميكند؛ در حالت انتخاب اين
گزينه ،عمل برش انجام ميشود اما شئ به دو قسمت جدا از هم تبديل نميشود ،بلكه يك شئ مركب است
و براي جداسازي آنها بايد از فرمان  Break Curve Apartاستفاده كرد.
گزينه Auto-Close on cut

به طور پيشفرض اين گزينه فعال است .در اين حالت شئ پس از برش خوردن به دو شئ كام ً
ال مجزا و بسته
تبديل ميشود .حال اگر اين گزينه را غيرفعال كنيد ،دو شئ برش خورده و از هم جدا ميشوند با اين تفاوت
كه بسته نيستند.
تمرين :5-17در مجموع ميتوان چهار حالت برش را در نوار ويژگيها براي ابزار چاقو تنظيم كرد .آن چهار حالت
را روي چهار شئ هم شكل مورد بررسي قرار دهيد و آنها را با هم مقايسه كنيد.
 5-13-6ابزار پاكکن ()Eraser
اين ابزار به عنوان يك پاككن عمل ميكند ،بعد از انتخاب يك شئ ،ابزار پاككن را از جعبه ابزار انتخاب كنيد
و روي شئ بكشيد؛ مشاهده ميكنيد كه بخشهايي كه ماوس را روي آن حركت ميدهيد ،پاك ميشود.
با انتخاب ابزار پاككن ،اشارهگر ماوس به شكل يا ديده خواهد شد .به سه روش ميتوان عمل پاك كردن
را انجام داد؛ اين روشها در ادامه شرح داده خواهند شد:
روش اول :يك شئ را انتخاب كنيد سپس با ابزار پاككن روي كناره شئ بهعنوان نقطه شروع كليك كنيد ،كليد
سمت چپ ماوس را پايين نگه داشته و به دلخواه روي شئ حركت دهيد و در نقطه پاياني ماوس را رها كنيد.
شئ انتخاب شده پاك ميشود (شكل .)5-41

شکل  5 -41روش اول استفاده از ابزار پاكکن
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روش دوم :پس از انتخاب شئ و ابزار پاككن ،روي نقطهاي از شئ كليك كنيد ،حال كليد ماوس را رها كنيد
و مجددا ً در نقطه ديگر كليك كنيد .عمل پاك كردن به شكل خط راست انجام ميگيرد (شكل .)5-42

شکل  5 -42روش دوم پاك کردن

روش سوم :با ابزار پاككن در هر جايي از شئ انتخاب شده دابلكليك كنيد .به اندازه ضخامت پاككن ،شئ
موردنظر پاك ميشود (شكل .)5-43

شکل  5-43روش سوم پاك کردن

تمرين :5-18يك كادر  15 15رسم كنيد ،سپس توسط ابزار پاك كن ،تجمع و پراكندگی را در آن نشان دهيد.
 5-13-7ابزار Crop

از اين ابزار براي برش به شكل يك كادر چهار گوش استفاده ميشود .عملكرد اين ابزار مانند ابزار  Cropدر
نرمافزار  Photoshopاست ،با اين تفاوت كه در نرمافزار  ،Photoshopعمل برش ( )Cropتمامي اليهها و
صفحه طراحي را نيز برش ميدهد اما در نرمافزار  ،CorelDRAWعمل برش فقط اشيايي را كه از كادر بيرون
باشند ،حذف ميكند و براي صفحه طراحي تأثيري ندارد (ابعاد صفحه طراحي تغييري نميكند).
ابتدا اين ابزار را انتخاب كنيد ،سپس در نقطه دلخواه كليك كنيد و ماوس را بكشيد (كليد سمت چپ ماوس
را پايين نگه داريد) .كادري ايجاد ميشود كه محدوده برش را نمايش ميدهد .ماوس را رها كرده و در داخل
كادر برش دابلكليك كنيد تا عمليات برش انجام شود.
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 5-13-8شکلدهي به شکل ()Shaping
ميدانيد كه ميتوان توسط ابزار چاقو يك شئ را برش داد و همچنين توسط ابزار پاككن بخشي از يك شئ را
پاك كرد .در ادامه براي برش ،حذف قسمتي از يك شئ و شكلدهي به شئ با فرامين ديگر آشنا ميشويد.
براي دسترسي به اين فرمانها از منوي  Windowگزينه  Dockers/Shapingرا انتخاب كنيد تا پالت Shaping

باز شود .با استفاده از اين پالت ،كنترل بيشتري روي اين فرامين خواهيد داشت (شكل .)5-44
نکته :روشديگر برايدسترسي بهپالت ،Shapingازمنوي Arrange

انتخابگزينه  Shaping/Shapingاست.

شکل 5-44

فرمانهاي Front Minus Back، Simplify،Intersect، Trim، Weldدر اين پالت موجود است .در ادامه به شرح
هريك از اين فرمانها ميپردازيم:
فرمان جوش دادن ()Weld
اولين گزينه در پالت  ،Shapingفرمان  Weldاست .عمليات جوشدادن هميشه بين دو يا چند شئ اتفاق
ميافتد.
دو شئ را بهطوري كه همپوشاني داشته باشند ،رسم كنيد .يك شئ را انتخاب و روي دكمه  Weldدر پالت
ميشود؛ حال روي شئ دوم كليك كنيد .دو شئ به هم
 Shapingكليك كنيد .اشـارهگر ماوس به شكل
جوش داده ميشود (شكل .)5-45
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شکل  5 -45قبل و بعد از روش اجراي فرمان Weld

 -1گزينه( :Source Object )sبا انتخاب اين گزينه شيئي كه ابتدا انتخاب كردهايد ،بعد از عمليات
جوش دادن باقي ميماند.
 -2گزينه( :Target Object )sبا انتخاب اين گزينه ،شئ دوم كه فرمان  ،Weldبه آن اعمال ميشود ،بعد از
عمليات باقي ميماند.
تمرين :5-19توسط دو گزينه ( Source Object )sو ( Target Object )sبه چهار حالت ميتوان عمليات
جوش دادن را انجام داد ،آنها را روي دو شئ انجام دهيد و چهار شئ را با هم مقايسه كنيد.

نکته :فراموش نکنيد بعد از عمليات جوش دادن به هيچ وجه اشيا قابل برگشت
به حالت اوليه خود نيستند .بهتر است از گزينههاي ( Source Object )sو
( Target Object )sبه موقع استفاده کنيد.

تمرين :5-20چند شئ رسم كنيد و با فرمان جوشدادن ( )Weldاشيا را به هم جوش دهيد.
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فرمان برش دادن ()Trim

كاربرديترين فرمان در پالت  ،Shapingگزينه  Trimاست .هرگاه بخواهيم قسمتي از يك شئ را حذف كنيم،

از اين فرمان استفاده ميشود .در مراحل طراحي از اين فرمان بيشتر استفاده ميشود.
 -1از پالت  Shapingگزينه  Trimرا انتخاب كنيد.
 -2حال دو شئ را به شكلي كه همپوشاني داشته باشند ،رسم كنيد.
 -3يك شئ را انتخاب كنيد و روي گزينه  Trimاز پالت  Shapingكليك كنيد.
ظاهر ميشود .حال روي شئ دوم كليك كنيد ،بخشهايي از شئ زيرين
 -4اشارهگر ماوس به شكل
توسط شيئي كه روي آن قرار دارد ،حذف ميشود (شكل .)5-46

شکل  5 -46قبل و بعد از اجراي فرمان Trim

فرمان فضاي مشترك ()Intersect
بعد از اجراي اين فرمان فضاي مشترك بين دو شئ باقي ميماند.
از پالت  ،Shapingگزينه  Intersectرا انتخاب كنيد.
از دو شئ كه همپوشاني دارند ،يكي را انتخاب كرده و روي دكمه  Intersectكليك كنيد .اشارهگر ماوس به
شكل ظاهر ميشود؛ حال روي شئ ديگر كليك كنيد .در اين حالت فضاي مشترك دو شئ باقيمانده و
قسمتهاي غيرمشترك حذف ميشود (شكل .)5-47

شکل  5 -47قبل و بعد از اجراي فرمان Intersect
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فرمان Simplify

با اجراي اين فرمان تمام بخشهاي پنهان (بخشهايي كه همپوشاني دارند) اشيا حذف ميشود.
دو شئ يا چند شيئي را كه روي هم قرار گرفتهاند ،انتخاب كنيد؛ با انتخاب گزينه  Simplifyو كليك روي دكمه
 ،Applyبخشهايي كه زير هم قرار گرفتهاند ،حذف ميشوند.
فرمان Front Minus Back

با اجراي اين فرمان تمام بخشهاي مشترك چند شئ نسبت به شئ زيرين حذف ميشود.
دو يا چند شئ را انتخاب كنيد ،با انتخاب گزينه  Front Minus Backاز پالت  Shapingو كليك روي دكمه
 ،Applyبخشهايي كه نسبت به شئ زيرين پنهان هستند ،حذف ميشود.
به عنوان مثال دو شئ را در حالت انتخاب قرار دهيد و روي گزينه  Applyكليك كنيد؛ در اين حالت
بخش های مشترك از شئ زيرين حذف و فقط قسمت هايی از شئ رويی باقی می ماند كه با شئ زيرين
مشترك نيستند (شكل .)5-48

شکل  5-48اجراي فرمان Front Minus Back
فرمان Back Minus Front

اين فرمان برخالف فرمان  Front Minus Backعمل ميكند.
هنگامي كه دو يا چند شئ در حالت انتخاب باشند ،با انتخاب اين گزينه و كليك روي دكمه  Applyبخشهاي
مشترك اشيايي كه رو قرار دارند از شئ زيرين ميشوند به عبارت ديگر بخش های غيرمشترك از شئ زيرين
باقی می ماند (شكل .)5-49
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شکل  5 -49اجرای فرمان Back Minus Front

تمرين :5 -21شكلهاي زير را توسط فرمانهاي  Shapingرسم كنيد.

واژهنامه
ترازبندي
جداسازي يك شئ مركب
تركيب چند شئ
تبديل كردن
برش زدن (حذف اشياي بيرون كادر برش)
توزيع

Align
Break Apart
Combine
Convert
Crop
Distribute
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پاك كن

Eraser

گروهبندي
بخش مشترك
برش زدن ،چاقو
قفلكردن
قرينه
ترتيب قرارگيري
خط دور شئ
موقعيت مكاني ،مختصات
چرخش
مقياس
حذف فضاي مشترك اشياي همپوشان
اريب
برش زدن با شئ رويي (اشياي بيرون الگوي برش باقي مي مانند).
جوش دادن

Group
Intersect
Knife
Lock
Mirror
Order
Outline
Position
Rotate
Scale
Simplify
Skew
Trim
Weld

خالصه مطالب
• بــراي تنظيمات خط دور شئ مانند رنگ ،ضخــامت و  ...مي توان از كادرمحاوره ،Outline Pen
استفاده كرد.
• فرمان  Edit/Duplicateاز شئ انتخاب شده نســخه مشابه تهيـــه ميكند.
• با اجراي فرمان  Edit/Cloneاز شيئي كه انتخاب كردهايـد يك شئ هم شكل ايجـاد ميشود.
• فرمان  Groupاشيا را در يك گروه قرار مي دهـد .براي جدا سازي اين اشيا ،از فرمان Ungroup
استفاده ميشـود و فرمان  Ungroup Allبراي جداسازي مجموعهاي از گروهها به كار ميرود.
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• فـرمان  Lockبراي قفل كردن شئ انتخاب شده است .عكس اين عمل فرمان  Unlockميباشد
كه شئ قفل شده را از اين حالـت خارج ميكند.
• فرمان  Convert Outline to Objectيك مسير يا خط دور را به يك شئ تبديل ميكنـد.

• در پــالت  Transformationمجموعه فرمانهــاي تغيير مكان ( ،)Positionچرخش (،)Rotation
مقياس و قرينه ( ،)Scale and Mirrorاندازه ( )Sizeو اريـب كردن ( )Skewوجود دارد.
• پالت  Undo Dockerبه شما امكان مي دهد تا مراحل لغو را مديريت كنيد.
• فرمان  Align and Distributeشــامل امكانـات كاملي براي تـراز و توزيــع اشيا و مرتب كردن
آنها در صفحه طراحـي است.
• براي تنظيم ترتيب قرارگيري اشيا روي هم ،از مسير  Arrange/Orderاستفاده مي شود.
• اشيايي را كه همپوشاني دارند ميتوانيد توسط پالت  Shapingويرايش كنيد كه شامل فرمانهاي
 Simplify، Trim weld، Intersectو غيره مي باشد.

آزمون نظري
 -1نتيجه انجام فرمان  Edit/Duplicateکدام است؟
ب -حذف شئ
الف -دوران شئ
د -ايجاد قرينه شئ
ج -يك كپي از شئ روي آن ميگيرد.
 -2ابزار  Outlineچه ميکند؟
ب -تبديل منحني به خط
الف -تبديل خط به منحني
د -تغيير شئ به چندضلعي
ج -تغيير خصوصيات خط
 -3تعيين شکل ابتدا و انتهاي خط با کدام گزينه امکانپذير است؟
دArrows -
جStyle -
بLine Caps -
الفCorners -
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 -4ميانبر ابزار  Outlineدر کجا قرار دارد؟

ج -نوار فرمان
ب -نوار وضعيت
الف -نوار ابزار
 -5در پالت  Transformationsکدام گزينه براي تغيير مکان اشيا به کار ميرود؟
دSize -
جScale -
بPosition -
الفRotate -
 -6پس از اعمال تغييراتي از قبيل سايز ،دوران و  ...در صورت انصراف چگونه اين عمليات را لغو ميکنيد؟
الف -منوي Edit/Clear
ب -منوي Edit/Undo
ج -منوي Arrange/Clear
د -منوي Arrange/Clear Transformations
 -7در فرمان دوران ،زاويه دوران را در کدام کادر درج ميکنيد؟
ج Relative Cent -دPosition -
بCenter -
الفAngle -
 -8در پالت Transformationsدر زمان تغيير مقياس ،اگر گزينه  Non–proportionalاز حالت انتخاب
خارج باشد ،تغيير مقياس چگونه خواهد بود؟
ب -نامتناسب
الف -متناسب
د -شئ كوچكتر ميشود.
ج -شئ بزرگتر ميشود.
 -9در پالت ،Transformationبا انتخاب گزينه  Skewدر دو کادر متني افقي ( )Hو عمودي ( )Vعدد
موردنظر براي  .......................تعيين ميشود.
ب -زاويه كشيدگي
الف -جهت كشيدگي
د -عرض و طول كشيدگي
ج -مختصات مركز كشيدگي
-10تبديل شکل  1به 2حاصل اجراي کدام فرمان Transformationsاست؟
بScale -
الفSkew -
دMirror -
جPosition-
2
1
 -11براي اعمال تغييرات روي يک کپي از شئ از کدام دکمه استفاده ميشود؟
ج Apply to Duplicate -دCopy-
بDuplicate -
الفApply -
 -12در فرمان  Skewچگونه ميتوان تعيين کرد که کشيدگي نسبت به کدام نقطه شئ انجام گيرد؟
بUse Anchor Point -
الفNon-proportional -
د -با وارد كردن مختصات نقطه دلخواه
جRelative Position -
دProperty Bar-
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-13تبديل شکل  1به  2با کدام فرمان امکانپذير است؟
الفSkew -

بMirror -

جPosition -
دRotate -

22
عبارات متناسب:ت متناسب
-14گزينه معادل سمت راست را از ستون سمت چپ انتخاب کنيد.
الف -حذف فضاي مشترك اشيا همپوشان
ب -فضاي مشترك اشيا همپوشان
ج -تبديل كردن به منحني
د -جداسازي يك شئ مركب
ه -تركيب چند شئ

11

1- Break Apart
2- Combine
3- Convert to Curve
4- Simplify
5- Intersect
6- Alignment

 -15فرمان  Edit/Cloneچه کاربردي دارد؟
 -16از فرمان  .................براي قفل کردن اشيا و از فرمان  ................براي گروهبندي اشيا
استفاده ميشود.
 -17عملکرد فرمان  Trimرا توضيح دهيد.
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آزمون عملي

 -1تصاوير زير را اجرا کنيد.

 -2برای موضوعات سينما ،کشاورزی و صنعتی لوگو طراحی کنيد.
 -3ساعت مﭽی خود را با استفاده از ابزار ترسيم نرم افزار  CorelDrawطراحی کنيد.
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ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﺭ ﺷﺸﻢ

پس از مطالعه اين واحد كار از
فراگير انتظار ميرود كه:

ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ
ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ ﻭ
ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﺭﻧﮓ
ﺍﺷﻴﺎ

 -1اشيا را رنگآميزي كند.
 -2انواع پالت هاي رنگ را بشناسد و كاربرد
هريك را بداند.
-3انواع ابزارهاي رنگآميزي را بشناسد.
 -4رنگ داخل و دور شكل را ويرايش كند.
 -5توانايي كار با انواع پركننده داخل شئ
را داشته باشد.

زمان (ساعت)

نظري
5

عملي
9
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كليات

نرمافزار  CorelDRAWبراي رنگآميزي اشيا امكانات بسياري را در اختيار كاربر قرار ميدهد كه ميتوان به
پالتهاي آماده ،ساخت پالتهاي اختصاصي ،استفاده از رنگهاي تدريجي (نوانس رنگي) ،الگوهاي رنگي،
بافت و  ...اشاره كرد .در اين واحدكار به آموزش رنگآميزي اشيا در نرمافزار  CorelDRAWميپردازيم.
 6-1كادر محاوره Uniform Fill
يكي از سادهترين روشهاي رنگآميزي اشيا استفاده از ابزار رنگ يكسان ( )Uniform Fillميباشد كه با استفاده
از آن ميتوانيد شئ را با يك رنگ ،پر كنيد .براي رنگ كردن يك شئ بايد ابتدا آن را در حالت انتخاب قرار
دهيد.
حال براي دسترسي به كادر محاوره  Uniform Fillدر جعبه ابزار از مجموعه پركنندهها (شكل  ،)6-1گزينه اول
را انتخاب كنيد تا كادرمحاوره  Uniform Fillباز شود (شكل .)6-2

شكل 6-1

شكل  6-2كادر محاوره Uniform Fill

 6-1-1زبانه Models

اين زبانه كه بهطور پيشفرض در حالت فعال ميباشد ،اين امكان را ميدهد كه از كادر بازشوي  ،Modelنوع
سيستم رنگي خود را با توجه به نوع كاري كه انجام ميدهيد ،انتخاب كنيد .بهعنوان مثال براي كارهاي چاپي از
مد رنگي  CMYKو براي طراحي صفحات وب از مد رنگي  RGBاستفاده ميشود.
بخش  ،Referenceرنگ قبلي شئ و رنگ جديدي را كه ميسازيد ،نمايش ميدهد (شكل .)6-2
در كادر بزرگ كه طيفي از رنگ (تيرگي و روشنايي) را به نمايش گذاشته است ،ميتوانيد روشنايي و خلوص رنگ
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را مشخص كنيد و از نوار عمودي كنار آن كه طيف وسيعي از رنگها در آن مشخص است ،رنگ دلخواه خود را
انتخاب كنيد .در بخش Componentsميتوانيد بهطور دستي در كادرهاي متنی ،مقدار صفر تا 100را وارد كنيد تا به
رنگ دلخواه برسيد (شكل.)6-2
در كادر بازشوي  Nameليستي از رنگهاي آماده وجود دارد كه براي رنگآميزي اشيا ميتوانيد يكي
از آنها را انتخاب كنيد..
با كليك روي دكمه  Add to Paletteرنگ جديدي كه ساخته ايد به پالت رنگ پيشفرض (Default
 )CMYKاضافه ميشود.
دكمه  Optionsبه شما اين امكان را ميدهد كه تنظيمات اين بخش را به دلخواه تغيير دهيد .براي مد رنگي CMYK
مقدار عددي صفر تا 100محاسبه ميشود.
نكته :در مدرنگی CMYKحرف  Cمخفف كلمه ( Cyanفيروزهاي) ،حرف M

مخفف كلمه ( Magentaارغواني) ،حرف  Yمخفف كلمه ( Yellowزرد) و
حرف  Kمخفف كلمه ( Blackسياه) ميباشد.
 6-1-2زبانه Mixers

در اين حالت ميتوانيد رنگ خود را از چرخه رنگ موجود انتخاب كنيد؛ ليست پايين طيف وسيعي از همان رنگ را
در اختيار شما قرار ميدهد كه شامل رنگ اصلي ،رنگ مكمل آن و غيره ميباشد.

شكل  6-3زبانه Mixers
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 6-1-3زبانه Palettes

همانطور كه از نام آن پيداست ،ليست تمامي پالتهاي رنگي موجود در نرمافزار را نمايش ميدهد .با انتخاب
اين زبانه ،از كادر بازشوي  ،Paletteنوع پالت خود را انتخاب كنيد؛ در كادر پايين آن تمامي رنگها نمايش داده
ميشود .اگر اشارهگر ماوس را روي هر رنگي نگه داريد ،نام رنگ را نشان ميدهد .از دستههاي رنگي موجود
در كادر عمودي هم ميتوانيد رنگ دلخواه را انتخاب كنيد.

شكل  6-4زبانه Palettes

نكته :فراموش نكنيد كه مد رنگي پيشفرض نرمافزار  ،CorelDRAWمد
 CMYKميباشد كه قابل تغيير نيست ،پس بايد با توجه به نوع كاري كه
انجام ميدهيد رنگهاي خود را انتخاب كنيد .در كادرمحاوره Uniform
 Fillميتوانيد هر مد رنگي را انتخاب كنيد (شكل .)6-2
 6-2پالت Color
شايد كاربرديترين وسيله رنگ كردن اشيا ،استفاده از پالت  Colorباشد .ميتوانيد در اين پالت مد رنگي خود را
انتخاب و بر اساس آن رنگ دلخواه را بسازيد يا با ابزار  ،Eyedropperرنگ را از هر محيط يا تصويري انتخاب
كرده و با استفاده از اين پالت به شئ انتخابي اعمال كنيد .براي دسترسي به اين پالت از منوي  ،Windowگزينه
 Dockers/Colorرا انتخاب كنيد تا اين كادر در كنار پالت رنگ ظاهر شود.
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شكل  6-5پالت Color

در پالت  Colorسه حالت وجود دارد كه با كليك روي هر يك از آيكنها ،آن حالت فعال ميشود.
حالت  Show Color Slidersبهطور پيشفرض فعال است .از بخش مد ،ميتوانيد نوع مد رنگي خود را انتخاب
كنيد .با حركت دكمههاي لغزنده در ستونهاي رنگي  CMYKيا قرار دادن عدد دلخواه در كادر متنی ،ميتوانيد
رنگ دلخواه را ساخته و با انتخاب شئ و كليك روي گزينه  Fillشئ را از رنگ پر كنيد .همچنين ميتوانيد از
گزينه  Outlineبراي رنگ كردن خط دور شئ استفاده كنيد.
نكته :گاهي در پالت  Colorدر كنار رنگ اصلي ،فرمان هشدار Gamut alarmبه
صورت يك رنگ در كادر كوچك مربع شكلي ظاهر ميشود؛ اين هشدار بيشتر در
هنگام انتخاب رنگهايي كه مد رنگي CMYKنيست مانند RGBظاهر ميشود و با
تغيير مد رنگي به  CMYKيا با دو بار كليك روي آن از بين ميرود و رنگ انتخابي شئ
با مد  CMYKنمايش داده ميشود (شكل .)6-6

شكل  6-6هشدار Gamut alarm

Gamut alarm 6-3
اين فرمان هشدار براي تنظيمات مديريت رنگ در نرمافزار  CorelDRAWميباشد مانند تنظيم رنگ
مانيتور براي دستگاه چاپ ،پرينتر و موارد ديگر .براي دسترسي به اين تنظيمات از منوي Tools
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گزينه  Color Managementرا انتخاب كنيد .بهتر است اين تنظيمات را به همان حالت پيشفرض
( )Default Settingsقرار دهيد .در كادر بازشوي  Settingsو در بخش  Color Mode Used for Effectsگزينه
 CMYKرا انتخاب و روي دكمه  OKكليك كنيد .توجه داشته باشيد كه براي ايجاد تغييرات در اين بخش
بايد اطالعات كاملي از تنظيمات رنگ داشته باشيد ،در غيراينصورت امكان دارد هر نوع تغييري رنگها را در
نمايشگر به هم بريزد و رنگ نمايش داده شده با رنگي كه قرار است چاپ شود بسيار متفاوت باشد.
تمرين  :6-1تصوير دلفين را طراحی كنيد سپس مطابق شكل رنگ آميزی كنيد.

 6-4كادرمحاوره Palette Editor
در اين كادرمحاوره ميتوانيد پالتهاي موجود در نرمافزار را ويرايش كنيد .براي دسترسي به اين كادر از منوي
 Windowگزينه  Color Palettes/Palette Editorرا انتخاب كنيد (شكل .)6-7

شكل  6-7كادرمحاوره Palette Editor

Edit color
ابتدا از كادر بازشو ،پالت رنگي را كه ميخواهيد ويرايش كنيد برگزينيد ،سپس در پايين كادر از ليست
رنگها ،رنگ موردنظر را براي ويرايش انتخاب كنيد .با كليك روي گزينه  ،Edit Colorكادرمحاوره
مشابه  Uniform Colorباز ميشود .تغييرات را روي رنگ مورد نظر انجام دهيد و روي دكمه OK
152

پيمانهمهارتي:كاربرCorelDRAW
واحدكار ششم :توانایی رنگ آميزی و ویرایش رنگ اشيا

كليك كنيد؛ رنگ انتخاب شده با تغييرات جديد در ليست پالت شما مشاهده ميشود .حال ميتوانيد
آن را به جاي رنگ قبلي ذخيره كنيد.
Add Color
اگر بخواهيد آن را بهعنوان يك رنگ جديد به ليست پالت خود اضافه كنيد ،روي گزينه  Add Colorكليك كنيد.
كادرمحاوره  Select Colorباز ميشود؛ پس از انجام تغييرات روي گزينه  Add to Paletteكليك كنيد تا رنگ
جديد به ليست پالت اضافه شود .با كليك روي دكمه  ،Newدر كادر محاوره  Palette Editorكادر ،New Palette
براي ذخيره پالت جديد باز ميشود .در بخش  File Nameنامي را براي پالت خود در نظر بگيريد و روي گزينه
 Saveكليك كنيد تا پالت جديد ذخيره شود .مشاهده ميكنيد كه در ليست رنگها رنگي وجود ندارد بنابراين بايد
روي گزينه  Add Colorكليك كنيد و رنگهاي دلخواه خود را به اين پالت جديد اضافه كنيد ،پس از ساخت پالت
رنگ ،روي دكمه  OKكليك كنيد تا اين پالت به ليست پالتها در زيرمجموعه  User's Palettesبهطور پيشفرض
اضافه شود .ميتوانيد اين مسير را به دلخواه در زمان ذخيره پالت جديد تغيير دهيد (شكل.)6-7
Color Palette Browser 6-5
براي دسترسي به پالت جديد ساخته شده از مسير  Window/Color Palettes/Color Palette Browserاستفاده
كنيد ،در اين پالت ليست تمام پالتهاي موجود را مشاهده ميكنيد و با زدن عالمت كنار هر يك ،آن پالت در
سمت راست محيط نرمافزار در كنار پالتهاي ديگر ظاهر ميشود (شكل .)6-5
Fixed Palettes 6-5-1

در اين گزينه در پالت  ،Color Palette Browserليست پالتهايي قرار دارد كه شايد در نرمافزارهاي ديگر هم
مشابه آن را ببينيد ،مانند  .TRUMATCH Colorبا انتخاب هر يك از آنها پالت عالمتدار فعال ميشود.
Custom Palettes 6-5-2

ليست پالتهاي اختصاصي نرمافزار  CorelDRAWدر دو مجموعه  CMYKو  RGBدر اين گزينه قرار دارد.
.
User's Palettes 6-5-3
پالتهايي كه ساخته ميشود در اين قسمت اضافه ميشود.
153

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
نام استاندارد :كاربر CorelDRAW
شماره -15/8:ف ،هـ

Default CMYK palettes 6-5-4

پالت پيشفرض نرمافزار  CorelDRAWكه زيرمجموعه بخش  User's Palettesميباشد.

شكل  6-8پالت Color Palette Browser

در باالي اين پالت چهار آيكن وجود دارد (شكل )6-8كه به بررسي آنها ميپردازيم.
 6-5-5گزينه Creates a New Empty Color Palette

توسط اين گزينه ميتوانيد يك پالت جديد و خالي ايجاد كنيد؛ با كليك روي آيكن اين گزينه ،كادر ذخيره باز
ميشود .نامي را انتخاب كنيد و روي دكمه  Save Asكليك كنيد تا پالت خالي ذخيره و ايجاد شود .حال كافي
است رنگ موردنظر خود را در پنجره  Color Drockerبسازيد و سپس آن را به پالت جديد درگ كنيد ،رنگ
موردنظر به پالت اضافه ميشود.
 6-5-6گزينه Creates a New Palette From Selected

از اين گزينه براي ساخت پالت از شيئي كه انتخاب شده است ،استفاده ميشود.
به اين صورت كه ابتدا يك يا چند شئ را كه ميخواهيد رنگهاي موجود در آنها در پالت ساخته شده قـــرار گيرد
در حالت انتخاب قرار دهيد ،سپس روي آيكن  Creates a New Palette From Selectedكليك كنيد ،كادر Save
 PaletteAsباز ميشود ،پالت را با يك نام ذخيره كنيد .پس از ذخيره كردن ،پالت جديدي با ليستي از رنگهاي موجود
در شئ انتخاب شده ساخته ميشود.
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 6-5-7گزينه Creates a New Palette From the Document

براي ساخت پالت از يك سند كه قب ً
ال روي آن كار شده است ،ميتوانيد از اين گزينه استفاده كنيد؛ به اين شكل
كه تمام رنگهاي موجود در سند جاري را در يك پالت جديد ذخيره ميسازد.
تمرين  :6-2يك تصويربرداری را به صفحه طراحی  Importكنيد و از رنگ های موجود در آن يك پالت
بسازيد.
 6-5-8گزينه Open the Palette Editor

با كليك روي اين گزينه پنجره ويرايش رنگها باز ميشود كه ميتوان رنگهاي موجود در پالت انتخاب شده
را در آن ويرايش كرد.
 6-6پالت Color Styles
ابتدا از مسير منوي  ،Windowگزينه  Dockers/Color Stylesرا انتخاب كنيد تا پالت Color Stylesباز شود
(شكل.)6-9

شكل  6-9پالت Color Styles

نام سندهاي باز در اين پالت به شكل يك پوشه نمايش داده ميشود .ميتوانيد هر رنگ يا شئ را كه داراي
رنگ ميباشد با ماوس انتخاب كرده و داخل اين كادر بكشيد و رها كنيد ،رنگهاي موجود در شئ انتخاب
شده به اين پوشه اضافه ميشود .اگر يك سند از قبل طراحي شده را در نرمافزار  CorelDRAWباز كنيد ،نام
سند به شكل يك پوشه در اين پالت نمايش داده ميشود و به شما اين امكان را ميدهد كه رنگهاي موجود
در اين سند را به آن اضافه كنيد.
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رنگ مادر (:)parent
به رنگهاي اضافه شده به اين پالت ،رنگ مادر ( )Parentگفته ميشود .ميتوانيد براي هر رنگي يك زيرمجموعه
يا رنگهاي فرزند ( )Childبسازيد ،به اين طريق كه يك رنگ را داخل پالت  Color Stylesانتخاب كنيد و روي
آيكن  Childكليك كنيد ،كادرمحاوره  Create a New Child Colorباز ميشود(شكل .)6-10رنگ موردنظر را
ويرايش كرده و روي دكمه  OKكليك كنيد تا رنگهاي  Childبه شكل زيرمجموعه ( ) به رنگ انتخاب
شده اضافه شود.

شكل  6-10كادرمحاوره Create a New Child Color

 6-7ابزارهاي قطرهچكان ( )Eyedropperو سطل رنگ ()Paint bucket

از ابزار قطرهچكان براي نمونه برداري از رنگ اشيا و تصاوير و از سطل رنگ براي رنگ كردن اشيا استفاده ميشود كه
به نوعي با هم در ارتباط هستند.
ابزار Eyedropperرا از جعبه ابزار انتخاب كنيد .اشارهگر ماوس به شكل يك قطرهچكان ظاهر ميشود؛ با كليك روي
بخش موردنظر در شئ يا تصوير ،ابزار قطرهچكان از رنگ آن گزينه نمونهبرداري ميكند .پس از نمونهبرداري ،ابزار
سطل رنگ را انتخاب كنيد ،اشارهگر ماوس به شكل سطل رنگ ظاهر ميشود؛ حال روي هر شيئي كليك كنيد رنگ
شئ با رنگ سطل رنگ پر ميشود.
اين دو ابزار در يك مجموعه در جعبه ابزار قرار دارند و با انتخاب يكي از آنها و استفاده از كليد ميانبر Shiftميتوانيد
بين دو ابزار جابهجا شويد.
نكته :زمانيكه شما با ابزار  ،Eyedropperرنگي را از يك شئ يا حتي يك تصوير نمونهبرداري
ميكنيد ،آن رنگ بهطور خودكار در پنجره  Color Dockerنمايش داده ميشود.
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با انتخاب ابزار  Eyedropperدر نوار ويژگيها سه گزينه نمايش داده ميشود (شكل )6-11در كادر بازشو دو
گزينه موجود ميباشد Sample Color ،كه با فعال بودن اين گزينه ابزار قطرهچكان كار نمونهبرداري از رنگ را

انجام ميدهد و گزينه  Object Attributesكه با انتخاب آن ،ابزار قطرهچكان از خصوصيات يك شئ مانند نوع
رنگ ،سايز ،دوران ،نوع خط شئ و غيره نمونهبرداري كرده و با ابزار سطل رنگ ميتوانيد آن را به يك شئ
ديگر اعمال كنيد (شكل .)6-13

شكل 6-11

شكل 6-12

در قسمت  Sample sizeميتوانيد اندازه نوك قطرهچكان را مشخص كنيد كه با هر بار كليك ماوس براي
نمونهبرداري چه مقدار از رنگ را نمونهبرداري كند .واحد آن برحسب پيكسل ميباشد و بهتر است بهطور
پيشفرض اندازه  1×1 ،Sampleپيكسل را بپذيريم.
گزينه  ،Select From Desktopاين امكان را ميدهد كه با ابزار قطرهچكان از رنگهاي محيط خارج نرمافزار
هم نمونهبرداري كرد .كافي است روي اين گزينه كليك كنيد سپس با ابزار قطرهچكان ميتوانيد از هر محيطي
در صفحه نمايش نمونهبرداري كنيد .اما رنگ نمونهبرداري شده در مد رنگي  RGBميباشد كه ميتوانيد در
پالت  Color Dockerآن را به  CMYKتبديل كنيد (شكل.)6-13
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شكل  6-13نمونهبرداري رنگ توسط ابزار قطرهچكان
نكته :براي هر نمونهبرداري جديد از محيط نمايشگر بايد روي گزينه From

 Desktopكليك كرده و سپس نمونهبرداري كنيد.

 6-8شناخت ابزار Interactive Fill Tool
با انتخاب اين ابزار (شكل )6-14ميتوان تمام حالتهاي رنگي موجود در مجموعه ابزار  Fill Toolمانند
 Texture Fill ،Pattern Fill ،Full Color ،Two Color ،Linear ،Uniform Fillو غيره را در نوار ويژگيها
انتخـاب و به شئ اعمـال كرد و در اصـل يك روش سـريع براي رنگآميــزي اشيـا با استفاده از مجمـوعه
 Fill Toolميباشد.

شكل  6-14ابزار Interactive Fill Tool

شكل  6-15تغيير نوار ويژگی ها پس از انتخاب ابزار Interactive Fill Tool

براي استفاده از اين ابزار ابتدا يك شئ را انتخاب كرده ،سپس ابزار  Interactive Fill Toolرا انتخاب كنيد
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( كليد ميانبر حرف  Gاست) .شئ انتخاب شده اگر رنگي نداشته باشد ،گزينه  No Fillدر كادربازشو در نوار
ويژگيها نمايش داده ميشود و اگر شئ موردنظر با رنگ پر شده باشد ،گزينه  Uniform Fillظاهر ميشود.
از كادر بازشو  Fill Typeنوع پر كردن (رنگي كردن) را انتخاب كنيد و با استفاده از گزينههاي موجود تنظيمات
را انجام داده روي شئ انتخاب شده اعمال كنيد.

 6-9شناخت ابزار Interactive Mesh Fill Tool
با استفاده از اين ابزار يك شكل توري (مشبك) روي شئ انتخاب شده ظاهر ميشود (شكل  .)6-16با درگ
كردن رنگها از پالت رنگ به داخل اين شبكهها جلوه خاصي از رنگ به شئ اعمال ميشود .شما ميتوانيد
هر تعداد رنگي را كه ميخواهيد به اين شبكهها اضافه كنيد و هرچه تعداد خانهها بيشتر باشد ،رنگ بيشتري را
ميتوانيد به شئ خود اضافه كنيد .با اضافه كردن رنگها ،آنها با هم تركيب ميشوند .با ويرايش گرهها توسط
ابزار  Shapeرنگها درهم آميخته ميشوند .در نوار ويژگيها ميتوانيد تعداد شبكهها را كم يا زياد كنيد و با
ابزار  Shapeميتوانيد گرههاي موجود در اين شبكهها را ويرايش كنيد (شكل .)6-17

شكل  6-16استفاده از ابزار Interactive Mesh Fill Tool

شكل  6-17استفاده از ابزار Interactive Mesh Fill Tool
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تمرين:6-3

 -1پرچم كشور خود را توسط ابزار  Mesh Fillرنگآميزي كنيد.
 -2تصوير بچه گربه را توسط اين فرمان طراحی كنيد.

 6-10شناخت ابزار Smart Fill
با استفاده از اين ابزار (شكل  )6-18ميتوانيد بهطور هوشمندانه هر مسير بستهاي (كه توسط اشيايي روي هم
قرار گرفتهاند) را از رنگ پر كنيد؛ عالوه بر رنگي شدن مسير بسته ،توسط اين ابزار شكل آن مسير نيز بهطور
خودكار ساخته ميشود.

شكل 6-18ابزار Smart Fill Tool

بهعنوان مثال اگر شما با چند شئ مانند مربع و فرم حلزوني بهطور تصادفي شكلي را ايجاد كنيد ،با استفاده از اين ابزار
هر جاي اين شكل را ميتوانيد به يك مسير بسته تبديل كنيد .روش كار در ادامه ميآيد:
 -1ابتدا چند شئ رسم كنيد بهطوري كه روي هم قرار گيرند ،حال ابزار  Smart Fillرا انتخاب كنيد.
 -2اشارهگر ماوس به شكل  +ظاهر ميشود ،حال روي هر جايي از اشيا كه كليك كنيد ،شكل آن قسمت ساخته
شده و از رنگ پر ميشود (شكل.)6-19

شكل 6-19
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در نوار ويژگيها در كادر بازشو  Fill Optionsسه گزينه وجود دارد:
 :Use Defaultاز رنگهاي پيشفرض براي پر كردن استفاده ميكند.

 :Specifyبا انتخاب اين گزينه ميتوانيد رنگها را براي پر كردن داخل مسير برگزينيد و خط دور آن را از
ليست رنگها انتخاب كنيد.
 :No Fillبا انتخاب اين گزينه هيچ رنگي اعمال نميشود و فقط مسير ساخته شده نمايش داده ميشود.
1

 6-11پركننده نوانس ()Fountain Fill

با استفاده از ابزار  Fountain Fillميتوانيد همزمان دو يا چند رنگ را به شكل نوانس (توناليته رنگي) به شئ
اعمال كنيد (شكل )6-20

شكل  6-20انتخاب ابزار Fountain Fill

ابتدا شئ موردنظر را در حالت انتخاب قرار دهيد سپس از مجموعه ابزار  ،Fill Toolابزار نوانس رنگي را
انتخاب كنيد .كادرمحاوره  Fountain Fillباز ميشود ،تنظيمات موردنظر را انجام داده و در نهايت روي دكمه
 OKكليك كنيد (شكل .)6-21

شكل  6-21كادرمحاوره Fountain Fill

 -1تركيب تدريجی دو يا چند رنگ با يكديگر به صورتی كه رنگ ها مرزی با
يكديگر نداشته باشند و با هم تركيب شوند.
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حالبهبررسياينتنظيماتميپردازيم:

دركادربازشوي Typeميتوانيدنوعنوانسرنگيراانتخابكنيدكهشاملحالتهايخطي(،)Linearشعاعي(،)Radial

مخروطي()Conicalومربعي()Squareاست.شكل 6-22حالتهايمختلفنوانسرنگيرانمايشميدهد.

