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واحد کار دهم:

ساعت

عملی
٧

توانایی ایجاد تصاویر وب

اهداف رفتاری:
از هنر جو انتظار می رود در پایان این واحد کار:
فرمت های مختلف مورد استفاده در وب را نام ببرد.
در مورد فرمت های  JPG ،GIFو  PNGو ویژگی های آنها توضیح دهد.
فرمت فایل های پویانمایی مورد استفاده در وب را بداند.
بتواند یک پویانمایی با فرمت های  GIFو  SWFبرای استفاده در وب تولید کند.
بتواند یک صفحه وب در فتوشاپ ایجاد کرده و برش های مختلف آن را به صفحات وب
لینک دهد.
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1ــ10ــ گرافیک وب
نرم افزار  Illustratorابزار های مختلفی را برای ایجاد چیدمان صفحات وب و ایجاد و بهینه سازی گرافیک
وب فراهم می کند .به عنوان مثال استفاده از رنگ های مطمئن وب موجب توازن کیفیت تصویر با اندازه فایل و
همچنین انتخاب بهترین فرمت فایل خواهد شد .به طور کلی در هنگام طراحی گرافیک های صفحات وب ،باید مسائل
مختلفی برای نمایش آن مورد توجه قرار گیرد.
برای اینکه بتوانید تصمیمات درستی در مورد گرافیک وب بگیرید الزم است سه اصل زیر را مد نظر قرار دهید:
استفاده از رنگ های مطمئن برای وب
موازنه کیفیت تصویر با اندازه فایل
انتخاب بهترین فرمت برای گرافیک وب

1ــ1ــ10ــ استفاده از رنگ های مطمئن برای وب

1

رنگ ها اغلب یک جنبه کلیدی در یک کار هنری محسوب می شوند .اما همه رنگ هایی که در یک صفحه
طراحی دیده می شوند لزوماً همان رنگ هایی نیستند که در یک مرورگر وب بر روی سیستم هر شخص قابل نمایش

باشند .به عبارتی اگرچه این رنگ ها در رایانه مبدأ صحیح نشان داده می شوند ولی قرار دادن آن بر روی صفحه وب
و نمایش آن بر روی سیستم های مختلف با سیستم عامل های متفاوت موجب عدم نمایش صحیح رنگ های تصویر در
رایانه های مقصد خواهد شد .برای جلوگیری از ترکیب رنگ ها و سایر مشکالت مربوط به آنها در صفحات وب ،دو
عمل بر روی تصویر مورد نظر انجام می گیرد:
١ــ استفاده از مد رنگی RGB
٢ــ استفاده از رنگ های مطمئن وب در تصاویر

2ــ1ــ10ــ موازنه کیفیت تصویر با اندازه فایل

2

ایجاد تصاویر کم حجم یک اصل اساسی برای نشر تصاویر بر روی صفحات وب است .با فایل کم حجم
سرورها می توانند تصاویر را به صورت مؤثرتری ذخیره و انتقال دهند ضمن اینکه مرورگرها نیز خواهند توانست با
سرعت بیشتری آنها را دانلود نمایند .برای نمایش حجم فایل و تخمین مدت زمان دانلود فایل برای یک گرافیک
وب ،در نرم افزار  Illustratorمی توان از دستور  Save For Webاستفاده کرد.
 Web Safe Colorــ١
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3ــ1ــ10ــ فرمت فایل مناسب برای گرافیک وب

1

انواع مختلف گرافیک ها برای نمایش بهتر ،نیاز دارند که به شکل فرمت های مختلف ذخیره شوند و یک
شده ویژه ای برای
اندازه فایل مناسبی را برای صفحات وب ایجاد کنند .در  Illustratorالگو های از پیش آماده ٔ
ٔ

صفحات وب وجود دارد که برای دسترسی به آنها می توان از منوی  Fileگزینه  New From Templateرا اجرا
کرده سپس از بین الگوهای آماده و موجود ،الگوی مورد نظر را انتخاب کرد.

