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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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