Conical

Square

Linear

Radial

شكل  6-22حالتهاي مختلف نوانس رنگي
بخش Options

گزينه  :Angleبا انتخاب اين گزينه مقدار زاويه ( )Angleبه نوانس خطي اعمال شده و برحسب درجه بين 360
تا  -360درجه تنظيم ميشود (شكل .)6-23

 270درجه

شكل 6-23

 360درجه

گزينه  :Stepsبراي تنظيم تعداد نوانس بين دو رنگ است و از عدد  2تا  256تنظيم ميشود كه بهطور
پيشفرض عدد  256در حالت انتخاب ميباشد .براي تغيير آن روي دكمه  Lockكليك كنيد تا قفل باز شود،
مقادير كمتر باعث ناهموار شدن نوانس رنگي ميشود (شكل .)6-24

5 Step

شكل 6-24

162

10 Step

پيمانهمهارتي:كاربرCorelDRAW
واحدكار ششم :توانایی رنگ آميزی و ویرایش رنگ اشيا

نكته :بهتر است عدد پيشفرض  256پذيرفته شود زيرا بهترين حالت براي نمايش و
چاپ ميباشد مگر در مواردي كه براي تصويرسازي نياز به عدد كمتري باشد.

گزينه  :Edge padاين گزينه كه بهطور پيشفرض با عدد صفر تنظيم شده است ،فاصله تركيب دو رنگ را
تنظيم ميكند و هرچه عدد بزرگتر شود ،فاصله تركيب رنگ كمتر ميشود .اين گزينه را ميتوان بين صفر تا
 49درصد تنظيم كرد .شكل 6-25مقايسه دو شئ است كه در آنها گزينه  Edge padبين صفر و  49تنظيم
شده است.

 49درصد افقی

صفردرصد عمودی

شكل  6-25تنظيم  Edge Padبين صفر و  49درصد افقي

بخش Center Offset

اين گزينه مركز نوانس رنگي را در دو محور افقي و عمودي نمايش ميدهد كه بين دو عدد  100و -100
درصد تنظيم ميشود و فقط در حالت شعاعي ( ،)Radialمخروطي ( )Conicalو مربعي ( )Squareفعال
ميشود .شكل 6-26تنظيم گزينه  Center Offsetsبه صفر درصد عمودي و  45درصد افقي را نشان ميدهد.

 45درصد افقی

صفردرصد عمودی

شكل  6-26تنظيم  Center Offsetبين صفر درصد عمودي و  45درصد افقي
بخش Color blend

براي تركيب دو يا چند رنگ (نوانس رنگي) براي پر كردن يك شئ از گزينه  Color blendاستفاده ميشود.
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گزينه  :Two colorبه شما اين امكان را ميدهد كه با كليك روي گزينههاي  Fromو  Toرنگ موردنظر را
انتخاب كنيد .تركيب از رنگ  Fromشروع و به رنگ  Toختم ميشود.
تمرين  :6-4با استفاده از رنگهاي پالت Fromو Toيك نوانس رنگي مانند شكل زير ايجاد كنيد..

دكمه لغزنده  : Mid-pointشدت تغيير رنگ را مشخص ميكند كه مقدار آن بهطور پيشفرض  50است و
ميتوانيد آن را بين  1تا  99تنظيم كنيد.
در سمت راست بخش  ،Color blendسه آيكن وجود دارد كه حالتهاي تركيب دو رنگ را مشخص
ميكند.
درحالت اول بهطور مستقيم از يك رنگ به رنگ ديگر نوانس انجام ميشود كه حالت پيشفرض نيز
ميباشد.
حالت دوم در خالف جهت عقربههاي ساعت روي چرخه رنگ حركت ميكند.
حالت سوم در جهت عقربههاي ساعت روي چرخه رنگ حركت ميكند (شكل .)6-27

شكل  6-27حالتهاي تركيب رنگ در چرخه رنگ
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كادر بازشوي  :Presetsكادر بازشوي  Presetsشامل مجموعهاي از نوانسهاي رنگي آماده ميباشد كه با
انتخاب هر يك از اين نوانسهاي رنگي گزينه  Customدر  Color blendفعال ميشود و به شما اين امكان را
ميدهد كه مجددا ً روي آن تغييرات دلخواه را انجام دهيد.
گزينه  :Customزمانيكه بخواهيد براي تركيب رنگها بيش از دو رنگ بهكار ببريد ،از گزينه Custom

استفاده كنيد .با انتخاب گزينه  ،Customنوار نوانس رنگي نمايش داده ميشود .كافي است روي باالي اين نوار
دابلكليك كنيد تا يك مثلث ايجاد شود .حال روي مثلث كليك كنيد تا در حالت انتخاب قرار گيرد ،سپس از
ليست رنگ در سمت راست ،رنگ موردنظر خود را انتخاب كنيد ،رنگ سوم به نوانس رنگي اضافه ميشود،
ميتوانيد مثلث را حركت دهيد تا رنگها جابهجا شوند .براي پاك كردن رنگ اضافه شده كافي است روي
مثـلث دابــلكليـك كنيد تا رنگ حـذف شود .در حالت  Customميتـوانيد هر تعداد رنگ را اضــافه كنيد
(شكل .)6-28

شكل  6-28تركيب چند رنگ با استفاده از گزينه Custom

تمرين  :6-5با استفاده از ابزار الگو  Fountain Fillيك رنگينكمان رسم كنيد.

 6-12ابزار الگو ()Pattern Fill Dialog

يكي ديگر از ابزارهاي رنگآميزي از مجموعه  Fill Toolابزار الگو ميباشد كه به سه حالت مختلف ارائه
ميشود :دو رنگ ( ،)2-colorتمام رنگي ( )Full colorو نقشه بيتي ( .)Bitmapهريك از اين حالتها داراي
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تنظيمات مختلفي است كه در ادامه به شرح آنها ميپردازيم (شكل)6-29

شكل  6-29ابزار الگو

الف -الگوي دو رنگ ( :)2-colorپس از آنكه شئ موردنظر را در حالت انتخاب قرار داديد ،در كادرمحاوره
 Pattern Fillگزينه  2-colorرا انتخاب كنيد (به طور پيشفرض در حالت انتخاب ميباشد)؛ در مقابل اين گزينه
مجموعهاي از مدلهاي مختلف از الگوهاي دو رنگ قرار دارد؛ از اين ليست يكي را انتخاب كنيد .در سمت
راست اين ليست ميتوانيد از پالت  Frontبراي رنگ طرح و از پالت  Backبراي رنگ زمينه الگو استفاده كنيد
(شكل .)6-30

شكل  6-30كادرمحاوره Pattern Fill
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با كليك روي دكمه  Createميتوانيد الگوي انتخاب شده را مورد ويرايش قرار دهيد و يك الگوي جديد
بسازيد .پس از كليك روي اين دكمه ،كادر محاوره Two-Color Pattern Editorباز ميشود كه ميتوانيد با
كليد ماوس يك طرح جديد بسازيد (شكل .)6-31

شكل  6-31كادرمحاوره Two-Color Pattern Editor

نكته :كليد سمت راست ماوس در اين كادر به عنوان يك پاکكن عمل ميكند.

تمرين :6-6توسط دكمه  Createيك الگوي درخت كاج بسازيد.
توسط دكمه  Loadميتوانيد الگوهاي جديدي را به ليست الگوهاي خود بيفزاييد؛ الگوهاي جديد در انتهاي
ليست الگوها اضافه ميشوند.
بخش Origin

در اين بخش دو محور  xو  yوجود دارد كه امكان جابهجايي مركز الگو را از صفر تا  30و  -30برحسب واحد
اينچ فراهم ميكند .مقادير مثبت مركز را به راست يا باال و مقادير منفي مركز را به چپ يا پايين ميبرند.
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بخش Transform

در اين بخش دو گزينه  Rotateو  Skewوجود دارد كه برحسب واحد درجه تنظيم ميشوند .مقدار  Skewرا

ميتوان بين  75تا  -75درجه و مقدار  Rotateرا بين  360تا  -360درجه تنظيم كرد.
بخش Row and Column Offset

با انتخاب گزينههاي  Rowو Columnو قرار دادن مقدار عددي بين صفر تا  100درصد ميتوانيد فاصله بين
شكلها را در الگو تغيير دهيد.
با انتخاب گزينه  ،Transform fill with objectهمزمان با تغيير  Rotate ،Skewو غيره ،الگوي انتخابي نيز تغيير
وضعيت ميدهد.
با انتخاب گزينه  Mirror Fillالگوهاي انتخابي ،به شكل آيينهاي در كنار هم قرار ميگيرند.
نكته :با انتخاب بعضي از الگوها و انتخاب گزينه  ،Mirror Fillتغيير محسوسي از
نظر شكل ايجاد نميشود.
كادرمحاوره  Pattern FillحالتFull color

ب -الگوهاي تمام رنگ ( :)Full colorطرح ديگر الگو در
ميباشد كه مانند حالت  2-colorداراي مجموعهاي از مدلهاي الگوي تمام رنگ است .پس از انتخاب شئ
موردنظر و انتخاب گزينه  ،Full Colorيكي از مدلهاي موجود در ليست الگوها را انتخاب كرده و بعد از انجام
تنظيمات موردنظر ،روي دكمه  OKكليك كنيد تا الگوي انتخابي روي شئ اعمال شود (شكل .)6-32

شكل  6-32كادرمحاوره  Pattern Fillو انتخاب گزينه Full color
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ج -الگوهاي نقشه بيتي ( :)Bitmapاستفاده از الگوهاي  Bitmapنيز مانند الگــوهاي  Full colorميباشد
(شكل .)6-33

شكل  6-33انتخاب گزينه Bitmap

تمرين  :6-7توسط ابزار الگو  Pattern Fillيك كاغذ ديواري طراحي كنيد.
 6-13الگوهاي بافت ()Texture Fill
هر شيئي كه در اطراف ما است ،داراي بافت خاصي ميباشد .معموالً يك شئ را همراه با بافت آن ميشناسيم،
ابزار بافت ( )Texture Fillاز مجموعه ابزار  Fill Toolنيز به شئ انتخاب شده ،خصوصياتي از بافتهاي مختلف
را اعمال ميكند (شكل )6-34

شكل  6-34الگو بافت

براي اعمال يك الگوي بافت ،مراحل بعد را دنبالكنيد:
شئ را در حـــالت انتخاب قــراردهيد و روي ابـــزار  Texture Fillكليككنيد تا كادرمحـــاوره آن باز
شود (شكل .)6-35
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شكل  6-35كادرمحاوره Texture Fill

از كادر بازشوي  Texture libraryمجموعهاي را انتخاب كنيد و در قسمت  Texture listيكي از مدلهاي
الگوهاي موجود را انتخاب كنيد.
در پايين اين ليست پيشنمايشي از الگوي انتخاب شده نمايش داده ميشود.
در سمت راست كادر  Texture Fillتنظيماتي وجود دارد كه بعد از انتخاب يك الگو ميتوانيد با تغيير تنظيمات
آن يك الگوي جديد بسازيد (شكل .)6-36

شكل  6-36تغيير تنظيمات در الگوي بافت Texture Fill

عالوه بر اينكه ميتوانيد شكل ظاهري اين الگوها را با استفاده از تنظيمات تغيير دهيد ،با استفاده از دكمه
 Optionsنيز ميتوانيد كيفيت بافت الگو ( )Bitmap resolutionرا تا عدد  300 dpiارتقا دهيد و با استفاده از
قسمت  Texture size limitتعداد كاشيها ( )Tileرا براي كيفيت بهتر بافت افزايش دهيد (شكل  .)6-37اما
توجه داشته باشيد كه افزايش اين مقادير حجم سند جاري را افزايش ميدهد.
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شكل 6-37

گزينه  :Tilingبا كليك روي اين گزينه كادرمحاوره ديگري باز ميشود كه به شما امكان تغيير مبدأ ،اندازه،
مورب كردن ،زاويه چرخش و غيره را ميدهد (شكل .)6-38

شكل 6-38

تمرين :6-8توسط ابزار الگو  Texture Fillطرح ساده يك منظره را رسم كنيد.

 6-14الگوي پست اسكريپت ()PostScript

پست اسكريپت يك زبان كامپيوتري است .اين زبان وسيله ارتباطي بين برنامههاي كامپيوتر و وسايل خروجي
مانند چاپگر و دستگاه  Image setterميباشد اما در نرمافزار  CorelDRAWابزار پركننده  PostScriptبهصورت
زبان برنامهنويسي اجرا نميشود بلكه بهصورت كام ً
ال تصويري كه مجموعهاي از الگوهاي سياه و سفيد و
تمامرنگي ميباشد ،انجام ميشود.
روش كار با اين ابزار مانند ابزارهاي ديگر رنگآميزي ميباشد و مراحل كار به اين شرح است:
شئ موردنظر را در حالت انتخاب قرار دهيد ،سپس ابزار  Post Script Fill Dialogرا از مجموعه ابزارهاي
 Fill Toolانتخاب كنيد(شكل  .)6-39كادرمحاوره  PostScript Textureباز ميشود .در سمت چپ اين كادر،
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ليستي از الگوهاي  PostScriptوجود دارد؛ با انتخاب هريك از آنها در سمت راست كادر ،الگوي انتخاب
شده نمايش مييابد (شكل .)6-40

شكل  6-39الگو پستاسكريپت

شكل  6-40كادرمحاوره PostScript Texture

دربخش Parametersميتوانيدتنظيماتهرالگوراتغييردادهوباكليكرويدكمه،Refreshتغييراترامشاهدهكنيد.
برايمشاهدهپيشنمايشيكالگوبايدگزينه Preview fillانتخابشدهباشد(شكل.)6-41

شكل 6-41
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نكته :هنگامي كه براي يك شئ از الگوي  PostScriptاستفاده ميكنيد ،براي
مشاهده آن در صفحه طراحي ،حالت نمايش ( )Viewبايد در حالت Enhanced
باشد؛ در غير اينصورت داخل شئ شما با حروف  PSنمايش داده ميشود ولي
اين فقط نمايش الگوي انتخاب شده در نمايشگر ميباشد اما در چاپ ،همان
الگويي را كه انتخاب كردهايد به همان شكل چاپ ميشود.

تمرين :6-9
 -1توسط ابزار الگو پستاسكريپت ،يك طرح پارچه اجرا كنيد.
 -2تصوير مرغابی را طراحی كنيد سپس توسط الگوها رنگ آميزی كنيد.

شكل 6-42

No Fill 6-15
با انتخاب اين گزينه شئ انتخاب شده از هر نوع رنگ ،الگو و بافت خالي ميشود (شكل .)6-43

شكل 6-43
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واژهنامه
پالت رنگ
اجزا
مخروطي
نمونهبرداري از رنگ (قطرهچكان)
پركردن (رنگ داخل شئ)
پركننده نوانسي (گراديان)
خطي
رنگ خط دور شئ
پركنندهالگو
ليستهاي آماده
شعاعي
مربعي
پركنندهبافت
پركنندهيكنواخت

Color palette
Components
Conical
Eyedropper
Fill Color
Fountain Fill
Liner
Outline Color
Pattern Fill
Preset
Radial
Square
Texture Fill
Uniform Fill

خالصهمطالب
• Uniform Fillرنگ يكنواختي را به شئ اعمال مي كند.
• مد رنگي پيشفـرض  ،CorelDRAWمد  CMYKاست .براي دستـرسي به اين تنظيمات از
منوي  Toolsگزينه  Color Managementرا انتخاب كنيد.
• كاربرديترين وسيله رنگ كردن اشيا استفاده از پالت  Window/Dockers/Colorاست.
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• در كــادرمحاوره  Palette Editorميتــوانيد پالتهاي مـوجود در نــرمافزار را ويـرايش كنيد ،براي
دسترسي به اينكادر ازمنوي  Windowگزينه  Color Palettes/Palette Editorرا انتخابكنيد.

• از مسيـر  Window/Color Palettes/Color Palette Browserبراي ساخت يك پالت خالي ،ساخت
پالت از شئ انتخاب شده و ساخت پالت از يك سند كه قب ً
ال روي آن كار شده است ،استفاده
ميشود.
• با انتخاب ابزار  Eyedropperاز جعبه ابزار ،اشارهگر ماوس به شكل يك قطرهچكان ظاهر ميشود كه
با كليــك روي رنگ هر شئ ،قطرهچكـان از رنگ آن نمونهبرداري كرده و توسط ابزار سـطل رنگ
( )Paint bucketميتوان آن رنگ را به يك شئ اعمال كرد.
• با انتخـــاب ابزار  Interactive Fill Toolميتوان تمـام حالـتهاي رنگي مـوجود در مجموعـه ابزار
 Fill Toolمانند  Texture Fill ،Pattern Fill ،Full Color ،Two Color ،Linear ،Uniform Fillو غيره
را در نوار ابزار  Propertyانتخاب و به شئ اعمال كرد.
• بــا استفــاده از ابـزار Interactive Mesh Fill Toolيك شكــل تـــوري (مشــبـك) روي شـــئ
انتخاب شده ظاهر ميشود .با درگ كردن رنگها از پالت رنگ به داخل اين شبكهها جلوه خاصي از
رنگ به شئ اعمال ميشود.
• با استفاده از ابزار  ،Smart Fillميتوانيد بهطور هوشمندانه هر شكل بستهاي را از رنگ پر كنيد.
• با استفـاده از ابــزار  Fountain Fillميتـوان هم زمـان دو يا چند رنگ را به شـكل نـوانس (تونالـيته
رنگي) به شئ اعمـال كرد كه شــامـل حالتهاي خـطي ( ،)Linearشعاعـي ( ،)Radialمخـروطـي
( )Conicalو مربعي ( )Squareاست.
• ابــزار الگـو ( )Pattern Fill Dialogبه سه حـالت مختلف ارائـه ميشوند :دو رنگ ( ،)2-colorتمام
رنگي ( )Full colorو نقشه بيتي (.)Bitmap
• پركننده بافت ( )Texture Fillمي تواند رنگ آميزي هـــر شئ را با بافت خاصي انجام دهد.
• ابزار پركننده  PostScriptبهصورت كام ً
ال تصويري شامل مجموعهاي از الگوهاي سياه و سفيد و تمام
رنگي است.
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آزمون نظري
 -1اگر از ابزار  Uniform Fillبراي رنگ آميزي استفاده كنيد ،اشيا چگونه رنگ ميشوند؟
ب -با چند رنگ
الف -با الگوي طرح بيتي
د -فقط با يك رنگ
ج -با شيب رنگي
 -2در كادرمحاوره  Fountain Fillگزينه  Edge padمعرف چيست؟
ب -تبديل رنگ
الف -تعداد گامهاي تبديل رنگ
د -نوع شيب رنگ
ج -طول مسير تبديل رنگ
-3دركدامنوعشيبرنگ،تغييررنگازمركزيكمربعدرامتدادقطرهابهسمتاضالعانجامميشود؟
بConical -
الفLinear -
دRadial -
جSquare -
 -4در كادرمحاوره  Fountain Fillبا كدام گزينه ميتوان شدت تغيير رنگ را تعيين كرد؟
الفAngle -
جSteps -

بMid-point -

دCenter offset -

 -5در كدام مدل رنگآميزي ميتوان طرح بيتي براي پركردن استفاده كرد؟
بUniform Fill -
الفFountain Fill -
دPattern Fill -
جTexture Fill -
 -6در كادرمحـاوره  Pattern Fillاگر بخواهيم همزمـان با چرخش و اندازه شئ ،الگوي رنگ
داخل آن نيز تغيير كند ،كدام گزينه بايد در حال انتخاب باشد؟
بRow or Column Offset -
الفMirror Fill -
دOrigin -
جTransform fill with object -
 -7تغيير اندازه الگوي پركننده را در كدام قسمت وارد ميكنيد؟
بOrigin -
الفHeight-Width -
دRow-Column -
جTransform -
 -8در كدام مدل پركننده ،ميتوان براي اشيا جنسيت تعيين كرد؟
بTexture -
الفFountain -
دPostScript -
جPattern -
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 -9در PostScriptاگر به جاي الگو ،نام آن در كادر پيشنمايش ظاهر شود ،كدام گزينه را انتخاب ميكنيد؟
الفPreview All -

جPreview Select -

بPreview Fill -
دPreview -

 -10در كادرمحاوره  Texture Fillدكمه  Tilingچه ويژگيهايي را تغيير ميدهد؟
ب -مبدأ
الف -اندازه
د -هر سه گزينه
ج -چرخش و اريب
 -11انتخاب گزينه  Row or Column Offsetدر الگوها چه نتيجهاي دارد؟
الف -كاشيهاي الگو ،يكي در ميان آينهاي ميشوند.
ب -كاشيهاي الگو 50 ،درصد نسبت به رديف قبل جابهجا ميشوند.
ج -الگو نيز تحت تأثير تغييرات شئ قرار ميگيرد.
د -كاشيهاي الگو اريب ميشوند.
-12الگوهاي:PostScript
الف -از طريق فرمولهاي رياضي محاسبه و طراحي ميشوند.
ب -تعدادي از الگوهاي تمام رنگ را در اختيار ميگذارد.
ج -طرحهاي بسيار ظريف و دقيقي ايجاد ميكند.
د -از تعدادي رنگ كه به هم متمايل هستند ،استفاده ميكند.
عباراتمتناسب:
-13گزينه معادل سمت راست را از ستون سمت چپ انتخاب كنيد.
الف -پركننده بافت
ب -شئ انتخاب شده از هر رنگ ،الگو و بافت خالي ميشود.
ج -پركننده هوشمند
د -نمونه برداري از رنگ
 -14اگر بخواهيد كار طراحي خود را چاپ كنيد ،از چه مدل رنگي استفاده ميكنيد؟
 -15براي ساخت يك پالت جديد از چه منو و گزينهاي استفاده ميكنيد؟
 -16عملكرد ابزار  Interactive Mesh Fill Toolرا توضيح دهيد.
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آزمون عملي
 -1سهرنگاصلي (قرمز -زرد -آبي) را بارنگسياه
وسفيدتركيبكنيد.بهشكلزيرعملكنيد:
ده مـربع  3×3رسـم كنيد؛ خانه اول رنگ قرمـز -خانه آخر رنگ سياه و هشت خانه
باقيمانده را با تركيب اين دو رنگ ،رنگآميزي كنيد.
براي رنگهاي زرد و آبي نيز به همين شكل عمل كنيد.
 -2چرخه رنگ را در محيط  CorelDRAWاجرا كنيد.
 -3با استفاده از ابزار پركننده نوانس ( )Fountain Fillپرچم كشور خود را بسازيد.
 -4يك طـرح ساده از يك ساختمان بكشيد و توسط ابزار  Pattern Fill Dialogآن را
رنگآميزي كنيد.
 -5توسط ابزار رنگآميزي Interactive Mesh Fill Toolتصويري
همانندتصوير روبه رو خلﻖكنيد.
 -6شكل زير را طراحي و رنگآميزي كنيد.

 -7يك بند ساده براﻯ وب سايت آموزشی نرم افزار  CorelDRAWطراحي كنيد:
• با رنگهاي گرم وبسايت را رنگآميزي كنيد.
• با رنگهاي سرد وبسايت را رنگآميزي كنيد.
 -8يك آرم براي يك مﺆسسـه آموزشي -فرهنگـي طراحـي كنيد .براي رنگآميزي آن فقط
از خانواده رنگ سبز ،نارنجي و خاكستري استفاده كنيد.
 -9توسط ابزار رنگ آميزﻯ الگو ها طراحی هاﻯ زير را انجام دهيد.
 -3بافت چوب
 -1طرح كاشی  -2كاغذ ديواری
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ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﺭ ﻫﻔﺘﻢ

پس از مطالعه اين واحد کار از
فراگير انتظار ميرود که:

ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲﻧﮕﺎﺭﺵ
ﻣﺘﻦ ﻭ ﻛﺎﺭ
ﺑﺎ ﻻﻳﻪﻫﺎ

 -1بتواند متن هنري و پاراگرافي تايپ کند.
 -2متنهاي تايپ شده را ويرايش کند.
 -3با بهکارگيري نوار ويژگي ها تنظيمات
متن را انجام دهد.
 -4متن را روي مسير قرار دهد.
 -5متن را به مسير تبديل کند.

زمان (ساعت)

نظري
5

 -6اليه ايجاد کند و اليهها را مديريت کند.

عملي
13

 -7کاربرد  Master Pageو اليه Desktop

را بداند.
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کليات

يكي از بخشهاي مهم يک اثر گرافیكي ،نحوه چیدمان متن ميباشد که اصطالح ًا به آن  Layoutميگويند.
نوشته و تصوير دو بخش جداييناپذير يک اثر گرافیكي هستند .امروزه به وجود نوشته در گرافیک بسیار
اهمیت داده ميشود .به همین دلیل ،هنرمندان چه به صورت دستي يا کامپیوتري امكانات بسیاري را براي ايجاد
نوشته خلق کردهاند.
نرمافزار  CorelDRAWهم از اين مقوله مستثني نیست و امكانات بسیاري را براي ايجاد متن در اختیار کاربران
ميگذارد .در  CorelDRAWبه دو صورت ميتوانید از متن استفاده کنید .متن هنري ( )Artistic Textو متن
پاراگرافي (.)Paragraph Text
متن هنري براي ايجاد نوشتههاي کوتاه يک جملهاي يا يک کلمه مورد استفاده قرار ميگیرد که امكان هر نوع
تغییري را روي يكايک کلمهها و حروف دارد و ميتوانید هر نوع جلوه گرافیكي را روي متن اعمال کنید.
متن پاراگرافي همانطور که از نام آن پیداست ،براي ايجاد متنهاي چند سطري و بیشتر که براي توضیح مطلب
است ،مورد استفاده قرار ميگیرد .متن پاراگرافي داخل يک کادر يا فريم متني قرار ميگیرد که ميتوانید اندازه
آن را تغییر دهید يا بچرخانید اما اين تغییرات روي متن داخل فريم تأثیري نميگذارد.
از متن هنري براي ايجاد عالمت تجاري ،شئ زينتي ،لوگو ،عنوان و غیره استفاده ميشود .براي ايجاد هر يک از
متنهاي هنري و پاراگرافي از ابزار  Text Toolاستفاده ميشود .ابزار متن (شكل  )7-1در جعبه ابزار به شكل
ميباشد (کلید میانبر آن  F8است).

شكل  7-1ابزار تايپ Text

 7-1متن هنري ()Artistic Text

ابزار متن را انتخاب کنید ،سپس روي نقطهاي در صفحه طراحي کلیک کنید؛ خط عمودي به صورت
چشمکزن ظاهر ميشود .حال ميتوانید در نقطه مورد نظر متن خود را تايپ کنید .پس از اتمام متن
تايپ شده براي ويرايش متن ،بهتر است ابزار  Pick Toolرا از جعبه ابزار انتخاب کنید (کلید میانبر
180

پيمانهمهارتي:كاربرCorelDRAW
واحدكارهفتم :توانایي نگارش متن و كار با الیه ها

آن  Ctrl+ Spacebarاست).
يک متن هنري مانند يک شئ در  CorelDRAWدر نظر گرفته ميشود و هر نوع تغییري که روي يک شئ
ميتوانید انجام دهید روي يک متن هنري هم ميتوان اعمال کرد .پس از ايجاد متن هنري کار ما با ابزار تايپ
( )Text Toolتمام شده است .متن هنري را در حالت انتخاب قرار دهید حال ميتوانید اندازه ،نوع دوران و
حالت مورب متن انتخاب شده را تغییر دهید (شكل .)7-2

شكل 7-2

تمرين :7-1نام و نام خانوادگی خود را نوشته ،سپس توسط اهرمهاي انتخاب آنرا تغییر اندازه داده ،دوران
دهید و مورب کنید.
 7-1-1تغيير متن توسط نوار ويژگيها ()Property Bar
پس از تايپ يک متن هنري ،ميتوانید توسط نوار ويژگيها خصوصیات متن را تغییر دهید .با انتخاب ابزار
 ،Textنوار ويژگيها براي تنظیمات متن فعال ميشود .اگر قبل از کلیک روي صفحه و شروع تايپ در نوار
ويژگيها تنظیمات را تغییر دهید ،کادرمحاوره  Text Attributesباز ميشود (درباره اين کادر محاوره در
واحدکار گذشته توضیح داده شد) و براي تغییر تنظیمات پیشفرض از شما سؤال ميکند .در اينجا حالت
پیشفرض را پذيرفته و متن موردنظر را تايپ کنید ،حال متن تايپ شده را در حالت انتخاب قرار دهید و در
نوار ويژگيها تغییرات موردنظر را اعمال کنید.
اين تنظیمات را در ادامه مورد بررسي قرار ميدهیم:
کادر بازشوي فونت ( )Font Listشامل تعداد متنوعي از قلمها ميباشد که از آنها ميتوانید براي تغییر نوع قلم
پیشفرض استفاده کنید .کافي است پس از تايپ متن مورد نظر ،آن را در حالت انتخاب قرار دهید و از اين
لیست يک قلم را انتخاب کنید که به متن شما اعمال شود (شكل .)7-3
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شكل 7-3

نكته:تعداد قلمهاي موجود در ليست فونت بستگي به تعداد قلمهايي دارد که در پوشه
 Fontويندوز سيستم شما وجود دارد و هر تعداد فونتي را که شما به پوشه  Fontاضافه
کنيد در هر نرمافزاري در ليست فونت آن مشاهده و قابل استفاده ميباشد.
توجه داشته باشيد هر چه تعداد قلمهاي سيستم بيشتر باشد ،زمان بارگذاري نرمافزار
طوالنيترخواهدبود.
در قسمت  Font Sizeميتوانید سايز قلم خود را تغییر دهید .عدد پیشفرض سايز  24ميباشد .عالوه بر
اعدادي که در اين لیست وجود دارد ،ميتوانید عدد موردنظر خود را تايپ کرده و کلید  Enterرا فشار دهید
تا عدد مورد نظر شما اندازه متن انتخابي شئ شود (شكل .)7-4

شكل 7-4
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تمرين :7-2يک متن هنری تايپ کنید ،سپس نوع فونت را به  Arial Blackو سايز آن را به عدد  225تغییر
دهید.
در قسمت  Font Styleميتوانید از حالتهاي ضخیم کردن ( ،)Boldمورب کردن ( )Italicو زيرخطدار کردن
( )Underlineبراي متن انتخابي استفاده کنید.

شكل  7-5حالت هاي ضخيم کردن ،مورب کردن و زيرخطدار کردن

نكته :اين حالتها در بعضي از فونتها غيرفعال است و فونت انتخاب
شده اين حالت را به خود نميگيرد.

گزينه Alignmentبرايترازبنديمتنهنريمورداستفادهقرارميگیرد.باکلیکرويگزينه،HorizontalAlignment
لیستي از انواع ترازبندي متن نمايش داده ميشود .با انتخاب هر يک از آنها متن موردنظر به شكل چپچین،
راستچین و وسطچین ترازبندي ميشود (شكل.)7-6

شكل 7-6

تمرين :7-3متني را تايپ کنید و حالتهاي مختلف گزينه  Alignmentرا روي آن اجرا کرده و با يكديگر
مقايسهکنید.
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 7-2ايجاد متن پاراگرافي ()Paragraph Text

 lتوسط ابزار  Text Toolروي نقطه دلخواه در صفحه طراحي کلیک کنید .کلید ماوس را پايین نگه داريد و
بكشید تا کادري به شكل نقطهچین براي تايپ متن ايجاد شود حال کلید ماوس را رها کنید (براي ايجاد متن
پاراگرافي همیشه به يک کادر نیاز داريم) .کادر نقطهچین در حالت انتخاب و اشارهگر ماوس ،داخل کادر در
حالت چشمکزن قرار دارد .حال داخل کادر شروع به تايپ کنید (شكل .)7-7

شكل 7-7

 lهمچنین ميتوانید متني را از جاي ديگر کپي کرده و داخل کادر پاراگراف  Pasteکنید .کادر رسم شده
محدوده تايپ را نمايش ميدهد .ميتوانید به وسیله ابزار انتخاب و توسط اهرمهاي اطراف کادر ،محدوده
تايپ را تغییر سايز يا دوران دهید يا مورب کنید .با ايجاد اين تغییرات در خصوصیات متن مانند نوع و سايز
قلم و غیره تغییري ايجاد نميشود.
 lدر هنگام تايپ در کادر ،زماني که مكاننما به انتهاي کادر ميرسد به طور خودکار به سطر بعدي منتقل
ميشود و نیازي به فشردن کلید  Enterنیست فقط در مواقعي که بخواهید در ادامه تايپ ،پاراگراف جديدي
ايجاد کنید ،ميتوانید کلید  Enterرا فشار دهید (شكل .)7-8

شكل 7-8
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در صورتيکه متن داخل کادر بیشتر از فضاي کادر باشد يک عالمت به شكل مثلث توپر مطابق شكل  7-9در
پايین کادر متن نمايش داده ميشود که به شما هشدار ميدهد تعداد سطرهاي متن از فضاي کادر بیشتر است و
بخشي از متن پنهان است ،براي برطرف کردن اين عالمت هشدار به دو روش عمل کنید:

شكل 7-9

روش اول :در صورت امكان توسط اهرمهاي اطراف کادر سايز کادر را بزرگتر کنید تا جايي که شكل مثلث
توپر به شكل يک مربع توخالي ظاهر شود.
روش دوم :سطرهاي اضافه به يک کادر ديگر منتقل شود .ابتدا با ابزار  Text Toolيک کادر متني ديگر رسم
کنید ،سپس با اشارهگر ماوس روي عالمت مثلث توپر کلیک کنید .اشارهگر ماوس به شكل يک پیكان سیاه
توپر ديده ميشود سپس روي کادرمتني خالي کلیک کنید ،به اين شكل متن اضافه به کادر جديد منتقل ميشود.
اين دو کادر توسط يک خط آبي رنگ به هم متصل ( )linkميشوند (شكل .)7-10

شكل 7-10
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 7-3ويرايش متن ()Edit Text

براي ويرايش بهتر يک متن هنري و پاراگراف از کادرمحاوره  Edit Textاستفاده کنید که داراي امكانات بیشتري
است.
 lدر حالي که متن موردنظر در حالت انتخاب قرار دارد از منوي  Textگزينه  Edit Textرا انتخاب کنید .همچنین
ميتوانید از کلید ترکیبي Ctrl+Shift+Tاستفاده کنید (شكل .)7-11کادرمحاوره Edit Textباز ميشود.

شكل 7-11

 lبراي ويرايش متن موردنظر در اين کادر بايد آنرا مطابقشكل  7-12در حالت انتخاب قرار دهید (،)High Light
حال به راحتي ميتوانید مانند يک محیط تايپ متني (مانند WordPadويندوز) متن انتخاب شده را ويرايش کنید.
 lهمچنینميتوانیداندازهمحیطراباتوجهبهمقدارمتنموجودکوچکتريابزرگترکنید.درنواربااليکادرمحاوره
 ،Edit Textتنظیمات تغییر خصوصیات متن قرار دارد که آنها را در نوار ويژگيها مورد بررسي قرار داديم.
بخشهايي را که از کلید  Tab ،Space ،Enterو  ...استفاده شده ،نمايش ميدهد که به آنها
 lدکمه
کاراکترهاي غیرقابل چاپ ميگويند.

شكل 7-12

با کلیک روي گزينه  Optionsتنظیمات بیشتري در اختیار شما قرار ميگیرد .توسط گزينه  Importميتوانید
فايلهاي متني که نرمافزار  CorelDRAWآنها را پشتیباني ميکند ،وارد محیط  Edit Textکرده و پس از
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ويرايش مورد استفاده قرار دهید.
تمرين  :7-4يک پاراگراف متنی التین را در محیط  Edit Textباز کنید ،سپس موارد زير را به آن اعمال کنید:
 -1حروف اول تمام کلمات را بزرگ کنید.
 -2کلمات را به حروف بزرگ و برعكس تبديل کنید.

 7-4تنظيمات متنهاي هنري ()Character Formatting

شامل تمام گزينهها براي تنظیمات قالببندي متن است ،مثل فونت ،اندازه ،سبک (زيرخطدار) ،محل قرارگیري،
چرخش و غیره .براي دسترسي به پالت  Character Formattingاز مسیر  Textگزينه Character Formatting
را انتخاب کنید.اين پالت در کنار پالت رنگ در سمت راست محیط نرمافزار باز ميشود .همچنین براي دسترسي
به آن از کلید ترکیبي  Ctrl+Tيا دکمه روي نوار ويژگيها استفاده کنید.
Font List 7-4-1

در اين کادر بازشو فونتهاي موجود در نرمافزار را مشاهده ميکنید ،با انتخاب هر يک از اين قلمها متن تغییر
قلم ميدهد (شكل .)7-13

شكل 7-13
Font Style 7-4-2

داراي سبکهاي  Bold، Normal-Italic، Normalو  Bold-Italicميباشد ،تمام اين سبکها براي همه قلمها
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فعال نیستند و بسته به نوع قلم فعال ميشوند .به عنوان مثال با انتخاب قلم  Arialتمام سبکها فعال ميشوند
(شكل .)7-14

شكل 7-14
 7-4-3گزينه Character Effects

در اين قسمت گزينههاي زير قرار دارند (شكل :)7-15
 :Underlineزيرخطدار کردن متن هنري
 :Strikethruکشیدن خط روي متن هنري
 :Overlineکشیدن خط باالي متن هنري
 :Uppercaseتبديل حروف کوچک انگلیسي به حروف بزرگ
 :Positionبراي قالببندي در فرمولهاي رياضي و شیمي مناسب است .به صورت باالنويس ()Superscript
و زيرنويس ( )Subscriptدر زير يک نمونه متن دارای جلوه نمايشی ارائه میشود(شكل .)7-16

شكل 7-16

شكل 7-15
 7-4-4گزينه Character Shift

اين قسمت زماني که متن را با ابزار تايپ يا با ابزار  Shapeانتخاب کنید ،فعال شده و براي دوران دادن حروف
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شكل 7-17

 7-4-5گزينه Script

شكل  7-18تغيير زاويه فونت به  45درجه

فهرست الفبايي از ليست فونتها ميباشد كه گزينه  All Languagesبه طور پيشفرض فعال است و گزينههاي
فونتهاي اروپايي ( ،)Latinفونتهاي آسيايي ( )Asianو فونتهاي عربي و خاورميانه ()Middle Eastern
زيرمجموعه آن است.

 7-5تنظيمات متن پاراگرافي ()Paragraph Formatting

براي دسترسي به اين كادر ،از مسير  Textگزينه  Paragraph Formattingرا انتخابكنيد تا كادر تنظيم متن
پاراگراف باز شود .گزينههاي اين كادر در ادامه توضيح داده ميشود (شكل .)7-19

شكل 7-19
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 7-5-1گزينه Alignment

از اين گزينه براي ترازبندي متن پاراگرافي استفاده ميشود .کافي است متن پاراگرافي را در حالت
انتخاب قرار داده و از دو گزينه  Horizontalبراي تنظیم در محور افقي و گزينه  Verticalبراي تنظیم
در محور عمودي استفاده کنید (شكل.)7-20

شكل  7-20تنظيم وسط افقي و باال عمودي
 7-5-2گزينه Spacing

براي تنظیم مقدار فاصله میان کلمات و کاراکترها براي تراز با هم از اين گزينه استفاده ميشود.
گزينه  :Paragraph and Lineدر اين کادر بازشو ميتوانید واحد تنظیم پاراگراف را مشخص کنید که بهتر
است گزينه پیشفرض  % of Char.heightرا بپذيريد (شكل .)7-21

شكل 7-21
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 :Before Paragraphفاصله پاراگراف از پاراگراف قبلي را برحسب درصد تنظیم ميکند.
 :After Paragraphفاصله پاراگراف از پاراگراف بعدي را برحسب درصد تنظیم ميکند.
 :Lineفاصله بین خطوط پاراگراف را برحسب درصد تنظیم ميکند.
 :Languageفاصله بین کاراکترها و کلمات دو زبان مختلف را تنظیم ميکند.
 :Characterفاصله بین کاراکترهاي متن را برحسب درصد تنظیم ميکند.
 :Wordفاصله بین کلمات متن را برحسب درصد تنظیم ميکند.