2ــ10ــ شناخت اصول مرور تصاویر درمد Pixel View
برای اینکه طراحان وب بتوانند طرح های پیکسلی واقعی ایجاد کنند در نسخه  Illustrator CS5به بعد
ویژگی ترازبندی پیکسل ها اضافه شد .زمانی که این ویژگی در یک شیء و یا سند فعال باشد تمامی خطوط یا مسیرهای
افقی و عمودی شی ء ،با شبکه پیکسلی صفحه تراز بندی می شوند .با این عمل ،ویژگی ترازبندی پیکسل ها با شیء
باقی مانده و در حقیقت با هر بار انتقال شیء ،مجدد ًا شبکه پیکسل های شیء بر طبق مختصات جدید ،تراز بندی
می شود .برای فعال کردن این ویژگی در نرم افزار  Illustratorمی توانید در پنل  Transformگزینه Align to Pixel
 Gridرا فعال نمایید( .شکل ١ــ)١٠

شکل1ــ10ــ فعال کردن ویژگی ترازبندی پیکسل ها

این ویژگی عالوه بر اینکه در سطح یک شیء وجود دارد در نسخه  Illustrator CS5به بعد ،در سطح یک
سند نیز اضافه شده است .به طوری که اگر در هنگام ایجاد یک سند جدید ،پروفایل  Webرا انتخاب کنید ،مشاهده
خواهید کرد که این ویژگی به صورت پیش فرض فعال است( ،شکل ٢ــ )١٠بنابراین با فعال بودن این ویژگی در سطح
سند ،هر شیء ای که ترسیم می شود به طور پیش فرض دارای این ویژگی خواهد بود.
 Choose the best file format for your graphicــ1
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شکل2ــ10ــ ایجاد سند جدید در حالت پروفایل وب

برای اینکه بیشتر با این مفهوم و کاربرد آن در ترسیم مسیرهای پیکسلی ترازبندی شده برای صفحات وب آشنا
شوید مراحل زیر را انجام دهید:
١ــ یک سند جدید با پروفایل  Webایجاد کنید سپس یک چهار ضلعی با دور خط مشکی در آن ترسیم نمایید.
2ــ یک سند جدید دیگر این بار با پروفایل  Printایجاد کرده سپس مانند مرحله قبل در آن یک چهار ضلعی
با دور خط مشکی ترسیم نمایید.
3ــ در هر دو سند به منوی  Viewرفته و گزینه ( Pixel Preview(Alt+Ctrl+Yرا فعال کنید.
4ــ در هر دو سند با استفاده از ابزارZoom

شیء مورد نظر را بزرگنمایی کنید .در این حالت ویژگی

ترازبندی پیکسل ها در دور خط دو شیء در دو سند قابل مشاهده خواهد بود( .شکل ٣ــ)١٠
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3ــ10ــ شناخت فرمت های تصویری مناسب وب

در اینترنت هرچه حجم فایل ها کمتر باشد زمان بارگذاری آن کمتر خواهد شد ،بنابراین عالوه بر استفاده از مد

رنگی مناسب ( )RGBو کم کردن کیفیت تصاویر ( ،)72 PPIیکی از روش هایی که در نرم افزار  ،Illustratorبرای

کاهش حجم فایل ها مورد استفاده قرار می گیرد ،استفاده از فرمت فایل های مناسب وب است .سه فرمت PNG
 JPEGو GIFاز فرمت های اصلی برای استفاده در صفحات وب هستند که در ادامه به بررسی ویژگی های مهم و
اساسی این فرمت فایل ها می پردازیم.

1ــ3ــ10ــ فرمت ) JPEG) Join Photographic Experts Group

از آنجائی که فرمت  JPGقابلیت پشتیبانی  6میلیون رنگ را دارد ،مناسب برای ارسال عکس و تصاویری

است که تناژ رنگ های تدریجی در آنها وجود دارد .البته توجه داشته باشید که چون بعضی از مرورگرهای وب
نمی توانند این تعداد رنگ را پشتیبانی کنند با روش فشرده سازی بسیاری از این اطالعات رنگی حذف خواهند

شد .بنابراین چون این فرمت قابلیت فشرده سازی و تغییر حجم فایل و همچنین حفظ پروفایل های رنگ تصویر را

داراست یکی از فرمت های مناسب برای وب است.

برای اینکه کار هنری ایجاد شده را بتوان برای یک گرافیک وب با فرمت  JPGذخیره کرد ،روش های

مختلفی وجود دارد .یکی از این روش ها ،اجرای دستور  Exportدر منوی  Fileاست .در این حالت پنجره مربوطه
باز شده سپس در بخش  File nameنام فایل و از بخش  Save As Typeنیز فرمت  JPGرا انتخاب کرده و بر روی

دکمه  Exportکلیک کنید تا پنجره تنظیمات فرمت فایل باز شود (شکل ٤ــ.)١٠

شکل 4ــ10ــ پنجره تنظیمات فرمت JPG

در مورد روش های فشرده سازی یکی از حالت های زیر را انتخاب نمایید:

گزینه  : BaseLine Standardحالت استاندارد و پیش فرض در فرمت فایلی  JPGاست.
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گزینه  : BaseLine Optimizedاین گزینه رنگ های موجود در فایل را بهینه سازی کرده و حجم فایلی

کوچک تری را ایجاد می کند.

