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واحد کار پنجم :توانایی سازماندهی اشیاء () Objects
اهداف رفتاری:
از هنرجو انتظار می رود در پایان این واحد کار:
مفهوم الیه را در  Illustratorتوضیح دهد.
ترتیب الیه ها را در پنل الیه عوض نماید.
بتواند الیه ها را مخفی ،آشکار و به یکدیگر مرتبط نماید.
بتواند مدیریت الیه را که شامل کپی الیه و حذف الیه است ،انجام دهد.

کاربر Illustrator

1ــ 5ــ اصول تنظیم ترتیب قرار گیری اشیاء
در هنگام کار با اشیاء ،یکی از مواردی که یک طراح معموال ً در هنگام چیدمان عناصر موجود در صفحه

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

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

یکی از دستورات زیر را انتخاب کنید:

شکل 1ــ5ــ زیرمنوی Arrange

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

شکل 3ــ 5ــ شیء انتخابی در پایین ترین سطح

نکته

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

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

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

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

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

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

آنها استفاده کرد.

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

برای این منظور الزم است مراحل زیر را انجام دهید:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

کلیک کنید ،تمام گروه به حالت

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

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

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

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

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

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

و چشم

دیده

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

ستون نیز ،نماد دایره ای شکلی

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

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

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

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

شکل9ــ  5ــ پنجره تنظیمات الیه

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

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

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

Sublayer

یا Create New

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

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

6ــ 5ــ نحوه تغییر ترتیب الیه ها

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

در پنل  Layerمشاهده می کنید شیء ای که در این پنل در زیر سایر اشیاء قرار گرفته است ،در صفحه نیز زیر سایر
اشیاء قرار می گیرد .اما برای اینکه یک الیه را در پنل جابجا نمایید ،کافی است در این پنل ،الیه مورد نظر را انتخاب

کرده و با درگ کردن به باال و پایین ،آن را به محل مورد نظر منتقل کنید( .شکل10ــ) 5

شکل 10ــ  5ــ جابه جایی الیه ها

7ــ 5ــ نحوۀ حذف الیه ها

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

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

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

درگ نمایید.

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

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

ظاهر شده گزینه  Duplicateرا انتخاب کنید.

الیه مورد نظر را روی نماد Create New Layer
ٔ

یا بر روی نماد Create New Sublayer

در پایین پنل درگ کنید(.شکل 11ــ)5

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

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

9ــ 5ــ نحوۀ انتقال اشیاء به الیۀ دیگر

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

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

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

الیه جدید منتقل شوند.
انتخابی ،به ٔ
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نکته

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

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

10ــ 5ــ ادغام یا ترکیب الیه ها

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

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

الزم است به نکات زیر دقت نمایید:

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

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

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

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

شکل12ــ5ــ ادغام الیه ها

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شکل 14ــ5

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

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

شکل 16ــ 5

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

به نام  Appearanceو نماد

برای نمایش یا مخفی کردن

به معنی الیه فعال دیده می شود همچنین نوار رنگی

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

انجام می دهد.

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

Appearance
Back

عقبی
به عقب

Backward

آوردن

Bring

ترکیب

Composition

کم نور شدن
تکراری

Dim
Duplicate
Flatten

مسطح کردن
به جلو

Forward

جلویی

Front

مجزا کردن

Isolate

ترکیب کردن

Merge

تودرتو

Nested
Send

فرستادن
زیرالیه

Sublayer

الگو

Template

از حالت گروه خارج کردن

Ungroup

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

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

		
الف) Object |Group
		
ج)Edit|Group

ب)New Layer

د) Nested Group

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

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

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

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

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

ب)گروه شدن الیه

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

ج) در کنار آن نماد دو دایره

وجود دارد.

ج)فعال بودن الیه

ب) در کنار آن یک نماد چشم قرار دارد.

د) در کنار آن یک نماد زنجیر وجود دارد.

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

ب) Merge Linked

ج) Merge Selected

الف)  Bring To Frontب) Bring Forward

ج) Send Backward

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

الف) F5

ب) F6

د) نمایش الیه

ج) F7

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

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

الف) یک الیه جدید ایجاد می شود.

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

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

د) هیچ اتفاقی نمی افتد.

الف) انتقال شیء به الیه جدید

ب) انتقال شیء به الیه جاری

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

ج) انتقال الیه انتخابی به الیه جاری

د) ادغام الیه انتخابی با الیه جدید

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

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

٢ــ برای بخش های مختلف هنرستان خود مانند کارگاه های رایانه ،کتابخانه ،نمازخانه و… به دلخواه
 Infographicمناسب طراحی کنید.
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