 7-5-3گزينه
اين گزينه برای تنظیم تورفتگی پاراگراف به کار می رود و شامل گزينههاي زير ميباشد (شكل .)7-22
 :First Lineتورفتگي خط اول پاراگراف
 :Leftتورفتگي کل پاراگراف از سمت چپ
 :Rightتورفتگي کل پاراگراف از سمت راست
Indents

شكل 7-22
 7-5-4گزينه Text Direction

دستورالعمل براي تنظیم تايپ حروف از چپ به راست ( )Left to Rightو از راست به چپ()Right to Left
ميباشد (شكل .)7-23

شكل 7-23
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 7-6تبديل متنهاي هنري و پاراگرافي به يكديگر ()Convert

متنهايهنري و پاراگرافي قابلیت تبديلبه يكديگر را دارند (متن هنري به پاراگرافي و برعكس)براي انجام اين عمل
کافي است يک متن هنري را در حالت انتخاب قرار داده سپس از منوي  Textفرمان Convert to Paragraph Text
را اجرا کنید .با اجراي اين فرمان ،متن هنري به يک متن پاراگرافي تبديل ميشود (شكل.)7-24

شكل 7-24

براي تبديل يک متن پاراگرافي به متن هنري آن را در حالت انتخاب قرار دهید ،سپس از منوي  Textفرمان
 Convert to Artistic Textرا اجرا کنید .متن پاراگرافي به متن هنري تبديل ميشود .کلید ترکیبي اين فرمان
 Ctrl+F8ميباشد.
تمرين :7-5يک متن هنري و يک متن پاراگرافي ايجاد کنید ،حال با استفاده از فرمان Convert to Artistic Text

آنها را به يكديگر تبديل کنید.

 7-7تأثير  Effectبر متن

براي متنهاي پاراگرافي ميتوانید از دو جلوه ( )Effectزير استفاده کنید:
 :Drop Capيک  Drop Capنمايش اولین کاراکتر پاراگراف را با اندازه بزرگتري از بقیه متن پاراگراف نمايش
ميدهد .براي استفاده از جلوه  Drop Capاز منوي  Textگزينه Drop Capرا انتخاب کنید تا کادرمحاوره آن
باز شود (شكلهاي  7-25و .)7-26

شكل 7-26

شكل 7-25
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 :Bulletيک سمبل تصويري به ابتداي هر پاراگراف اضافه ميکند .از مسیر  ،Textگزينه  Bulletرا انتخاب کنید

تا کادرمحاوره آن باز شود .حال در اين کادر ميتوانید شكل موردنظر را انتخاب و به پاراگراف اضافه کنید
(شكلهاي  7-27و .)7-28

شكل 7-28

شكل 7-27

نكته :توجه داشته باشيد که يك متن (هنري -پاراگرافي) در نرمافزار CorelDRAW

به عنوان يك شئ شناخته ميشود و هر نوع تغييراتي را که روي اشيا انجام
ميدهيد ،روي متن هم ميتوانيد اعمال کنيد.

تمرين:7-6
 -1يک متن پاراگرافي ايجاد کنید سپس يک عالمت ستاره در ابتداي متن قرار دهید.
 -2کد متن پاراگرافی ايجاد کنید و نكات مهم آن را با نشان دايره توپر مشخص کنید.

 7-8ستونبندي متن ()Columns

يک متن پاراگرافي قابلیت ستونبندي را دارد .يک متن پاراگرافي را ايجاد کنید و در حالت انتخاب قرار
دهید ،سپس براي ويرايـش و ستونبندي آن از منوي  Textگزينه  Columnsرا انتخاب کنید تا کادرمحــاوره
 Column Settingsباز شود (شكل  .)7-29در کادر  Number of columnsتعداد ستونها را به صورت
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عدد وارد کنید .در کادر پايین پهناي ستونها ( )Widthو فاصله ستونها از يكديگر ( )Gutterرا تنظیم کنید.
با انتخاب گزينه  Equal column widthپهناي هر ستون يا فاصله میان آنها و تمام ستونها به طور يكسان
تغییرميکند.
انتخاب گزينه ،Right-to-left columnsستونها را از راست به چپ تنظیم ميکند و ميتوانید آنرا براي ستونبندي
پاراگراف فارسي مورد استفاده قرار دهید.
با انتخاب گزينه  ،Maintain current frame widthپهناي هر ستون يا فاصله میان آنها تغییر ميکند و پهناي کلي
کادرمتنپاراگرافتغییرنميکند،يعنيستونهاوفاصلهمیانآنهابرايسازگاريباکادرتغییرميکنند.

شكل 7-29

انتخاب گزينه  Automatically adjust frame widthپهناي کادرمتن پاراگراف را به طور خودکار تنظیم ميکند
(شكل .)7-30

شكل 7-30

194

پيمانهمهارتي:كاربرCorelDRAW
واحدكارهفتم :توانایي نگارش متن و كار با الیه ها

تمرين  :7-7يک متن  3ستوني ايجاد کنید.

 7-9قرار دادن متن بر مسير ()Fit Text To Path

يكي از قابلیتهاي ابزار  Textدر نرمافزار  CorelDRAWقرار دادن متن روي مسیر است؛ به اين شكل که ميتوانید
روي هر نوع مسیري مانند خطوط منحني ،اشكال هندسي و غیره ،با ابزار Textتايپ کنید و متن خود را به شكل مسیر
درآوريد .قرار دادن متن بر مسیر به دو روش امكانپذير است ،در روش اول متن روي شئ انتخاب شده تايپ ميشود
و در روش دوم ،متن بعد از تايپ توسط فرمان  Fit Text To Pathروي مسیر قرار ميگیرد.
روش اول :براي شروع کار ،يک مسیر (منحنيها ،اشكال هندسي ،اشكال غیرهندسي) ايجاد کنید.
ابزار  Text Toolرا انتخاب کرده و اشارهگر ماوس را روي خط منحني يا دور خط شئ نزديک کنید.
اگر مسیر انتخابي يک شئ باز باشد اشارهگر ماوس تغییر شكل ميدهد (شكل  )7-31و به شكل يک منحني ظاهر
ميشود.اما اگر مسیر انتخابي يک شئ بسته باشد (به شكل مربع يا دايره) با نزديک کردن اشارهگر ماوس به روي خط،
اشارهگر به همان شكل منحني ظاهر ميشود اما اگر اشارهگر ماوس را به سمت داخل نزديک کنید ،به شكل AB
ظاهر ميشود که به منظور ايجاد يک متن پاراگرافي است (شكل.)7-32

شكل 7-32

شكل 7-31

حال با يک مسیر منحني کار را شروع کنید ،ابتدا با ابزار Penيک خط منحني ايجاد کنید.
سپس ابزار Text Toolرا انتخاب کرده و روي منحني کلیک و شروع به تايپ متن موردنظر کنید .به اين شكل متن
روي منحني رسم شده تايپ ميشود (شكل.)7-33
پس از اتمام تايپ روي مسیر ،ميتوانید به طور جداگانه مسیر و متن را مورد ويرايش قرار دهید؛ براي ويرايش مسیر
ميتوانید از ابزار  Shape Toolاستفاده کنید (شكل .)7-34همچنین براي تغییرات و ويرايش بیشتر از نوار ويژگيها
استفادهکنید.
195

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
نام استاندارد :كاربر CorelDRAW
شماره -15/8:ف ،هـ

شكل 7-34

شكل 7-33

تمرين  :7-8يک شكل حلزوني رسم کنید و متن  CorelDRAWرا روي آن تايپ و با فرمان  Copyو Paste

تكرار کنید ،سپس با ابزار Shape Toolمتن را از مسیر فاصله بدهید و رنگ مسیر را  Noneو رنگ متن را آبي
کنید.
روش دوم :ابتدا يک مسیر ايجاد کنید متني را که از قبل تايپ شده است در حالت انتخاب قرار دهید سپس
ظاهر ميشود .اشارهگر
فرمان  Fit Text To Pathرا از منوي  Textانتخاب کنید .اشارهگر ماوس به شكل
را به مسیر موردنظر نزديک کنید در اين زمان متن روي مسیر قرار ميگیرد؛ جايگاه آن را مشخص و سپس
کلیک کنید (شكل .)7-35

شكل 7-35

نكته :توجه داشته باشيد که منحني موردنظر بايد طول کافي براي قرارگيري تمام متن را
داشته باشد ،در غيراينصورت کاراکترهاي اضافه در انتهاي مسير روي هم انباشته ميشود.

تمرين :7-9
 -1متن  CorelDRAWرا تايپ کنید و آن را يک بار روي يک منحني باز و يک بار هم روي يک دايره و
مربع قرار دهید.
 -2با استفاده از اين قابلیت نام و نام خانوادگی خود را بر روی يک مسیر دلخواه قرار دهید.
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 7-10قرار گرفتن متن پاراگرافي در اشكال

يكي ديگر از قابلیتهاي ابزار Text Toolدر CorelDRAWقرار دادن متن پاراگرافي در داخل يک مسیر بسته است.
پس از قرار گرفتن متن در يک مسیر بسته (اشكال هندسي و غیرهندسي) آن شئ به عنوان يک کادر پاراگرافي در نظر
گرفته ميشود که ميتوان تمام تنظیمات را از پنجره Paragraph Formattingبر آن اعمال کرد.
ابتدا يک شئ بسته رسم کنید ،سپس ابزار Text Toolرا انتخاب کرده و اشارهگر ماوس را به خط دور شكل (به سمت
داخل) نزديک کنید.
ظاهر ميشود ،حال کلیک کنید؛ در اين هنگام شئ بسته به يک کادر پاراگرافي تبديل
اشارهگر ماوس به شكل
ميشود و آماده تايپ ميباشد .اين روش تايپ مستقیم نام دارد (شكل.)7-36

2

1

3

شكل 7-36

در روش ديگر ميتوانید يک متن پاراگرافي را که از قبل تايپ شده با ابزار  ،Text Toolانتخاب و با کلیک روی شئ
و استفاده از فرمان  Copy-Pasteداخل کادر پاراگرافي جديد وارد کنید.
پس از ايجاد يک متن پاراگرافي در يک کادر ،ميتوانید توسط ابزار  Shape Toolآن را ويرايش کرده و به يک شكل
جديدتبديلکنید(شكل.)7-37

2

شكل 7-37

1

نكته :در زمان تغيير اندازه کادر پاراگرافي ،کليد ميانبر  Altرا پايين نگه داريد تا متن
داخل کادر نيز همزمان تغيير اندازه پيدا کند.
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 7-11جداسازي متن از مسير()Break ...Apart

پس از ايجاد متن روي يک مسیر ،متن و مسیر به طور يک شكل مستقل عمل ميکنند و هر نوع تغییر روي هر
دوي آنها اعمال ميشود .براي جداسازي متن از مسیر ،از فرمان  Break…Apartاستفاده کنید .ابتدا يک متن
هنري يا پاراگرافي را در حالت انتخاب قرار دهید و سپس از مسیر  Arrangفرمان  Break ..........Apartرا انتخاب
کنید با اجراي اين فرمان متن از مسیر جدا ميشود ،اما همچنان شكل مسیر را روي خود دارد (شكل )7-38

شكل 7-38

 7-12صاف کردن متن ()Straighten Text

هرگاه روي حروف يک متن تغییراتي مانند جابهجايي ،کوچک و بزرگي و غیره اعمال شده باشد ،با استفاده از
فرمان  Straighten Textدر منوي  Textميتوان آن را به حالت اول برگرداند .حال براي صاف کردن متن جدا
شده از مسیر در شكل  7-38از فرمان  Straighten Textاستفاده کنید (شكل .)7-39

شكل 7-39

 7-13چيدن متن در اطراف اشكال ()Wrap Paragraph

يكي ديگـــر از قابلیتهاي ابزار  Textدر نـــرمافزار  CorelDRAWچیدن متن در اطـــراف اشكـــال
مختلف است .به اين شكل که هر متن پاراگراف را که نزديک شئ قرار دهید متن در اطراف آن قرار ميگیرد
و در جلو يا پشت شئ قرار نميگیرد.
کلیک کنید .کادري حاوي
شئ موردنظر را در حالت انتخاب قرار دهید و از نوار ويژگيها روي دکمه
سبکهاي مختلف قرار دادن متن در اطراف يک شئ ظاهر ميشود .اين سبکها را در ادامه مورد بررسي قرار
ميدهیم (شكل .)7-40
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شكل 7-40

 :Noneدر اين حالت که به طور پیشفرض انتخاب شده ،متن و تصوير روي هم قرار ميگیرند و حالت
 Wrapلغو ميشود.
 :Contourبا انتخاب هر يک از حالتهاي موجود در گزينه  ،Contourشكل لبههاي شئ روي متن تأثیر
ميگذارد (شكل.)7-41

شكل  7-41استفاده از حالتهاي موجود در گزينه Contour

شكل  7-42استفاده از حالتهاي موجود در گزينه Square
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 :Squareدر حالتهاي موجود در گزينه  ،Squareمتن در اطراف يک مربع فرضي چیده ميشود (شكل .)7-42

تمرين  :7-10يک گل ساده رسم کنید و يک متن پاراگرافی را با استفاده از قابلیت  Wrap Paragraphدر کنار
گل قرار دهید.

 7-14ويرايش متن توسط ابزار Shape Tool
پس از تايپ يک متن هنري توسط ابـزار Shape Toolتغییرات مختلفـي مانند تغییر موقعیت حروف ،تغییر افقي و
عمودي متن انتخاب شده ،حروف غیرمتوالي از يک متن و غیره را ميتوانید روي متن اعمال کنید.
متن موردنظر را با ابزار  Shape Toolانتخاب کنید .دو اهرم در اطراف متن ظاهر ميشود (شكل  .)7-43توسط اهرم
افقي سمت چپ ميتوانید فاصله بین حروف را تغییر دهید و به دلخواه تنظیم کنید .پس از انتخاب متن توسط

شكل 7-43

ابزار  Shape Toolروي اين اهرم کلیک کنید و ماوس را بكشید؛ در اين حالت بین حروف فاصله ايجاد ميشود.

) ميتوانید فاصله بین چند خط متن هنري يا در متنهاي پاراگرافي

توسط اهرم عمودي سمت راست (
فاصله بین سطرها را تغییر دهید.
توسط ابزار  Shape Toolمتن پاراگرافي را در حالت انتخاب قرار دهید .حال توسط ماوس روي اهرم عمودي
کلیک کنید و بكشید؛ مشاهده خواهید کرد که بین سطرهاي متن فاصله بیشتر ميشود .در نقطه دلخواه کلید
ماوس را رها کنید (شكل .)7-44
تمرين:7-11
 -1عبارت  CorelDRAWرا تايپ کنید و توسط ابزار  Shape Toolفاصله بین حروف را  2میليمتر قرار دهید
(با استفاده از خطوط راهنما).

شكل 7-44
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 -2يک متن هنري و يک متن پاراگرافي ايجاد کنید ،سپس فاصله بین حروف و سطرها را افزايش دهید.

 7-15تغيير يك حرف از متن

زماني که يک متن (هنري ،پاراگرافي) را توسط ابزار  Shape Toolانتخاب ميکنید گرههاي مربع شكل کوچک
توخالي در پايین هر حرف ظاهر ميشود .با ابزار  Shape Toolروي مربع يک حرف موردنظر کلیک کنید تا
در حالت انتخاب قرار گیرد (مربع توپر ميشود)؛ حال ميتوانید تغییراتي مانند نوع فونت ،سايز فونت ،سبک
دوران و رنگ را روي حرف انتخابي انجام دهید (شكل .)7-45

شكل 7-45

 7-16عملكرد فرمان  Convert to Curveروي متن

گاهي در هنگام طراحي از متن به عنوان يک شئ استفاده ميشود؛ به طوري که ديگر خصوصیات متن را ندارد يعني
امكانتغییرفونت،تغییرسايزفونتوغیرهرانداريد.برايتبديليکمتن(هنري،پاراگرافي)بهشئ(منحني)ازفرمان
 Convert to Curveدر منوي  Arrangeاستفاده کنید.
متن مورد نظر را در حالت انتخاب قرار دهید و از منوي Arrangeفرمان Convert to Curveرا اجرا کنید .در اين زمان
متن انتخاب شده تمام خصوصیات متني خود را از دست ميدهد و به يک شئ تبديل ميشود (شكل.)7-46

شكل  7-46نمايش انتخاب دو متن  Convertشده و بدون Convert

نكته :متن تبديل شده به شئ ديگر امكان برگشت به متن را ندارد .بهتر است هميشه
از متنهاي خود يك کپي داشته باشيد.
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با استفاده از فرمان Weldنیز ميتوان يک متن را به شئ تبديل کرد .کافي است متن موردنظر را در حالت انتخاب قرار
دهید و فرمان  Weldرا از مسیر  Arrange/Shapingاجرا کنید.

پس از اجراي فرمان Convert to Curveو Weldبه نوار ويژگيها دقت کنید ،همانطور که مشاهده ميکنید اين نوار
ديگر خصوصیات متن را نمايش نميدهد بلكه خصوصیات يک شئ را نمايش ميدهد.
نكته :اجراي فرمان  Weldروي متنهاي پاراگراف با سطرهاي زياد ،امكانپذير
نيست.

تمرين :7-12يک متن هنري و پاراگرافي را با دو فرمان  Convert to Curveو  Weldاز حالت متن خارج کنید
و اجراي فرمان  Break Apartرا روي آنها مورد بررسي قرار دهید.

 7-17درج  Symbolدر صفحه طراحي

با اجراي گزينه  Insert Symbol Characterاز منوي  Textپالت Insert Characterباز ميشود (شكل )7-47
که ميتوانید از کادر بازشوي  ،Fontفونت موردنظر را انتخاب کنید که با انتخاب آن ،در قسمت پايین تمامي
حروف ،به صورت تکتک نمايش داده ميشود.
از کادر بازشوي  ،Code Pageکدی را انتخاب کنید .با انتخاب اين کدها تعداد بیشتري از فونتهاي موجود در
لیست  Fontفعال ميشوند.
با انتخاب گزينه  All Charactersتمام فونتها در لیست  Fontفعال ميشوند .در قسمت  KeyStrokeکه يک
کادر متني ميباشد ،ميتوانید کد کاراکتر را مستقیم تايپ کنید تا آن کاراکتر نمايش داده شود ،در غیر اين صورت
بايد از لیست فونتها ،فونت موردنظر را انتخاب کنید.
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شكل 7-47

در کادر  ،Character Sizeسايز موردنظري را که ميخواهیم حرف انتخابي داشته باشد در کادر وارد کنید،
سپس از لیست نمايش حروف ،حرف موردنظر را انتخاب کنید و آنرا به صفحه طراحي بكشید .به اين شكل
حرف موردنظر به عنوان يک شئ به صفحه طراحي اضافه ميشود و تمام خصوصیات يک شئ را داراست
(شكل .)7-48

شكل 7-48

تمرين :7-13توسط پالت  Insert Characterو انتخاب يک فونت ،نام خود را بسازيد.
203

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
نام استاندارد :كاربر CorelDRAW
شماره -15/8:ف ،هـ

 7-18اطالعات آماري متن ()Text Statistics

با اجراي گزينه  Text Statisticsاز منـــوي  ،Textکادرمحاوره اطالعات آماري متن باز ميشود که آماري از
تعداد کلمـــات ،حروف ،نوع فونت ،تعداد پاراگرافهــــا ،تعداد سطرها و غیره را به نمايش ميگذارد.
(شكل .)7-49

شكل 7-49

 7-19توانايي کار با اليهها

براي سازماندهي اشكال ،ترتیب قرارگیري و سهولت کار در ترسیمات پیچیده ميتوانید از اليهها در نرمافزار
 CorelDRAWاستفاده کرده و به نوعي تمام مراحل طراحي خود را مديريت کنید.
تمام اين موارد در پالت Object Managerکنترل ميشوند .اين پالت امكان جابهجايي بین صفحات يک سند،
ايجاد و نامگذاري اليهها ،انتخاب و جابهجايي اشیا بین اليهها و امكان ويرايش ،چاپ يا مشاهده اليهها را به
ما ميدهد.
براي دسترسي به اين پالت از منوي  Windowگزينه  Dockers/Object Managerرا انتخاب کنید .در اين کادر
صفحات فايل جاري ،اليهها و اشیاي موجود قابل مشاهده ميباشند.
يک صفحه طراحي جديد باز کنید .در کادر  Object Managerبه طور پیشفرض سند جاري حاوي يک
صفحه به نام  Page1و زيرمجموعه آن  Layer1و يک صفحه به نام  Master Pageو زيرمجموعه آن گزينههاي
 Desktop ،Guidesو  Gridاست .اگر هر شیئي را در صفحه طراحي ايجاد کنید ،آن شئ به طور پیشفرض
در  Layer 1در صفحه  Page 1قـــرار ميگیرد و نمايــي از آن همراه با توضیح مختصري در خصوص آن
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نمايش داده ميشود (شكل.)7-50

شكل 7-50

 7-19-1ساخت اليه جديد ()New Layer
براي ايجاد يک اليه جديد ،روي دکمه NewLayerدر پايین پالت ObjectManagerکلیک کنید (شكل .)7-51يک اليه
جديد با نام  Layer 2در زير گزينه  Page 1ايجاد ميشود که به صورت انتخاب شده ميباشد و امكان تغییر نام اليه را
ميدهد .نام موردنظر خود را وارد کنید يا نام Layer2را به طور پیشفرض بپذيريد و کلید Enterرا فشار دهید.

شكل 7-51

حال Layer 2به عنوان اليه فعال است .براي فعال شدن هر اليه کافي است آن را انتخاب کنید (روي آن کلیک کنید).
نكته :اليه ای فعال است که نام آن اليه با رنگ قرمز نمايش داده شود.
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 7-19-2ترسيم و ايجاد اشيا در اليه

همانطورکه گفته شد از اليهها براي مديريت اشیا استفاده ميشود؛ پس قبل از رسم هر شئ ،ابتدا اليه موردنظر
را انتخاب کنید ،حال در صفحه طراحي شروع به طراحي کنید ،هر شئ که رسم کنید در اليهاي که انتخاب
کردهايد (اليه فعال) قرار ميگیرد (شكل .)7-52

شكل  7-52اشكال رسم شده در اليه 2

مثال:7-1
با کلیک روي دکمه  ،New Layerيک اليه جديد ايجاد کنید .نام آن را به نام خود تغییر
دهید .در حالي که اين اليه فعال است (نام آن قرمز رنگ باشد) در صفحه طراحي يک مربع،
دايره و يک خط منحني با ابزار  Freehandرسم کنید ،حال شرايط اين اشیا را در پالت
 Object Managerمورد بررسي قرار دهید.
 7-19-3جابهجايي اليهها ،صفحات و محتويات آنها
گاهي اوقات براي دستهبندي بهتر اشیا الزم ميشود شیئي را از يک اليه به اليه ديگر منتقل کنید .شئ موردنظر
را در پالت  Object Managerانتخاب کنید ،حال روي آن کلیک کرده و آن را بكشید و روي اليهاي که قصد
داريد شئ انتخاب شده به آن منتقل شود قرار دهید و کلید ماوس را رها کنید (شكل .)7-53

شكل 7-53
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به اين ترتیب شئ به اليه موردنظر انتقال مييابد .اگر اين جابهجايي در يک صفحه بین اليهها انجام شود ،در
صفحه طراحي جاي آن تغییر نميکند.
براي جابهجايي يک اليه بین اليههاي ديگر کافي است روي اسم اليه کلیک کنید و سپس آن را بكشید و در
نقطه موردنظر رها کنید.
مثال  :7-2اليه جديدي را در  Page 1ايجاد کنید ،سپس نام آن را  New 1بگذاريد Layer 1 .را انتخاب کنید.
در صفحه طراحي يک مربع و دايره رسم کنید .حال در پالت  ،Object Managerمربع را به اليه  New 1منتقل
کنید.
همچنین براي ايجاد يک صفحه ( )Pageجديد روي  Page 1کلیک راست کنید ،گزينههايي در کادر بازشو
مشابه قابل مشاهده است (شكل .)7-54

شكل 7-54

 :Rename Pageبراي تغییر نام صفحه انتخاب شده استفاده ميشود.
 :Insert Page Afterيک صفحه جديد بعد از صفحه فعال ( )Page1ايجاد ميکند.
 :Insert Page Beforeيک صفحه جديد قبل از صفحه فعال ( )Page1ايجاد ميکند.
 :Delete Pageصفحه انتخاب شده را پاك ميکند.
 :Switch Page Orientationصفحه انتخاب شده را از حالت عمودي به افقي و برعكس تبديل ميکند
(.)Portrait and Landscape
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نكته :تمام اين گزينهها در منوي  Layoutنيز موجود است.
تمام صفحات جديد ايجاد شده داراي همان اليههاي موجود در  Page 1است ،فقط محتويات هر اليه در هر
صفحه ميتواند متفاوت باشد (شكل .)7-55

شكل 7-55

تمام صفحات داراي  Layer 1هستند اما محتويات اليهها متفاوت است.
 7-19-4نمايش دادن ،قفل کردن و چاپ کردن اليهها
يكــي از قابلیتهاي اليهها ،امكان مخفي ،قفل و چاپ کردن محتويات يک اليه ميباشد که با سه آيكن
درسمت چپ يک اليه نمايش داده ميشوند.
 :چنانچه روي آيكن قلم که به طور پیشفرض فعال است ،کلیک کنید ،اين آيكن غیرفعال ميشود
(خاکستري رنگ ميشود)؛ در اين حالت اليه انتخاب شده قفل شده و اشیاي موجود در اليه نیز قفل ميشود،
نميتوان هیچ شئ جديدي در اليه رسم کرد و اشیاي موجود هم قابل تغییر و ويرايش نیستند .با کلیک مجدد
روي اين آيكن ،اليه موردنظر از حالت قفل خارج ميشود (شكل .)7-56
 :با کلیک روي آيكن چاپگر و غیرفعال کردن آن ،اليه موردنظر ديگر قابل چاپ نیست مگر اينكه
مجدد روي آن کلیک کنید تا آيكن چاپ فعال شود .اگر به هر دلیلي اين آيكن غیرفعال باشد ،محتويات اليه
چاپ نميشود .اين آيكنها به طور پیشفرض فعال هستند .بجز اليههاي  Desktop ،Guidesو Grid
در  Master Pageکه به طــور پیشفــرض غیــرفعال هستند .اگــر آيكــن چاپ در کنار اين سه
گزينه( Desktop ،Guidesو  )Gridفعال شوند هنگام چاپ آنها نیز چاپ ميشوند.
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شكل 7-56

 :با کلیک روي آيكن چشم که به طور پیشفرض در کنار اليهها فعال است ،اين آيكن غیرفعال شده و
اليه انتخاب و اشیاي داخل آن پنهان ميشود و ديگر در صفحه طراحي ديده نميشوند.
با حذف يک اليه ،تمام اشیاي موجود در آن اليه نیز حذف ميشود.

نكته :زماني که يك اليه در حالت مخفي و قفل باشد ،هنگام رسم يك شئ در آن
اليه با پيغام خطا مواجه ميشويد (شكل .)7-57

شكل  7-57پيغام خطا در حالتي که يك اليه مخفي و قفل باشد.
بررسی حالتهاي مشاهده و ويرايش در پالت Object Manager

7-19-5
وجود دارد که براي ويرايش و مشاهده Object
در بــــاالي پالت  Object Managerسه آيكن
 Managerمورد استفاده قرار ميگیرد که به بررسي آنها ميپردازيم:
کلیـک روي اين دکـمه ،تعیین ميکنـد که مشخصات هر شئ در کنار آن
:Show Object Properties
نمايش داده شود يا خیر (شكل )7-58
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شكل  7-58فعال کردن دکمه Show Object Properties

 :Edit Across Layersانتخاب اين دکمه ،انتقال يا کپي کردن اشیا و غیره را در اليه فعال امكانپذير ميکند،
اما اشیاي موجود در اليههاي ديگر را از دسترس خارج و غیرفعال ميکند.
 :Layer Manager Viewبا انتخــاب اين دکمه فقط اليههاي سند نمــايش داده ميشود .با استفاده از اين
حالت ،مشخصات اليهها بسیار ساده شده و تمام اطالعات صفحه و اشیا حذف ميشوند .در سندهايي که تعداد
اليهها و اشیاي آنها زياد است ،ميتوان از اين دکمه استفاده کرد (شكل .)7-59

شكل  7-59فعال کردن دکمه Layer Manager View
 7-19-6صفحه اصلي ()Master Page

با ايجاد هر سند جديد يک صفحه اصلي نیز به طور خودکار ايجاد ميشود .از صفحه اصلي()Master Page
معموالً در نرمافزارهاي صفحهآرايي مانند  InDesignبیشتر استفاده ميشود .به عنوان مثال براي درج شماره
صفحه که قرار است در تمام صفحات به يک شكل باشد می توانید از صفحه اصلی استفاده کنید.
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مثال:7-3
در طراحي يک کتاب ميخواهیم يک آرم در تمام صفحات چاپ شود؛ براي پرهیز از تكرار طراحي آرم ،آن را يکبار
طراحي کرده و در صفحه اصلي ( )Master Pageقرار ميدهیم ،به اين شكل آرم موردنظر در تمام صفحات ظاهر
ميشود.

 -1براي قرار دادن يک شئ در صفحه اصلي ،ابتدا يک اليه جديد ( )Master Layerايجاد کنید .براي اين کار روي
دکمه ( New Master Layerشكل  )7-60در گوشه چپ و پايین پالت  Object Managerکلیک کنید و براي تأيید
نام آن کلید  Enterرا فشار دهید.
 -2حال با رسم هر شئ و تايپ هر متني در اين اليه ( )Master Layerبا ايجاد صفحات جديد ،اين اشیا در آن
صفحات قرار ميگیرند .تا زماني که آيكن قفل در کنار  Master Layerغیرفعال نباشد شما ميتوانید در هر صفحه
اشیاي موجود در اين اليه را انتخاب ،حذف يا تغییر دهید.
 -3براي آنکه اشیاي موجود در صفحه اصلي غیرقابل ويرايش شوند آيكن قفل را غیرفعال کنید؛ در اين صورت اين
اشیاديگربههیچوجهقابلويرايشنیستند.
 7-19-7اليه Guides

زماني که از خطوط راهنما در صفحه طراحي استفاده ميکنید ،اين خطوط به طور خودکار در اليه  Guidesدر
صفحه اصلي ( )Master Pageقرار ميگیرد .اين اليه مرکز کنترل تمام اين خطوط راهنما است (شكل .)7-60

شكل  7-60اليه  Guidesدر پالت Object Manager
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نكته :با انتخاب يك خط راهنما و کشيدن آن به يك اليه در صفحه طراحي آن خط راهنما
به يك شئ تبديل ميشود که تمام خصوصيات يك شئ را داراست و برعكس اگر هر
شئ را از اليهها بگيريد و بكشيد و روي اليه  Guidesرها کنيد ،آن شئ به يك شئ راهنما
( )Guidesتبديل ميشود .البته در هنگام انجام اين عمل يك کادرمحاوره هشدار ظاهر
ميشود تا عمل انجام شده را تأييد کنيد.
نكته :هر آنچه در صفحه )Full Screen Preview( Previewنمايش داده شود در چاپ هم
ميآيد .کليد ميانبر آن  F9ميباشد.
 7-19-8اليه Grid

اين گزينه در صفحه اصلي نمايش خطوط شطرنجي را در سند کنترل ميکند و فقط ميتوانید رنگ خطوط و
قابل رؤيت بودن آن را تغییر دهید ،امكان قفل کردن ،قابل چاپ بودن و افزودن اشیا به اين اليه را نداريد.
 7-19-9اليه Desktop

اين اليه در اصل اشیايي را که خارج صفحه طراحي رسم ميشود يا قرار ميگیرند ،کنترل ميکند و به عنوان
میزکار است (فضاي اطراف صفحه طراحي) .هـــر شـــئ را که در خارج صفحه طراحي قرار دهید يا رسم
کنید به طور خودکار در اليه  Desktopنمايش داده ميشود.
همانطور که ميدانید اين اشیا با ايجاد صفحات جديد هم همیشه ديده شده و قابل انتخاب و ويرايش ميباشند.
مزيتي که میزکار ( )Desktopدارد اين است که اشیايي را که ميخواهید در صفحات مختلف از آن استفاده کنید
ميتوانید در خارج صفحه طراحي ( )Desktopقرار دهید (شكل .)7-61

شكل  7-61اليه  Desktopدر پالت Object Manager
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واژهنامه
ترازبندي
متن هنري
جلوه
اليه
صفحه اصلي
مدير اشیا
جهت قرارگیري
متن پاراگرافي
پیش نمايش
فاصله
درست کردن ،صاف کردن (برگرداندن متن به حالت اولیه)

Alignment
Artistic Text
Effect
Layer
Master Page
Object Manager
Orientation
Paragraph Text
Preview
Spacing
Straighten

خالصه مطالب
• در  CorelDRAWبه دو صورت هنري و پاراگرافي متن ايجاد مي شود.
• يک متن هنري مانند يک شئ در  CorelDRAWدر نظر گرفته ميشود.
• با اجراي فرمان  Text/Convert to Paragraph Textمتن هنري به يک متن پاراگرافي تبديل
ميشود.
• با اجراي فرمان  Text/Convert to Artistic Textمتن پاراگرافي به متن هنري تبديل ميشود.
• پس از ايجاد يک متن هنري يا پاراگرافي ميتوان جلوههاي فعال را از منوي  Effectروي متن
اعمال نمود.
• قرار دادن متن بر مسیر با فرمان  Text/Fit Text To Pathامكان پذير است.
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• براي جداسازي متن از مسیر از فرمان  Break Apartاستفاده کنید.

• براي تبديل يک متن (هنري) به شئ از فرمان  Arrange/Convert to Curveاستفاده ميشود.

• درج  Symbolدر صفحه طراحي با اجراي گزينه  Text/Insert Symbol Characterامكان پذير
است.
• با اجراي گزينه  ،Text/Text Statisticsاطالعات آماري متن شامل تعداد کلمات ،حروف ،نوع
فونت ،تعداد پاراگرافها ،تعداد سطور و غیره به نمايش در مي آيد.
• براي سازماندهي اشكال ،ترتیب قرارگیري و سهولت کار در ترسیمات پیچیده از اليهها استفاده
ميشود.
• پیشفرض سند جاري حاوي يک صفحه به نام  Page1و زيرمجموعه آن  Layer1و يک صفحه
به نام  Master Pageو زيرمجموعه آن گزينههاي Desktop، Guidesو  Gridاست.
• جابهجايي اليهها ،صفحات و محتويات آنها با درگ کردن امكان پذير است.
• يكي از قابلیتهاي اليهها ،امكان مخفي کردن ،قفل کردن و چاپ کردن محتويات يک اليه
است.
•  Master Pageبه عنوان يک سند به حساب نمي آيد بلكه به عنوان يک صفحه کمكي در کنا ر
صفحه طراحي است تا شئ در تمام صفحات سند قابل رؤيت و چاپ باشد.
• زمـاني که از خطـوط راهنمـا در صـفحه طـراحي استفاده ميکنید به طور خودکار در اليه
 Guidesدر صفحه اصلي ( )Master Pageقرار ميگیرد .اين اليه مرکز کنترل تمام خطوط راهنما
است.
• اشیايي که خارج صفحه طراحــي رسم ميشوند يا قرار ميگیرند ،توسط اليه  Desktopکنترل
مي شوند.
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آزمون نظري
 -1براي ايجاد يك متن هنري چه كاري بايد انجام داد؟
الف -انتخاب ابزار متن -دابلكليك در نقطه دلخواه
ب -انتخاب ابزار متن -كليك در نقطه دلخواه
ج -انتخاب ابزار متن -درگ در يك نقطه
د -كليك راست در صفحه -انتخاب Text
 -2كدام تغيير براي متن هنري امكانپذير است؟
ب -اريب كردن متن
الف -تغيير اندازه متن
د -هر سه گزينه
		
ج -دوران متن
 -3تغيير شكل حروف توسط كدام ابراز صورت مي گيرد؟
دText -
جBezier -
بPick -
الفShape-
 -4براي تبديل متن هنري به متن پاراگرافي كدام عمليات صحيح است؟
الف -منوي Text/Convert To Paragraph Text
ب -منوي Text/Convert To Artistic Text
ج -منوي Edit/Convert To Paragraph Text
د -منوي Edit/Convert To Artistic Text
 -5در پنجره  Format Textبا كدام گزينه ميتوان روي متن خط كشيد؟
مثالCorel draw:
دUppercase-
جStrikethru -
بOverline -
الفUnderline -
-6در پنجره  Format Textبا كدام گزينه ميتوان انديس يا توان ايجاد نمود؟
دPosition -
جOverline -
بScript -
الفStrikethru -
-7در پنجره  Format Textكدام بخش تورفتگي پاراگراف را تعيين مي كند؟
دIndents -
جAlignment -
بText direction -
الفSpacing -
 -8كدام گزينه در رابطه با متن منطبق بر مسير غلط است؟
الف -متن پاراگرافي را ميتوان بر مسير منطبق كرد.
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ب -متن پیش از تايپ قابل منطبق کردن بر مسیر است.
ج -پس از انطباق متن ،ميتوان آن را باالتر از مسیر قرار داد.
د -متن را ميتوان از مسیر جدا کرد.
-9براي جدا کردن متن از مسير و سپس صاف کردن متن کدام فرمان به کار ميرود؟
الف -منوي  - Text/ Break Text Apartمنوي Arrange/ Fit Text to Path
ب -منوي  - Arrange/ Break Text Apartمنوي Text/ Straighten Text
ج -منوي  - Text/ Fit Text to PathمنويArrange/ Straighten Text
د -منوي  -Arrange/ Straighten TextمنويText/ Break Text Apart
 -10کدام گزينه در مورد اليه ها صحيح است؟
الف -مي توان در اليه قفل شده ،اشیا را رسم کرد.
ب -مي توان در اليه مخفي شده ،اشیا را رسم کرد.
ج -فقط در اليه هاي قابل چاپ ،اشیا چاپ مي شوند.
د -در يک فايل جديد هیچ اليه اي وجود ندارد.
 -11کدام اليه خطوط راهنما را در برميگيرد؟
دGrid -
جGuides -
الف Master Layer -بMaster Page -
 -12محتواي  .........................کليه صفحات ديده مي شود.
دDesktop Layer 1-
جLayer -
بMaster Page -
الفPage1 -

عباراتمتناسب:

 -13گزينه معادل سمت راست را از ستون سمت چپ انتخاب کنيد.
الف -برگرداندن متن به حالت اولیه
ب -متن هنري
ج -جداسازي متن از مسیر
د -صفحه اصلي

 -14مديريت اليه ها و صفحه ها در کدام پنجره قرار دارد؟
Wrap Paragraph -15را توضيح دهيد.
 -16جلوه هاي قابل اعمال به متن را نام ببريد.
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عباراتمتناسب
آزمون عملی

 -1نام و نامخانوادگي خود را تايپ کنيد.
الف -توسط فرمان  Weldاز حالت متن خارج کنید.
ب -توسط فرمان  Break Apartحروف را از هم جدا کنید.
ج -حال نام خود را که به شكل شئ شده است ،در يک ترکیببندي جديد قرار دهید.

 -2توسط يك حرف ،تصويرسازي مانند تصوير ايجاد کنيد (ترکيببندي متفاوت).

 -3آرم زير را طراحي کنيد.
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 -4طرح بعدي توسط فرمان Wrap Paragraph Textو اشكال حلزوني ايجاد شده است ،مشابه
آنرا ايجاد کنيد.

 -5منوی يك رستوران را طراحی کنيد.
 -6يك بروشور طراحی کرده و رشته های هنرستان خود را در آن معرفی کنيد.
 -7يك بنر برای يك وب سايت توليد کننده لوازم خانگی طراحی کنيد.
 -8روی جلد  CDآموزشی نرم افزار  CorelDrawرا طراحی کنيد.
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ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﺭ ﻫﺸﺘﻢ

پس از مطالعه اين واحد كار از
فراگير انتظار ميرود كه:

ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﺟﻠﻮﻩﻫﺎﻱ
ﻣﺨﺘﻠﻒ

 -1ابزار جلوه هـــاي مختلف را به خوبـــي
بشناسد.
 -2بتواند انواع جلوه ها را به اشيا اعمال كند.
 -3جلوه اعمال شده را با نوار ويژگي ها تنظيم
نمايد.
 -4جلوه را حذف كند.

زمان (ساعت)

نظري
6

عملي
12
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كليات

در نرمافزار  ،CorelDRAWبا يكسري ابزارها و فرمانها آشنا خواهيد شد كه بيشتر براي ايجاد يك جلوه
گرافيكي ( )Effectروي يك شئ استفاده ميشود .اين مجموعه جلوهها به دو شكل ابزار و فرمان در نرمافزار
 CorelDRAWوجود دارند .مجموعه ابزارهاي جلوههاي ويژه در جعبه ابزاري با نام Interactive Toolو
فرمانهاي جلوهها در منوي  Effectقرار دارند .استفاده از اين جلوهها به زيبايي طرح كمك ميكند و عالوه بر
آن ميتوانيد با استفاده از اين جلوهها انجام طرحهاي پيچيده را ساده كنيد .همچنين هر زمان كه از اجراي اين
جلوهها منصرف شديد ،نرمافزار  CorelDRAWاين امكان را به شما ميدهد كه جلوه موردنظر خود را لغو كنيد
و شئ به حالت اوليه خود برگردانده شود .در اين واحدكار به بررسي اين جلوهها ميپردازيم.