گزینه  : Progressiveیکی از گزینه های مناسب برای قرار دادن تصویر در وب است ،با این روش دریافت

تصاویر از  Serverدر چند مرحله صورت می گیرد ،به طوری که در هر مرحله کیفیت تصویر افزایش می یابد.

تمرین  :کار هنری خود را با فرمت  JPGذخیره کرده و هر بار یکی از روش های فشرده سازی را انتخاب

نمایید سپس حجم فایل های تولید شده را با هم مقایسه کنید.

عالوه بر روش گفته شده برای ایجاد فایلهای  ،JPGیکی دیگر از روشهای مناسب برای تولید خروجیهای

بهینه سازی شده برای صفحات وب ،اجرای دستور ( Save For Web (Alt+Shift+Ctrl+Sاز منوی  Fileاست.
2ــ3ــ10ــ فرمت)Graphic Interchange Format) GIF

یکی دیگر از فرمتهای مورد استفاده در وب است که قابلیت پشتیبانی از  256رنگ دارد .میدانیم که رایانههای

مکینتاش و  IBMدر برنامههای مرورگر وب ،تنها قادر به نمایش  216رنگ مشترک هستند ،بنابراین از این فایلها

نمیتوان برای انتقال تصاویری با تناژهای رنگ تدریجی استفاده کرد و این یکی از تفاوتهای اساسی بین فرمت GIF

و  JPEGمحسوب میشود .فرمت  GIFمعموال ً برای تصاویر پس زمینه ،ایجاد دکمهها و آیکنها استفاده میشود.

برای ایجاد یک خروجی وب مناسب با فرمت  GIFدستور  ) Alt+Shift+Ctrl+S( Save For Webاز

منوی  Fileرا اجرا کنید تا پنجره تنظیمات فایل باز شود( .شکل   ٥ــ )١٠در این پنجره در بخش پیش نمایش ،گزینه
 2-upرا انتخاب کنید تا امکان مقایسه هم زمان تصویر اصلی و تصویر بهینه سازی شده با فرمت  GIFفراهم گردد.
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نکته

با کلیک بر روی دکمه  ،previewامکان نمایش فایل بهینه سازی شده در مرورگر فراهم شده

عالوه بر این ،اطالعاتی در مورد اندازه فایل ،حجم فایل و کد  Htmlمربوط به آن نیز در اختیار کاربر
قرار می گیرد.
نکته

در پنجره  Save For Webدر بخش اندازه فایل ( )Image Sizeبا انتخاب گزینه Type

 Optimizedمی توان گزینه  Anti-aliasedیا نرم شدگی لبه ها را برای متن های موجود در تصویر
انجام داده و موجب بهینه سازی متن برای نمایش مطلوب در صفحات وب شد.
3ــ3ــ10ــ فرمت )PNG) Portable Network Graphic

سومین فرمت کاربردی برای استفاده در وب که به دلیل جدید بودنش توسط همه مرورگرها پشتیبانی نمی شود،

فرمت  PNGاست .از این فرمت دو نوع  8بیتی و 24بیتی وجود دارد ،در فرمت  8بیتی از رنگ های  8بیتی استفاده

شده و توسط مرورگرهای قدیمی پشتیبانی می شود .از آنجائی که در این فرمت هنگام فشرده سازی ،اطالعات از

بین نمی روند ،تصاویری را که حاوی حروف متنی باشند به خوبی حفظ می کند .ضمن اینکه به این نکته نیز توجه

کنید که روش فشرده سازی  PNGاز فشرده سازی  GIFپیشرفته تر است یعنی فایل هایی که با فرمت  PNGایجاد
می شوند حدود  10تا  30درصد نسبت به فایل هایی با پسوند  GIFحجم کمتری را اشغال می کنند.

در  ٢٤ PNGبیتی،از آنجائی که از سیستم رنگ  24بیتی استفاده کند ،دارای درجات رنگی پیوسته است.

این فایل ها نسبت به فایل های  JPEGبسیار کم حجم تر هستند ،البته برای ذخیره تصاویری که بر روی پس زمینه

شفاف قرار دارند و ویژگی یکنواخت کردن لبه ها نیز به آنها اعمال شده باشد ،بهتر است از فایل های  PNGهشت
بیتی استفاده کرد چراکه وقتی این فایل ها را به نرم افزار های دیگر مانند نرم افزارهای تولید چندرسانه ای و سایر

نرم افزار های مشابه که قابلیت حذف زمینه شفاف را دارند انتقال می دهید ،زمینه آنها به راحتی و بسیار دقیق حذف

خواهد شد .به عنوان مثال برای ساخت دکمه ها با زمینه شفاف برای استفاده در نرم افزار های تولید محتوای

الکترونیکی ،فرمت  GIFیا  PNGهشت بیتی نتیجه بهتری ایجاد خواهد کرد.

با بیان توضیحات باید گفت فرمت های  GIFو  ٨ PNGبیتی و همچنین فرمت های  JPGو 24 PNGبیتی به

لحاظ حجم و تعداد رنگ عملکردی مشابه دارند .ضمن اینکه فرمت های  JPGو  PNGقابلیت نگهداری پروفایل
و مد رنگ را نیز دارا هستند.
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در نرم افزار  Illustratorبرای ایجاد یک فرمت  PNGمانند سایر فرمت های وب عالوه بر دستور Save For
 Webاز منوی  Fileمی توان از دستور  Exportنیز استفاده کرد .برای آشنایی هرچه بیشتر با گزینه های تنظیمی این
فرمت از دستور  Exportاستفاده می کنیم تا با انتخاب فرمت  PNGپنجره تنظیمات آن باز شود( .شکل   ٦ــ)١٠

شکل6ــ10ــ پنجره تنظیمات فرمت PNG

همان طور که در پنجره تنظیمات مشاهده می کنید برای بهینه سازی تصویر مورد نظر و استفاده در صفحات وب

می توان در بخش کیفیت تصویر ( )Resolutionاز مقدار  72 ppiو در بخش  Anti-aliasingنیز برای هموار کردن لبه های

متون از گزینه  Type Optimizedیا برای نرم شدگی اشیاء موجود در سند از گزینه  Art Optimizedاستفاده کرد.

4ــ10ــ نحوه ساخت پویانمایی Flash

در نرم افزار  Illustratorروش های مختلفی برای ساخت پویانمایی وجود دارد که ساده ترین آنها قرار دادن

هریک از فریم های پویانمایی در یک الیه جداگانه و سپس گرفتن خروجی  SWFاز آنهاست به طوریکه در هنگام

تنظیم مشخصات خروجی گزینه  AI Layers To SWF Framesفعال باشد.

برای اینکه بیشتر با نحوه ساخت پویانمایی در نرم افزار  Illustratorآشنا شوید مراحل زیر را دنبال کنید :

١ــ یک سند جدید که قرار است پویانمایی در آن ساخته شود ،ایجاد کنید .برای اینکه حجم فایل کاهش یابد

کاراکتر پویانمایی را به صورت سمبل مورد استفاده قرار دهید.

٢ــ برای هریک از فریم های پویانمایی ،یک الیه مجزا ایجاد کنید .شما می توانید با کپی و چسباندن کاراکتر

پویانمایی در الیه جدید این عمل را انجام دهید سپس در هر الیه کاراکتر مورد نظر را ویرایش نمایید .به عنوان مثال
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برای حرکت یک کاراکتر از سمت چپ به راست ،کافی است این کاراکتر را در الیه جدید کپی کرده سپس نسبت به
الیه قبلی ،کمی آن را جابجا کنید( .شکل ٧ــ)١٠

شکل 7ــ10ــ جابه جایی شیء در الیه های مختلف برای ایجاد حرکت

٣ــ مطمئن شوید که همه الیه ها به ترتیبی قرار گرفته اند که قرار است پویانمایی آنها را نمایش دهد.
٤ــ به منوی  Fileرفته و دستور  Exportرا اجرا کنید ،سپس در پنجره باز شده عالوه بر دادن نام فایل
در بخش  ،File nameاز قسمت  Save As Typeفرمت  SWFرا انتخاب کرده و بر روی دکمه  Exportکلیک
کنید تا پنجره تنظیمات فرمت فایل  SWFباز شود .سپس از بخش  Export Asگزینه AI Layers To SWF
 Framesرا انتخاب کنید .البته در این پنجره از بخش  Versionامکان انتخاب شماره نسخه  Flash Playerو از
بخش  Advancedنیز امکان انتخاب کیفیت ( )Resolutionو نرخ فریم پویانمایی ( )Frame Rateفراهم شده است.
(شکل   ٨ــ)١٠