 8-1شناخت اصول كار با مجموعه ابزار تعاملي

در اين منوي ابزاري ،مجموعهاي از ابزارهاي تعاملي وجود دارند كه ميتوانيد توسط آنها جلوه خاصي به يك
يا چند شئ اعمال كنيد (شكل .)8-1

شكل  8-1مجموعه ابزار تعاملي

 8-1-1جلوه آميختگي ()Blend
توسط اين ابزار ميتوان دو يا چند شئ را طي مراحلي به هم تبديل كرد ،عمليات آميختگي بين دو شئ به اين
صورت اتفاق ميافتد كه فاصله بين دو شئ را مجموعهاي از همان دو شئ پر كرده و به تدريج شكل كلي اشيا
و خطوط و رنگ شئ نيز تغيير ميكند .براي ايجاد يك جلوه آميختگي مراحل زير را دنبال كنيد:
ابتدا دو شئ را رسم كنيد ،سپس ابزار جلوه آميخته را از مجموعه ابزار تعاملي ( )Interactive Toolانتخاب
تغييرشكل ميدهد .حال روي يكي از اشيا كليك كنيد و اشارهگر
كنيد .با انتخاب ابزار ،اشارهگر ماوس به
ماوس را بكشيد تا داخل شئ دوم قرار گيرد و كليد ماوس را رها كنيد .عمليات آميختگي انجام ميشود
(شكل  .)8-2اين عمل سادهترين روش براي ايجاد جلوه آميختگي است و تعداد اشياي بين دو شئ بهطور
پيشفرض تعيين ميشوند.
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شكل  8-2روش ايجاد جلوه آميختگي

براي انجام تنظيمات بهتر و كنترل بيشتر ،با انتخاب اين ابزار نوار ويژگيها مشخصات آنرا نمايش ميدهد كه
ميتوانيد قبل و بعد از ايجاد جلوه  Blendتنظيمات آن را به دلخواه تغيير دهيد (شكل.)8-3

شكل  8 -3نوار ويژگيها ( )Property Barبا انتخاب ابزار آميختگي ()Blend

پس از اجراي جلوه آميختگي با ابزار انتخاب روي آن كليك كنيد .اهرمهاي روي آن ظاهر ميشود و ميتوانيد
توسط آنها و با اشارهگر ماوس دو شئ را جابهجا كنيد .همينطور با اهرمي كه در وسط قرار دارد ،نوع
آميختگي را تغيير دهيد.
تمرين :8-1دو شئ رسم كنيد ،سپس با ابزار مناسب جلوه آميختگي را به آنها اعمال كنيد.
در اين حالت ميتوان تنظيمات را توسط نوار ويژگيها تغيير داد.
در اين قسمت به بررسي تغييرات ايجاد شده توسط جلوه آميختگي خواهيم پرداخت:
گزينه… Presets

در كادر بازشو  ،Presetsفهرستي از حالتهاي مختلف و آماده از جلوه آميختگي وجود دارد كه ميتوانيد جلوه
موردنظر را انتخاب كنيد (شكل .)8-4
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شكل  8 -4كادر بازشو Presets

دكمه
توسط اين دكمه ميتوانيد يك جلوه آميختگي ايجاد كرده و به ليست اضافه كنيد يا آنرا از ليست حذف كنيد.
با كليك روي دكمه  +كادرمحاوره  Save Asبراي ذخيره جلوه باز مي شود.
براي حذف جلوه اضافه شده ،ابزار  Blendرا انتخاب كنيد (هيچ شيئي در حالت انتخاب نباشد) .حال از ليست،
جلوه موردنظر را انتخاب و با كليك روي دكمه  -آن را حذف كنيد.
نكته :فراموش نكنيد فقط جلوههايي را كه خودتان ساخته و به ليست اضافه
كردهايد امكان حذف شدن دارند و گزينههاي پيشفرض را نميتوانيد از
ليست  Presetحذف كنيد.

با وارد كردن عدد در كادر متني  Xو  ،Yميتوانيد قرارگيري دو شئ را كه جلوه آميختگي به آنها اعمال كردهايد،
جابهجا كنيد .كافي است در اين دو كادر ،عدد موردنظر را وارد كرده ،سپس كليد  Enterرا فشار دهيد .به اين
ترتيب شئ شما تغيير مكان ميدهد .همچنين با وارد كردن عدد در كادر متنی  ،Object Sizeميتوانيد سايز اشيا
را تغيير اندازه دهيد.
با وارد كردن عدد دلخواه ميتوانيد تعداد مراحل آميختگي را
در كادر Number of steps
مشخص كنيد .ابتدا دو شئ رسم كنيد ،سپس با ابزار  Blendجلوه آميختگي را بين آنها ايجاد كنيد .تعداد مراحل
آميختگي عدد پيشفرض  20ميباشد كه ميتوانيد اين تعداد را بين يك تا  999تنظيم كنيد .عدد موردنظر را
وارد كنيد و سپس كليد  Enterرا فشار دهيد (شكل .)8-5
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شكل  8 -5حالتهاي مختلف جلوه آميختگي

تمرين :8-2يك جلوه آميختگي را به دلخواه بين دو شئ ايجاد كنيد ،يك كپي از آن بگيريد سپس توسط كادر
 ، Number of stepsاعداد  4و  100را روي آنها اعمال كنيد.
كادر متني Blend Direction

در صورت نياز با استفاده از گزينه  Blend Directionميتوانيد اشياي مياني را در گروه آميختگي با مقدار درجه
ثابت بچرخانيد ،عدد پيشفرض صفر ميباشد اما بين عدد  360°تا  -360°متغير است ،مقادير مثبت ،اشيا را
خالف جهت عقربههاي ساعت و عدد منفي آنها را جهت عقربههاي ساعت ميچرخاند (شكل.)8-6

شكل  8 -6چرخش آميختگي با استفاده از  180درجه به  360درجه

نكته :عمليات چرخش فقط بين اشياي دو شئ اصلي كه جلوه آميختگي روي
آنها اجرا شده است ،انجام ميشود.
گزينه Loop Blend

اين گزينه زماني فعال ميشود كه در كادر متني  Blend Directionعددي بجز صفر وارد كرده باشيد ،در اين
حالت اين گزينه فعال شده و انتخاب آن باعث جابهجايي مسير چرخش اشكال بين دو شئ ميشود (شكل .)8-7
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تغيير رنگ جلوه Blend

شكل 8 -7

در هنگام استفاده از جلوه آميختگي ميتوانيد از سه حالت تغيير رنگ بين دو شئ استفاده كنيد و بهطور
پيشفرض رنگها ميان دو شئ بهطور مستقيم از يك رنگ به رنگ ديگر (حالت تدريجي) آميخته ميشوند.
براي تغيير رنگ ميتوانيد از دو گزينه ديگر از  Color Blendاستفاده كنيد.
• حالت اول آميختگي مستقيم ()Direct Blend
• حالت دوم آميختگي در جهتعقربههايساعت ()Clockwise Blend
• حالت سوم آميختگي خالفجهتعقربههايساعت (( )Counter Clockwise Blendشكل )8-8

شكل 8 -8

تنظيم سرعت آميختگي ()Blend Acceleration
با استفاده از اين گزينه ميتوانيد آميختگي بين دو شئ را كه بهطور پيشفرض به شكل يكنواخت است در ابتدا
و انتهاي آميختگي تندتر يا كندتر و برعكس كنيد.
براي استفاده از اين حالت دو شئ آميخته شده را انتخاب كرده و روي گزينه مربوطه در نوار ويژگيها كليك
كنيد .در كادرمحاوره باز شده (شكل  )8-9دو دكمه لغزنده  Objectو  Colorكه توسط يك قفل به هم متصل
شدهاند ،ديده ميشود.
حال توسط اهرمهاي موجود ،تنظيمات موردنظر را اعمال كنيد .با حركت اين اهرمها ،آميختگي بين دو شئ
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بهطور خودكار تغيير ميكند .در حالت موردنظر ،اهرمها را رها كنيد؛ حالت قفل كه بهطور پيشفرض انتخاب
شده با غيرفعال كردن دكمههاي لغزنده  Objectو  Colorبهطور جداگانه تنظيم ميشوند اما در حالت فعال بودن
قفل اهرمهاي دو گزينه با هم حركت ميكنند (شكل.)8-10

شكل  8 -9سه گزينه Blend Acceleration

شكل 8 -10

انتخاب گزينه  ،Accelerate Sizing for Blendهنگام استفاده از سرعت آميختگي ،اندازه اشيا را تغيير ميدهد.
اين گزينه فقط در اين حالت تأثير ميگذارد.
گزينه Path Properties

با استفاده از اين گزينه ميتوانيد جلوه آميختگي بين دو شئ را روي يك مسير قرار دهيد تا حالتهاي زيباتري
از جلوه آميختگي ايجاد شود .براي اين منظور مانند زير عمل كنيد:
ابتدا يك جلوه آميختگي ايجاد كنيد ،سپس يك مسير باز يا بسته رسم كنيد .حال با ابزار آميختگي ،دو شئ
آميخته را انتخاب كنيد و با كليك روي گزينه  ،Path Propertiesدر كادر ظاهر شده (شكل )8-11گزينه New
 Pathرا انتخاب كنيد تا اشارهگر ماوس به شكل
تبديل شود ،سپس توسط اشارهگر ماوس روي مسير
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ايجاد شده كليك كنيد .جلوه آميختگي روي مسير موردنظر قرار ميگيرد و پس از اين عمل با ابزار  Blendجلوه
آميختگي را روي مسير ويرايش كنيد (شكل.)8-12

شكل  8 -11گزينه Path Properties

شكل  8 -12استفاده از يك مسير در جلوه آميختگي

با انتخاب گزينه  Show Pathاز كادر  Path Propertiesمسير در گروه آميختگي نشان داده ميشود و در حالت
انتخاب قرار ميگيرد ،ميتوانيد مسير را با ابزار  Shape Toolويرايش يا جابهجا كنيد (شكل.)8-13
با استفاده از گزينه  Detach from Pathميتوانيد جلوه آميختگي را از مسير جدا كنيد .كافي است گروه
آميختگي را انتخاب كنيد و روي اينگزينه كليككنيد تا مسير از جلوه آميختگي جدا شود (شكل.)8-14

شكل  8 -13ويرايش جلوه آميختگي توسط ابزار Shap Tool
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شكل  8 -14جدا كردن جلوه آميختگي از مسير
گزينه Copy Blend Properties

با استفاده از اين گزينه ميتوانيد جلوه آميختگي بين دو شئ را به دو شئ ديگر كپي كنيد .براي استفاده از اين
گزينه به شكل زير عمل كنيد:
ابتدا بين دو شئ دلخواه جلوه آميختگي ايجاد كنيد ،سپس دو شئ ديگر را كه ميخواهيد از اين جلوه آميختگي
تبعيت كنند ،رسم كنيد .دو شئ را در حالت انتخاب قرار دهيد و ابزار  Blendرا انتخاب كنيد .گزينهCopy
ظاهر ميشود .روي جلوه
 Blendفعال ميشود .روي آن كليك كنيد ،اشارهگر ماوس به شكل يك
آميختگي كه ايجاد كردهايد ،كليك كنيد .در اين زمان ،جلوه آميختگي روي اشياي انتخاب شده اعمال ميشود
(شكل.)8 -15

1

3

2
شكل 8 -15
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نكته :روش دوم براي اجراي اين فرمان استفاده از منوي  Effectsگزينه
 Copy Effect/Blend Fromميباشد.
گزينه Clear Blend
با انتخاب اين گزينه جلوه آميختگي از دو شئ پاك ميشود.
نكته :روش ديگر براي استفاده از جلوه آميختگي ( ،)Blendاستفاده از پالت Blendاز
مسير  Effects/Blendيا  Window/Dockers/Blendميباشد (شكل .)8 -16

شكل  8 -16پالت Blend
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تمام تنظيمات موجود در نوار ويژگيها در چهار زبانه

به نام Blend Steps،Blend Acceleration،

 Blend Colorو  Miscellaneous Blend Optionsدر پالت  Blendاست.
تنظيمات در اين كادر متفاوت است به اين شكل كه بايد بعد از انتخاب تنظيمات براي اعمال تغييرات روي
دكمه  Applyكليك كنيد تا تغييرات اجرا شود.
 8-1-2جلوه كانتور ()Contour
با استفاده از اين فرمان ميتوانيد در اطراف يك شئ بسته يا باز به سمت بيرون يا داخل ،خط دور ايجاد كنيد و
تعداد خطوط قابل تنظيم است .براي تنظيمات بيشتر مانند جلوه  Blendميتوانيد از نوار ويژگيها استفاده كنيد.
براي اعمال تنظيمات بيشتر ،اينبار پالت  Contourرا مورد بررسي قرار خواهيد داد .همانطوركه عنوان شد
گزينههاي اين پالت و نوار ويژگيها مشابه هم عمل ميكنند.
براي دسترسي به پالت  Contourاز منوي  Windowگزينه  Dockers/Contourرا انتخاب كنيد .با استفاده از
منوي  Effectsو انتخاب فرمان  Contourنيز اين پالت ظاهر خواهد شد (شكل .)8 -17

شكل  8 -17نمايش پالت Contourو مسير دسترسي به آن
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ايجاد جلوه كانتور
يک شئ را در حالت انتخاب قرار دهيد ،سپس ابزار  Contour Toolرا از مجموعه ابزارهايInteractive Tool
انتخاب كنيد .حال روي شئ موردنظر كليك كنيد .در حاليكه كليد ماوس را پايين نگه داشتهايد ،ماوس را
بكشيد (به سمت داخل يا خارج) .در اين حالت ،جلوه كانتور كه پيشنمايشي از خط دور است ،ظاهر ميشود.
حال كليد ماوس را رها كنيد تا جلوه كانتور اجرا شود (شكل .)8-18

شكل  8 -18روش ايجاد جلوه كانتور

اين روش حالت پيشفرض جلوه كانتور است؛ براي تغيير تنظيمات پيشفرض از كادر Contourاستفاده كنيد.
Contour Steps
پالت  Contourرا باز کنيد .در باالي اين كادر سه دکمه وجود دارد؛ دکمه اول از سمت چپ Contour Steps

ميباشد ،آنرا انتخاب کنيد .در پنجــره  Contour Stepsسه دکمه راديويــي وجود دارد .يکي از اين حالتها را
انتخابکنيد:
حالت مركز ( :)To Centerجلوه كانتور را از لبه شئ تا مركز آن اعمال ميكند.
حالت داخل ( :)Insideجلوه كانتور را به سمت داخل شئ اعمال ميكند.
حالت خارج ( :)Outsideجلوه كانتور را از لبه شئ به سمت خارج اعمال ميكند.

شكل  8 -19جهت جلوه كانتور به ترتيب از چپ به راست  Inside ، To Centerو Outside
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در كادر  ،Offsetميتوانيد تعداد خط دورهايي را كه در اطراف شئ ايجاد ميشود ،وارد كنيد .مقدار  Offsetرا
ميتوان بين  0/001تا  300اينچ تنظيم كرد .عددي را وارد كرده و بعد از انجام تنظيمات موردنظر ،روي دكمه
 Applyكليك كنيد تا جلوه كانتور روي شئ انتخاب شده اعمال شود.
اگر عدد وارد شده در كادر  Offsetبا توجه به فاصله خط دورها نسبت به ابعاد شئ بيشتر باشد ،مقدار گزينه Step
بهطور خودكار براي تناسب با آن كاهش مييابد .گزينه  Stepدر حالت  Insideو  Outsideفعال ميشود.
نكته :جهت جلوه كانتور ،فاصله و مقادير آفست با هم داراي ارتباط
ميباشند و به نوعي بر يكديگر تأثير ميگذارند.
تمرين :8-3سه حالت جلوه كانتور را روي يك مسير باز و يك مسير بسته اعمال كنيد و حالتهاي آن را
مورد بررسي قرار دهيد.
تنظيم رنگ ()Contour Color
در حالت پيشفرض ،جلوه كانتور رنگ زمينه و خط دور شئ را بهطور تدريجي بين شئ و آخرين خط دور
اعمال ميكند ،بهعنوان مثال اگر يك شئ به رنگ زرد و خط ديگر سياه باشد با اعمال جلوه كانتور (حالت مركز)
خطهاي دور ايجاد شده تركيبي از رنگهاي زرد و سياه ميباشند (شكل.)8-20
 :Direct Pathتغيير تدريجي رنگ ،بهصورت خطي
 :Clockwise Pathتغيير تدريجي رنگ ،در جهت عقربههاي ساعت

شكل  8 -20استفاده از حالت پيش فرض
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 :Contour Clockwise Pathتغيير تدريجي رنگ ،در خالف جهت عقربههاي ساعت با استفاده از دو

پالت رنگ  Outline Colorو  ،Fill Colorميتوانيد به دلخواه رنگ خط دور و رنگ زمينه را انتخاب كنيد
(شكل.)8-21

شكل 8 -21

تنظيم سرعت جلوه كانتور
با استفاده از گزينه  Contour Accelerationميتوانيد مانند جلوه آميختگي ،سرعت جلوه كانتور را بين خط
دورهاي يك شئ تنظيم كنيد .در حالت پيشفرض اين گزينه در حالت صفر قرار دارد به اين معنا كه اندازه
و رنگ خط دورها در جلوه كانتور بهطور يكنواخت بين آنها ايجاد شده است ،حال با كليك ماوس روي
اهرمهاي موجود ( Objectو  )Colorو حركت اهرمها تنظيمات را تغيير دهيد .براي تغيير هر دو گزينه بهطور
يكسان و همزمان ،گزينه  Unlink Accelerationرا انتخاب كنيد ،با فعال شدن اين گزينه اهرمها با هم حركت
ميكنند (شكل .)8-22

شكل  8 -22استفاده از گزينه Contour Acceleration

 8-1-3جلوه اعوجاج ()Distortion Tool
) به نامهايPush and Pull
اين جلوه باعث تغيير شكل ظاهري يك شئ شده و داراي سه حالت (
 ، Zipperو  Twisterبراي ايجاد جلوه اعوجاج است ،با انتخاب هريك از اين حالتها ،تنظيمات متفاوتي در
دسترس قرار ميگيرد ،حال به بررسي اين سه حالت ميپردازيم:
كشيدن و فشار دادن ()Push and Pull
ابتدا ابزار  Distortion Toolرا از مجموعه ابزار  Interactive Toolانتخاب كنيد ،سپس توسط آن روي يك
شئ كه از قبل رسم كردهايد ،كليك كنيد و كليد ماوس را پايين نگه داريد ،حال ميتوانيد اشارهگر ماوس را به
232

پيمانهمهارتي:كاربرCorelDRAW
واحدكار هشتم :توانایي ایجاد جلوه های مختلف

دو جهت راست و چپ حركت دهيد ،با حركت ماوس در اين دو جهت ،پيشنمايشي از جلوه اعوجاج ديده
ميشود؛ در حالت دلخواه كليد ماوس را رها كنيد ،جلوه اعوجاج موردنظر روي شئ اعمال ميشود
(شكل .)8-23
با حركت ماوس به سمت راست ،لبههاي شئ به سمت داخل و گرهها به سمت خارج كشيده ميشوند
(شكل )8-23كه به آن حالت كششي ( )Pullميگويند.
با حركت ماوس به سمت چپ ،لبههاي شئ به سمت بيرون و گرهها به سمت داخل كشيده ميشوند
(شكل )8-23كه به آن حالت فشاري ( )Pushميگويند.

شكل  8 -23استفاده از حالت Push and Pull

يا  Push and Pull Distortion Amplitudeدر نوار ويژگيها و وارد
همچنين با استفاده از كادر
كردن عدد موردنظر بين  200تا  -200ميتوانيد حالت  Push and Pullرا به يك شئ انتخاب شده اعمال كنيد
(شكل .)8-24

شكل  8-24استفاده از دو عدد 200و  -200در حالت Push and Pull
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تمرين : 8-4چند شئ رسم كنيد و با استفاده از حالت  ،Push and Pullجلوه اعوجاج را روي آنها اعمال
كنيد.
زيپي ()Zipper

حالت زيپي ( ،)Zipperشكل زيگزاگ را بر اطراف يك شئ اعمال ميكند .يك شئ را در حالت انتخاب قرار
دهيد ،سپس ابزار  Distortionرا انتخاب كنيد .در نوار ويژگيها حالت زيپي ( )Zipperرا انتخاب كنيد ،حال
به دو روش ميتوانيد جلوه اعوجاج را اعمال كنيد.
روش اول (بهطور دستي) :يك شئ را انتخاب كنيد ،سپس با ابزار  Distortionروي نقطهاي از آن كليك
كنيد .كليد ماوس را پايين نگه داريد و ماوس را حركت دهيد .در اين حالت پيشنمايشي از جلوه اعوجاج
ظاهر ميشود .در حالت موردنظر كليد ماوس را رها كنيد ،جلوه اعوجاج به شئ انتخاب شده اعمال ميشود
(شكل .)8-25

شكل  8 -25ايجاد جلوه زيپي

موجود در نوار ويژگيها ميباشد.
روش دوم :استفاده از دو كادر  Amplitudeو Frequency
مقادير موردنظر را وارد كنيد ،سپس كليد  Enterرا فشار دهيد ،جلوه اعوجاج روي شئ انتخاب شده اعمال
ميشود (شكل.)8-26

شكل  8 -26ايجاد جلوه اعوجاج با استفاده از كادر متني
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اعوجاج زيپي
در صورت استفاده از حالت اعوجاج  Zipperدر نوار ويژگيها ،سه نوع
 Random،Smoothو  Localديگر فعال ميشود كه از آنها ميتوانيد براي تغيير نوع اعوجاج زيپي استفاده كنيد
(شكل.)8 -27

شكل  8 -27استفاده از سه حالت موجود در نوع اعوجاج زيپي

پيچشي ()Twister
با استفاده از اين حالت ،مسيرها و گروههاي يك شئ در جهت عقربههاي ساعت يا خالف آن ميچرخند.
ابتدا يك شئ را انتخاب و سپس توسط ابزار  Distortionروي آن كليك كنيد .توجه داشته باشيد كه
در نوار ويژگيها حالت  Twisterرا انتخاب كرده باشيد ،حال كليد ماوس را پايين نگه داريد و ماوس
را در جهت عقربههاي ساعت يا خالف جهت عقربههاي ساعت حركت دهيد ،پيشنمايشي از جلوه
اعوجاج روي شئ ظاهر ميشود .در حالت موردنظر كليد ماوس را رها كنيد .جلوه  Twisterروي شئ
اعمال ميشود (شكل .)8-28

شكل  8 -28ايجاد جلوه پيچشي

با استفاده از نوار ويژگيها ميتوانيد تغييرات بيشتري را روي جلوه اعمال شده ايجاد كنيد.
تمرين :8-5پس از استفاده از جلوه اعوجاج آيا ميتوان توسط ابزار  Shape Toolاشيايي را كه اين جلوه روي آنها
اعمال ميشود ،ويرايش كرد .در صورت ويرايش نشدن توسط ابزار  Shape Toolاز چه فرماني بايد استفاده كرد كه
امكان ويرايش توسط ابزار Shape Toolرا به شما بدهد؟
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 8-1-4جلوه سايهگذاري ()Drop Shadow
توسط اين ابزار ميتوانيد سايههاي شفاف و همواري را به شئ اعمال كنيد ،اين سايه براساس شكل شئ رسم
شده ايجاد ميشود و هرگونه تغييري كه در شئ ايجاد شود بهطور خودكار سايه شئ نيز تغيير ميكند .براي
تغييرات بيشتر مانند موقعيت سايه ،رنگ و درجه تيرگي و روشنايي (شفافيت) ميتوانيد از نوار ويژگيها
استفادهكنيد.
ايجاد جلوه سايه ( :)Drop Shadowابتدا يك شئ رسم كنيد ،ابزار  Drop Shadowرا از ليست ابزارهاي
 Interactive Toolانتخاب كنيد و روي نقطهاي از شئ كليك كنيد .كليد ماوس را پايين نگه داريد و بكشيد.
در اين حالت پيشنمايش سايه روي شئ ظاهر ميشود .در حالت دلخواه كليد ماوس را رها كنيد تا جلوه سايه
روي شئ اعمال شود .سايه ايجاد شده به رنگ خاكستري است .سايه پيشفرض با رنگ سياه ايجاد شده و
مشخصات پيشفرض بر آن اعمال شده است (شكل .)8 -29
حال در نوار ويژگيها ميتوانيد اين تنظيمات پيشفرض را به دلخواه تغيير دهيد.
گزينه  :Presetبا استفاده از گزينه  Presetميتوانيد از حالتهاي مختلف جلوه سايه از پيشتعريف شده استفاده
كنيد و با تغيير اعداد در كادر متني  Drop Shadow Offsetميتوانيد موقعيت قرارگيري سايه را در زير شئ
تغييردهيد.

شكل  8 -29ايجاد جلوه سايه

گزينه  :Drop Shadow Angleاين گزينه زماني فعال ميشود كه شما هنگام استفاده از ابزار سايه در ابتدا براي
كليك روي شئ ،بهجاي كليك در مركز شئ روي لبههاي آن كليك كنيد و آنرا بكشيد؛ در اين حالت جلوه
سايه با زاويه ايجاد ميشود .در اين كادر متني ميتوانيد مقدار آن را تغيير دهيد (شكل.)8 -30
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شكل  8 -30ايجاد جلوه سايه با استفاده از زاويه مشخص

گزينه  :Drop Shadow Opacityبا استفاده از دكمه لغزنده  Opacityميتوانيد مقدار شفافيت جلوه سايه را
يا با وارد كردن عددي برحسب درصد بين صفر تا  100و فشار كليد  Enterآن را تنظيم
تغيير دهيد
كنيد .هرچه عدد كمتري در اين كادر قرار گيرد سايه اعمال شده به شئ شفافتر ميشود و عدد بيشتر باعث
تيرگي سايه ميشود .اين موضوع زماني خود را به خوبي نشان ميدهد كه شيئي كه روي آن جلوه سايه اعمال
شده است ،روي يك شئ قرار گرفته باشد (شكل .)8-31

شكل  8-31مقايسه عدد  10و  100درصد در Opacity

گزينه :Drop Shadow Featheringاصالح  Featherبه معناي نرمي و محو شدن كنارههاي يك تصوير است.
اين گزينه براي محو شدن كنارههاي جلوه سايه اعمال شده روي شئ مورد استفاده قرار ميگيرد و ميتوان
آنرا بين صفر تا  100درصد تنظيم كرد .مقادير كمتر باعث محوشدگي كمتر و مقادير بيشتر باعث محوشدگي
بيشتر ميشود (شكل .)8-32
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شكل  8 -32استفاده از گزينه  Featherدر نوار ويژگيها

گزينه  :Feathering Directionبا كليك روي اين دكمه ( ) از كادر بازشو موجود ميتوانيد از حالتهاي
مختلف براي تغيير جهت محوشدگي استفاده كنيد .اين حالتها به نامهاي داخل ( ،)Insideمساوي (،)Middle
خارج ( )Outsideو حالت پيشفرض مساوي ( )Averageميباشند (شكل .)8-33

Average

Middle

Outside

Inside

شكل  8 -33حالتهاي مختلف محوشدگي

زمانيكه يكي از سه حالت  Inside، Middleو  Outsideرا از كادر بازشو  Feathering Directionانتخاب
ميكنيد ،گزينه  Feathering Edgesفعال ميشود .حال ميتوانيد لبههاي محوشدگي را با انتخاب حالتهاي
 Linear، Squared، Inverse Squaredو  Flatتغيير دهيد (شكل .)8-34

شكل  8 -34كادرمحاوره Feathering
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با انتخاب هريك از اين حالتها ،جهت محوشدگي كه به شئ اعمال شده است ،تغيير ميكند.
گزينه  :Transparency Operationبا استفاده از اين گزينه ميتوانيد جلوههاي مختلفي را كه فقط روي رنگ
سايه تأثير ميگذارد ،به جلوه سايه اعمال كنيد (شكل .)8 -35

شكل  8-35حالتهاي مختلف Transparency Operation

گزينه  :Drop Shadow Colorبا استفاده از اين گزينه ميتوانيد رنگ سايه جلوه را تغيير دهيد.
كافي است بعد از اعمال جلوه  Drop Shadowروي يك شئ ،در نوار ويژگيها از ليست رنگها ،رنگ موردنظر
خود را انتخاب كنيد .پس از انتخاب رنگ ،سايه اعمال شده به شئ ،به رنگ انتخابي تغيير رنگ ميدهد.
 8-1-5جلوه پوشش ()Envelope
اينجلوهبراساسيكالگويمشخصاطرافيكشئرااحاطهكردهوقابلتغييراست.تغييراتاعمالشدهروياين
پوشش،شيئيراكهتوسطاينالگواحاطهشدهاست،دستخوشتغييرميكند.اينپوششبهشكليككادرخطچين
دور شئ را ميگيرد و با جابهجايي گرههاي موجود روي اين پوشش و تغيير شكل آن ،شئ نيز تغيير شكل ميدهد.
ايجاد جلوه پوشش ()Envelope
ابتدا يك شئ رسم كنيد و از ليست ابزار ،Interactive Toolابزار Envelopeرا انتخاب كنيد .با انتخاب اين ابزار بهطور
پيشفرض يك كادر خطچين مربع در اطراف شئ ظاهر ميشود كه روي آن گرههايي وجود دارد (شكل.)8-36

شكل  8-36جلوه پوشش
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حال اين گرهها را جابهجا كنيد و كادر خطچين را تغيير دهيد؛ مشاهده ميكنيد كه شئ انتخاب شده نيز تغيير
شكل ميدهد .براي درك بهتر اين جلوه بهتر است از شئ ستاره استفاده كنيد .با استفاده از گزينههاي ويرايش
خطوط و گرهها در نوار ويژگيها ميتوانيد كادر خطچين را ويرايش كنيد .براي فعال شدن اين گزينهها روي
يك گره كه روي خطچين قرار دارد ،كليك كنيد تا در حالت انتخاب قرار گيرد (شكل.) 8 -37

شكل  8 -37تغيير جلوه پوشش

با استفاده از دكمههاي  ) ( Envelope Modeدر نوار ويژگيها ميتوانيد تأثير حركت گرهها را روي كادر
خطچين اطراف شئ مشاهده كنيد (شكل .)8 -38

شكل  8 -38حالتهاي مختلف جلوه پوشش

در كادر بازشوي  ،Mapping Modeبراي حركت گرههاي كادر خطچين ميتوانيد از چهار حالت استفاده
كنيد:
 :Horizontal -1موقعيت گرهها و خطوط را در حالت افقي هماهنگ ميكند.
 :Original -2فقط شكل بيروني شئ اصلي را با كادر خطچين هماهنگ ميكند.
 :Putty -3جلوه  Envelopeرا بهطور نرم و هموار اجرا ميكند.
 :Vertical -4موقعيت گرهها و خطوط را در حالت عمودي هماهنگ ميكند.
با استفاده از دكمه  Create Envelope Fromدر نوار ويژگيها ميتوانيد هر شيئي را بهعنوان جلوه پوشش
جايگزين كنيد .براي اينكار به روش زير عمل كنيد:
ابتدا يك شئ را كه جلوه پوشش ( )Envelopeبر آن اعمال شده است با ابزار  Envelopeانتخاب كنيد ،سپس
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كليك كنيد .اشارهگر ماوس به شكل فلش سياه رنگ ظاهر ميشود .توسط اشارهگر ماوس
روي دكمه
روي يك شئ جديد (شيئي كه جلوهاي بر آن اعمال نشده است) كليك كنيد ،شئ بهعنوان جلوه پوشش به شئ
موردنظر اعمال ميشود (شكل .)8-39

شكل 8 -39

 8-1-6جلوه برجستگي ()Extrude
توسط اين ابزار ميتوان به اشيا حالت سه بعدي داد .اين روش راه سريع و آسان براي حجم دادن به هر شئ
ساده است كه جلوههاي رنگ ،نور را ميتوان بر آن اعمال كرد (شكل.)8-40

شكل  8 -40جلوه برجستگي

براي شروع كار ابتدا يك شئ رسم كنيد ،سپس ابزار  Extrudeرا از ليست ابزارهاي  Interactive Toolانتخاب
كنيد .روي شئ انتخاب شده كليك كنيد؛ كليد ماوس را پايين نگه داريد و به سمت بيرون بكشيد .در اين هنگام،
پيشنمايشي از حالت سهبعدي از شئ ظاهر ميشود ،در نقطه دلخواه كليد ماوس را رها كنيد .جلوه برجستگي
( )Extrudeبه شئ انتخاب شده اعمال ميشود (شكل.)8-41

شكل  8 -41ايجاد جلوه برجستگي
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نكته :با انتخاب ابزار  ،Extrudeاشارهگر ماوس به شكل ظاهر خواهد
شد كه نشانگر اعمال اين جلوه است .هنگاميكه اشارهگر ماوس به شكل
ظاهر شود ،نشانگر عدم اجراي جلوه  Extrudeاست .به عنوان مثال جلوه
 Extrudeروي چند شئ كه گروه باشند ،اعمال نميشود.
حال نوار ويژگيهاي اين ابزار را مورد بررسي قرار خواهيم داد:
 :Presetبا استفاده از كادر بازشو  Presetميتوانيد از حالتهاي از پيشتعريف شده جلوه  Extrudeاستفاده
كنيد.
 :Extrusion Typeدر اين كادر بازشو شش نوع از حالتهاي مختلف جلوه برجستگي قرار دارد كه با انتخاب
هريك از آنها ،جلوه موردنظر روي شئ انتخاب شده اعمال ميشود (شكل .)8-42

شكل  8-42نمايش در اين كادر بازشو

گزينه عمق ( :)Depthتوسط اين كادر متني ميتوانيد عمق برجستهسازي را تنظيم كنيد كه بين اعداد  1تا 99
تنظيم ميشود .عدد موردنظر را وارد كنيد و سپس كليد  Enterرا فشار دهيد تا عمق برجستهسازي اعمال شود
(شكل .)8-43

شكل  8 -43مقايسه عمق برجستهسازي بين اعداد  1و 99
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شده است،
نيزنيز
برجستگي
جلوهجلوه
شيئي كه
مستقيم روي
طوررا بهطور
عمق
نكته:
است ،ميتوانيد
اعمالشده
رويآنآناعمال
روي
برجستگي
شيئي كه
مستقيم روي
مقداربه
عمق را
نكته :مقدار
Extrude
جلوه
مشخصه
روي
را
رنگ
سفيد
مستطيل
زبانه
است
كافي
كنيد.
تنظيم
توانيد
جا
جابه
مي كافي است زبانه مستطيل سفيد رنگ را روي مشخصه جلوه  Extrudeجابهجا كنيد تا عمق
تنظيم كنيد.
كنيدتاعمقبرجستگيتغييركند(شكل.)8-44
برجستگي تغيير كند (شكل.)8-44

شكل 8 -44

 :Vanishing Point Coordinateاين دو كادر متني مختصات نقطه گريز را مشخص ميكند .با تغيير اعداد در
اين كادرها مختصات نقطه گريز تغيير كرده و جلوه برجستگي شئ تغييرميكند (شكل .)8-45

شكل  8 -45نقطه گريز

تنظيماتنقطهگريز :در كادر بازشو ،VanishingPointPropertiesميتوانيد خصوصيات نقطه گريز را تغيير دهيد.
( VP Locked To Object -1حالت پيشفرض) :نقطه گريز را به شئ قفل ميكند و با حركت شئ ،نقطه
گريز با آن حركت ميكند و جلوه برجستگي شئ تغييري نميكند.
 :VP Locked To Page -2نقطه گريز در صفحه ثابت و قفل ميشود ،با جابهجايي شئ در صفحه ،جلوه
برجستگي آن نيز تغيير ميكند.
 : Copy VP From … -3با استفاده از اين گزينه ميتوان مختصات نقطه گريز يك شئ را كپي و به شئ ديگر
اعمال كرد .با انتخاب اين گزينه ،اشارهگر ماوس تغيير كرده و آماده براي كپيبرداري است.
 :Shared Vanishing Point -4با استفاده از اين گزينه ميتوان يك نقطه گريز مشترك براي چند شئ تعيين
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كرد .براي استفاده از اين گزينه بايد حداقل يك جلوه برجستگي به يك شئ اعمال شده باشد تا بهعنوان الگو
از آن استفاده شود.
چرخش ( :)Extrude Rotationتوسط اين گزينه ميتوان شيئي را كه جلوه برجستگي بر آن اعمال شده است،

در يك فضاي سهبعدي دوران داد .با كليك روي اين گزينه كادري مانند شكل  8-46باز ميشود .حال شئ را
در حالت انتخاب قرار دهيد و سپس روي گزينه  Extrude Rotationدر نوار ويژگيها كليك كنيد؛ در كادرمحاوره
ظاهر شده ،ماوس را روي شمايل عدد  3ببريد تا اشارهگر ماوس به شكل يك دست ظاهر شود .با حركت ماوس
روي شمايل  3و دوران آن ،شئ انتخاب شده در صفحه نيز دوران پيدا ميكند (شكل .)8-47

شكل 8 -47

شكل 8 -46

روش ديگر دوران يك شئ برجسته ،استفاده از روش دستي ميباشد .كافي است روي شئ برجسته دابلكليك
كنيد تا اهرمهاي دوران به رنگ سبز روي شئ ظاهر شود ،حال با حركت اهرمها ،شئ انتخاب شده در يك
فضاي سهبعدي ميچرخد (شكل .)8-48

شكل  8 -48دوران يك شئ برجسته به روش دستي

نكته :فرمان چرخش ( )Extrude Rotationدر بعضي مواقع غيرفعال است كه بستگي به
اين دارد كه كدام حالت برجستگي را انتخاب و از چه نوع نقطه گريزي استفاده كرده باشيد.
در اين حالت اهرمهاي دوران فعال نميشود و گزينه  Extrude Rotationدر نوار ويژگيها
غيرفعالميشود.
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 :Colorاز اين گزينه براي رنگآميزي جلوه برجستگي اعمال شده روي شئ استفاده ميشود (شكل .)8-49

شكل  8-49كادر  Colorبراي رنگآميزي جلوه برجستگي

 :Use Object Fill -1كه بهطور پيشفرض در حالت انتخاب ميباشد .هر رنگي را كه از پالت رنگ براي پر
كردن شئ استفاده كرده باشيد ،در اين گزينه هم استفاده ميشود.
 :Use Solid Color -2از اين گزينه براي تغيير رنگ اصلي اعمال شده برشي استفاده ميشود.
 :Use Color Shading -3از اينگزينه ميتوان براي تركيب دو رنگ براي برجستهسازي استفادهكرد.
 :Bevel Color -4زماني فعال ميشود كه حالت  Bevelبه شئ برجسته شده اعمال شده باشد .تنظيمات Bevel
را در زير بررسي ميكنيم:
 :Bevelsبراي برجسته كردن لبههاي جلوه  Extrudeاز گزينه  Bevelsاستفاده ميشود كه به معناي هموار كردن
سطوح كناري يا گوشه يك شئ ميباشد و آن را ميتوان طوري تنظيم كرد كه فقط بهعنوان بخشي از جلوه
ظاهر شود (شكل .)8-50

شكل  8 -50پالت Bevels
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با كليك روي گزينه  ،Bevelsپالت آن باز شده و با انتخاب گزينه  Use Bevelاين فرمان فعال ميشود .حال در
كادر موجود در قسمت پايين اين گزينه با كليك روي مربع كوچك سفيد رنگ و حركت دادن ماوس ،اين مربع
تغيير مكان ميدهد .با تغيير مكان اين مربع در كادر جلوه  Bevelsروي شئ اعمال ميشود (شكل.)8-51

شكل  8-51استفاده از گزينه Bevels

نورپردازي ( :)Lightingبا استفاده از گزينه نورپردازي جلوه برجستگي روي يك شئ حس واقعگرايانهاي
ايجاد ميكند .براي دسترسي به جلوه نورپردازي روي گزينه  Lightingدر نوار ويژگيها كليك كنيد تا پالت
مربوطه باز شود (شكل  .)8-52در اين پالت سه منبع نوري وجود دارد كه از زاويههاي مختلف نورپردازي
ميكنند .براي استفاده از اين منابع نوري يكبار روي آنها كليك كنيد تا فعال شوند؛ حال ميتوانيد با اشارهگر
ماوس اين منابع نوري را از نقطه پيشفرض آنها جابهجا كنيد و در نقطه دلخواه قرار دهيد .كافي است روي
شمايل آن در فضاي سهبعدي سمت راست پالت كليك كرده و آن را جابهجا كنيد .دكمه لغزنده Intensity
شدت نوردهي را بين صفر تا  100تنظيم ميكند (شكل.)8-52

شكل  8 -52كادر نورپردازي

246

پيمانهمهارتي:كاربرCorelDRAW
واحدكار هشتم :توانایي ایجاد جلوه های مختلف

 8-1-7جلوه شفافيت ()Transparency
با استفاده از اين جلوه ،ميتوان اشيا را مانند يك طلق شفاف كرد تا اشيايي كه در زير آن قرار ميگيرند
ديده شوند .همچنين رنگ شئ شفاف روي شئ زيرين تأثير ميگذارد .ميزان شفافيت يك شئ قابل
تنظيم است ،براي استفاده از جلوه شفافيت ،ابزار آن را از مجموعه ابزار  Interactive Toolانتخاب كنيد،
حال روي يك شئ در حال انتخاب كليك كنيد و كليد ماوس را پايين نگه داريد و به هر سمتي كه الزم
ميدانيد ،بكشيد و در نقطه مناسب كليد ماوس را رها كنيد ،در اين صورت جلوه شفافيت به شئ انتخاب
شده اعمال ميشود (شكل .)8-53

شكل  8 -53جلوه شفافيت

حال تنظيمات اين ابزار ( )Transparencyرا در نوار ويژگيها مورد بررسي قرار ميدهيم.
 :Transparency Typeدر اين كادر بازشو ميتوانيد از انواع پركنندهها براي ايجاد جلوه شفافيت استفاده كنيد
(شكل .)8-54

شكل  8 -54حالتهاي مختلف جلوه شفافيت

نكته :حالتهاي مختلف پركننده در مجموعه ابزار Fill Tool

توضيح داده شده است.
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 :Transparency Operationتوسط اين گزينه كه ميتوانيد حالتهاي مختلف ادغام رنگها را به اين

جلوه اضافه كنيد .حالت پيشفرض حالت  Normalاست كه ميتوانيد هر حالتي را به شئ اعمال كنيد
(شكل .)8-55

شكل  8 -55استفاده از حالتهاي رنگي Transparency Operation

نكته :اين حالتهاي مختلف ،روي رنگ اشيا تأثير ميگذارد و در اصل
ماهيت اصلي يك رنگ را تغيير ميدهد و حتم ًا بايد روي اشياي ديگر
قرار گيرند تا جلوه رنگي مشخص شود.
 :Starting Transparencyتوسط اين گزينه ميزان شفافيت يك شئ را تعيين ميكنيم كه مقدار آن بين صفر
تا  100قابل تنظيم است ،عدد موردنظر را در كادر متني وارد كنيد و سپس كليد  Enterرا فشار دهيد تا ميزان
شفافيت اعمال شود (شكل .)8-56

شكل  8 -56تعيين ميزان شفافيت توسط گزينه Starting Transparency

 :Transparency Targetبا استفاده از اين منو ميتوانيد مشخص كنيد كه جلوه شفافيت بر كدام بخش از شئ
اعمال شود كه داراي سه گزينه داخل شئ ( ،)Fillخط دور ( )Outlineو همه ( )Allاست و گزينه  Allبهطور
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پيشفرض در حالت انتخاب است.
 :Freezeبا انتخاب اين گزينه ( ) شيئي كه جلوه شفافيت بر آن اعمال شده است به يك تصوير نقشه بيتي

تبديل ميشود و حالت شفافيت خود را از دست ميدهد .هنگام استفاده از گزينه  Freezeروي يك شئ شفاف
هر آنچه كه از زير آن ديده ميشود نيز به شئ اضافه ميشود (شكل.)8-57

شكل  8 -57استفاده از گزينه Freeze

نكته :براي برگشت به حالت اوليه گزينه  Freezeرا غيرفعال كنيد.

 8-2كپي كردن جلوهها توسط ابزار  Eyedropperو Paint bucket
توسط اين دو ابزار ميتوانيد جلوههاي مختلف را بين اشيا كپي كنيد .براي انجام اين كار ،ابزار قطرهچكان
را انتخاب كرده و در نوار ويژگيها حالت  Object Attributesرا از كادر بازشو انتخاب كنيد .در قسمت
 Propertiesسه گزينه  Outline، Fillو  Textكه بهطور پيشفرض انتخاب شدهاند ،وجود دارد .شما
حالت پيشفرض را بپذيريد.
در قسمت  ،Transformationsبراي ايجاد تغيير ميتوانيد گزينههاي  Size، Rotationو  Positionرا
انتخاب كنيد.
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نكته :دو قسمت  Propertiesو  Transformationبراي كپيگرفتن از حالتهايي مانند
رنگ شئ و اندازه شئ ميباشد .اما هدف ما در اينجا كپيگرفتن از جلوهها است .در
كل ابزار قطرهچكان در حالت ،Object Attributesميتواند تمام خصوصيات يك شئ
را كپي كرده و به يك شئ ديگر توسط سطل رنگ اعمال كند.
در قسمت  ،Effectsجلوه موردنظر را انتخاب كنيد و روي دكمه  OKكليك كنيد ،سپس توسط ابزار قطرهچكان
روي شيئي كه ميخواهيد جلوه آن را كپي كنيد كليك كنيد ،حال با ابزار سطل رنگ روي شئ ديگري كه
ميخواهيد جلوه شئ اول بر آن اعمال شود ،كليك كنيد .در اين حالت شئ دوم ،جلوه شئ اول را به خود
ميگيرد (شكل .)8-58

2

3
1
شكل  8 -58استفاده از جلوه Extrude

تمرين :8-6يك شئ رسم كنيد و جلوه  Extrudeرا بر آن اعمال كنيد .حال با استفاده از ابزار قطرهچكان آن
را روي دو شئ ديگر كپي كنيد .توجه كنيد يكبار گزينههاي  Propertiesرا غيرفعال كنيد و يكبار هم گزينه
 Transformationsرا فعال كنيد و نوع كپي شدن جلوه را مورد بررسي قرار دهيد.
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 8-3فرمان Clone Effect
در واحدهاي كار آغازين ،استفاده از فرمان  Cloneدر منوي  Editرا توضيح داديم كه براي كپي و استفاده كردن
از شبيهسازي بين دو شئ مورد استفاده قرار ميگيرد .حال با فرمان  Clone Effectميتوان يك جلوه را به يك
شئ ديگر اعمال كرد كه با هر نوع تغيير شئ مادر ،شئ دوم نيز بهطور خودكار تغيير ميكند.
ابتدا يك شئ رسم كنيد .سپس از منوي  ،Effectگزينه  Clone Effectرا انتخاب كنيد و از زير منوي باز شده،
جلوه  Extrudeرا كه ميخواهيد شبيهسازي شود ،برگزينيد .اشارهگر ماوس به شكل يك فلش سياه رنگ ظاهر
ميشود .توسط ماوس روي شيئي كه جلوه  Extrudeرا دارد ،كليك كنيد .جلوه به شئ انتخاب شده اعمال
ميشود .حال هرگونه تغييري كه در جلوه  Extrudeدر شئ مادر ايجاد شود ،بهطور خودكار در شئ دوم نيز
اعمال ميشود (شكل .)8-59
براي حذف هر جلوهاي از يك شئ ،گزينه Clearاز منوي  Effectsرا انتخاب كنيد؛ در اين صورت جلوه
موردنظر از شئ انتخاب شده حذف ميشود.
نكته :با توجه به كاربرد نوع جلوه بر شئ ،گزينه  Clearبه نام جلوه
موجود تغيير نام ميدهد.

1
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2
3

4
شكل 8-59

 8-4شناخت جلوههاي لنز ()Lens

يكي ديگر از امكانات نرمافزار  CorelDRAWاستفاده از جلوههاي لنز ميباشد كه بهعنوان يك شئ
روي شئ يا اشيايي ديگر قرار ميگيرد و حالت خاص و متفاوتي را بر آنها اعمال ميكند.
توجه داشته باشيد كه جلوههاي لنزها بايد روي يك شئ قرار گيرند تا جلوه خود را اجرا كنند و در
صورتيكه شئ بهعنوان جلوه لنز در زير اشياي ديگر قرار گيرد ،جلوه آن نمايان نميشود.
شمــا ميتــوانيد هـر شئ را بهعنوان جلوه لنز
انتخاب كنيد (شكل.)8-60
براي استفاده از جلوه لنز از منوي  ،Effectsفرمان Lens
را اجرا كنيد تا پالت مربوط به آن در سمت راست
محيط نرمافزار ظاهر شود ،همچنين ميتوانيد از منوي
 Windowگزينه  Dockers/Lensرا انتخاب يا از كليد
تركيبي  Alt+F3استفاده كنيد؛ در كادر بازشوی Lens
گزينه  No Lens Effectبهطور پيشفرض در حالت
انتخاب ميباشد.
حال براي استفاده از لنزها ،يك شئ رسم كنيد و
از منوي شكل  ،8-60لنز موردنظر را انتخاب كنيد؛
شكل  8 -60پالت Lens

252

پيمانهمهارتي:كاربرCorelDRAW
واحدكار هشتم :توانایي ایجاد جلوه های مختلف

همانطوركه مشاهده ميكنيد كادر مستطيل شكل در باال نمايي از جلوه لنز را نمايش ميدهد و در
قسمت پايين با انتخاب گزينههاي مختلف ميتوانيد لنز موردنظر را تنظيم و در نهايت روي دكمه
 Applyكليك كنيد تا جلوه لنز روي شئ اعمال شود (شكل .)8-61

شكل  8 -61نمايش حالتهاي مختلف لنز

در صورت فعال نبودن دكمه  Applyروي آيكن قفل كليك كنيد تا فعال شود .حال به بررسي لنزهاي
موجود ميپردازيم:
 8-4-1لنز
همانطوركه از نام آن پيداست ،اشيايي كه در زير اين لنز قرار ميگيرند روشنتر ديده ميشوند و مؤلفه  Rateميزان و
شدت روشنايي را مشخص ميكند كه بين 100تا -100متغير است .مقادير زير صفر باعث تيره ديده شدن اشياي زير
لنز ميشوند و مقادير مثبت سبب ميشود رنگهاي اشياي زيري ،روشنتر ديده شود (شكل.) 8-62
Brighten

شكل  8 -62استفاده از لنز Brighten
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در بخش پاييني پالت  ،Lensبراي تمام لنزها ،گزينههاي مشتركي با كاربرد يكسان قرار دارد كه شامل گزينههاي
 Frozen، Viewpointو  Remove Faceاست.
گزينه  :Frozenاين گزينه سبب ميشود نماي ظاهري شئ كه از داخل لنز ديده ميشود ثابت و بدون تغيير
باقي بماند و حتي با جابهجايي لنز تصوير داخل آن تغيير نميكند.
نكته :گزينه  Frozenمانند گزينه Freezeدر جلوه سايه عمل ميكند
و با استفاده از فرمان  Ungroupميتوان لنز اعمال شده را كه
به حالت گروه در ميآيد ،از حالت گروه خارج كرد و به اشياي
جديدي رسيد.

گزينه  :Viewpointتوسط اين گزينه ميتوان بخشي از شئ را بهعنوان لنز در نظر گرفت پس از
انتخاب آن ،دكمه  Editظاهر ميشود .با كليك روي اين دكمه دو كادر مربوط به محورهاي  Xو Y
اين كادر ظاهر ميشود .عدد موردنظر را در اين دو كادر وارد كنيد ،سپس روي دكمه  Applyكليك
كنيد.مشاهده ميكنيد كه فقط بخشي از شئ كه محور آن را مشخص كردهايد بهعنوان يك لنز عمل
ميكند و بخش باقيمانده حالت جلوه لنز را ندارد.
گزينه  :Remove Faceبا انتخاب اين گزينه ،جلوه لنز فقط روي شئ زيري اعمال ميشود و بر محدوده صفحه
در خارج از موضوع تأثير نميگذارد.
 8-4-2لنز Color Add

اين لنز هر رنگي را با مقادير مشخص به شئ زيري اضافه ميكند .هر رنگ را ميتوان در مؤلفه Rate

بين صفر تا  100درصد تنظيم كرد .مقادير باالتر رنگ بيشتري را به شئ اضافه ميكند و مقدار صفر
هيچ رنگي را اضافه نميكند .توسط كادر بازشوي  Colorميتوانيد رنگ موردنظر خود را انتخاب
كنيد (شكل.)8-63
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شكل  8 -63استفاده از لنز Color Add
 8-4-3لنز Color Limit

اين لنز رنگ خود را با يك درصد مشخص از رنگ اشياي زيري ،حذف ميكند و مؤلفه  Rateرا ميتوانيد بين
صفر تا  100درصد تنظيم كنيد .مقدار  100درصد ،رنگ را به سياهي كاهش ميدهد و مقدار صفر هيچ رنگي
را حذف نميكند (شكل .)8-64

شكل  8 -64استفاده از لنز Color Limit
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 8-4-4لنز Custom Color Map

اين لنز امكان تغيير رنگهاي اشياي زيرين لنز را كه در يك محدوده رنگي قرار دارند ،نشان ميدهد .رنگها را
ميتوان بين دو رنگي كه از كادر بازشوي  Fromو  Toانتخاب ميكنيد ،تغيير دهيد.
در منوي اين لنز سه حالت  Direct Palette، Forward Rainbowو  Reverse Rainbowقرار دارند كه در
تركيب دو رنگ تأثير ميگذارد (شكل .)8-65

شكل  8 -65استفاده از لنز Custom Color Map
 8-4-5لنز Fish Eye

توسط لنز چشم ماهي ( ،)Fish Eyeاشياي زير لنز به شكل محدب يا مقعر نمايش داده ميشود .مقادير مثبت
در كادر  ،Rateاشيا را محدب و مقادير منفي اشيا را مقعر ميكند .مؤلفه  Rateبين  1000تا  -1000قابل تنظيم
ميباشد (شكل.)8-66

شكل  8 -66استفاده از لنز Fish Eye
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 8-4-6لنز Heat Map

با استفاده از اين لنز رنگ اشياي زير لنز  ،Heat Mapگرمتر بهنظر ميرسد .ظاهر رنگهاي اشيا را كه با لنز
مشاهده ميشوند ،ميتوان با تغيير مقادير  Palette rotationتغيير داد (شكل .)8-67

 8-4-7لنز Invert

شكل  8 -67استفاده از لنز Heat Map

با استفاده از اين لنز ،رنگ اشياي زير لنز معكوس ميشوند و با توجه به چرخه رنگ در مبحث رنگشناسي،
تغيير رنگ پيدا ميكند به عنوان مثال رنگ سياه به سفيد ،تبديل ميشود (شكل.)8-68

شكل  8 -68استفاده از لنز Invert
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 8-4-8لنز Magnify

اين لنز باعث بزرگنمايي اشياي زير خود ميشود .درصد بزرگنمايي را ميتوان با استفاده از كادر Amount

بين  1تا  100تنظيم كرد.
مقادير بين  1تا  100سبب افزايش بزرگنمايي و مقادير كمتر از يك سبب كاهش بزرگنمايي ميشوند (شكل
.)8-69

شكل  8 -69استفاده از لنز Magnify
 8-4-9لنز Tinted Grayscale

اين لنز ابتدا رنگ اشياي زيري را به مقادير مشخصي از درجات خاكستري تغيير ميدهد .اما اهميت آن در
انتخاب رنگ از كادر بازشوي  Colorميباشد كه به شئ زيري اعمال ميشود (شكل.)8-70

شكل  8 -70استفاده از لنز Tinted Grayscale
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 8-4-10لنز Transparency

اين لنز مانند يك طلق شفاف عمل ميكند و اشياي زير لنز ديده ميشوند .در كادر  Rateميتوانيد ميزان شفافيت

لنز را بين صفر تا  100درصد تنظيم كنيد .با انتخاب يك رنگ از كادر بازشوي  Colorنيز ميتوانيد طلق شفاف
خود را رنگي كنيد (شكل.)8-71

 8-4-11لنز Wireframe

شكل  8 -71استفاده از لنز Transparency

اين لنز سبب ميشود اشياي زير لنز به شكل قاب سيمي ديده شوند يعني فقط خطوط محيطي اشيا نمايش
داده ميشود .با استفاده از دو كادر بازشوي  Outlineو  Fillميتوانيد رنگ خطوط اطراف اشيا و رنگ پركننده
آنها را انتخاب كنيد (شكل .)8-72

شكل  8 -72استفاده از لنز Wireframe
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تمرين :8-7نام و نام خانوادگي خود را تايپ كرده و ده حالت لنز را روي آن اعمال كنيد.

 8-5ايجاد جلوه پرسپكتيو ()Add Perspective

هر آنچه در طبيعت ميبينيد داراي پرسپكتيو ميباشد .براي ترسيم واقعي اشيا روي صفحه دوبعدي از علم
پرسپكتيو استفاده ميشود .در علم پرسپكتيو ،اشياي نزديكتر ،بزرگتر و اشياي دورتر ،كوچكتر ديده ميشوند
و به عبارتي داراي عمق ميشوند .اشيا به شكل مجازي در يك فضاي سهبعدي نمايش داده ميشوند (براي
درك بهتر علم پرسپكتيو به كتب طراحي رشتههاي هنري مراجعه كنيد).
 8-5-1فرمان Perspective

ابتدا يك شئ را در حالت انتخاب قرار دهيد .از منوي  Effectsفرمان  Add Perspectiveرا انتخاب كنيد .يك
قاب توري به شكل نقطهچين قرمز رنگ روي شئ ايجاد ميشود كه در چهار گوشه آن گرههايي وجود دارد.
توسط ماوس ميتوانيد اين گرهها را جابهجا كنيد .با تغيير موقعيت گرهها ،جلوه پرسپكتيو بر شئ انتخاب شده
اعمال ميشود .از دو كليد  Ctrlو  Shiftميتوانيد براي كنترل گرهها استفاده كنيد (شكل.)8-73

شكل 8 -73
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تمرين :8-8چند شئ رسم كنيد و توسط فرمان  ،Perspectiveپرسپكتيو را روي آنها اعمال كنيد.
 8-6فرمان PowerClip

توسط اين فرمان ميتوان شئ يا اشيا را داخل يك شئ ديگر كه بهعنوان يك قاب عمل ميكند ،قرار داد .در
اين حالت اشيا توسط قاب احاطه شده و خارج از محدوده قاب پنهان ميشود .براي استفاده از اين فرمان به
روش زير عمل كنيد:
 -1شئ يا تصويري را كه قرار است در قاب قرار گيرد ،انتخاب كنيد.
 -2حال از منوي  Effectsگزينه  PowerClipرا انتخاب كنيد .از زيرمنوي باز شده گزينهPlace Inside
 Containerرا انتخاب كنيد (شكل  .)8-74اشارهگر ماوس به شكل يك پيكان سياهرنگ ظاهر ميشود.

شكل 8 -74

 -3روي شئ ديگر كه به عنوان قاب در نظر گرفتهايد ،كليك كنيد .شئ اول داخل شئ دوم قرار ميگيرد و شئ
دوم بهعنوان يك قاب عمل ميكند (شكل .)8-75
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شكل 8 -75

نكته :توجه داشته باشيد براي انجام اين مثال بهتر است شئ اول بزرگتر از
شئ دوم (قاب) باشد تا نتيجه بهتري را از انجام فرمان  PowerClipمشاهده كنيد.
همچنين ميتوانيد قاب را به راحتي توسط ابزار  Shape Toolويرايش كنيد.

پس از اجراي فرمان  PowerClipميتوانيد شئ را كه در قاب قرار گرفته است ،ويرايش كنيد؛ بهعنوان
مثال سايز و رنگ را تغيير دهيد يا آن را جابهجا كنيد.
شئ موردنظر را در حالت انتخاب قرار دهيد و گزينه  Edit Contentsرا از مسير Effects/PowerClip
انتخاب كنيد .در اين حالت ،شئ اول (قاب) بهصورت خطي كمرنگ نمايش داده ميشود و شئ دوم
در حالت اصلي خود ديده ميشود .حال ميتوانيد ويرايش موردنظر خود را روي شئ اعمال كنيد و
پس از انجام تغييرات الزم گزينه  Finish Editing This Levelرا از مسير  Effects/PowerClipانتخاب
كنيد تا عمليات ويرايش پايان يابد .حال ميتوانيد تغييرات را مشاهده كنيد (شكل.)8-76
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شكل 8 -76

با استفاده از گزينه  Extract Contentsاز مسير  Effects/PowerClipميتوانيد فرمان  PowerClipاعمال شده
روي شئ را لغو كنيد (شكل.)8-77

شكل 8 -77

263

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
نام استاندارد :كاربر CorelDRAW
شماره -15/8:ف ،هـ

واژه نامه
آميختگي
دوره گذاري
ابزار اعوجاج
سايه گذاري
جلوه
پوشش
برجستگي
لنز تحدب و تقعر
ابزارهاي محاورهاي
لنز معكوس كردن رنگ
لنز بزرگنمايي
پرسپكتيو
كشيدن و هل دادن (فشار دادن)
لنز خاكستري
شفافيت
پيچش
لنز قاب سيمي
زيپي

Blend
Contour
Distortion Tool
Drop Shadow
Effect
Envelope
Extrude
Fish Eye Lens
Interactive Tools
Invert Lens
Magnify Lens
Perspective
Push and Pull
Tinted Grayscale Lens
Transparency
Twister
Wireframe Lens
Zipper

خالصه مطالب
• جلوهها به دو شكل ابزار و فرمـان در نـرمافزار  CorelDRAWوجود دارند .مجموعه ابزارهاي جلوههاي
ويژه در ابزار  Interactive Toolو فرمانهاي جلوهها در منوي  ،Effectقرار دارند.
• توسط جلوه آميختگي ( )Blendميتوان دو يا چند شئ را طي مراحلي به هم تبديل كرد.
• با استفاده از گزينه  Path Propertiesميتوانيد جلوه آميختگي بين دو شئ را روي يك مسير قرار دهيد.
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• با استفاده از گزينه  Detach From Pathميتوانيد جلوه آميختگي را از مسير جدا كنيد.
• با استفاده از جلوه  Contourميتوانيد در اطراف يك شئ بسته يا باز به سمت بيرون يا داخل خط دور

ايجاد كنيد.
• جلوه اعوجاج ( )Distortion Toolباعث تغيير شكل ظاهر يك شئ شده و داراي سه حالت Push and
 Pull، Zipperو  Twisterمي باشد.
• توسط جلوه سايهگذاري ( )Drop Shadowميتوانيد سايههاي شفاف و همواري را به شئ اعمال كنيد.
• جلوه پوشش ( )Envelopeبراساس يك الگـوی مشخص اطـراف يك شئ را احاطـه ميكند كه با
جابهجايي گرههاي موجود روي اين پوشش و تغيير شكل آن ،شئ نيز تغيير شكل مي يابد.
• توسط جلوه برجستگي ( )Extrudeاشيای دوبعدي را ميتوان به شكل سهبعدي تبديل كرد و جلوههاي
عمق ،رنگ ،نور و چرخش سهبعدي را ميتوان بر آن اعمال كرد.
• با استفاده از جلوه شفافيت ( )Transparencyميتوان اشيا را مانند يك طلق ،شفاف كرد تا اشيايي كه در
زير آن قرار ميگيرند ديده شوند.
• جلـوههاي لنـز بهعنوان يك شئ ،روي شئ يا اشيايي قرار گرفته و حالت خاص و متفـاوتي را بر آنها
اعمال ميكند.
• توسط جلوه پرسپكتيو ( )Perspectiveاشيای نزديكتر ،بزرگتر و اشياي دورتر كوچكتر ديده
ميشوند.
• توسط فرمان  Power Clipميتوان اشيايي را توسط يك شئ ديگر كه بهعنوان يك قاب عمل ميكند
برش داد ،در اصل عمل برش انجام نميشود فقط اين اشيا توسط قاب احاطه شده و خارج از محدوده
قاب پنهان ميشود.
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آزمون نظري
 -1براي اينكه شكل مستطيل ،رفته رفته ،به بيضي تبديل شود از كدام جلوه استفاده ميشود؟
دFish Eye Lens-
جTransparency-
بBlend-
الفExtrude -
 -2براي جدا كردن آميختگي از مسير ،كدام گزينه مناسب است؟
بNew path-
الفShow path-
دDelete path-
جDetach From path-
 -3درزمان كپي كردن آميختگي دو شئ به شئ ديگر ،شكل ماوس به چه صورتي خواهدبود؟
د-
ج-
ب-
الف-
 -4در جلوه  Contourگزينه  Insideو Offsetبه ترتيب براي  ...........و  ............بهكار ميروند.
الف -دوره به سمت داخل ،تعداد دورهها
ب -دوره به سمت خارج شئ ،فاصله دورهها
ج -تعداد دورهها ،دوره به سمت مركز
د -دوره به سمت داخل ،فاصله دورهها
 -5در كادرمحاوره  ،Contourدكمه  Contour Accelerationچه كاربردي دارد؟
ب -تعيين شتاب دوره
الف -حذف دوره
د -تعيين رنگ دوره
ج -تعداد دفعات تكرار دوره
 -6اعوجاج نرم ،جزء كدام دسته از اعوجاجهاست؟
ج -پيچشي
ب -كششي
الف -زيپي

د -فشاري

 -7در كدام حالت نميتوان جلوه اعوجاج را از بين برد؟
ب -پس از تغيير طول اعوجاج
الف -پس از تغيير مركز اعوجاج
د -پس از تبديل اعوجاج به منحني
ج -پس از تغيير زاويه پيچش
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 -8دكمه لغزنده Drop Shadow Featheringدر نوار ويژگيها براي جلوه سايه چه كاربردي دارد؟
ب -تنظيم ميزان كدري سايه
الف -تنظيم فاصله سايه از شئ
د -حذف سايه
ج -تنظيم ميزان محوي لبه سايه
 -9براي تبديل شكل  1به  2از كدام جلوه استفاده شده است؟
الفEnvelope -

جExtrude -

بDistortion -
دBlend -

2

1

 -10تصوير مقابل حاصل اجراي كدام فرمان است؟
ب -پوشش
الف -برجستگي
د -آميختگي
ج -سايهگذاري
 -11نورپردازي با كدام جلوه انجام ميشود؟
بEnvelope -
الفDistortion -

1

2
جShadow -

دExtrude -

 -12كدام نمونه  ،Transparencyشفافيت يكنواخت ايجاد ميكند؟
جRadial -
بUniform -
الفLinear -

دConical -

 -13با انتخاب كدام گزينه در كادر متنی  ،Transparency Targetفقط ميتوان خطوط اطراف شئ را
شفاف كرد؟
دAll -
جOutline -
بFill -
الفNone -
 -14لنز  Brightenچه ميكند؟
الف -رنگ شئ را به رنگ اشياي پشت ،اضافه ميكند.
ب -تصاوير پشت شئ را روشنتر نشان ميدهد.
ج -اشياي پشت را به صورت مقعر يا محدب نمايش ميدهد.
د -رنگ اشياي پشت را به رنگهاي گرم متمايل ميكند.
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 -15کدام لنز رنگ اشياي پشت را معکوس ميکند؟
بFish Eye -
الفHeat Map -

دInvent -

جWireframe -

 -16کدام يک از جلوههاي زير را نميتوان از شئ جدا کرد؟
جExtrude-
بBlend-
الفPerspective -

دContour -

 -17در منوي  Arrangeبا كدام گزينه ميتوان جلوه را از شئ جدا کرد؟
بSeparate -
الفScript-
دPreset-
جBreak Contour Group Apart -
 -18براي استفاده از جلوههاي آماده ،پس از انتخاب جلوه موردنظر ،در نوار ويژگيها از گزينه ...................
استفادهميکنيد.
دPreset-
جOpacity -
بCustom -
الفScript-
عباراتمتناسب:
 -19گزينه معادل سمت راست را از ستون سمت چپ انتخاب كنيد.
الف -ابزار اعوجاج
ب -لنز معكوس كردن رنگ
ج -لنز بزرگنمايي
د -كشيدن و هل دادن(فشار دادن)
ﻫ -جدا كردن جلوه آميختگي از مسير

1- Twister
2- Detach From Path
3- Distortion Tool
4- Invert Lens

 -20براي حذف لنز ،چه فرماني را انتخاب ميكنيد؟
 -21گرههاي پوشش به چهار حالت مختلف حرکت ميکنند ،آنها را نام ببريد.
 -22فرمان PowerClipرا توضيح دهيد؟
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5- Push and Pull
6- Magnify Lens
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آزمون عملی
 -1ابتدا دو دايره و يك مسير منحني رسم كنيد سپس توسط ابزار Blendمشابه جلوههاي بعد را ايجاد
كنيد.

 -2با استفاده از جلوه پرسپكتيو تصوير زير را رسم كنيد.
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 -3توسط ابزار Artistic Media Toolو جلوه  Transparencyمشابه تصوير زير را ايجاد كنيد.

 -4نام  CorelDRAWرا تايپ كنيد ،سپس توسط جلوه برجستگي ( )Extrudeچند نمونه سه بعدي از

آن ايجاد كنيد.
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ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﺭ ﻧﻬﻢ

پس از مطالعه اين واحد کار از
فراگير انتظار ميرود که:

ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎﻱ
ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻴﺘﻲ
ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ
ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ

 -1تصاوير برداري را به نقشه بيتي تبديل کند.
 -2تنظيمات تصاوير نقشه بيتي را انجام دهد.
 -3مدهاي رنگـي را بشناسد و به درستــي از
آن ها استفاده کند.
 -4فرمت تصاويري را که در CorelDRAW

ﻗابلپشتيبانيهستند،بشناسد.

 -5توسط فرمان  ،Trace Bitmapتصاوير نقشه
بيتي را به برداري تبديل کند.

زمان (ساعت)

نظري
3

عملي
12
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کليات

يكي ديگر از قابليتهاي منحصر به فرد نرمافزار  CorelDRAWاستفاده از تصاوير نقشهبيتي در نرمافزار و
ويرايش آنها در محيط خود نرمافزار است ،نرمافزار  CorelDRAWبه شما اين امكان را ميدهد كه به راحتي
يك سند نقشه بيتي را وارد محيط نرمافزار كرده و توسط فرمانهاي بسياري آنرا ويرايش كنيد .ميتوانيد توسط
فرمان  ،Traceيك تصوير نقشهبيتي را به يك تصوير برداري تبديل كنيد يا يك شئ برداري را در محيط
نرمافزار به يك تصوير نقشهبيتي مبدل سازيد .در اين واحدكار به طور مفصل اين فرمانها را مورد بررسي قرار
ميدهيم.

 9-1تبديل تصاوير برداري به نقشهبيتي ()Convert to Bitmap

توسط اين فرمان ميتوانيد يك شئ را به يك تصوير نقشهبيتي تبديل كنيد ،پس از اجراي اين فرمان ،شئ
انتخاب شده به يك تصوير نقشه بيتي تبديل ميشود .پس از تبديل تصوير ،ميتوانيد از تمامي فرمانهايي كه
مرتبط به تصاوير نقشه بيتي ميباشد ،استفاده كنيد .براي اين منظور به شكل زير عمل كنيد:
 -1شئ را در حالت انتخاب قرار دهيد.
 -2ازمنوي  ،Bitmapsفرمان Convert to Bitmapرا انتخاب كنيد تا كادرمحاورهConvert to Bitmap
باز شود (شكل .)9-1

شكل  9 -1کادر محاوره Convert to Bitmap

كاربرد گزينههاي موجود در اين كادر محاوره به اين شرح است.
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 :Resolutionدر كادر بازشو  Resolutionميتوانيد ميزان دقت و كيفيت تصوير را مشخص كنيد .از گزينه
 300 dpiبراي چاپ و از گزينههاي  72 dpiو  96 dpiبراي نمايش تصاوير در صفحه نمايش و صفحات
وب استفاده ميشود.
 :Colorمد رنگي را از كادر بازشو  Color modeبا توجه به نوع خروجي انتخاب كنيد (شكل .)9-2

شكل  9-2انتخاب  Color modeاز کادر بازشو

 :Ditheredبا انتخاب اين گزينه ،رنگهايي كه وجود ندارد ،توسط رنگهاي موجود ساخته ميشوند .اين گزينه
زماني كه از مدهاي رنگي سياه و سفيد ،درجههاي خاكستري و Palettedاستفاده كرده باشيد ،فعال ميشود.
 :Anti-aliasingباعث نرمي و هموارسازي لبههاي تصوير ميشود.
 :Transparent Backgroundبا انتخاب اين گزينه ،اطراف شئ شفاف و بدون رنگ ميشود .در صورت عدم
انتخاب اين گزينه ،اطراف شئ رنگ سفيد به خود ميگيرد (شكل .)9-3

شكل  9 -3نمايش تفاوت استفاده از گزينه Transparent Background
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 :Apply ICC Profileبا انتخاب اين گزينه ،رنگهاي تصوير در صفحه نمايش با رنگهاي پروفايل رنگ

 ICCهماهنگ ميشود.

تمرين :9-1دو ستاره رسم كنيد و هر دوي آنها را به تصوير نقشه بيتي تبديل كنيد و سپس تأثير گزينههاي
 Anti - aliasingو  Transparent Backgroundرا روي آنها مورد بررسي قرار دهيد.
پس از تبديل يك شئ برداري به نقشهبيتي ميتوانيد آنرا توسط فرمان  Edit Bitmapويرايش كنيد.با
انتخاب اين فرمان از منوي  Bitmapشئ انتخابي به طور خودكار در نرمافزار Corel PHOTO PAINT
باز ميشود ،پس از باز شدن نرم افزار  ،Corel PHOTO PAINTتغييرات را روي تصوير نقشهبيتي اعمال
كنيد و در نهايت آن را با فرمان ( Saveكليد تركيبي  )Ctrl+Sذخيره كنيد ،با بستن نرمافزارCorel PHOTO
 PAINTمشاهده ميكنيد كه تمامي تغييرات روي تصوير انتخاب شده در نرمافزار  CorelDRAWاعمال
شده است.
نكته :با انتخاب فرمان  ،Edit Bitmapنرمافزار Corel PHOTO PAINT

زماني اجرا ميشود که روي سيستم شما نصب شده باشد؛ در غير اين
صورت با انتخاب يك تصوير نقشهبيتي اين گزينه غيرفعال ميشود.

 9-2فرمان Crop Bitmap
اين فرمان ،فقط زماني در دسترس قرار ميگيرد كه تصوير نقشهبيتي را توسط ابزار  Shape Toolويرايش كرده
باشيد؛
به عنوان مثال يك تصوير نقشهبيتي ايجاد كنيد يا با استفاده از فرمان  ،Importيك تصوير به محيط نرمافزار
وارد كنيد ،حال توسط ابزار  ،Shape Toolگرههاي موجود در چهار گوشه تصوير را گرفته و به داخل بكشيد
به شكلي كه بخشي از تصوير پنهان شود؛ حال به منوي  Bitmapsبرويد ،مشاهده ميكنيد كه فرمان Crop
 Bitmapفعال شده است.
اين فرمان را انتخاب كنيد ،بخشي را كه توسط ابزار  Shape Toolپنهان كردهايد ،با اجراي اين فرمان حذف
ميشود (شكل.)9-4
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شكل 9 -4
شكل 9 -4

 9-3بازسازي تصاوير نقشه بيتي()Resample Bitmap
از اين فرمان جهت تغيير ابعاد و كيفيت تصاوير استفاده ميشود .براي استفاده از اين فرمان تصوير را انتخاب
كنيد ،سپس فرمان  Resampleرا از منوي  Bitmapsانتخاب كنيد .كادر محاوره  Resampleباز ميشود.
(شكل .)9-5
حال گزينههاي موجود در اين كادرمحاوره را مورد بررسي قرار ميدهيم:
 :Image sizeدر دو كادر  Widthو  ،Heightميتوانيد با وارد كردن عدد مناسب ،اندازه پهنا و ارتفاع تصوير را تغيير
دهيد،همچنينميتوانيداندازهتصويررابهواحددرصدتنظيمكنيد.
 :Resolutionدر اين قسمت در دو كادر  Horizontalو  Verticalميتوانيد كيفيت تصوير را بين  10 dpiو باالتر از
 300 dpiتنظيم كنيد.

شكل  9 -5کادرمحاوره Resample
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:Anti-aliasاينگزينهكهبهطورپيشفرضدرحالتانتخابقراردارد،باعثنرميوهموارشدنلبههايتصويرميشود.
 :Maintain aspect ratioبا انتخاب اين گزينه ،ابعاد اوليه تصوير حفظ شده و مقادير درجه وضوح
( )Resolutionافقي و عمودي تصوير بهطور يكسان تغيير ميكنند.
 :Maintain original sizeبا انتخاب اين گزينه هر نوع تغيير در ابعاد تصوير ،درجه وضوح ( )Resolutionرا
نيز بهطور خودكار تغيير ميدهد و برعكس.
 9-4فرمان Bitmap Color Mask
با انتخاب اين فرمان از منوي  ،Bitmapsپالت آن در كنار پالت رنگ ظاهر ميشود و امكان شفاف شدن رنگها
را بهطور موقت تا  10رنگ از رنگهاي موجود درتصوير نقشهبيتي به شئ ميدهد .برايدسترسي به پالت
 ،Bitmap Color Maskاز منوي  Bitmapsيا از منوي  Windowگزينه Dockers/Bitmap Color Maskرا
انتخابكنيد.
براي ايجاد يك ماسك رنگ و شفاف شدن آن ،مراحل زير را دنبال كنيد:
 -1ابتدا يك تصوير نقشه بيتي را در حالت انتخاب قرار دهيد.
 -2در پالت  ،Bitmap Color Maskروي دكمه قطرهچكان كليك كنيد .با كليك روي اين دكمه اشارهگر ماوس
بهشكلقطرهچكانظاهرميشود.
-3قطرهچكانرارويتصويرحركتدهيد،رنگموردنظرراانتخابورويتصويركليككنيد،بهطورپيشفرض،
رنگ انتخاب شده در اين كادر به اولين رنگ (سياه) تنظيم شده و جايگزين رنگ سياه در ليست ميشود.
 -4گزينه مربوط به رنگ را انتخاب كنيد تا فعال شود.
 -5روي دكمه Applyكليك كنيد تا شفافيت رنگ ايجاد شود.
براي انتخاب رنگهاي ديگر به همين شكل عمل كنيد (شكل .)9-6

شكل  9 -6پالت Bitmap Color Mask
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شكل  9 -7ايجاد تغييرات روي تصوير توسط پالت Bitmap Color Mask

با استفاده از تنظيمات پالت  Bitmap Color Maskميتوانيد كنترل بهتري بر عملكرد ماسك رنگها (شفاف
شدن رنگ) داشته باشيد .اين گزينهها را مورد بررسي قرار ميدهيم.
 Hide Colorsو  :Show Colorsبا انتخاب اين دكمههاي راديويي حالت ماسك رنگ اعمال شده عوض
ميشود .با انتخاب گزينه  ،Show Colorsتمام رنگها بجز رنگهاي ماسك در تصوير نشان داده ميشود و
برعكس.
 :Edit Colorبا كليك روي اين گزينه ،كادرمحاوره  Select Colorظاهر خواهد شد كه ميتوانيد به كمك آن
رنگ انتخاب شده را تغيير دهيد.
 :Save/Open Maskبا كليك روي اين دو گزينه ،ماسك رنگ انتخاب شده را ميتوانيد ابتدا ذخيره كنيد و
سپس توسط دكمه  Openبه آن دسترسي داشته باشيد.
 :Toleranceاز اين دكمه لغزنده كه بين صفر تا  100قابل تنظيم است ،براي افزايش يا كاهش دامنه رنگ ماسك
ميتوانيد استفاده كنيد .مقادير باال رنگهاي مشابه به رنگ انتخاب شده را نيز شفاف ميكند و مقادير كمتر،
رنگهاي كمتري را شفاف ميكند.
 :Remove Maskبا كليك روي دكمه سطل زباله ،بهطور كامل ماسك رنگ از تصوير پاك شده و تصوير به
حالت قبل برميگردد.
 9-5مدهاي رنگي ()Color Mode
براي استفاده از رنگها در تصاوير ،مدهاي رنگي مختلفي ارائه شدهاند كه هر يك قابليتهاي خاص خود را
دارند و براي خروجيهاي مختلف مورد استفاده قرار ميگيرند .در تصاوير نقشه بيتي از مدلهاي زير كه كاربرد
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بيشتري دارند ،استفاده ميشود.
 9-5-1مد رنگي CMYK

اين مد رنگي كه متشكل از چهار رنگ فيروزهاي ،C :ارغواني ،M :زرد Y :و سياه K :است ،در چاپ مورد
استفاده قرار ميگيرد.براي تركيب چهار رنگ ،هر رنگ را ميتوانيد بين صفر تا  100تنظيم كنيد ،عدد صفر رنگ
سفيد را نمايش داده و عدد  100رنگ خالص را نشان ميدهد.
به عنوان مثال براي ايجاد رنگ زرد خالص ،عدد آن را روي  100تنظيم كنيد و سه رنگ ديگر را روي صفر
بگذاريد.
نكته :براي ايجاد رنگ سياه بهتر است تمامي گزينهها روي عدد  100تنظيم
شوند تا در چاپ ،رنگ سياه بهتر ديده شود (شكل .)9-8

شكل  9-8مد رنگي CMYK
 9-5-2مد رنگي RGB

مد رنگي  RGBحاوي رنگهاي قرمز ،R :سبز G :و آبي B :است كه مد رنگي پيشفرض براي تصاوير نقشه
بيتي ميباشد .هر رنگ بين صفر تا  255تنظيم ميشود .هرچه مقادير كمتر باشند ،رنگهاي تيره و برعكس
هرچه مقادير بيشتر باشند ،رنگهاي روشن ساخته ميشود.
به عنوان مثال با تنظيم هر سه رنگ روي صفر ،رنگ سياه و روي  ،255رنگ سفيد ساخته ميشود .مد رنگي
 RGBبيشتر براي پروژههايي كه در نمايشگر ،نمايش داده ميشود (مانند طراحي صفحات وب) مورد استفاده
قرار ميگيرد.
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تمرين : 9-2توسط دو مد رنگي  CMYKو  ،RGBرنگهاي سبز ،بنفش ،نارنجي بسازيد و با هم
مقايسهكنيد.
نكته :رنگهاي مورد استفاده در مد  ،RGBدر نمايشگر بسيار شفاف
و نوراني ديده ميشوند .در صورت چاپ يك تصوير با مد ،RGB
تمامي رنگها کمي کدر و مات ميشوند زيرا دستگاههاي چاپ
(افست) براساس مد رنگي  CMYKعمل ميکنند.