شکل    8ــ10ــ پنجره تنظیمات فرمتSWF
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5ــ10ــ شناخت اصول برش دادن تصاویر وب
همان طور که پیش از این گفتیم در اینترنت حجم کم فایل ها منجر به بارگذاری سریع فایل مورد نظر می شود،
به همین دلیل طراحان وب از روش های مختلفی برای بهینه سازی تصاویر موجود در وب استفاده می کنند که در
قسمت های قبل به این روش ها و کاربرد آنها اشاره کردیم .اما یکی از تکنیک هایی که در اکثر نرم افزار های گرافیکی
برای آن ابزار های اختصاصی قرار داده شده است ،روش برش تصاویر یا  Slicingاست .در این تکنیک ،تصویر
مورد نظر به چند قطعه تقسیم می شود و به همین دلیل ،قطعات تصویر با توجه به حجم کمی که دارند سریع تر از کل
تصویر بارگذاری می شوند .در ضمن با این روش ،امکان لینک دادن قطعات تصویر نیز برای طراحان وب وجود
خواهد داشت .الزم است گرافیست صفحه وب قبل از تحویل فایل به برنامه نویس ،صفحه طراحی شده را به اجزاء
مورد نظر تقسیم کرده و برش های تصویری را برای چیدمان در یک صفحه وب در اختیار برنامه نویس قرار دهد .در
نرم افزار  Illustratorبرای این منظور از ابزاری به نام  Sliceیا تیغ برش استفاده می شود.

6ــ10ــ شناخت ایجاد  Image Mapsبا Slice
ابزار  Sliceدر نرم افزار  ،Illustratorصفحه وب مورد نظر را به جدولی از سلول های تصویری تقسیم
می کند که اصطالحاً  Image Mapsنام دارند و به طور پیش فرض هریک از این برش ها به عنوان یک فایل تصویری
ذخیره خواهند شد .برای این منظور و برای آشنایی هرچه بیشتر شما با این ابزار و نحوه ایجاد برش تصاویر ،برای
استفاده در صفحات وب الزم است یکی از روش های زیر را اجرا کنید:
پس از طراحی یک صفحه وب در  ،Illustratorبرای برش آن کافی است از جعبه ابزار برنامه ،ابزار
(Slice (Shift+k

را انتخاب کرده و با درگ کردن ،برش های مختلف تصویری را ایجاد نمایید( .شکل

٩ــ )١٠ضمن اینکه با استفاده از ابزار  Slice Selectionنیز می توان محدوده های برش را تنظیم ،انتخاب یا جابجا
کرد .توجه داشته باشید که توسط ابزار  Sliceمی توان در داخل نواحی ،نواحی دیگری ایجاد کرد که با سایر
بخش ها ،هم پوشانی داشته باشد.
نکته

با پایین نگه داشتن کلید  Shiftبه همراه ابزار  ،Sliceناحیه مورد نظر به صورت مربعی

شکل ترسیم می شود ضمن اینکه با پایین نگه داشتن کلید  Altنیز ،ناحیه برش از مرکز ترسیم
خواهد شد.
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شکل9ــ10ــ ایجاد برش های مختلف روی تصویر

نرم افزار  Illustratorعالوه بر ابزار ،دستوراتی را نیز در منوی  Objectو زیر منوی  Sliceدارد که توسط
آنها می توان ،تصویر مورد نظر را برش زد:
اگر در صفحه ،شیء یا اشیائی را انتخاب نمایید با استفاده از دستور Object/Slice/Create From Selection
میتوان آنها را بهراحتی توسط نرمافزار برش زد( .شکل ١٠ــ)١٠

شکل10ــ10ــ ایجاد برش با روش انتخاب اشیاء

در صفحه می توان ،نواحی برش را با خطوط راهنما مشخص کرده و سپس با استفاده از دستور
 Object/Slice/ Create From Guidesتصویر را برش زد( .شکل ١١ــ)١٠
283

کاربر Illustrator

شکل11ــ10ــ ایجاد برش با روش ایجاد خطوط راهنما

در هنگام طراحی صفحه ،اگر نواحی مورد نظر را با استفاده ازدستور  ،Groupگروه بندی کنید می توانید
با استفاده از دستور  Object/Slice/Makeکلیه بخش های گروه بندی شده را توسط  Illustratorبرش بزنید.
نکته