تمرين : 9-3دو شئ يكسان رسم كنيد و رنگ آنها را نارنجي يا سبز قرار دهيد يك شئ را با مد رنگي
 CMYKو ديگري را با مد  RGBرنگآميزي و سپس با هم مقايسه كنيد.
 9-5-3مد رنگي CMY

اين مد رنگي هم در چاپ استفاده ميشود و از رنگهاي فيروزهاي ،C :سرخابي M :و زرد Y :تشكيل شده
است و براي بهدست آوردن رنگ سياه از تركيب اين سه رنگ استفاده ميكنند.
 9-5-4مد رنگي Web Safe Colors

اين رنگها سازگار با وب است و در يك مجموعه كلي از  216رنگ تشكيل شده است ( 6قرمز×  6آبي× 6
سبز) .اين مقادير شش رنگي بهصورت  3 ،66 ،99 ،CC ،FFو صفر توصيف ميشوند.
 9-5-5مد رنگي HSB

اين مد رنگي ،اشباع و ميزان روشنايي رنگها را مشخص ميكند كه تشكيل شده از سه كلمه فام رنگي (،)Hue
اشباع رنگ ( )Saturationو روشنايي ( )Brightnessكه ميتوانيد مقادير  Sو  Bرا از بين صفر تا  100درصد و
مقادير  Hرا بين صفر تا  360تنظيم كنيد.
 9-5-6مد رنگي LAB

اين مد ،رنگها را بهصورت عدد ،نشان ميدهد و از سه كلمه ميزان روشنايي ( ،)Luminanceيك جزء رنگي
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( )Aكه مقادير سبز -قرمز را نشان ميدهد و يك جزء رنگي ( )Bكه مقادير آبي -زرد را نشان ميدهد ،تشكيل شده
است .ميزان روشنايي را بين صفر تا  100درصد و مقادير  Aو  Bرا بين  128تا  -127تنظيم كنيد.
 9-5-7مد رنگي Gray Scale

اين مد رنگي تنها حاوي يك جزء رنگي بوده و از صفر تا  255قابل تنظيم است.
از اين مد رنگي براي خروجي چاپ تصاوير سياه و سفيد مانند عكسهاي سياه و سفيد استفاده ميشود
كه اصطالح ًا به آن تكرنگ گفته ميشود.
 9-6منوي Mode
حال به اختصار به بررسي گزينههاي موجود در منوي  Modeاز مسير
 Bitmapsميپردازيم:

شكل 9 -9
 9-6-1گزينه Black and White )1-bit(...

با انتخاب اين گزينه از مسير  Bitmaps/Modeكادرمحاوره  Convert to 1Bitباز ميشود كه تصوير انتخاب
شده را به يك تصوير يك بيتي سياه و سفيد تبديل ميكند و ميتوانيد با تغيير تنظيمات در اين كادرمحاوره،
تصاوير سياه و سفيد با حالتهاي مختلف بهدست آوريد ،رنگهاي موجود در اين گزينه فقط رنگ سياه و
سفيد است (شكل .)9-10

شكل  9-10کادرمحاوره Convert to 1Bit
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نكته :گزينههاي موجود در منوي  ،Modeبيشتر به عنوان يك جلوه رنگي
روي تصاوير نقشه بيتي عمل ميکنند و تغييري در مد رنگي پيشفرض سند
جاري ايجاد نميکنند.
 9-6-2گزينهGray Scale )8 -bit(...

تصوير انتخاب شده را به يك تصوير سياه و سفيد (طيفي از خاكستري) تبديل ميكند.

 9-6-3گزينه
با انتخاب اين گزينه ،كادرمحاوره  Duotoneباز ميشود كه تصوير انتخاب شده را به يك تصوير يك رنگ،
دو رنگ ،سه رنگ و چهار رنگ تبديل ميكند به شكلي كه كليه سايهها ،تيرگي و روشني تصوير بدون
تغيير ميماند .در اين كادرمحاوره با استفاده از كادر بازشوي  Typeحالت يك رنگ ( ،)Monotoneدو رنگ
( ،)Duotoneسه رنگ ( )Tritoneو چهار رنگ ( )Quadtoneرا ميتوانيد انتخاب كنيد .در جدول سمت
راست كادر محاوره  Duotoneميتوانيد توسط منحني تيرگي و روشني ،رنگ انتخاب شده را ويرايش كنيد.
گزينه  Show Allرا در حالت انتخاب قرار دهيد تا كليه منحنيها در دسترس قرار گيرند .با كليك روي دكمه
 ،Nullمنحني در جدول به حالت پيش فرض برميگردد (شكل.)9-11
Duotone)8-bit(...

شكل  9 -11کادرمحاوره Duotone
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 9-6-4گزينه Palette)8-bit(...

از اين گزينه به منظور ايجاد تصاوير با رنگهاي مناسب براي صفحات وب استفاده ميشود و از تعداد 256
رنگ استفاده ميكند .با استفاده از كادرمحاوره  Convert to Palettedميتوانيد رنگهاي تصوير خود را تغيير
دهيد .اين تعداد رنگ براي نمايشگر كافي است و بيشتر از آن فقط تصوير را حجيم ميكند .استفاده از اين
گزينه ،حجم تصوير را كم ميكند.

شكل  9 -12کادرمحاوره Convert to Paletted

 9-7ويرايش رنگ تصاوير نقشه بيتي

با استفاده از فرمانهاي موجود در منوي  Bitmapsرنگهاي تصاوير قابل تغيير است .اين تغييرات شامل تضاد
رنگ ،روشنايي و تيرگي ،جايگزيني رنگ و غيره ميباشد .براي دسترسي به اين فرمانها از منوي  ،Effectsبه
زيرمنوي  Adjustبرويد .در ادامه به بررسي اين فرمانها ميپردازيم:

شكل 9 -13
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 9-7-1تضاد نور و رنگ ()Contrast Enhancement
با انتخاب اين فرمان كادرمحاوره  Contrast Enhancementباز ميشود ،توسط اين كادر محاوره ميتوانيد
تضاد تصوير را كم يا زياد كنيد ،بهطوري كه تصوير انتخاب شده از حالت محوي و نامفهومي به روشنايي و
تيرگي يا برعكس تبديل شود.
با تغيير تنظيمات موجود در اين كادرمحاوره ،ميتوانيد تضاد رنگ (شدت تيرگي و روشنايي رنگ) را به شكل
در گوشه سمت چپ باال ،ميتوانيد نمايش تصوير اصلي و
دلخواه تغيير دهيد .با كليك روي دكمه
تصوير ويرايش شده را همزمان مشاهده كنيد .به اين شكل تمامي تغييرات روي تصوير دوم (سمت راست)
مشاهده ميشود .براي اجراي همزمان تغييرات روي تصوير ،روي گزينه  Previewو سپس آيكن قفل كليك
كنيد تا تغييرات را قبل از كليك دكمه  OKمشاهده كنيد (شكل.)9-14

شكل  9 -14کادرمحاوره Contrast Enhancement

 9-7-2همترازي خودکار ()Local Equalization
برخي از بخشهاي تصوير كه داراي جزييات زيادي هستند به علت نداشتن تضاد در تصوير ناپديد ميشوند،
بـــراي نمايـــان ساختــن اين جزييات ميتوانيد از تنظيمـــات فرمان  Local Equalizationاستفاده نماييد.
اين فرمان تمام نقاط را بهطور خودكار با هم مقايسه كرده و تضاد آن را يكسان ميكند.
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با استفاده از دو زبانه  Widthو  Heightكه بين اعداد  5تا  255تنظيم ميشوند ،ميتوانيد تضاد تصوير را تغيير
دهيد (شكل.)9-15

شكل  9-15کادرمحاوره Local Equalization

 9-7-3منحني فام ()Tone Curve
توسط اين فرمان ميتوانيد تيرگي و روشنايي يك رنگ (فام) از تصوير را تغيير دهيد ،اين فرمان يكي
از مهمترين فرمانهاي موجود در نرمافزارهاي نقشه بيتي مانند  ،Photoshopبراي تغييرات در رنگ
اصلي يك تصوير ميباشد.با انتخاب اين فرمان از مسير  ،Effects/Adjustكادرمحاوره Tone Curve
نمايان ميشود كه ميتوانيد با تغيير تنظيمات آن ،رنگهاي تصوير خود را به دلخواه تغيير دهيد.
اين تغييرات ميتواند روي كل رنگهاي يك تصوير ( )RGBايجاد شود يا با انتخاب يكي از رنگهاي
 G،Rو  ،Bميتـــوان اين تغييرات را فقط روي يـــك رنگ كه از كــــادر بــــازشو Channel
انتخــــاب شده اعمال كرد .پس از انتخاب نوع  Channelدر منحني سمت راست اين كادر ميتوان
با جابهجايي منحني در كادر رنگ تصوير تغيير ايجاد نمود (شكل .)9-16
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شكل  9 -16کادرمحاوره Tone Cure
 9-7-4روشنايي ،تضاد و شدت ( Contrast، Intensityو)Brightness

توسط اين فرمان ميتوانيد روشنايي يك تصوير را تغيير دهيد .با انتخاب اين فرمان كادرمحاوره آن باز ميشود؛ در اين
كادر سه دكمه لغزنده روشنايي ( ،)Brightnessتضاد ( )Contrastو شدت ( )Intensityوجود دارد كه هر سه آنها
بهطور پيشفرض روي عدد صفر تنظيم است تا به اين شكل هيچ تغييري روي تصوير ايجاد نشود .با كليك روي
هريك از اين زبانهها و جابهجايي آنها ميتوانيد روشنايي ،تضاد و شدت رنگهاي موجود در تصوير را تغيير دهيد.
اين سه گزينه بين 100تا -100قابل تنظيم است (شكل.)9-17

شكل  9 -17کادرمحاوره Brightness/Contrast/Intensity

 9-7-5تعادل رنگ ()Color Balance
توسط اين فرمان ميتوانيد بين رنگهاي تصوير تعادل برقرار كنيد؛ به عنوان مثال اگر يك رنگ زرد به رنگ
سبز (زرد -سبز) نزديك است با زبانههاي موجود در كادرمحاوره  Color Balanceميتوانيد رنگ سبز اضافه
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شده به رنگ زرد را از آن حذف كنيد تا رنگ زرد اصلي نمايش داده شود .در اصل اين فرمان رنگها را باالنس
ميكند؛ با انتخاب اين فرمان از زير منوي  Adjustكادرمحاوره  Color Balanceباز ميشود.

در سمت راست اين كادر سه دكمه لغزنده وجود دارد .با توجه به مبحث رنگشناسي ،قرمز ( )Redدر مقابل
فيروزهاي ( )Cyanدر چرخه رنگ قرار دارد .حال اگر دكمه لغزنده  Cyan- -Redرا به سمت رنگ قرمز
( )Redببريد ،رنگ قرمز به تصوير غالب ميشود و اگر به سمت رنگ فيروزهاي ببريد ،رنگ آبي بر تصوير
غالب ميشود.
دكمههــــاي لغزنده  Yellow - - Blueو  Magenta - - Greenهم به همين شكل ميباشد .در سمت چپ اين
كادرمحاوره ،در قسمت  Rangeگزينههايي مشاهده ميشود كه با انتخاب آنها هر تغيير رنگي در تمام بخشهاي
تصوير اعم از تيرگي ،فام رنگي و روشنايي به طور يكسان انجام ميگيرد ،بهطور پيشفرض نام گزينهها در حالت
انتخاب ميباشد .حال اگر هر يك از اين گزينهها را از حالت انتخاب خارج كنيد ،آن بخش از رنگ تغيير نميكند
(شكل.)9-18

شكل  9 -18کادرمحاوره Color Balance

 9-7-6گاما ()Gamma
توسط اين فرمان ميتوانيد گاماي تصوير را بين  10تا  0/10تنظيم كنيد تا روشنايي و تيرگي تصوير را تغيير
دهد .با حركت دكمه لغزنده موجود در كادرمحاوره  Gammaبه سمت چپ ( )0/10تصوير تيرهتر و با حركت
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آن به سمت راست ( ،)10تصوير روشنتر ميشود (شكل .)9-19

شكل  9 -19کادرمحاوره Gamma

 9-7-7رنگ ،اشباع و روشني ( Saturation ، Lightnessو )Hue
توسط اين فرمان ميتوانيد ماهيت رنگ ،اشباع و روشني رنگ يك تصوير را تغيير دهيد ،با انتخاب فرمان
 Hue/Saturation/Lightnessكادرمحاوره مربوط به آن باز ميشود .در بخش  Channelsدكمه راديويي
 Masterبهطور پيشفرض انتخاب شده است .با انتخاب اين گزينه تغييرات روي تمام رنگهاي موجود
در تصوير ايجاد ميشود ،اما با انتخاب هر رنگ از ليست  Channelsفقط تغييرات روي همان رنگ (در
صورت موجود بودن رنگ در تصوير) ايجاد ميشود .پس از انتخاب رنگ از اين ليست ،در قسمت
پايينكادرمحاوره با جابهجايي دكمه لغزنده  ،Hueميتوانيد ماهيت يك رنگ را بين  180تا ، -180
برحسب درجه تغيير دهيد و با جابهجايي دكمه لغزنده  Saturationبه سمت مثبت رنگ را افزايش و به
سمت منفي رنگ را كاهش دهيد.به عنوان مثال با كشيدن دكمه لغزنده به سمت مثبت رنگي مانند زرد
با شدت بيشتري نمايش داده ميشود و با كشيدن آن به سمت منفي تمامي رنگ زرد از تصوير گرفته
ميشود و تصوير به شكل سياه و سفيد نمايش داده ميشود (شكل .)9-20
287

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
نام استاندارد :كاربر CorelDRAW
شماره -15/8:ف ،هـ

شكل  9 -20کادرمحاوره Hue/Saturation/Lightness

 9-7-8رنگ انتخابي ()Selective Color
همانطوركه از نام اين فرمان مشخص است ،به شما اين امكان داده ميشود تا در كادرمحاوره مربوطه ،يك رنگ را
بهطور انتخابي مورد تغيير قرار دهيد .از منوي ،Adjustكادرمحاوره Selective Colorرا باز كنيد .ابتدا در بخشColor
 ،Spectrumرنگي را كه قرار است تغيير كند انتخاب كنيد؛ بهطور مثال رنگ  Greensرا انتخاب كنيد .حال در بخش
 Adjustمشاهده ميكنيد كه دكمههاي لغزنده  Yellow ، Cyanو  Blackكه معموالً رنگهاي تشكيلدهنده رنگ
سبز ( )Greensميباشد ،فعال هستند .با حركت اين دكمههاي لغزنده ،فقط رنگ سبز موجود در تصوير تغيير ميكند
و رنگهاي ديگر محفوظ باقي مانده و تغييري نميكنند (شكل.)9-21

شكل  9 -21کادرمحاوره Selective Color
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 9-7-9جايگزيني رنگ ()Replace Color
توسط اين فرمان ميتوانيد يك رنگ را توسط قطرهچكان موجود در كادرمحاوره انتخاب كنيد و سپس يك
رنگ جديد را جايگزين آن كنيد.
در كادرمحاوره  Replace Colorsبا كليك روي كادر بازشو  ،Old colorابتدا مشخص كنيد كه چه رنگي بايد
تغيير كند و با استفاده از كادر بازشو  ،New colorرنگ جايگزين را مشخص كنيد .نرمافزار CorelDRAW
بهطور خودكار رنگ جديد را جايگزين رنگ قديمي ميكند.
در بخش  Color Maskآنچه با رنگهاي سفيد نشان داده ميشود ،خود رنگ انتخابي شما است و رنگهاي
خاكستري ،نشاندهنده رنگهاي مشابه و نزديك به رنگ موردنظر شما است و رنگهاي سياه هم جاهايي از
تصوير را كه رنگ در آن تغيير نميكند ،نشان ميدهد.
با استفاده از بخش  Difference Between Colorsميتوانيد قبل از جايگزيني رنگ ،رنگ جديد را تغيير دهيد.
با استفاده از دكمه لغزنده  Rangeكه بين صفر تا  100درصد تنظيم ميشود ،ميتوانيد با حركت آن به سمت
راست ،رنگهاي بيشتري كه مشابه رنگ جديد است به حوزه رنگ جديد اضافه كنيد و با حركت به سمت
چپ ،عكس اين عمل اتفاق ميافتد .پس از اتمام تغييرات ،روي دكمه  OKكليك كنيد تا رنگ جديد جايگزين
رنگ قديمي شود (شكل .)9-21

شكل  9 -22کادرمحاوره Replace Colors
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 9-7-10رنگزدايي ()Desaturate
با انتخاب اين فرمان از منوي  Adjustتمامي رنگهاي تصوير انتخاب شده حذف ميشوند و تصوير به حالت
سياه و سفيد (طيفهاي خاكستري) تبديل ميشود (شكل .)9-23

شكل  9-23استفاده از فرمان رنگزدايي

 9-8فرمتهاي پشتيبانيشده توسط CorelDRAW
نرمافزار  CorelDRAWميتواند اشياي طراحي شده در محيط نرمافزار را با فرمتهاي مختلف ذخيره يا صادر
( )Exportكند و همچنين ميتواند تصاويري با فرمتهاي مختلف را باز يا وارد ( )Importكند .فرمتها در
واقع روش ذخيرهسازي اطالعات موجود در يك سند هستند؛ به اين ترتيب ميتوان هر سندي را با هر فرمتي
(پسوند) در نرمافزارهاي ديگر مورد استفاده قرار داد.
فرمت يك سند با سه حرفي كه به عنوان پسوند در انتهاي نام سند بهطور خودكار در حين ذخيرهسازي آن
مشخص ميشود ،شناخته ميشود.
نرمافزار  CorelDRAWاز فرمتهاي بسياري پشتيباني ميكند كه ميتوان آنها را به سه دسته تقسيم كرد:
 -1پسوندهايي كه توسط فرمان  Openپشتيباني ميشوند.
 -2پسوندهايي كه توسط فرمان  Importپشتيباني ميشوند.
 -3پسوندهايي كه توسط فرمان  Exportپشتيباني ميشوند.
حال به بررسي پسوندهاي رايج و كاربردي ميپردازيم:
 cdrپسوندپيشفرضنرمافزار  CorelDRAWميباشد.
 aiپسوند پيشفرض نرمافزار  Adobe Illustratorاز محصوالت شركت  Adobeميباشد كه
يك نرمافزار برداري است .ميتوان پسوند  aiرا به راحتي توسط فرمان  Openدر محيط
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eps

jpeg

tiff

psd

bmp

gif
png

نرمافزار  CorelDRAWباز كرد.

اين پسوند گرافيكي ،شامل دستورات  Postscriptاست كه توسط دستگاههايي كه براي

خروجي چاپ استفاده ميشوند ،شناخته ميشود .از اين پسوند بيشتر در نرمافزارهاي
صفحهآرايي استفاده ميشود
اين پسوند از سيستم فشردهسازي در ذخيره يك سند استفاده ميكند ،در نتيجه سند
ذخيره شده كم حجم شده و همچنين سريع دريافت و بارگذاري ميشود jpeg .فرمت
رايج در ذخيرهسازي در تجهيزات ديجيتال مانند دوربينها است.
يكي ديگر از فرمتهاي رايج در نرمافزارهاي گرافيكي است كه براي ذخيرهسازي
يك سند از فشردهسازي خاص خود استفاده ميكند؛ بهطوري كه كيفيت سند كاهش
نمييابد و به همين دليل يكي از رايجترين فرمتها براي خروجي نهايي براي چاپ
است .نكته :فراموش نكنيد كه پسوند  tiffحجم زيادي را به خود اختصاص ميدهد،
بخصوص اگر روي تصاوير با درجه وضوح باال كار شود.
پسوند پيشفرض نرمافزار  Photoshopبا قابليت ذخيره سند با اليههاي موجود در آن
است .نرمافزار  CorelDRAWميتواند توسط فرمان  Importيك سند با پسوند psd
را با تمام اليههاي آن باز كند بدون اينكه بر سند اصلي تغييري ايجاد كند .با استفاده
از فرمان  ،Ungroupميتوانيد تمام اليهها را از هم جدا كنيد و هر اليه را بهطور مجزا
مورد استفاده قرار دهيد.
تصاوير ذخيره شده در قالب  bmpبا بسياري از برنامههاي مايكروسافت سازگاري
دارند زيرا اين پسوند توسط شركت مايكروسافت براي محيط ويندوز معرفي شده
است .اين پسوند هم حجم زيادي را به خود اختصاص ميدهد.
پسوند رايجي كه بيشتر در صفحات وب مورد استفاده قرار ميگيرد.
اين پسوند به دليل جديد بودنش توسط همه مرورگرها پشتيباني نميشود .اما از
پسوندهاي رايج است كه در صفحات وب مورد استفاده قرار ميگيرد .تصاويري كه با
اين پسوند ذخيره ميشود به مراتب كيفيت بهتري از تصاوير  jpgو  gifدارند.
نكته :بهتر است پس از وارد کردن هر تصوير نقشه بيتي ،آن را توسط فرمان
 Convert to Bitmapبا نرمافزار  CorelDRAWسازگار کنيد.
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 9-9تبديل تصاوير نقشه بيتي به برداري ()Trace Bitmap
يكي از بارزترين قابليتهاي نرمافزار  ،CorelDRAWفرمان  Trace Bitmapاست .توسط اين فرمان ميتوانيد
تصاوير نقشه بيتي را به يك تصوير ترسيم برداري ( )Vectorتبديل كنيد .براي فعال شدن اين فرمان بايد يك
تصوير نقشه بيتي در حالت انتخاب قرار گيرد؛ در اين حالت در نوار ويژگيها گزينه  Trace Bitmapنمايان
ميشود و همچنين ميتوانيد از مسير  Bitmaps/Traceگزينههاي موجود در فرمان  Traceرا انتخاب كنيد.
گزينههاي موجود در فرمان  Traceبه شرح زير است:
 :Quick Traceبا انتخاب اين گزينه از منوي  ،Traceتبديل تصاوير نقشه بيتي به تصاوير برداري خيلي سريع
و بهطور خودكار انجام ميگيرد .نرمافزار  CorelDRAWدر هنگام اجراي فرمان  ،Traceتصوير نقشه بيتي
را بدون دستكاري نگه ميدارد و از آن يك نسخه برداري تهيه ميكند كه دقيق ًا روي تصوير نقشه بيتي قرار
ميگيرد .با انتخاب گزينههاي ديگر مانند  Logo ، Line artو غيره ،پنجره  PowerTRACEباز ميشود .با مثال
زير به بررسي پنجره  PowerTRACEميپردازيم:
 -1ابتدا يك تصوير نقشه بيتي را با فرمان  Importبه محيط نرمافزار وارد كنيد.
 -2تصوير را در حالت انتخاب قرار دهيد.
 -3از مسير  ،Bitmap/Trace Bitmapگزينه  Line artرا انتخاب كنيد .پنجره  PowerTRACEباز
ميشود (شكل .)9-24

شكل  9 -24پنجره PowerTRACE
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 -4در باالي اين پنجره كادر بازشوي  Previewو ابزارهايي مانند  Zoomقرار دارد .همانطور كه
در شكل  9-22مشاهده ميكنيد تصوير اصلي در باال و تصوير برداري تبديل شده در پايين قرار

دارد .در سمت راست پنجره  ،PowerTRACEتنظيمات فرمان  Line artقرار دارد .زبانه Options

بهطور پيشفرض فعال است .در كادر بازشو  Type of Imageحالتهاي مختلف فرمان  Traceقرار
دارد .گزينههاي موجود در اين كادر بازشو Line art، Logo،Detailed Logo، Clipart، Low Quality
 Imageو  High Quality Imageميباشد .با انتخاب هر يك از اين حالتها ،گزينههاي تنظيمات
 Optionsتغييري نميكند و فقط مقادير تغيير خواهند كرد؛ در اصل فرمان  Traceبا حالتهاي
مختلف امكانات وسيعي براي اجراي فرمان در اختيار شما قرار ميدهد .به عنوان مثال با انتخاب
حالت  Line artتعداد رنگهاي تشكيلدهنده تصوير برداري در اين مثال  21رنگ ميباشد .اما
با انتخاب حالت  ،High quality imageتعداد رنگهاي موجود در تصوير برداري به  172عدد
رنگ افزايش مييابد كه اين نشاندهنده كيفيت بهتر تبديل شدن تصوير نقشه بيتي به برداري است
(شكل .)9-25

شكل  9 -25حالت High quality image

در زبانه  Colorsاز كادر بازشو  Color Modeميتوانيد مد رنگي را براي تصوير برداري انتخاب كنيد.
پس از انجام تنظيمات الزم ،روي دكمه  OKكليك كنيد تا از تصوير نقشه بيتي انتخاب شده يك تصوير برداري
ساخته شود.
فرمان  Traceيك فرمان كام ً
ال كاربردي است؛ به عنوان مثال در صورت داشتن يك تصوير كوچك از يك آرم
كه امكان بزرگ شدن ندارد (به علت محدوديت در بزرگ كردن تصاوير نقشه بيتي) ميتوان تصوير موردنظر
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واژهنامه
نرمي لبه ها
روشنايي
شدت تيرگي و روشنايي رنگ ،تضاد رنگي
تبديل تصوير برداري به نقشه بيتي
رنگ زدايي
صادركردن
فام رنگي
واردكردن
شدت
ميزان روشنايي
دامنه ،محدوده
بازسازي
وضوح تصوير ،كيفيت تصوير
اشباع رنگ
تبديل تصوير نقشه بيتي به برداري

Anti-aliasing
Brightness
Contrast
Convert to Bitmap
Desaturate
Export
Hue
Import
Intensity
Luminance
Range
Resample
Resolution
Saturation
Trace Bitmap

خالصه مطالب
• با استفاده از منوي  Bitmapsو انتخاب فرمان  Convert to Bitmapمي توان تصاوير برداري را به
نقشه بيتي تبديل كرد.
• پس از تبديل يك شــئ برداري به نقشهبيتي ميتوانيد آنرا توسط فرمان  Edit Bitmapويرايش
كنيد.
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• فرمان  Crop Bitmapفقط زماني در دسترس قرار ميگيرد كه تصوير نقشهبيتي را توسط ابزار
 Shape Toolويرايش كرده باشيد؛ بخشي كه توسط ابزار  Shape Toolپنهان كردهايد ،با اجراي اين

فرمان حذف ميشود.
• فرمان بازسازي تصاوير ( )Resample Bitmapبراي تغيير ابعاد و كيفيت تصاوير استفاده ميشود.
• مد رنگي  CMYKو  CMYدر چاپ مورد استفاده قرار ميگيرند.
• مد رنگي  ،RGBمد رنگي پيشفرض براي تصاوير نقشه بيتي است .رنگهاي مورد استفاده در مد
 ،RGBدر نمايشگر بسيار شفاف و نوراني ديده ميشوند.
• مد رنگي  ،Web Safe Colorsرنگهاي سازگار با وب است.
• مد رنگي  ،HSBاشباع و ميزان روشنايي رنگها را مشخص ميكند كه از سه كلمه فام رنگي (،)Hue
اشباع رنگ ( )Saturationو روشنايي ( )Brightnessتشكيل شده است.
• مد رنگي  ،LABاز ميزان روشنايي ( ،)Luminanceيك جزء رنگي ( )Aكه مقادير سبز -قرمز را
نمايش ميدهد و يك جزء رنگي ( )Bكه مقادير آبي -زرد را نشان ميدهد ،تشكيل شده است.
• نرمافزار  CorelDRAWفرمتهاي بسياري را پشتيباني ميكند كه ميتوان به پسوندهاي ai، cdr ،
 png، gif، bmp، psd، tiff، jpgو  epsاشاره كرد.
• توسط فرمان  Trace Bitmapميتوانيد تصوير نقشه بيتي را به تصوير برداري تبديل كنيد.
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آزمون نظري
 -1از فرمان  Convert to Bitmapبراي انجام چه عملي استفاده مي شود؟
ب -تبديل تصاوير برداري بهBitmap
الف  -تبديل تصاوير  Bitmapبه برداري
د -تنظيم تصاوير Bitmap
ج -تغيير كيفيت تصاوير برداري
 -2كدام گزينه خصوصيات رنگي دستگاه خروجي تصوير را در پنجره  Convert to Bitmapنگهداري
مي كند؟
بTransport Background -
		
الفResolution -
دDithered -
جApply ICC Profile -
 -3كدام تغيير در كادرمحاوره  Resampleامكان پذير است؟
ب -واحد اندازه گيري تصوير
		
الف -مقياس تصوير
د -تغيير ابعاد تصوير
		
ج -تغيير رنگ تصوير
 -4استفاده از عمليات  Bitmap Color Maskبراي چه عملي و تا چند رنگ امكان پذير است؟
ب -تغيير رنگ  100 -رنگ
الف -شفافسازي  10-رنگ
د -تغيير مدرنگي -بي نهايت رنگ
ج -شفافسازي -بي نهايت رنگ
 -5انتخاب گزينه  Show Colorدر كادرمحاوره  Bitmap Color Maskباعث انجام چه عملي مي شود؟
ب -نمايش رنگ
		
الف -ويرايش رنگ
د -ماسك معكوس ميشود.
ج -تأثيري ندارد		.
 -6كدام گزينه غلط است؟
الف -رنگ هاي مد  ،RGBدر نمايشگر بسيار شفاف و نوراني ديده ميشوند.
ب -در صورت چاپ يك تصوير با مد  RGBتمامي رنگها كمي كدر و مات ميشوند.
ج -مد رنگي  ،HSBاشباع و ميزان روشنايي رنگها را مشخص ميكند.
د -مد رنگي  ،Web Safe Colorsبراي چاپ مناسب است.
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عباراتمتناسب:
 -7گزينه معادل سمت راست را از ستون سمت چﭗ انتخاب کنيد.
الف -بازسازي تصاوير نقشه بيتي
ب -تبديل تصاوير برداري به نقشه بيتي
ج -تبديل تصاوير نقشه بيتي به برداري
د -حذف بخشي از شكل توسط ابزار Shape Tool
ه -رنگهاي سازگار با وب

1-Web Safe Color
2-Contrast
3-Crop Bitmap
4-Resample Bitmap
5-Trace Bitmap
6-Convert to Bitmap

 -8با بهکارگيري فرمان  ...............مي توانيد اسناد  CorelDRAWرا با فرمت هاي ديگر ذخيره کنيد .
 -9دو مد رنگي را نام ببريد که در چاپ تصاوير از آن ها استفاده مي شود.
 -10فرمان  Crop Bitmapچه تغييري در تصوير ايجاد مي کند؟

آزمون عملي

-1تصوير زير را رسم کنيد ،سپس مراحل بعد را انجام دهيد.
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• توسط فرمان  Convert to Bitmapآنرا به يك تصوير نقشه بيتي تبديل كنيد.
• فرمانهاي موجود در مسير  Bitmap/Modeرا روي تصوير اجرا كنيد و در نهايت تصاوير را با هم مقايسه

كنيد.
 -2چهار مربع رسم کنيد و هر يك را با رنگهاي مد  CMYK، RGBو  Grayscaleرنگآميزي کنيد،
سپس با هم مقايسه کنيد.
 -3سه تصوير توسط فـرمان  Importوارد کنيد ،سپس توسط فرمان رنگ ،اشباع و روشني (Lightness،
 Saturationو :)Hue
• ماهيت رنگ تصوير را توسط فرمان  Hueتغيير دهيد.
• توسط گزينه  Saturationرنگ را از تصوير حذف كنيد تا جايي كه تصوير سياه و سفيد شود (طيف
خاكستري)
• توسط گزينه  Lightnessتصوير را تيره كنيد.
 -4يك شئ در نرمافزار طراحي کنيد و با پسوندهاي نام برده در اين واحدکار ،ذخيره يا  Exportکنيد.
• حجم ،كيفيت و ابعاد تصاوير را با هم مقايسه كنيد.
-5يك آرم يا  Logoرا به محيط طراحي  Importکنيد ،سپس حالتهاي فرمان  Trace Bitmapرا روي
آن اجرا کنيد.
• اين مراحل را روي عكسي از طبيعت انجام دهيد و در نهايت تصاوير را با هم مقايسه كنيد.
-6براي لوح فشرده آموزشي يك صفحه فهرست با شرايط زير طراحي کنيد:
• موضوع :آموزش نقاشي براي كودكان
• استفاده از رنگهاي مدRGB
• استفاده از رنگهاي گرم
صفحه فهرست را مجددا ً طوري طراحي کنيد که رنگهاي خانواده آبي بر کل طراحي حاکم باشد.
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ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﺭ ﺩﻫﻢ

ﭘﺲ از مطالعه اين واﺣد کار از
فراگير انتظار ميرود که:

ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲﺍﻳﺠﺎﺩ
ﺟﻠﻮﻩ ﺭﻭﻱ
ﺗﺼﺎﻭﻳﺮﻧﻘﺸﻪﺑﻴﺘﻲ

 -1بتواند به تصاوير نقشه بيتي جلوه گرافيكي
اعمالکند.
 -2جلوه هاي  Plug-Insرا در
 CorelDRAWنصب و ﺣذف کند.
-3باانواﻉفيلترهاآشناباشد.

زمان (ساعت)

نظري
2

عملي
11
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کليات

جلوههاي تصويري يا همان فيلترها يكي از بخشهاي جذاب يك نرمافزار گرافيكي هستند و شايد بتوان از
نـــرمافزار  Photoshopبه عنوان بهترين نرمافزاري كه داراي فيلترهاي بيشماري در زمينه تصوير است ،نام
برد.با اين حال نرمافزار  CorelDRAWبراي تصاوير نقشه بيتي ،تعداد محدودي از فيلترها را ارائه داده است؛
البته تمام نرمافزارها قابليت افزايش تعداد فيلترها را در خود دارند.اما توجه داشته باشيد با افزايش تعداد فيلترها
در يك نرمافزار ،زمان بارگذاري نرمافزار هم طوالني ميشود.

 10-1جلوههاي تصاوير نقشه بيتي

فيلترهاي موجود در نرمافزار  CorelDRAWدر منوي  Bitmapsدستهبندي شدهاند .فيلترها زماني فعال هستند
كه يك تصوير نقشه بيتي در حالت انتخاب قرار گيرد ،همچنين براي اعمال يك فيلتر روي يك شئ برداري،
ابتدا بايد آن را توسط فرمان  Convert to Bitmapبه يك تصوير نقشه بيتي تبديل كنيد ،سپس ميتوانيد تمام
فيلترها را روي شئ موردنظر اعمال كنيد (شكل .)10-1

شكل  10-1منوی فيلترها
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براي اعمال يك فيلتر روي يك تصوير ،ابتدا تصوير موردنظر را انتخاب كنيد ،سپس از منوي  ،Bitmapsفيلتر
موردنظر را انتخاب كنيد ،با انتخاب هر فيلتر يك كادرمحاوره براي آن باز ميشود كه ميتوانيد تنظيمات مربوط
به فيلتر انتخاب شده را تغيير دهيد (شكل .)10-2

شكل  10-2دسترسي سريع به منو فيلترها با کليك روي آيكن مثلث

نكته :بعضي از فيلترها با نام ( Plug-Insافزودنيها) شناخته ميشوند که
تفاوت آنها با فيلترها در اين است که داراي امكانات نصب و تنظيمات
بيشتري هستند ،در کل جلوههاي تصويري را در نرمافزارهاي گرافيكي با دو
نام  Filterو  Plug-Insميشناسند.
 Filtersمعموالً به شكل يك فايل به پوشه  Plug-Insاضافه (كپي) ميشود اما معموالً  Plug-Insرا بايد در
پوشه  ،Plug-Insتوسط گزينه  Setupنصب كرد.
 10-2نصب Plug-Ins
براي نصب يك فيلتر يا  Plug-Insجديد در نرمافزار  CorelDRAWاز منوي  Toolsگزينه  Optionsرا انتخاب
كنيد ،سپس در سمت چپ كادرمحاوره  ،Optionsاز زيرشاخه  ،Workspaceگزينه  Plug-Insرا انتخاب كنيد
(شكل  .)10-3در سمت راست اين كادرمحاوره در بخش باال مسير نصب  Plug-Insپيشفرض نرمافزار
 CorelDRAWرا نمايش ميدهد ،با كليك روي دكمه  ،Addميتوانيد مسير جديد فيلترها را به ليست باال
اضافه كنيد .پس از اين كار روي دكمه  OKكليك كنيد ،سپس نرمافزار  CorelDRAWرا ببنديد و مجددا ً باز
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كنيد تا فيلترهاي جديد شناسايي شده و به ليست فيلترها در منوي  Bitmapsاضافه شوند .براي حذف فيلترها
مجددا ً به كادرمحاوره  Optionsبرويد و از ليست باال مسير فيلتر را انتخاب كنيد (شكل  )10-3سپس روي
دكمه  Removeكليك كنيد ،مسير انتخاب شده حذف ميشود .اكنون روي دكمه  OKكليك كنيد تا حذف
مسير تأييد شود ،مانند نصب فيلترها مجددا ً نرمافزار را ببنديد و سپس باز كنيد .مشاهده خواهيد كرد كه فيلترها
از منوي  Bitmapsحذف شدهاند (شكل .)10-3

شكل  10-3کادرمحاوره  Optionsبراي نصب Plug-Ins

نكته :هر کدام از نرمافزارهاي گرافيكي فيلتر مخصوص خود را دارند ،شايد
تشابه اسمي در آنها مشاهده شود اما نميتوانيد فيلتر يك نرمافزار را در
نرمافزار ديگري استفاده کنيد.
به عنوان مثال فيلترهاي موجود در پوشه  Plug-Insنرمافزار  Photoshopبه ليست  Plug-Insنرمافزار
 CorelDRAWاضافه ميشود اما درست عمل نميكنند .شما ميتوانيد فيلترهاي مخصوص هر نرمافزار را از
سايت خود نرمافزار يا از فروشگاهها بهطور مجزا تهيه كنيد.
حال فيلترهاي موجود در منوي  Bitmapsرا كه در دستههاي مختلف دستهبندي شدهاند بهطور مختصر مورد
بررسي قرار ميدهيم ،فراموش نكنيد كه عملكرد تمامي فيلترها به يك شكل ميباشد و فقط نوع فيلتر و
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تنظيمات آنها متفاوت است.
 10-3فيلترهاي سه بعدي ()3D Effect
توسط فيلترهاي موجود در منوي  3D Effectامكان ايجاد جلوههاي سهبعدي روي يك شئ و تصوير دوبعدي
امكانپذيرميشود.
 -1فيلتر  :3D Rotateبا اجراي اين فيلتر ،تصوير روي يك وجه مكعب فرضي قرار ميگيرد (شكل.)10-4

شكل 10-4

-2فيلتر  :Cylinderاين فيلتر سطح تصوير را روي سطح يك استوانه خم ميكند (شكل .)10-5

شكل 10-5

-3فيلتر  :Embossاين فيلتر باعث برجستگي در تصوير ميشود (شكل .)10-6

شكل 10-6
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-4فيلتر  :Page Curlاين فيلتر ،تصوير را در حالت ورق زدن يك برگه نمايش ميدهد(شكل .)10-7

شكل 10-7

-5فيلتر  :Perspectiveتوسط اين فيلتر ،ميتوانيد تصوير خود را به پرسپكتيو تبديل كنيد (شكل .)10-8

شكل 10-8

 -6فيلتر  :Pinch/Punchاين فيلتر مانند زمانيكه يك شئ در مقابل يك آينه مقعر يا محدب قرار گرفته باشد،
در تصوير تورفتگي و برآمدگي ايجاد ميكند (شكل .)10-9

شكل 10-9
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به مثال زير توجه كنيد:
مثال :10-1
 -1يك شئ ستاره رسم كنيد.
 -2آن را توسط فرمان  Convert to Bitmapبه يك تصوير نقشه بيتي تبديل كنيد.
 -3فيلتر  Embossرا روي تصوير اجرا كنيد.
 -4فيلتر  Pinch/Punchرا اجرا كنيد و عدد  Punchرا روي  100تنظيم كنيد.
 -5توسط فرمان ،Quick Traceتصوير نقشه بيتي را به يك شئ برداري تبديل كنيد.
حال يك ستاره جديد ايجاد كردهايد و ميتوانيد در طراحيهاي خود ازآن استفادهكنيد (شكل .)10-10

شكل 10-10

 10-4فيلترهاي گروه جلوههاي هنري ()Art Strokes
 -1فيلتر  :Charcoalتصوير را بهصورت طرحي كه با زغال طراحي شده باشد ،نشان ميدهد (شكل.)10-11

شكل 10-11

 -2فيلتر  :Conte Crayonتصوير را بهصورت طرحي كه با كنته روغني طراحي شده است ،نمايش ميدهد
(شكل .)10-12
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شكل 10-12

 -3فيلتر ( Crayonمداد شمعي) :تصوير را مانند طرحي كه با مداد شمعي طراحي شده باشد ،نمايش
ميدهد و برخالف كنته روغني محدوديتي در انتخاب رنگ ندارد (شكل .)10-13

شكل 10-13

 -4فيلتر  :Cubistاين فيلتر تصوير را با لكههاي بزرگ رنگ نمايش ميدهد و جزييات طرح حذف
ميشود (شكل.)10-14

شكل 10-14

 -5فيلتر  :Impressionistتصوير را به سبك امپرسيونيست تبديل ميكند (شكل .)10-15
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شكل 10-15

 -6فيلتر ( Palette Knifeکاردك) :اين فيلتر تصوير را بهصورت نقاشي كه با كاردك كشيده شده است،
نمايش ميدهد (شكل .)10-16

شكل 10-16

همچنيـن فيلترهـاي ديگر مجموعه Art Strokesشامل فيلتر پاستل ( ،)Pastelsفيلتر قلم و مركب (،)Pen and Ink
نقطهگــذاري ( ،)Pointillistنقاشــي با خــراش ( )Scraper boardطراحـي سريع ( ،)Sketch Padآبـــرنگ
( ،)Water Colorنشــــانگذار آبي ( )Water Markerو كـــاغذ موجدار ( )Wave Paperاست كه همگي
داراي تنظيمات مشابهي هستند .كاربر به راحتي ميتواند از اين فيلترها در تصاوير خود استفاده كند.
نكته :توجه داشته باشيد استفاده از فيلترها نياز به تجربه شخصي داشته و
تنظيمات فيلترها در اين تجربه اهميت زيادي دارد.
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 10-5فيلترهاي گروه ( Blurمحو شدن)

زيرمجموعه فيلتر گروه  Blurدر حالتهاي مختلف تصوير را محو ميكند و هركدام كاربرد خاص خود را
دارد.
 -1فيلتر  :Directional Smoothاين فيلتر فقط روي رنگهاي تدريجي تأثير ميگذارد و آنها را نرم
ميكند و روي بخشهاي پر كنتراست مانند لبههاي تصوير تأثير نميگذارد .با استفاده از اين فيلتر وضوح
تصوير از بين نميرود.
 -2فيلتر  :Gaussian Blurاين فيلتــــر باعث محوي و حالت مهگرفتگي تصوير ميشود و يكي از
كاربرديترين فيلترها براي محو كردن يك تصوير در مجموعه فيلترهاي  Blurميباشد .نمونه اين فيلتر در
نرمافزار  Photoshopنيز موجود است (شكل .)10-17

شكل 10-17

 -3فيلتر  :Jaggy Despeckleاين فيلتر براي محو كردن است و بر لبههاي پركنتراست تصوير تأثير ميگذارد و
رنگها را كمي از هم جدا ميكند .به اين شكل باعث محو و نرم شدن تصوير ميشود (شكل.)10-18

شكل 10-18
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 -4فيلتر  :Low Passاين فيلتر لبههاي واضح و مشخص را از بين ميبرد و محو ميكند.
 -5فيلتر  :Motion Blurبااستفاده از اين فيلتر تصور حركت درتصوير القا ميشود (شكل.)10-19

شكل 10-19

 -6فيلتر  :Redial Blurبا استفاده از اين فيلتر عالوه بر محو شدن ،تصوير حول مركز خود به شكل
دوراني ،ميچرخد (شكل .)10-20

شكل 10-20

 -7فيلتر  :Smoothاين فيلتر بدون آنكه جزييات تصوير را از بين ببرد ،تصوير نرم و ماليمي ايجاد ميكند.
 -8فيلتر  :Softenاين فيلتر هم مانند فيلتر  Smoothعمل ميكند و تفاوت اين دو فيلتر در هنگام استفاده از
تصاوير وضوح باال ( )Resolutionمشخص ميشود.
 -9فيلتر  :Zoomاين فيلتر تصوير را بهطور پيشفرض از مركز به اطراف تصوير محو ميكند؛ توسط آيكن
اشارهگر ماوس ميتوانيد مركز را تغيير دهيد (شكل.)10-21

شكل 10-21
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 10-6فيلترهاي گروه ( Cameraدوربين عكاسي)

در اين گروه فقط يك فيلتر به نام پخش ( )Diffuseقرار دارد كه براي از بين بردن  Noiseتصوير استفاده ميشود
و توسط زبانه  Levelميتوانيد آن را بين  1تا  100تنظيم كنيد.
نكته :اگر با هنر عكاسي آشنايي داشته باشيد ،ميدانيد که يكي از مشكالت
در عكاسي Noise ،تصوير است و فيلترهاي بسياري براي از بين بردن اين
 Noiseايجاد شده است که فيلتر  Diffuseهم جزء اين فيلترها ميباشد.

 10-7فيلترهاي گروه ( Color Transformدگرگوني رنگ)

همانطوركه از نام اين گروه مشخص است ،فيلترهاي اين مجموعه روي تصوير تغييرات اساسي ايجاد ميكند
كه بيشتر جنبه گرافيكي دارند.
 -1فيلتر  :Bit Planesاين فيلتر رنگهاي تصوير را به سيستم رنگي  RGBتبديل ميكند؛ به عبارت ديگر
رنگهاي تصوير را با سه رنگ قرمز ،سبز و آبي جايگزين ميكند (شكل .)10-22

شكل 10-22

 -2فيلتر  :Halftoneاين فيلتر تصوير را بهصورت نقاط رنگي جدا از هم (روش چاپ افست) نمايش
ميدهد .با استفاده از اين فيلتر ميتوانيد تصاوير گرافيكي زيبايي خلق كنيد (شكل .)10-23

شكل 10-23
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 -3فيلتر  :Psychedelicاين فيلتــــر رنگهاي تصويـــــر را به رنگهـــاي روشن و درخشان
تبديل ميكند (شكل .)10-24

شكل 10-24

 -4فيلتر  :Solarizeاين فيلتر حالت آفتابسوختگي در تصوير ايجاد ميكند (شكل .)10-25

شكل 10-25

 10-8فيلترهاي گروه Contour
مجموعه اين فيلترها ،روي لبهها و خط دور تصوير تأثير ميگذارد و در اصل آنها را برجسته و آشكار ميسازد.
 -1فيلتر  :Edge Detectبا استفاده از كنتراست رنگهاي تصوير ،لبه اشيا را تشخيص ميدهد و آنها را به
خطهاي تكرنگ تبديل ميكند (شكل.)10-26

شكل 10-26

 -2فيلتر  :Find Edgesمانند فيلتر  Edge Detectروي لبههاي تصوير تأثير ميگذارد.
 -3فيلتر  :Trace Contourاين فيلتر هم مانند دو فيلتر قبلي روي لبهها تأثير ميگذارد؛ با اين تفاوت كه
براي رنگ خطوط از يك پالت رنگ 16تايي استفاده ميكند (تنوع رنگ بيشتري دارد).
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 10-9گروه فيلترهاي ( Creativeخالقانه)

مجموعه فيلترهاي  ،Creativeجلوههاي زيبا و خالقانهاي در تصوير ايجاد ميكنند.
 -1فيلتر  :Craftsاين فيلتر تصوير را توسط حالتهاي مختلفي كه در قسمت  Styleوجود دارد ،به
شكلهاي مختلف مانند پازل تبديل ميكند (شكل .)10-27
 -2فيلتر  :Crystallizeاين فيلتر حالت بلور را به تصوير اعمال ميكند.

شكل 10-27

 -3فيلتر  :Fabricبا استفاده از اين فيلتر ميتوانيد بافتي از پارچه بهتصوير اعمالكنيد (شكل .)10-28

شكل 10-28

 -4فيلتر  :Frameاين فيلتر به تصوير شما يك قاب اضافه ميكند (شكل .)10-29

شكل 10-29
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 -5فيلتر  :Glass Blockاين فيلتر تصوير را مانند وقتي كه از پشت يك شيشه ذرهبيني به آن نگاه ميكنيم،
نمايش ميدهد (شكل .)10-30

شكل 10-30

 -6فيلتر  :Kids Playاين فيلتر تصوير را با قطعات مختلفي به نمايش ميگذارد و شبيه به فيلتر Craftsاست.
 -7فيلتر  :Mosaicاين فيلتر تصوير را به شكل موزاييكهاي مربع شكل نمايش ميدهد (شكل .)10-31

شكل 10-31

 -8فيلتر  :Particlesاين فيلتر روي تصوير ذراتي مانند ستاره و حباب قرار ميدهد.
 -9فيلتر  :Scatterاين فيلتر رنگهاي تصوير را پراكنده و كمي مخلوط ميكند.
فيلترهاي  Vortex ،Vignette ، Stained Glass ،Smoked Glassو  Weatherتنظيماتــي مشـابه فيلتــرهاي
مجموعه  Creativeدارد كه ميتوانيد از آنها استفاده كنيد.

 10-10فيلترهاي گروه ( Distortتحريفکننده)

مجموعه فيلترهاي  Distortبا تغييراتي كه در پيكسلهاي تصوير ايجاد ميكند ،تصوير را از شكل اصلي خارج
كرده و يك تصوير تحريف شده ايجاد ميكنند.
 -1فيلتر  :Blocksاين فيلتر تصوير را به شكل مستطيلها يا مربعها تقسيم كرده و بهصورت تصادفي آنها
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را جابهجا ميكند (شكل.)10-32

شكل 10-32

 -2فيلتر  :Displaceاين فيلتر با توجه به الگوهاي موجود در كادرمحاوره آن ،پيكسلهاي تصوير را
جابهجا ميكند (شكل .)10-33

شكل 10-33

 -3فيلتر  :Offsetتوسط اين فيلتر تصوير در قاب خود جابهجا ميشود (شكل.)10-34

شكل 10-34

 -4فيلتر  :Pixelateاين فيلتر تصوير را به شكل نقطهنقطه (پيكسل) نمايش ميدهد (شكل .)10-35
314

پيمانهمهارتي:كاربرCorelDRAW
واحدكار دهم :توانایي ایجاد جلوه روی تصاویر نقشه بيتی

شكل 10-35

 -5فيلتر  :Rippleبا استفاده از اين فيلتر تصوير موجدار ميشود (شكل .)10-36

شكل 10-36

 -6فيلتر  :Swirlاين فيلتر حالت يك گرداب به تصوير ميدهد و تصوير را حول يك نقطه قابل تنظيم
توسط اشارهگر ماوس در كادرمحاوره  Swirlميچرخاند (شكل .)10-37

شكل 10-37
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 -7فيلتر  :Tileاين فيلتر از تصوير يك كاشي ميسازد و در سطح تصوير آن را تكرار ميكند.
 -8فيلتر  :Wet Paintاين فيلتر تصوير را به شكل نقاشي خيس يا شره شده نشان ميدهد.
 -9فيلتر  :Whirlpoolتــوسط اين فيلتر حالتهاي مختلف گــرداب را ميتوانيد روي تصوير اعمال كنيد
(شكل.)10-38

شكل 10-38

-10فيلتر  :Windاين فيلتر حالت باد را روي تصوير نمايش ميدهد.

 10-11فيلترهاي گروه ( Noiseنويز)

توسط مجموعه فيلترهاي گروه  Noiseميتوانيد نويز تصوير را كاهش دهيد و توسط برخي از فيلترها براي
زيبايي تصوير نويز ايجاد كنيد.
نكته :نويز نقاط اضافهاي است که بخصوص هنگام عكاسي روي تصوير ثبت
ميشود.
-1فيلتر  :Add Noiseتوسط اين فيلتر ميتوانيد نويز به تصوير اضافه كنيد (شكل .)10-39

شكل 10-39
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 -2فيلتر  :Maximumاين فيلتر نويز تصوير را كاهش ميدهد و تصوير روشنتر ميشود.
 -3فيلتر  :Medianاين فيلتر هم مانند فيلتر  Maximumنويز تصوير را كاهش ميدهد اما تصوير كمي
روشنتر ميشود.
-4فيلتر :Minimumاينفيلترنويزتصويرراكاهشميدهد امابرعكسفيلتر Maximumتصويرتيرهترميشود.
 -5فيلتر  :Remove Moireاين فيلتر به بهترين شكل نويز تصوير را كاهش ميدهد و كمترين محوي را در
تصوير ايجاد ميكند براي حصول نتيجه بهتر ،در بخش  ،Optimizeدكمه راديويي  Qualityرا كه معموالً
نسبت به دكمه راديويي  Speedعملكرد كندتر اما دقيقتري دارد ،انتخاب كنيد (شكل.)10-40

شكل 10-40

 -6فيلتر  :Remove Noiseاز اين فيلتر هم ميتوانيد براي حذف كردن يا كاهش دادن نويز استفاده كنيد.

 10-12فيلترهاي ( Sharpenواضحکننده)

توسط مجموعه فيلترهاي  Sharpenميتوانيد وضوح تصوير را باال ببريد .اين فيلترها بيشتر براي تصاويري كه
محو و تار هستند ،استفاده ميشوند.
 -1فيلتر  :Adaptive Unsharpاين فيلتر پيكسلهاي مجاور لبههاي تصوير را مشخص و كيفيت آن را
بهتر و تصوير را واضحتر ميكند (شكل.)10-41

شكل 10-41
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 -2فيلتر  :Directional Sharpenتأثير اين فيلتر روي نقاط نزديك لبههاي تصوير ميباشد و تصوير
واضحتر ميشود.
 -3فيلتر  :High Passاين فيلتر نقاطي را كه با يكديگر كنتراست كمي دارند ،حذف ميكند و با تأكيد بر

نقاط پركنتراست وضوح تصوير را باال ميبرد.
 -4فيلتر  :Sharpenاين فيلتر كنتراست تصوير را افزايش ميدهد و وضوح تصوير را بيشتر ميكند
(شكل.)10-42

شكل 10-42

 -5فيلتر  :Unsharp Maskاين فيلتر با توجه به كنتراست نور و رنگ پيكسلها ،كنتراست رنگ را افزايش
ميدهد تا تصوير واضحتر شود و يكي از بهترين فيلترها براي واضحتر كردن تصوير است (شكل .)10-43

شكل 10-43
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واژهنامه
جلوه هاي سه بعدي
محوشدگي
خالق
عمق
تحريف كردن ،از شكل طبيعي خارج كردن
برجستگي
جلوههاي تصاوير نقشه بيتي
نويز ،اغتشاش
برآمدگي
تورفتگي
شعاع
تيز بودن تصوير ،مشخص بودن نقاط تصوير
نرم ،ماليم
شفاف

3D Effect
Blur
Creative
Depth
Distort
Emboss
Filter
Noise
Pinch
Punch
Radius
Sharpness
Smooth
Transparent

خالصه مطالب
• فيلترهاي موجود در نرمافزار  CorelDRAWدر منوي  Bitmapsدستهبندي شدهاند.
• براي اعمال يك فيلتر روي يك شئ برداري ،ابتدا آن را توسط فرمان  Convert to Bitmapبه يك
تصوير نقشه بيتي تبديل كنيد.
• بهطوركلي جلوههايتصوير را در نرمافزارهاي گرافيكي با دو نام  Filterو  Plug-Insميشناسند.
• جلوه هاي  Plug-Insداراي امكانات نصب و تنظيمات بيشتري نسبت به  Filterهستند.
• اعمال جلوههاي سه بعدي توسط فيلترها ،روي يك شئ و تصوير دوبعدي امكانپذير ميشود.
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• فيلترهاي گروه  Art Strokesجلوههاي هنري به تصاوير اعمال مي كنند.
• فيلترهاي گروه  ،Blurدر حالتهاي مختلف تصوير را محو ميكنند.

• در گروه فيلترهاي  Cameraفقط يك فيلتر به نام پخش ( )Diffuseقرار دارد كه براي از بين بردن
نويز تصوير استفاده ميشود.
• فيلترهاي گروه  ،Color Transformروي تصوير تغييرات اساسي ايجاد ميكند كه بيشتر جنبه
گرافيكي دارد.
• فيلترهاي گروه  ،Contourروي لبهها و خطوط در تصوير تأثير ميگذارد و آنها را برجسته و
آشكار ميسازد.
•گروه فيلترهاي  ،Creativeجلوههاي زيبا و خالقانه در تصوير ايجاد ميكند.
• فيلترهاي گروه  ،Distortبا تغييراتي كه در پيكسلهاي تصوير ايجاد ميكند تصوير را از شكل اصلي
خارج كرده و يك تصوير تحريف شده ايجاد ميكند.
• با استفاده از فيلترهاي  ،Sharpenميتوانيد وضوح تصوير را باال ببريد و بيشتر براي تصاويري كه
محو و تار هستند ،استفاده ميشود.

آزمون نظري
 -1براي برجسته سازي از چه فيلتري استفاده مي کنيد؟
جEmboss -
بPage Curl -
الف Cylinder -
 -2فيلتر  Page Curlچه تغييري در تصوير ايجاد مي کند؟
ب -شفافسازي
الف-برجستهسازي
د -ورقخوردگي
ج -زغال طراحي
 -3فيلتر مربوط به نقاشي آبرنگ کدام گزينه است؟

بWater Marker -

الفWatercolor -

دSketch Pad -

جPastel -
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 -4کدام فيلتر ،نويز تصوير را از بين مي برد؟
الف Maximum -

بMedium -

د -هر سه گزينه
ج Minimum -
-5کدام فيلتر اثر بادخوردگي را روي تصوير اعمال مي کند؟
بWind -
الفSharpen -
دSwirl -
جBlur -
 -6فيلتر  Solarizeچه تأثيري روي تصوير مي گذارد؟
ب -تصوير را درخشان مي كند.
الف -لبه را كشف مي كند.
ج -اثر آفتاب سوختگي به تصوير مي دهد .د -لبه ها را محو مي كند.
 -7براي ايجاد قاب در اطراف تصوير کدام فيلتر را انتخاب مي کنيد؟
بFrame -
الف Fabric -
دGlass Black -
ج Crystallize -
 -8کدام فيلتر با بقيه متفاوت است؟
بFrame -
الفMinimum -
دMaximum -
جAdd Noise -
 -9براي موج دار کردن تصوير از فيلتر  ....................استفاده مي شود.
بSwirl -
الفRipple -
دWhirlpool -
جWet Paint -
 -10کدام گروه از فيلترها ،روي لبهها و خطوط در تصوير تأثير ميگذارد؟
بDistort -
الفSharpen -
دContour -
جBlur -
-11گزينههاي صحيح و غلط را مشخص کنيد.
الف -فيلتر  ،Mosaicتصوير را به شكل پازل نمايش ميدهد.
ب -توسط فيلتر  ،Offsetتصوير در قاب خود جابهجا ميشود.
ج -فيلترهاي گروه  Color Transformموجب دگرگوني رنگ تصوير مي شود.
د -فيلتر  ،Charcoalتصوير را بهصورت طرح كنته روغني نشان ميدهد.
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عباراتمتناسب:
 -12گزينه معادل سمت راست را از ستون سمت چﭗ انتخاب کنيد.

الف -رنگهاي تصوير را به سيستم رنگي  RGBتبديل ميكند.
ب -تصوير را بهصورت نقاط رنگي جدا از هم نمايش ميدهد.
ج -تصوير را به شكل نقاشي خيس يا شره شده نشان ميدهد.
د -تصوير نرم و ماليمي ايجاد ميكند (بدون حذف جزييات)
ه -تصوير را با لكههاي بزرگ رنگ نمايش ميدهد (با حذف جزييات)
و -باعث محوي و حالت مهگرفتگي تصوير ميشود.

1- Palette Knife
2- Bit Planes
3- Gaussian Blur
4- Wet Paint
5- Cubist
6- Smooth
7- Halftone

 -13جلوه هاي  Plug-Insرا توضيح دهيد.
 -14از فيلتر  Sharpenدر چه مواردي استفاده مي شود؟
-15فيلتر  Wet Paint ،Swirlو  Tileجزء کدام گروه از فيلترها هستند؟

آزمون عملي
 -1چند تصويــر زيبا انتخاب کـرده ،سﭙﺲ توسط فـرمان  Importآنها را وارد نـرمافزار
 CorelDRAWکنيد.
فيلترهاي گروههاي زير را روي تصاوير استفاده كنيد:
• جلوههاي هنري ()Art Strokes
• محو كننده ()Blur
• واضحكننده ()Sharpen
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ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﺭ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ

پﺲ از مطالعه اين واحد كار از
فراگير انتظار ميرود كه:

ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ
ﻣﺎﻛﺮﻭﻫﺎﻱVBA

 -1بتواند در پنجره ترسيﻢ ،ماكرو ذخيره كند.
 -2ضبط و ويرايش ماكرو را انجام دهد.
-3در پـــروژه هــــاي  CorelDRAWبه
 Visual Basic Editorدستـرسي داشته باشد .
 -4از امكانــــات  Undo Dockerاستﻔاده
نمايد.

زمان )ساعت(

نظري
2

عملي

 -5در محيط  VB Editorبتواند با  Helpو
ماكروهاياستانداردكاركند.

4
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كليات

 1VBAيا به طور دقيق تر مدل شئ  CorelDRAWشما را قادر مي سازد تا  CorelDRAWرا از طريق کدهاي
برنامه نويسي شده کنترل نماييد.
با استفاده از  VBAمي توانيد برنامه هايي کوتاه و چندخطي براي اجراي کارهاي ساده ثبت کنيد و بنويسيد.
همچنين ميتوانيد ماکروها را به يک دکمه ،عضو 2يا کليد ميانبر در  CorelDRAWاختصاص دهيد تا دستيابي
راحت تري داشته باشيد.
VBA Editor 11-1
براي دسترسي به VBAبايد از  VBA Editorاستفاده کنيد .براي گشودن پنجره  VBA Editorبه صورت زير
عمل کنيد:
 -1فرمان  Tools/Visual Basic/Visual Basic Editorرا اجرا کنيد.
 -2کليد ترکيبي  Alt+F11را فشار دهيد.
پنجره  VBAسه ناحيه اصلي دارد :منوها ،نوارابزارها ،پالتها و پنجرههاي طراحي کد و فرم (شكل .)11-1
مهمترين پنجره اين ويرايشگر پنجره کد( )Codeاست که محل انجام بيشتر کارهاي برنامهنويسي است .پنجره
کد يک پنجره ويرايشگر متن است که در داخل آن کدها ليست مي شوند و مي توانيد کد جديد را در آن وارد
کرده يا کد موجود را ويرايش کنيد.
پنجرههاي ديگر  Project Explorerو  Propertiesهستند .کادر محاوره  Project Explorerرا ميتوانيد با

انتخــاب گزينه  View/Project Explorerيا کليد ترکيبــي  Ctrl+Rباز کنيد .اين کادر محاوره ليست تمام
پروژههاي بارگذاري شده و تمام ماژولهايي را که در پوشههاي مجزا قرار دارند ،نمايش ميدهد.
يادآوري

اگــر چندين پنجـره باز داشته باشيد مي توانيد با فشـردن كليد تركيبي  Ctrl+Tabبين
پنجره ها حركت كنيد.

از داخل  Project Explorerمي توانيد عمليات متعددي از جمله ايجاد ماژولهاي جديد ،وارد کردن ،صادر
کردن و حذف نمودن ماژول ها را انجام دهيد.
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کليک روي آن از داخل Project/

براي باز کردن اين ماژول ها و فرم ها مي توانيد يک فرم يا ماژول را با دابل
 CalendarWizardيا کليک راست و انتخاب گزينه View Codeاز منوي ظاهر شده ،باز کنيد .همچنين
ميتوانيد کليد  F7را فشار دهيد تا ماژول يا فرم انتخاب شده را باز کنيد.

شكل  11-1پنجره VBA

 11-1-1ايجاد و حذف ماژول يا فرم
براي ايجاد ماژول ها و فرم هاي جديد ،روي پروژه دلخواه کليک راست کرده و از منوي  Insertگزينه
 Moduleيا  UserFormرا انتخاب کنيد .ماژول يا فرم به زيرپوشه اضافه مي شود (شكل .)11-2
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شكل  11-2منوي كليك راست

براي حذف ماژول از فايل پروژه ،مي توانيد با کليک راست روي آن و انتخاب گزينه  Removeاز منوي
ظاهرشده آن را حذف کنيد.
 11-1-2پنجره كد
اجزاي پنجره کد عبارتند از :ناحيه ورود کد اصلي و کادرهاي بازشو  Object Listو  .Procedure Listيكي از
پنجره هاي ليست را انتخاب کنيد ،در باالي پنجره کد ،کادر بازشو  Object Listقرار دارد که ليست تمام اشياي
قابل استفاده براي آن ماژول را ارائه ميدهد و کادر بازشوي  Procedureبا توجه به  Objectانتخاب شده تغيير
ميکند که معموالً براي اعمال يک رويداد 1به اشيا استفاده ميشود.

شكل  11-3اجزاي پنجره كد
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 11-1-3پنجره فرم
تاکنون در نرم افزارهاي مختلف کادرهاي محاوره بسياري ديده ايد .هر کادرمحاوره يک  Formاست .فرم يک
قاب خالي است که مي توانيد دکمه ،کادر متن ،گروه ها ،ليست ها ،برچسبها و ساير کنترل ها را روي آن قرار
دهيد .براي باز کردن پنجره فرم ،از منوي  Insertگزينه  UserFormرا انتخاب کنيد (شكل  .)11-4با ايجاد يک
فرم ،جعبه ابزار آن نيز نمايش مي يابد؛ بنابراين مي توانيد کنترل دلخواه را از جعبه ابزار انتخاب کرده و سپس
آن را در پنجره فرم درگ کنيد.

شكل  11-4پنجره فرم و جعبه ابزار آن

VBA Recorder 11-2
سريعترين راه يادگيري نحوه برنامهنويسي  CorelDRAWيا هر برنامه داراي  VBAبراي هر برنامهنويس
جديد ،ضبط چند عمل با استفاده از  VBA Recorderو بررسي کد حاصل مي باشد VBA Recorder .در
هنگام ضبط ،اعمال شما را به کد VBAتبديل ميکند.
براي فعال کردن  VB Recorderاز منوي  Toolsگزينه  Visual Basic/Recordو براي اتمام ضبط از منوي
 Toolsگزينه  Visual Basic/Stopرا انتخاب کنيد.
روش بهتر براي انجام اين کار استفاده از نوار ابزار  Visual Basic for Applicationاست (شكل  .)11-5براي
باز کردن اين نوار ابزار ،از منوي  Windowگزينه Toolbars/Visual Basic for Applicationرا انتخاب کنيد.

شكل  11-5نوار ابزار Visual Basic for Application
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 11-2-1ضبط ماكرو
براي ضبط ماکرو از نوار ابزار  Visual Basic for Applicationدکمه  Recordsرا انتخاب کنيد تا کادرمحاوره
 Save Macroباز شود (شكل .)11-6

شكل  11-6كادرمحاوره ذخيره ماكرو

به طور پيش فرض ماکرو در سند فعال ذخيره خواهد شد ،به اين معني که فقط در زمان باز بودن آن سند،
قابل استفاده است.
نكته :اگر مي خواهيد ماكرو هميشه در دسترس باشد ،آن را داخل يك
فايل پروژه  GMSذخيره كنيد.
نكته :اعمال قابل قبول شامل ايجاد اشكال ،انتقال اشكال و تغيير
ويژگيهاي شكل ميشود.
به مثال زير توجه کنيد:
مثال :11-1
يک ماکرو ايجاد کنيد که بتواند يک مستطيل رسم کرده و آنرا با رنگ دلخواه پر کند.
 -1دکمه ضبط ماکرو را کليک کنيد و سپس نام ماکرو را  Mymacroقراردهيد.
 -2يک مستطيل رسم کنيد.
 -3داخل مستطيل را با رنگ دلخواه پر کنيد.
 -4روي دکمه  Stopکليک کنيد.
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در هنگام ضبط ماکرو بايد از کارهاي اضافي در  CorelDRAWخودداري کنيد.
نكته :اگر اعمال انجام شده را لغو كنيد ،اين فرمان ضبط نخواهد شد.
توجه بعضي از اعمال مانند تغيير بزرگنمايي سند و ويرايش متن ضبط نمي شوند؛ اعمال انجام شدهاي
که قابل ضبط نيستند ،ميتوان کدنويسي کرد.
 11-2-2ذخيره ماكرو از ﻃريﻖ Undo Docker

روش ديگر ذخيره ماکروها از طريق  Undo Dockerاست .براي باز کردن اين پالت به يكي از اين روشها
عمل کنيد:
 -1از منوي  Toolsگزينه  Undo Dockerرا انتخاب کنيد.
 -2از منوي  Windowگزينه  Dockers/Undo Dockerرا انتخاب کنيد (شكل .)11-7

شكل  11-7پالت  Undoپﺲ از رسﻢ و پركردن مستطيل

ليست  Undoاعمــال شده را نشان ميدهد( .آخــرين عملي که انجام داده ايد با رنگ روشن نمـــايش داده
مي شود و عملي است که در صورت انتخاب گزينه  Undoلغو مي شود .با اجراي فرمان Edit/Repeat
عضو داراي رنگ روشن تكرار خواهدشد؛ البته درصورتيکه قابل تكرار باشد ).اگر بر روي هر يک
از اعمال داخل پالت Undoکليک کنيد؛ اعمال بين آن و عمل آخر ،تكرار يا لغو ميشود.
باعث ميشود ليست فرامين بين فرمان اول و فرمان انتخاب شده
کليک روي دکمه Save List
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در يک ماکرو  VBAذخيره شود ،بنابراين کادرمحاوره  Save Macroباز مي شود.
باعث حذف عناصر ليست هاي Undoو Redoميشود.
کليک روي دکمه Clear Undo List
نكته :اگر ليست  Undoرا پاك كنيد ،ديگر قادر به لغو هيچ كدام از
اعمال انجام شده در CorelDRAWنخواهيد بود.
چنانچه مي خواهيد ليست  Undoرا به صورت يک ماکرو ذخيره کنيد ،بهتر است برخي از اعمال ليست را
قبل از ذخيره ماکرو پاك کنيد زيرا به اين طريق اعمالي را که نمي خواهيد در ماکرو وجود داشته باشند ،حذف
ميشوند.اگر عمل انجام شدهاي را از ليست  Undoانتخاب کنيد و کليد  Deleteرا فشار دهيد ،از گزينه انتخاب
شده تا انتهاي ليست (آخرين عمل انجام شده) حذف ميشوند.
تمرين  :11-1دو ماكرو با خصوصيات زير ايجاد كنيد:
الف -ماکرويي به نام  Drawcircleکه يک دايره رسم مي کند.
ب -ماکرويي به نام  Mycolorبهطوريکه ضخامت خط دور دايره ،0/5
رنگ خط دور قرمز و رنگ داخل دايره آبي باشد (شكل .)11-8
شكل 11-8

 11-2-3پخش ماكرو
براي پخش يک ماکروي ضبط شده يا هر ماکروي ديگري که خودتان نوشته ايد ،مي توانيد:
 -1روي دکمه  Runموجود در نوار ابزار  Visual Basic for Applicationکليک کنيد.
 -2از منوي  Toolsگزينه  Visual Basic/Playرا انتخاب نماييد.
بعد از آن ،کادر محاوره  Visual Basic for Application Macroباز مي شود که از داخل آن مي توانيد ماکروي
موردنظر را براي اجرا انتخاب کنيد.
اگر معموالً از ماکرو استفاده مي کنيد ،بهتر است به آن يک دکمه نوار ابزار ،يک منو يا يک کليد ميانبر
 CorelDRAWاختصاص دهيد .انجام اين کار ،ماکروها را در دسترس قرار مي دهد.
 11-2-4ويرايش ماكرو
مي توانيد ماکروها را از ابتدا بنويسيد يا ماکرويي را که ضبط کرده ايد ،تغيير دهيد؛ بنابراين به کدي که در مثال
قبل ضبط کرده ايد ،توجه کنيد.
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 -1پنجره VBA Editorرا بازکنيد.
 -2پنجره  ProjectEditorرا بازکرده و در پروژه  VBAProjectگزينه  Modules/RecordedMacrosرا
انتخابکنيد.
چنانچه چند سند همزمان باز هستند بايد داخل هر يک از VBAProjectها را مشاهده کنيد تا گزينه Modules
موردنظر را بيابيد ،سپس روي RecordedMacrosدابل کليک کنيد تا پنجره کد بازشود (شكل .)11-9

شكل  11-9پنجره VBA Editor

• کاراکترهاي آبي رنگ ،کلمات رزرو شده و مختص  VBAهستند.
• حروف سبز رنگ ،توضيح يا مالحظات هستند VBA .بهطورکامل از اين حروف صرف نظر ميکند.
• حروف قرمز رنگ ،داراي خطاي دستوري هستند.
• ساير حروف به رنگ مشكي هستند.
• ماکروها با کلمه  Subشروع و با  End Subپايان مي يابند.
• متغيرها قبل از استفاده تعريف مي شوند.
مثال:11 -2
ماکروي  Mymacroرا ويرايش کنيد (شكل .)11-9
 -1در ماکروي  Mymacroدو خط مهم ( Outlineخط دور شئ) و ( Fillپرکننده) وجود دارد .با استفاده از تابع
 ApplyFountainFill CreateCMYKColorيک رنگ  CMYKبراي پرکننده تعيين شده است.
 -2تابع  CreateCMYKColorيک تـابع سراسري در  CorelDRAWاست و تـابع Outline .SetProperties
براي خط دور شئ مورد استفاده قرار ميگيرد که ابتدا ضخامت خط و سبک خط را تنظيم کرده و سپس
رنگ را مشخص مي کند.
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 -3حال خصوصيات مربوط به Outlineرا به دلخواه تغيير دهيد.

)s1.Outline.SetProperties 0.2, OutlineStyles (1) ,CreateCMYKColor (100, 100, 0, 0

 -4براي اجراي اين ماکرو روي دکمه  Runکليک کنيد.
 -5مجددا ً به  CorelDRAWبازگرديد و تغييرات را مشاهده کنيد
(شكل .)11-10

شكل 11-10

تمرين :11-2ماکروي  Mycolorرا در تمرين قبل طوري ويرايش
کنيد که شكل  11-11حاصل شود.
شكل 11-11

 11-3كار با  Helpبخش VBA
براي استفاده از  Helpميتوانيد در پنجره کد کليک راست نموده و از منوي ظاهر شده گزينه  Quick Infoرا انتخاب
کنيد .براي اين منظور اگر در مثال اول (ماکروي )Mymacroروي متد Rectangleکليک راست کرده و از منوي ظاهر
شده Quick Infoرا انتخاب کنيد ،تعريف متد  Create Rectangleنمايش داده مي شود (شكل .)11-12

شكل 11-12

 11-4ماكروهاي استاندارد

براي دسترسي به ماکروهاي استاندارد از کادر محاوره  Object Browserدر  VBA Editorاستفاده کنيد.
براي بازکردن پنجره  Object Browserبه طريق زير عمل کنيد:
 -1از منوي  Viewدر  VBA Editorگزينه  Object Browserرا انتخاب کنيد.
 -2کليد  F2را فشار دهيد.
را برگزينيد.
 -3از نوار ابزار استاندارد ،دکمه Object Browser
کادرمحاوره  Object Browserحاوي دو ستون است .ستون  Classدر سمت چپ واقع است .هر  Classشامل
تعدادي عناصر است که در سمت راست کادرمحاوره در ستون  Memberليست شدهاند (شكل  .)11-13براي
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دسترسي به ماکروي استاندارد ،ابتدا  Classموردنظر را از سمت چپ کادرمحاوره  Object Browserانتخاب
کنيد ،سپس از ليست فرمان هاي سمت راست ،عنصر موردنظر را يافته و کليد  F1را فشار دهيد.از اين طريق

ماکروي فرمان موردنظر در پنجره  Helpنمايش داده مي شود.

شكل  11-13كادرمحاوره Object Browser

مثال :11-3
از طريق کادر محاوره  Object Browserکليد ميانبر و کد ماکروي  To Fit Pageرا بيابيد.
 -1از سمت چپ کادر محاوره  ،Object Browserگزينه  Active Viewرا انتخاب کنيد.
 -2از سمت راست ،گزينه  To Fit Pageرا انتخاب کنيد.
 -3کليد  F1را فشار دهيد.
 -4به پنجــــره  Helpدقت کنيد .کليـد ترکيبي  Shift+F4را فشار دهيد تا کد ماکروي آن به صورت زير
نمايش يابد (شكل .)11-14

شكل 11-14كد ماكروي To Fit Page

تمرين :11-3متدهاي  Zoom Inو  Zoom Outرا از کتابخانه  VBAبيابيد و کد آن ها را نمايش دهيد.
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واژهنامه
ويرايشگر
عضو
ماژول
اجرا کردن
راهنمايي سريع و مختصر
ضبط کردن
اجرا کردن
متوقف کردن

Editor
Member
Module
Play
Quick Info
Record
Run
Stop

خالصه مطالب
• با استفاده از  VBAميتوانيد برنامه هايي کوتاه و چندخطي براي اجراي کارهاي ساده ثبت کنيد.
• با استفاده از  VBA Recorderمي توانيد اعمال موردنظر را ضبط کنيد.
• اعمالي را که قابل ضبط نيستند ،مي توان به صورت دستي برنامهنويسي کرد.
• از طريق  UndoDockerمي توان ليست هاي Undoرا به صورت ماکرو ذخيره نمود.
• براي دسترســـي به ماکروهاي استــاندارد از پنجره  Object Browserدر  VBA Editorاستفاده
ميشود.
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آزمون نظري
-1كليد تركيبي دسترسي به پنجره  VBA Editorكدام گزينه است؟
ج Ctrl+F11 -
ب Alt+F11 -
الف Shift+F11 -
-2كدام گزينه جزء امكانات پنجره كد نيست؟
ب -كادر بازشو Object List
الف -ناحيه ورود كد اصلي
د -جعبه ابزار
ج -كادر بازشو Procedure List
 -3كدام يك از اعمال زير قابل ضبط است؟
الف -تغيير بزرگنمايي

دCtrl+R-

ب -ويرايش متن

ج -تغيير رنگ خط دور شئ
 -4با كدام دكمه در  Undo Dockerميتوانيد فرمان هاي انجام شده را به صورت يك ماكرو
ذخيره كنيد؟
الف-

د -ترسيم خط با ابزار Freehand

ج-

ب-

د-

 -5در پنجره كد ،كلمات رزرو شده به چه رنگي ديده ميشوند؟
د -سياه
ج -آبي
ب -قرمز
الف -سبز
 -6در زمان ويرايش كد ماكرو ،با كدام گزينه مي توان به فرمول نوشتاري يك دستورالعمل پي برد؟
دRemove -
جRecord -
بInsert -
الفQuick Info -
عباراتمتناسب:
 -7گزينه معادل سمت راست را از ستون سمت چپ برگزينيد.
الف -نام ماكرو
ب -پروژهاي كه مي خواهيد ماكرو را در آن ذخيره كنيد.
ج -توضيحات
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 -8روﺵ هاي دسترسي به پنجره  VBA Editorرا بنويسيد.
 -9چگونه فرم هاي جديد را در  VBA Editorايجاد مي كنيد؟

 -10در  VBA Editorبراي دسترسي به ماكروهاي استاندارد از كدام پنجره استﻔاده مي كنيد؟

آزمون عملي
 -1با بهكارگيري پالت  Undo Dockerاز رسﻢ يك چندضلعي و سﭙﺲ پركردن آن يك ماكرو به نام
 Test1ايجاد كنيد.
 -2ماكروي  Test1را ﻃوري ويرايش كنيد كه رنﮓ پركننده تغيير كند.
 -3از ﻃريﻖ كادر محــاوره  Rectangle (Class) Object Browserو) Set Radius(Memberرا نشان
دهيد.
 -4تحقيﻖ كنيد كه چگونه ميتوان به يك ماكروي ضبط شده كليد ميانبر اختصاﺹ داد؟
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ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﺭ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ

پس از مطالعه اين واحد كار از
فراگير انتظار ميرود كه:

ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲﻣﺮﻭﺭ
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎﻱﻭﺏ

 -1از نوار ابزار  Internetبراي تعريف اشياي
وب استفاده كند.
 -2بتواند دكمه وب را ايجاد و آن را ويرايش
كند.
 -3بتواند هر شﺊ را به آدرﺱ اينترنتي تﺒديل
كند.