نرم افزار  Illustratorبه دو روش به صورت اتوماتیک ،صفحه را برش می زند .روش اول

برش اتوماتیک قسمت هایی از صفحه است که توسط طراح ناحیه برش آن تعیین نشده است و روش
دوم نیز مرتبط به بخش هایی از صفحه می باشد که چند ناحیه با یکدیگر هم پوشانی داشته اند.
پس از انجام برش یا  Slicingصفحه مورد نظر ،برای ذخیره قطعات تصویر در قالب فایل های جداگانه به
منوی  Fileرفته و گزینه  Save For Webرا اجرا کنید( .شکل ١٢ــ )١٠در این حالت با انتخاب یکی از فرمت های
 GIF،JPGیا  PNGو کلیک بر روی دکمه  Saveدر مسیر مورد نظر پوشه ای به نام  Imagesایجاد می شود که
قطعات برش خورده تصویر در قالب فایل های جداگانه در این پوشه ذخیره می شود.

شکل 12ــ10ــ پنجره ذخیره فایل برای صفحات وب
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کارگاه طراحی آیکن برای وب
آیکنی با اندازه  200*200پیکسل به صورت زیر برای یک صفحه وب با فرمت  Pngطراحی کنید.

شکل 13ــ10

ابــزارهــا و دسـتـورات مـورد نـیـازRectangle ، Selection ، Corners Round ، Expand :
Appearance ،Line ،Pen ، Artboard(Shift+Q) ،Group

مراحل انجام کار

١ــ با استفاده از ابزار  Rectangleیک چهار ضلعی با اندازه  200*200پیکسل ترسیم کرده سپس به منوی

 Effectو زیر منوی  Stylizeرفته و جلوه  Corners Roundرا اجرا کرده و برای گرد کردن گوشه های آن مقدار
 Radius=50 Pxتنظیم نمایید.

شکل 14ــ10

٢ــ با استفاده از ابزار  Selectionو پایین نگه داشتن کلید  ،Altدو کپی از چهار ضلعی ایجاد کرده سپس بر
روی چهار ضلعی وسط ،یک رنگ طیفی به صورت زیر اعمال کنید.
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شکل 15ــ10

٣ــ رنگ  Fillیا پرکننده چهار ضلعی سمت چپ را حذف کرده و یک دور خط یا  Stroke = 10 Ptبا رنگ
طیفی خاکستری به صورت زیر بر روی آن اعمال کرده و برای تبدیل آن به مسیر به منوی  Objectرفته و دستور Expand
 Appearanceرا انتخاب کرده و در ادامه از همین منو دستور  Expandرا اجرا نمایید .در این حالت شی ء مورد نظر به
مسیرهای تشکیل دهنده خود تبدیل میشود .سپس آن را بر روی چهار ضلعی وسط قرار دهید.

شکل 16ــ10

٤ــ چهارضلعی سمت چپ را انتخاب نمایید همان طور که مشاهده می کنید برخالف شکل آن که یک
چهارضلعی گوشه گرد است ،محدوده انتخاب آن یک چهارضلعی معمولی است .برای این منظور با استفاده از
دستور  Expand Appearanceمحدوده شیء را تا بخش پرکننده آن گسترش می دهیم ،سپس یک بیضی با رنگ
سفید و  Opacity=30بدون دور خط ،با شکل چهارضلعی هم پوشانی می نماییم تا نصف آن را بپوشاند .در ادامه هر
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دو شیء را انتخاب کرده سپس با پنل  Pathfinderوجه مشترک آنها را ایجاد می کنیم و آن را بر روی نیمه باالیی
آیکن طراحی شده قسمت قبلی قرار می دهیم.

شکل 17ــ10

  ٥ــ برای ساختن شعاعهای نوری سفید رنگ روی آیکن ،کافی است با انتخاب ابزار  Lineیک خط بر روی

صفحه به اندازه قطر یک دایره فرضی ترسیم کرده و بدون اینکه دکمه ماوس را رهاکنید کلید ~ (کلید زیر دکمه  )ESCرا

پایین نگه داشته سپس به صورت دایره وار بر روی صفحه درگ کنید .همانطور که مشاهده میکنید دایره ای با خطوط

ترسیمیبسیار زیاد ایجاد شده که میتوانید با ابزار  Selectionو درگ در اطراف خطوط ،اقدام به انتخاب آنها کرده
سپس به آنها  Stroke=1 Ptو  Opacity=10اعمال نمایید و با استفاده از دستور ( Group (Ctrl+Gمنوی Object

آنها را به یک گروه تبدیل کرده و بر روی آیکن اصلی قرار دهید .با تغییر اندازه ،شعاعهای نوری را به اندازه محدوده
داخلی آیکن تنظیم نمایید.