زمان (ساعت)

نظري
2

 -4فرمتهاي سازگار با وب را بشناسد.

عملي

 -5متن را به درستي در صفحه وب منتشر كند.

4

 -6بتواند تنظيمات  Backgroundصفحه وب
را انجام دهد.
 -7ابعاد صفحه وب را تنظيم كند.
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كليات

امروزه نرمافزارهاي گرافيكي بسياري براي طراحي صفحات وب وجود دارد .بعضي از اين نرمافزارها بهطور
تخصصي به اين موضوع پرداختهاند اما نرمافزارهايي مانند  CorelDRAWبه عنوان يک نرمافزار جانبي و فقط
براي طراحي گرافيک محيط صفحات وب مورد استفاده قرار ميگيرند.
 12-1طراحي صفحات وب در CorelDRAW
نرمافزار  ،CorelDRAWابزارهاي متنوعي براي ايجاد گرافيک وب و صفحات وب در اختيار شما قرار ميدهد.
در اين واحدكار درباره اين ابزارها ،امكانات اتصال به وب ،طراحي صفحات وب و اجزاي آن صحبت خواهيم كرد.
 12-1-1نوارابزار Internet

با كليک راست روي محيط خاكستري نرمافزار ،از منوي بازشده نوار ابزار  Internetرا انتخاب كنيد تا اين
نوار در محيط نرمافزار ظاهر شود .ابزارهاي الزم براي طراحي وب در نرمافزار  CorelDRAWدر نوار ابزار
 Internetقرار دارند .با استفاده از اين نوار ابزار ميتوانيد اشياي انتخاب شده را به عنوان اشياي وب تعريف
كنيد (شكل .)12-1
شکل 12-1نمايش نوار ابزار Internet

 12-1-2ايجاد  Rolloverدر طراحي دكمههاي وب
يكي از مهمترين بخشهاي يک صفحه وب ،وجود دكمههاي وب ميباشد .به كمک اين دكمهها كه به
 Rolloverمعروف هستند اين امكان براي شما به وجود ميآيد كه در يک صفحه وب ،گشت و گذار كنيد .در
نرمافزار  ،CorelDRAWتقريب ًا هر شئ را ميتوان به يک  Rolloverتبديل كرد.
ايجاد يك دكمه وب توسط نوار ابزار Internet

به مثال زير توجه كنيد.
 -1ابتدا يک دايره رسم و آن را با يک رنگ پر كنيد.
 -2روي دكمه  ) ( Create Rolloverاز نوار ابزار  Internetكليک كنيد تا شئ به يک دكمه وب
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( )Rolloverتبديل شود.
 -3دكمه  ) ( Edit Rolloverفعال ميشود ،روي آن كليک كنيد تا بتوانيد دكمه وب را ويرايش كنيد.
با انتخاب اين گزينه در نوار ابزار  Internetكادر بازشو  Active Rollover Stateفعال ميشود .در پايين محيط
نرمافزار اين گزينهها مشاهده ميشوند (شكل .)12-2در كادر بازشو  ،Active Rollover Stateگزينه پيشفرض
حالت  NORMALميباشد .اين حالت وضعيت ثابت يک دكمه را نشان ميدهد يعني زماني كه توسط اشارهگر
ماوس روي آن قرار نگرفته باشيد.

شکل  12-2نمايش گزينههاي  OVER ، NORMALوDOWN

حال گزينه  OVERرا انتخاب كنيد .رنگ دايره را تغيير دهيد (رنگ ،خط دور و غيره).
اين حالت نمايشگر زماني است كه اشارهگر ماوس از روي دكمه وب ميگذرد .سپس گزينه DOWN
را انتخاب كنيد و مجددا ً در دايره تغييرات متفاوتي ايجاد كنيد ،اين حالت نمايشگر زماني است كه
توسط اشارهگر ماوس روي دكمه وب كليک ميكنيد .در پايان روي دكمه Finish Editing Rollover
( ) از نوار ابزار  Internetيا در پايين صفحه روي گزينه  Finish Editing Objectكليک كنيد تا
مراحل ساخت يک دكمه وب ( )Rolloverبه پايان رسد (شكل.)12-3

شکل  12-3نمايش دكمههاي Rollovers

339

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
نام استاندارد :كاربر CorelDRAW
شماره -15/8:ف ،هـ

براي پيشنمايش دكمه وبي كه ساختهايد ،روي دكمه  ) ( Live Preview of Rolloversكليک كنيد .حال
اگر اشارهگر ماوس را روي دكمه وب طراحي شده ببريد ،مشاهده ميكنيد كه حالت يک دكمه وب در صفحه
وب را دارد ،روي آن كليک كنيد و هر سه حالت  OVER ،NORMALو  DOWNرا بررسي كنيد .پس از
بررسي وضعيت دكمه ،مجددا ً روي گزينه  Live Preview of Rolloverكليک كنيد تا غيرفعال شود و به محيط
طراحي بازگرديد.
دكمه Edit Rollover

با انتخاب اين دكمه در نوار ابزار  Internetميتوانيد دوباره به محيط ويرايش دكمه وب بازگرديد و دكمه وب
طراحي شده را مورد ويـرايش قرار دهيد و همچنيـــن با انتخاب دكمه Extract all Objects from Rollover
( ) ،اشياي تشكيلدهنده يک دكمه وب ،از هم جدا شده و از حالت دكمه وب خارج ميشوند .حال به
بررسي گزينههاي ديگر در نوار ابزار  Internetميپردازيم.
گزينه Duplicates State

اين گزينه زماني فعال ميشود كه شما يكي از اشيا را در حالتهاي  OVERيا  DOWNحذف كرده باشيد
(در هنگام ويرايش دكمه وب) .در اين حالت ميتوانيد با قرار گرفتن در حالت  NORMALتوسط گزينه
 ،Duplicates Stateيک كپي از شئ موجود در حالت  NORMALبگيريد كه با كليک روي اين گزينه بهطور
خودكار شئ موردنظر در حالت  OVERيا  DOWNكپي ميشود.
 12-1-3كاربرد اشيا در وب
در نوار ابزار  Internetدر كادر بازشوي  Behaviorسه گزينه وجود دارد كه ميتوانيد رفتار يک شئ انتخاب
شده را به عنوان يک شئ وب به يک آدرس  ،URLمسيرياب اينترنتي ( )Bookmarkو همچنين صدا ()Sound
اختصاص دهيد (شكل.)12-4

شکل  12-4كادر بازشو Behavior
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عملکرد گزينه URL

با استفاده از اين گزينه هر شئ را به يک آدرس اينترنتي تبديل كنيد؛ به عنوان مثال ميتوانيد در كادر Internet

 ،Addressآدرس خود  CorelDRAWرا وارد كنيد (.)http://www.corel.com

عملکرد گزينه محلياب ()Bookmark
انتخاب اين گزينه به يک شئ امكان ميدهد تا به كاربر اجازه دهد بين صفحات وب جابهجا شود .به عنوان
مثال ،كاربر بتواند از هر صفحهاي به صفحه اول بازگردد؛ به مثال بعد توجه كنيد.
يک شئ را در حالت انتخاب قرار دهيد.
گزينه  Bookmarkرا از ليست  Behaviorانتخاب كنيد ،حال در كادر  Internet Bookmarkمتن توصيفي مانند
 Go to name pageرا وارد كنيد و كليد  Enterرا فشار دهيد .يک عالمت تأييد در كنار گزينه  Bookmarkفعال
ميشود .حال با كليک روي دكمه موردنظر به صفحه تأييد شده منتقل ميشويد.
عملکرد گزينه صدا ()Sound
با استفاده از گزينه  Soundدر ليست  Behaviorميتوانيد به دكمه وب ،صدا اضافه كنيد .به مثال زير توجه
كنيد:
يک دكمه وب ايجاد كنيد:
 -1از ليست  Active Rollover Stateيكي از حالتهاي  Overو  Downرا انتخاب كنيد.
 -2از ليست  ،Behaviorگزينه  Soundرا انتخاب كنيد ،كادر  Add Behaviorو دكمه Sound
 Fileفعال ميشوند .توسط دكمه  Sound Fileيک سند صوتي را انتخاب كنيد .با انتخاب يک سند
صوتي ،آدرس آن در كادر  Add Behaviorوارد شده و يک عالمت تأييد در كنار  Soundدر ليست
 Behaviorظاهر ميشود ،با كليک روي دكمه صدا پخش ميشود.

 12-1-4زبانه اينترنت در پالت Object Properties

براي دسترسي به پالت  ،Object Propertiesمسير  Window/Dockers/Propertiesرا انتخاب كنيد ،همچنين
ميتوانيد با كليک راست روي هر شئ و انتخاب گزينه  Propertiesاز منوي باز شده به اين پالت دسترسي پيدا
كنيد .از پالت  ،Object Propertiesزبانه اينترنت را انتخاب كنيد (شكل  .)12-5ميتوانيد به جاي نوار ابزار از
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اين زبانه استفاده كنيد.

شکل  12-5پالت Object Properties

 12-1-5فرمتهاي سازگار در وب
همانطوركه ميدانيد تصاوير نقش بسزايي در طراحي صفحات وب دارند .از طرفي استفاده از تصاوير در
صفحات وب مشخصات خاص خود را دارد و بايد سازگار با محيط وب باشد و به راحتي در هر مرورگر
صفحات وب قابل نمايش باشد.
به همين دليل استفاده از تصاوير در طراحي صفحات وب محدود به فرمتهاي خاصي مانند  jpeg ،gifو png
ميباشد .براي اطمينان از نمايش صحيح تصاوير نقشه بيتي در طراحي صفحات وب در نرمافزار CorelDRAW
ميتوانيد از مسير  ،File/Publish To The Webگزينه  Web Image Optimizerرا انتخاب كنيد .در كادرمحاوره
باز شده ،ميتوانيد شئ انتخاب شده را با فرمتهاي رايج در طراحي صفحات وب ،تنظيم و ذخيره كنيد.

شکل 12-6
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همچنين با انتخاب گزينه  HTMLاز همان مسير و باز شدن كادرمحاوره  Publish To The Webو با انتخاب
زبانه  ،Imagesتصاوير و اشياي مورد استفاده براي صفحات وب خود را تنظيم كنيد .با كليک روي گزينه
 ،Optionsكادرمحاوره  Optionsظاهر ميشود و ميتوانيد تنظيمات تصاوير  jpeg، gifو  pngرا از حالت
پيشفرض تغيير دهيد.

شکل  12-7كادرمحاوره Options

 12-1-6ايجاد متن سازگار با وب
براي استفاده از متن در طراحي صفحات وب مانند تصاوير ،محدوديتهايي وجود دارد كه بايد براي نمايش
بدون نقص متن در مرورگرها اين محدوديتها رعايت شود ،مانند سايز فونت ،نوع فونت و جلوههاي
رايج در فونتها كه همگي بايد از استانداردهاي مرورگرهاي وب استفاده شود؛ در غير اين صورت امكان
دارد متن استفاده شده در مرورگرها به طور صحيح نمايش داده نشود .با استفاده از فرمان Make Text Web
 Compatibleاز منوي  ،Textاين مشكل برطرف ميشود و متن به طور صحيح در مرورگرهاي وب نمايش
داده ميشود (شكل .)12-8
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شکل  12-8فرمان Make Text Web Compatibleدر منوي Text
همچنين با استفاده از تنظيمات پيشفرض براي استفاده از متن ،از كادرمحاوره  Optionsزير شاخه Document/

 ،Publish To The Webگزينه  Textرا انتخاب كنيد.
گزينه  Export HTML compatible text as textكه بهطور پيشفرض انتخاب شده براي انتشار درست متن در
صفحات وب استفاده ميشود CorelDRAW.تعيين ميكند كه متن استفاده شده به شكل متن باقي بماند يا به شكل
تصوير صادر شود (شكل.)12-9

شکل  12-9گزينه Export HTML compatible text as text
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در صورت امكان  CorelDRAWمتن را به عنوان يک متن  HTMLصادر ميكند و اگر متن حاوي تصوير و
موردي باشد كه  CorelDRAWنتواند با آن سازگار شود ،آن را به يک تصوير تبديل ميكند.
با انتخاب گزينه  ،Export all text as imagesتمامي متن به تصاوير نقشه بيتي تبديل ميشود.با انتخاب اين
گزينه مطمئن خواهيد شد كه ديگر در متن استفاده شده تغييري ايجاد نخواهد شد اما امكان دارد حجم صفحه
وب شما افزايش يابد.
 12-1-7ايجاد پسزمينه براي صفحههاي وب
درصورتيكه در طراحي صفحه وب ،براي رنگ پسزمينه ( )Backgroundرنگي بجز رنگ سفيد انتخاب
كردهايد بايد رنگ پسزمينه سازگار با محيط وب يا مرورگرها باشد .براي تنظيم پسزمينه براي يک صفحه
وب از كادرمحاوره  ،Optionsگزينه  Pageو سپس زيرشاخه  Backgroundرا انتخاب كنيد .حال ميتوانيد
با استفاده از دكمه راديويي  Solidيک رنگ براي پسزمينه و با استفاده از دكمه راديويي  Bitmapيک تصوير
نقشه بيتي براي پسزمينه انتخاب كنيد .در صورت انتخاب گزينه  ،Bitmapگزينههاي  Sourceو Bitmap
 Sizeفعال ميشوند كه ميتوانيد تنظيمات تصوير نقشه بيتي انتخاب شده را تغيير دهيد تا آماده براي انتشار در
صفحات وب باشد.همچنين با استفاده از فرمان ( Web Image Optimizerدر مباحث قبل توضيح داده شد)
ميتوانيد تصوير و رنگ انتخاب شده براي پسزمينه را به منظور انتشار صفحه وب تنظيم و سپس ذخيره كنيد
(شكل .)12-10

شکل  12-10گزينه  Backgroundاز كادرمحاوره Options
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 12-1-8تنظيم ابعاد صفحه وب
براي ايجاد يک صفحه وب مناسب بهطوري كه پس از انتشار در وب بدون هيچگونه نقصي به نمايش درآيد،
بايد ابعاد صفحه خود را در نرمافزار  CorelDRAWبهطور صحيح تنظيم كنيد.

براي ايجاد يک صفحه وب بايد از واحد اندازهگيري  pixelsاز ليست  Unitsدر نوار ويژگيها استفاده كنيد و
اندازه صفحه را با توجه به نمايشگرهاي رايج تعيين كنيد .امروزه از ابعاد  1024×768بيشتر استفاده ميشود.
همچنين در انتشار صفحه وب بايد در تنظيمات  ،Publish To T he Webمشخص كنيد كه صفحه وب طراحي
شده با هر مرورگري سازگار شود (شكل .)12-11

شکل  12-11كادرمحاوره Publish To The Web
 12-1-9كادرمحاوره Publish To The Web

برخي از تنظيمات كادرمحاوره  Publish To The Webدر مباحث پيشين توضيح داده شد .براي دسترسي به
اين كادرمحاوره ،مسير  File/Publish To The Webرا كه داراي سه فرمان است ،انتخاب كنيد.
فرمان HTML

با انتخاب فرمان  HTMLكادرمحاوره  Publish To The Webباز ميشود كه داراي زبانههايي به اين شرح
ميباشد:
 :General-1براي تنظيم گزينههايي مانند مسير تصاوير و غيره استفاده ميشود .انتخاب گزينه پيشفرض
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 HTML Layout Methodبهترين گزينه براي انتشار صفحه وب شما است.

 :Details -2حاوي اطالعاتي در مورد آنچه براي انتشار صفحه وب خود استفاده كردهايد ،ميباشد و
قابل ويرايش است.
 :Images -3از اين زبانه براي تنظيم تصاوير استفاده شده در صفحه وب طراحي شده استفاده كنيد.
 :Advanced -4اين زبانه را بهطور پيشفرض بپذيريد و تغييري در آن ايجاد نكنيد.
 :Summary -5اطالعاتي درباره اندازه و چگونگي بارگذاري صفحه وب با سرعتهاي مختلف مودم
سيستم ارائه ميدهد.
 :No Issues -6اين زبانه مشكالت احتمالي در انتشار صفحه وب را نمايش ميدهد كه بيشتر در موارد
مدل رنگي استفاده شده ،سازگاري متن در صفحه وب ،ابعاد تصاوير و غيره ميباشد.
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فعال
پيشرفته
پس زمينه
رفتار
انتشار
قرارگرفتن اشارهگر ماوس روي يک نقطه
صدا
وضعيت
خالصه

واژهنامه

Active
Advanced
Background
Behavior
Publish
Rollover
Sound
State
Summary

خالصه مطالب

• با كليک راست روي نوارها و انتخاب  Internetاز منوي بازشده ،نوار ابزار  Internetدر محيط
نرمافزار ظاهر مي شود.
• براي تبديل شئ انتخاب شده به يک دكمه وب ( ،)Rolloverروي گزينه  Create Rolloverاز نوار
ابزار  Internetكليک كنيد.
• براي تغيير وضعيت دكمه وب مي توانيد از حالت هاي OVER ، NORMALو  DOWNاستفاده
كنيد.
• از كادر بازشو  Behaviorميتوانيد رفتار يک شئ انتخاب شده را به عنوان يک شئ وب به يک
آدرس  ،URLمحلياب اينترنتي ( )Bookmarkو همچنين صدا ( )Soundاختصاص دهيد.
• فرمتهاي تصاوير سازگار با وب  jpeg ،gifو  pngميباشد.
• با فرمان  Make Text Web Compatibleمي توانيد متن را در طراحي صفحات وب به كار بريد.
• براي تنظيم پسزمينه براي يک صفحه وب از كادرمحاوره  ،Optionsگزينه  Pageو سپس از
زيرشاخه آن  Backgroundرا انتخاب كنيد.
• براي ايجاد يک صفحه وب بايد از واحد اندازهگيري  pixelsاستفاده كنيد و اندازه صفحه را با توجه
به نمايشگرهاي رايج تعيين كنيد.
• فرمان  ،Publish To The Webبراي انتشار سند طراحي شده در صفحه وب به كار مي رود.
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آزمون نظري
 -1براي ايجاد يك دكمه وب كدام گزينه را انتخاب مي كنيد؟
بEdit Rollover -
الفActive Rollover State -
دRollover -
جCreate Rollover -
 -2با كدام گزينه مي توانيد شيئي را كه در حالت هاي  OVERو  DOWNميباشد ،حذف يا
كپي كنيد؟
بExtract all objects form -
الفDuplicates State -
دCreate Rollover -
جActive Rollover State -
 -3كدام گزينه جزء فرمت هاي سازگار وب نيست؟
دtif -
جgif -
بjpeg -
الفpng -
-4با كدام فرمان مي توان يك متن سازگار با وب ايجاد كرد؟
الفConvert to Curves -

بMake text web compatible -

ج Export HTML compatible text as text -د -هر سه گزينه
 -5در تنظيمات صفحه وب ،كدام گزينه امکان پذير نيست؟
ب -ايجاد پس زمينه
الف -تنظيم ابعاد صفحه
د -تبديل متن به منحني
ج -تنظيم واحد اندازه گيري به ميليمتر
 -6براي انتشار صفحه وب ،كدام گزينه را تنظيم مي كنيد؟
بWeb Image Optimizer -
الفPublish to the web -
دExport All Text as Image -
جDocument Publish to the web -
 -7در فرمان  HTMLكاربرد زبانه  Summeryچيست؟
الف -مشكالت احتمالي در انتشار صفحه وب را نشان مي دهد.
ب -حاوي اطالعاتي درباره اندازه صفحه وب است.
ج -براي تنظيم تصاوير استفاده شده در وب به كار مي رود.
د -حاوي موارد استفاده شده براي انتشار صفحه وب است.
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عﺒاراتمتناسب:
 -8گزينه معادﻝ سمت راست را از ستون سمت چﭗ انتخاب كنيد.
الف -اشياي تشكيلدهنده دكمه وب از هم جدا مي شوند.
ب -پيش نمايش دكمه وب ساخته شده را نمايش مي دهد.
ج -اشاره گر ماوس روي دكمه قرار مي گيرد.
د -اشاره گر ماوس روي دكمه كليک ميكند.

1- OVER
2- DOWN
3- NORMAL
4- Export all objects from
5- Live Preview of Rollover

 -9سه حالتي را كه در كادر بازشوي  Behaviorوجود دارد ،نام بﺒريد.
 -10گزينه  Export all text as imagesمتن را به  .................تﺒديل مي كند و حجم فايل ...................
مييابد.

آزمون عملي
 -1يك طراحي وب براي هنرستان خود انجام دهيد.
• از رنگهاي مناسب يک رشته تحصيلي براي طراحي صفحه وب خود استفاده كنيد.
• از اشكال ساده براي طراحي استفاده كنيد.
• از چهار دكمه  Rolloverاستفاده كنيد.
• تصويري از هنرستان خود را در باالي صفحه وب قرار دهيد.
•لوگو هنرستان خود را رسم كنيد ،سپس در صفحه وب طراحي شده استفاده كنيد.
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ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﺭ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ

پﺲ از مطالعه اين واﺣد كار از
فراگير انتظار ميرود كه:

ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲﭼﺎپ
ﻳﻚ ﺳﻨﺪ

 -1سند ﻃراﺣي شده را براي پرينت يا چاپ
آماده كند.
 -2از گزينهها و تنظيمات كادرمحاوره ،Print
به درستي استفاده كند.
 -3تنظيمات صفحه آرايي را انجام دهد.
 -4تنظيمات رنگ را براي چاپ انجام دهد.

زمان (ساعت)

نظري
2

عملي

 -5از ﻃــــريﻖ پنجـــره Print Preview

تنظيمات پرينت را انجام دهد.

4
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كليات

يك پروژه چاپي از سه مرحله تشكيل شده است:
 -1بخش طراحي
 -2بخش ليتوگرافي
 -3بخش چاپ
اين سه مرحله به نوعي به يكديگر مرتبط هستند و اگر در يكي از بخشها اشكالي ايجاد شود ،روند چاپ
متوقف ميشود .در روند چاپ يكي از اقالمي كه موردنياز است ،كاغذ ميباشد .كاغذها امروزه با تنوع بسيار
و قيمتهاي گران براي كار چاپ مورد استفاده قرار ميگيرند و اگر به هر دليلي چاپ يك پروژه اشتباه يا
كار خراب شود ،عم ً
ال كاغذ مصرفي از بين ميرود و ديگر قابل استفاده نيست و اين كار هزينه بااليي را به
سفارشدهنده كار تحميل ميكند .چاپ يك كار گرافيكي از اهميت بااليي برخوردار است و شما به عنوان
يك كاربر بايد توانايي و شناخت الزم براي اين پروسه را داشته باشيد تا يك سند گرافيكي را بدون مشكل
براي چاپ آماده كنيد.
در اين واحدكار به چاپ و مسائل پيرامون آن ميپردازيم.
نرمافزار  ،CorelDRAWامكانات بسيار كاملي براي چاپ يك سند در اختيار شما قرار ميدهد اما پس از
آشنايي با اين محيط ،پيخواهيد برد كه نرمافزار  CorelDRAWبا قابليتهاي چاپي كه در اختيار شما قرار
ميدهد ،نسبت به ساير برنامههاي گرافيكي قدرتمندتر است.

 13-1چاپ يك سند

سادهترين روش چاپ يك سند به اين شرح است:
پس از پايان كار طراحي ،فرمان  Printرا از منوي  Fileانتخاب كنيد .كادر محاوره  Printباز ميشود .نام
چاپگر متصل به كامپيوتر را از كادر  Nameموجود در قسمت  Destinationدر زبانه  Generalانتخاب كنيد،
حال روي دكمه  Printكليك كنيد تا سند موردنظر چاپ شود (شكل .)13-1
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شکل  13-1كادرمحاوره Print

در ادامه به بررسي گزينهها و تنظيمات كادرمحاوره  Printخواهيم پرداخت.

 13-2تنظيمات اصلي چاپ (زبانه ) General

در زبانه  ،Generalميتوانيد تنظيمات اصلي چاپ را كنترل كنيد .زبانه  Generalمشخصات چاپگر را نمايش
ميدهد .توسط دكمه  Propertiesميتوانيد مشخصات و اندازه صفحه كاغذ را تنظيم كنيد.
 13-2-1بخش Destination

گزينه  :Print to fileيك سند جديد با پسوند  prnاز سند شما ذخيره ميكند به شكلي كه بتوانيد آن را توسط
فرمان  Printدر محيطهاي ديگر مانند محيط  DOSاجرا كنيد و بدون دسترسي به نرمافزار مرتبط آن را چاپ
كنيد .با انتخاب اين گزينه و كليك روي دكمه  ،Printكادرمحاوره  Print to fileباز ميشود كه ميتوانيد سند
خود را ذخيره كنيد.
 13-2-2بخش Print range

اين قسمت گزينههايي را در اختيارتان قرار ميدهد تا مشخص كنيد كدام صفحه يا صفحات از سند چاپ شود.
 :Current document -1به منظور چاپ سند جاري استفاده ميشود.
 :Documents -2براي چاپ سندهاي باز ديگر استفاده ميشود.
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 :Current page -3صفحه جاري را كه در سند مشاهده ميكنيد ،چاپ ميكند.
 :Pages -4با انتخاب اين گزينه ميتوانيد شماره صفحهاي را كه ميخواهيد چاپ شود ،در كادر متنی
مقابل آن وارد نماييد.
 :Selection -5درصورتيكه شئ در سند انتخاب شده باشد اين گزينه فعال ميشود و امكان چاپ فقط
شئ انتخاب شده را ميدهد.
 13-2-3بخشCopies

توسط اين بخش ميتوانيد تعداد كپيها و ترتيب چاپ آنها را تنظيم كنيد.
 13-2-4كادر بازشو Print Styles

توسط اين گزينه ميتوانيد چند سبك چاپ براي خود بسازيد و سپس آنها را ذخيره كنيد و هر زمان كه
خواستيد از آنها استفاده كنيد.
به عنوان مثال ميتوانيد تغييراتي را كه در كادرمحاوره  Printدادهايد توسط دكمه  Save Asبا يك نام ديگر در
گزينه  Print Styleذخيره كنيد تا مجددا ً از اين  Styleدر چاپهاي بعدي استفاده كنيد.

 13-3تنظيمات صفحهآرايي (زبانه )Layout

در اين زبانه ميتوانيد نحوه قرارگيري طرحي را كه قرار است چاپ شود ،تنظيم كنيد (شكل  .)13-2بخش
 Image position and sizeبهطور پيشفرض روي گزينه  As in documentتنظيم شده است.

شکل  13-2زبانه  Layoutاز كادر محاوره Print
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به بررسي گزينههاي موجود ميپردازيم:
 :As in documentامكان چاپ از صفحه بدون هيچگونه تغيير (همان حالت كه صفحه را مشاهده ميكنيد)
را ايجاد ميكند.
 :Fit to pageبا انتخاب اين گزينه سند طراحي شده در ابعاد كاغذ خروجي چاپگر چاپ ميشود.
به عنوان مثال اگر سند جاري شما قطع  A3باشد اما كاغذ خروجي چاپگر شما قطع  A4باشد ،با انتخاب گزينه
 ،Fit to pageسند  A3بهطور خودكار طوري تنظيم ميشود كه در قطع  A4چاپ شود.
 :Reposition images toبا انتخاب اين گزينه ميتوانيد مشخص كنيد سند جاري در چه بخشي از كاغذ چاپ
شود ،بهطور پيشفرض ،صفحه طراحي شده در مركز كاغذ چاپ ميشود اما ميتوانيد از كادر بازشو (شكل
 )13-3گزينههاي ديگري مانند باال ،چپ ،راست و غيره استفاده كنيد.
با انتخاب هريك از اين گزينهها در سمت راست كادرمحاوره يك پيشنمايش كوچك از موقعيت شئ يا
تصاوير را در كاغذ نمايش ميدهد (شكل .)13-3

شکل  13-3گزينههاي  Reposition images toاز زبانه Layout

همچنين با كليك روي دكمه

 ،Quick Previewصفحه چاپ شده نمايش داده ميشود (شكل.)13-4
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شکل  13-4كادر پيش نمايش چاپ در كادر محاوره Print

با انتخاب گزينه  Customاز كادربازشو  Reposition images toميتـــوانيد در بخش  Page 1 Settings forو
توسط گزينههاي  Size،Positionو  ،Scale factorاشيــا را بهطور دلخواه در كاغذ تنظيم و سپس چاپ كنيد.
 :Print tiled pagesانتخاب اين گزينه زماني سودمند است كه بخواهيد يك سند را به شكل كاشي (بخشبخش)
چاپ كنيد؛ به عنوان مثال اگر سندي بزرگتر از قطع كاغذ چاپگر داريد ،ميتوانيد با انتخاب اين گزينه آن را
در چندين كاغذ چاپ كنيد و سپس در نهايت كاغذ را در كنار هم مانند پازل قرار دهيد ،همچنين با انتخاب
گزينه  Tiling Marksميتوان در اطراف هر بخش نشانههاي برش قرار داد تا چيدن بخشها در كنار هم راحت
باشد.
 :Tile overlapانتخاب اين گزينه باعث ميشود در اطراف هر تصوير يك بخش اضافه شود تا در هنگام چيدن
كاغذها در كنار هم سادهتر شود.
تمرين  : 13-1يك تصوير ساده را در قطع  50×70رسم كنيد ،سپس با استفاده از گزينه Print tiled pages

سند خود را توسط چاپگر چاپ كنيد.

 :Bleed limitدر هنگام چاپ كنارههاي كاغذ خالي ميماند ،با انتخاب اين گزينه ميتوانيد بخش خالي
كنارههاي كاغذ را براي استفاده در چاپ تنظيم كنيد (شكل.)13-5
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شکل  13-5گزينه Bleed limit

 13-4تفکيك رنگ (زبانه )Separation

توسط زبانه  Separationميتوانيد رنگها را از هم جدا كنيد ،فراموش نكنيد سيستم چاپ استاندارد براساس
مد رنگي  CMYKميباشد؛ به عبارت ديگر يك سند تمام رنگي توسط چهار رنگ فيروزهاي ( ،)Cyanارغواني
( ،)Magentaزرد ( )Yellowو سياه ( )Blankچاپ ميشود .توسط اين بخش شما ميتوانيد تنظيم كنيد كه اين
چهار رنگ از هم جدا شود يا كدام يك چاپ و كداميك چاپ نشوند .در حالت پيشفرض هيچ گزينهاي در
زبانه  Separationفعال نيست ،براي فعال شدن اين بخش گزينه  Print Separationsرا انتخاب كنيد (شكل
.)13-6
گزينه  Document overprintsرا بهطور پيشفرض در حالت  Preserveقرار دهيد.

شکل  13-6زبانه Separationsاز كادرمحاوره Print
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 13-4-1بخش Options

حاوي مجموعهاي از گزينههاست كه با انتخاب هريك تنظيمات متفاوتي را در اختيارتان قرار ميدهد.
 :Print separations in colorبا انتخاب اين گزينه هر رنگ جدا از رنگ مربوط به خود نمايش داده ميشود.
 :Hexachrome platesبا انتخاب اين گزينه حالت چاپ از چهار رنگ به شش رنگ (رنگ نارنجي و سبز نيز
به چهار رنگ اضافه ميشوند) تبديل ميشود ،به اين ترتيب كيفيت و دقت رنگ باالتري دارد.
 :Print empty platesبا انتخاب اين گزينه ،صفحاتي كه خالي ميباشد نيز چاپ ميشوند.

 13-5تنظيمات كنترل چاپ (زبانه )Prepress

در اين زبانه تنظيمات الزم براي كنترل كاغذ چاپ ارائه ميشود.
 13-5-1بخش Paper/Film Settings

دو گزينه  Invertو  ،Mirrorصفحه طراحي را براي چاپ به ترتيب ،منفي و آيينهاي ميكنند.
 13-5-2بخش File information

با انتخاب گزينه  Print file informationمتن داخل كادر متني  Job name/slug lineچاپ ميشود و در اصل
اطالعات هر صفحه چاپ شده را مشخص ميكند ،متن داخل اين كادر متني را ميتوانيد تغيير دهيد اما بهطور
پيشفرض نام سند در آن وارد شده است.
با انتخاب گزينه  ،Print page numbersشماره صفحات چاپ ميشود.
 13-5-3بخش Crop/fold marks

با انتخاب گزينه ،Crop/fold marksنشانههايي روي كاغذ چاپ ميشوند كه براي تا زدن كاغذ در صفحهبندي
مورد استفاده قرار ميگيرد.
 13-5-4بخش Registration marks

با انتخاب گزينه مربوط به اين قسمت عالمتهايي روي خروجي رنگها ثبت ميشود كه براي تراز كردن آنها
روي هم مورد استفاده قرار ميگيرد.
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از كادر  Styleميتوانيد يكي از شكلها را انتخاب كنيد.
 13-5-5گزينه Marks to objects

انتخاب اين گزينه باعث ميشود تمام نشانههاي انتخاب شده در اطراف هر صفحه چاپ شوند (شكل .)13-7

شکل  13-7زبانه  Prepressدر كادر محاوره Print

 13-6پنجره پيشنمايش چاپ ()Print Preview
با كليك روي دكمه  Print Previewدر كادر محاوره  Printبه پنجره پيشنمايش چاپ منتقل ميشويد،
همچنين ميتوانيد بهطور مستقيم از منوي  Fileبه جاي انتخاب فرمان  Printگزينه  Print Previewرا انتخاب
كنيد تا قبل از عمليات چاپ در اين پنجره سند خود را مشاهده كنيد و تنظيمات آن را انجام دهيد و سند خود
را براي چاپ به چاپگر بفرستيد.
پنجره  Print Previewمانند نرمافزار  CorelDRAWداراي نوار منو ،نوار ابزارها ،ويژگيها و جعبه ابزار
است و تمامي تنظيمــات كادرمحاوره  Printدر آن موجود ميباشد .حال به بررســي اين پنجره ميپردازيم
(شكل.)13-8
 13-6-1ابزار انتخاب ()Pick Tool
در حالت پيشفرض ابزار  Pick Toolدر پنجره فعال ميباشد .توجه داشته باشيد با انتخاب هريك از ابزارها
گزينههاي پنجره تغيير ميكنند .گزينههايي كه با انتخاب ابزار  Pick Toolفعال ميباشند ،در كادرمحاوره Print
توضيح داده شدهاند.
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شکل  13-8محيط پيشنمايش چاپ
 13-6-2ابزار Imposition Layout Tool

با انتخاب اين ابزار ،نوار ويژگيها ،تنظيمات كنترل تركيببندي صفحه را براي چاپ فراهم ميكند .تغيير
تركيببندي صفحه از حالت پيشفرض با حالتهاي موجود در كادر بازشو Current Imposition Layout
زماني امكانپذير ميباشد كه شما به تمام حالتهاي فرمبندي چاپ آشنا باشيد ،پس بهتر است همان گزينه
پيشفرض( As in document )Full Pageرا پذيرفته و از ايجاد تغيير در اين گزينه اجتناب كنيد.
همچنين براي انتخاب هريك از فرمبنديهاي موجود در اين ليست بايد با مركز ارائه خدمات چاپي كه همكاري
ميكنيد ،هماهنگ باشيد .البته اين روش متداول براي ارائه يك سند براي چاپ نيست (شكل .)13-9

شکل  13-9انتخاب ابزار  Imposition Layout Toolاز محيط پيش نمايش چاپ
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 13-6-3ابزار نشانهگذاري ()Marks Placement Tool

توسط اين ابزار ميتوانيد نشانهها و اطالعات سند خود را در كنار صفحه ثبت كنيد تا در هنگام چاپ ،آنها نيز
چاپ شوند .تمام اين گزينهها در زبانه  Prepressاز كادرمحاوره  Printتوضيح داده شد (شكل.)13-10

شکل  13-10نمايش ابزار  Marks Placement Toolو نوار ويژگيها

 13-6-4ابزار بزرگنمايي ()Zoom
با انتخاب ابزار  Zoomنوار ويژگيها تمامي گزينههاي ابزار  Zoomرا نمايش ميدهد كه مشابه ابزار موجود در
محيط نرمافزار  CorelDRAWاست و در واحدهاي كار گذشته بهطور مفصل شرح داده شده است.
در نهايت پس از انجام تنظيمات الزم براي صفحه طراحي خود ،با كليك روي دكمه  Printاز نوار استاندارد
( ،)Standard barآن را براي چاپ بفرستيد؛ در صورت انصراف از چاپ با كليك روي دكمه  Closeاز پنجره
( Print Previewكليد تركيبي  )Alt+Cخارج شده و به محيط نرمافزار بازگرديد.

واژهنامه
استفاده از حاشيه صفحه در زمان چاپ
مقصد
نشانه هايي براي تازدن كاغذ
صفحه آرايي
ابزار نشانه گذاري
آماده ساختن
نگه داري كردن
پيشنمايشچاپ
ثبت كردن

Bleed Limit
Destination
Fold Marks
Layout
Marks Placement Tool
Prepress
Preserve
Print Preview
Registration
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مكان قرارگيري تصوير
تفكيك كردن
نشانه هاي برش دور هر بخش

Reposition Image
Separation
Tiling Marks

خالصه مطالب

• سيستم چاپ استاندارد براساس مد رنگي  CMYKميباشد.
• پس از پايان كار طراحي ،فرمان  Printرا از منوي  Fileانتخاب كنيد تا تنظيمات چاپ را انجام
دهيد.
• زبانه  Generalدر كادرمحاوره  Printمشخصات چاپگر را نمايش ميدهد.
• گزينه  Print to f ileيك سند براي چاپ بارگذاري كرده و آن را با پسوند  prnذخيره مي كند.
• در بخش  Layoutميتوانيد تنظيمات صفحه آرايي را انجام دهيد.
• توسط زبانه  Separationميتوانيد رنگها را از هم جدا كنيد.
• انتخاب گزينه  Print Previewسبب ميشود تا قبل از عمليات چاپ ،سند خود را مشاهده كنيد و
تنظيمات آن را انجام دهيد ،سپس سند خود را براي چاپ بفرستيد.

آزمون نظري
-1كدام گزينه در كادرمحاوره  ،Printكليه صفحات سند را چاپ مي كند؟
بCurrent Page -
الفCurrent Document -
دSelection -
جDocuments -
 -2از كدام زبانه براي تفکيك رنگ ها استفاده مي كنيد؟
بPrepress -
الفGeneral -
دLayout -
جSeparations -
 -3براي چاپ قرينه تصوير (آيينه اي) كدام گزينه مناسب است؟
بMirror -
الفInvert -
دPrint File Information -
جMarks to Object -
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 -4تنظيمات كنترل كاغذ چاپ دركدام زبانه ارائه ميشود؟
بLayout -
الفSeparations -
دPrepress -
جGeneral -
 -5اگر بخواهيد سند را به شکل كاشي هاي كنارهم چاپ كنيد ،كدام گزينه را انتخاب ميكنيد؟
الفBleed limit -
بPrint tiled pages -
جFit to page-
دAs in document-
-6گزينههاي صحيح و غلط را مشخص كنيد.
الف -ويرايش تصاوير در  Print Previewامكان پذير است.
ب -در  Print Previewامكان نشانه گذاري سند وجود ندارد.
ج -با كليك دكمه  Closeاز نوار استاندارد از صفحه پيش نمايش خارج ميشويد.
د -صفحه آرايي در  Print Previewانجام مي شود.
عباراتمتناسب:
-7گزينه معادل سمت راست را از ستون سمت چپ انتخاب كنيد.

الف -صفحهطراحيشده در اندازه كاغذ خروجي چاپگر چاپ مي شود.
ب -ابزار صفحه آرايي
ج -چاپ نشانههايي براي تازدن كاغذ

1- Imposition Layout Tool
2- Fit to page
3- File Information
4- Crop/fold Marks

 -8سيستم چاپ استاندارد براساس كدام مد رنگي است؟
 -9براي چاپ فقط شئ انتخاب شده كدام گزينه را در Print Rangeانتخاب مي كنيد؟
 -10انتخاب گزينه  Invertدر زبانه  Prepressچه تأثيري در چاپ دارد؟
 -11كاربرد گزينه  Print to Fileچيست؟
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