شکل 18ــ10

  ٦ــ با استفاده از ابزار  Rounded Rectangleو ابزار  Penنماد یک پاکت نامه به صورت زیر ایجاد کرده
و سپس آن را بر روی آیکن اصلی قرار دهید تا آیکن نهایی ایجاد شود.
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شکل 19ــ10

٧ــ با استفاده از ابزار ( Artboard (Shift+Qمحدوده صفحه را به اندازه دور آیکن موردنظر تنظیم
نمایید.

شکل 20ــ10

  ٨ــ به منوی  Fileرفته و عالوه بر ذخیره آن با فرمت  Aiتوسط دستور  ،Saveبا اجرای دستور Save For
 Webنیز از آیکن مورد نظر یک فایل با خروجی  Pngایجاد کنید.

کارگاه طراحی صفحات وب ()Workshop

با استفاده از ابزارهای مورد نیاز صفحه وب زیر را طراحی کرده سپس با ایجاد برش های مناسب با

فرمت مورد استفاده در صفحات وب ذخیره نمایید.
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شکل 21ــ10

ابزارهای مورد استفاده ،Slice ،Elipse ،Rectangle :خطوط راهنما و تکنیک ماسک
مراحل انجام کار
١ــ با استفاده از پروفایل  ،Webیک فایل جدید با اندازه  960×560پیکسل ایجاد کنید.
٢ــ با استفاده از ابزار  Rectangleیک چهارضلعی به ابعاد  ٢٠PXبا رنگ خاکستری ایجاد کرده سپس یک
کپی از آن تهیه کرده و هریک از چهارضلعی ها را در گوشه سمت چپ و راست صفحه قرار داده و خطوط راهنما را
با لبه های آنها تنظیم کرده تا یک فاصله  ٢٠پیکسلی از کناره های صفحه با خطوط راهنما ایجاد شود.

شکل ٢٢ــ١٠

٣ــ یک مستطیل رنگی با اندازه  920×170پیکسل به عنوان  Bannerیا سر صفحه سایت ایجاد کنید.
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شکل 23ــ١0

٤ــ مجددا! یک فضای  20پیکسلی با مربع های فوق و خطوط راهنما ،به زیر بخش  Bannerاضافه کرده
سپس یک مستطیل  920×50پیکسلی به عنوان نوار جابه جایی یا  Navigationایجاد نمایید.

شکل 24ــ١0

  5ــ در ادامه نیز یک فضای  20پیکسلی با مربع های فوق و خطوط راهنما ،به زیر بخش  Navigationاضافه
کرده سپس یک مستطیل با پهنای  920پیکسلی و ارتفاع دلخواه به عنوان بخش محتوا یا  Contentایجاد نمایید .با
توجه به اینکه محتوای سایت های پویا مشخص نیست بنابراین طراح وب ،پهنا را ثابت ولی ارتفاع دلخواهی را برای
این بخش در نظر می گیرد که با برنامه نویسی ،قابلیت افزایش یا کاهش داشته باشد.
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  6ــ در پایان نیز یک فضای  20پیکسلی با مربع های فوق و خطوط راهنما ،به زیر بخش محتوا یا Content

اضافه کرده و یک مستطیل  920×40پیکسلی برای بخش پا صفحه یا  Footerسایت در نظر می گیریم.

شکل 26ــ10

 7ــ با روش فوق در حقیقت یک گرافیست وب Layout ،یا چیدمان یک صفحه وب را برای برنامه نویس
وب آماده کرده تا براساس این قالب بندی ،عملیات برنامه نویسی صفحه وب انجام گیرد.
صفحه وب ،ابتدا برای هریک از بخش های ایجاد شده
  8ــ در ادامه برای تکمیل عملیات طراحی گرافیکی
ٔ

در صفحه ،یک الیه جدید با نام هر بخش ایجاد می گردد سپس شکل قالب مربوط به هر بخش به الیه مورد نظر انتقال
داده می شود به عنوان مثال ابتدا الیه ای به نام  Bannerایجاد شده سپس با انتخاب چهارضلعی مربوط به Banner
با اجرای دستور  Send to Current Layerاز زیر منوی  Arrangeیا هر دستور مشابه دیگری ،عمال ً چهارضلعی

 920×170پیکسلی  Bannerبه عنوان قالب این بخش به الیه مربوطه انتقال می یابد .در ادامه طراح ،در این الیه،

اشیاء ،تصاویر و اشکال مورد نیاز جهت طراحی  Bannerمورد نظر را قرار داده و پس از اتمام کار ،با انتخاب
تمامی اشیاء مربوط به الیه ،و اجرای دستور  Makeاز زیر منوی  Object\Clipping Maskآنها را تحت الیه
باالیی که همان چهارضلعی  Bannerیا قالب  920×170پیکسلی است ،ماسک می نماید با این عمل ،تمامی اشیاء و
ترکیب بندی ایجاد شده توسط طراح ،تحت قالب ایجاد شده قرار خواهد گرفت.
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شکل 27ــ10

9ــ مشابه عملیات باال ،بر روی بخش  Content ،Navigationو  Footerنیز انجام می گیرد تا صفحه نهایی
مورد نظر ایجاد شود.
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١٠ــ در پایان صفحه گرافیکی طراحی شده ،با استفاده از ابزار  Sliceبرش خورده ،سپس با استفاده از
دستور  Save For Webبا یکی از فرمت های  Gif ،Jpgیا  ،Pngتصاویر برش خورده ،در قالب فایل ذخیره می شود
و در نهایت نیز این برش ها برای قراردادن پوسته گرافیکی صفحه وب ،در اختیار برنامه نویس قرار می گیرد.

شکل 29ــ10
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خالصه مطالب
نرم افزار  Illustratorابزار های مختلفی را برای ایجاد چیدمان صفحات وب و ایجاد و بهینه سازی
گرافیک وب فراهم می کند .برای ایجاد تصاویر بهینه سه اصل1ــ رنگ های مطمئن برای وب 2ــ موازنه کیفیت
تصویر با اندازه فایل و 3ــ بهترین فرمت را مد نظر قرار دهید.
زمانی که ویژگی ترازبندی پیکسل ها در یک شی ء و یا سند فعال باشد تمامی خطوط یا مسیرهای افقی و
عمودی شی ء ،با شبکه پیکسلی صفحه تراز بندی می شوند .برای فعال کردن این ویژگی در پنل  Transformگزینه
 Align to Pixel Gridرا فعال نمایید.
استفاده از مد رنگی مناسب ( )RGBو کم کردن کیفیت تصاویر ( )PPI 72و استفاده از سه فرمت PNG،
 JPEGو GIFنکات الزم در تهیه فایل گرافیکی صفحات وب می باشند.
برای ایجاد یک فرمت های وب عالوه بر دستور  Save For Webاز منوی  Fileمی توان از دستور
 Exportنیز استفاده کرد.
فرمت  JPGقابلیت پشتیبانی 6میلیون رنگ را دارد و مناسب برای ارسال عکس و تصاویری است که تناژ
رنگ های تدریجی در آنها وجود دارد.
فرمت GIFیکی دیگر از فرمت های مورد استفاده در وب است که قابلیت پشتیبانی از  256رنگ دارد .از
این فایل ها نمی توان برای انتقال تصاویری با تناژ های رنگ تدریجی استفاده کرد و معموال ً برای تصاویر پس زمینه،

ایجاد دکمه ها و آیکن ها استفاده می شود.

فرمت فایلی  PNGدارای دو نوع  8بیتی و 24بیتی است .معموال ً تصاویری که حاوی حروف متنی باشند

را به خوبی حفظ می کند .روش فشرده سازی  PNGاز فشرده سازی  GIFپیشرفته تر است و فایل های آن حجم
کمتری اشغال می کنند.
فرمتهای  GIFو  8 PNGبیتی و همچنین فرمتهای  JPGو 24 PNGبیتی به لحاظ حجم و تعداد رنگ
عملکردی مشابه دارند .ضمن اینکه فرمتهای  JPGو  PNGقابلیت نگهداری پروفایل و مد رنگ را دارا میباشند.
برای ساخت پویانمایی هریک از فریم های پویانمایی را در یک الیه جداگانه قرار داده سپس خروجی SWF
آنها را به طوری که در هنگام تنظیمات خروجی گزینه  AI Layers To SWF Framesفعال باشد ،ایجاد نمایید.
تکنیک برش تصاویر یا  ،Slicingتصویر مورد نظر را به چند قطعه تقسیم کرده تا قطعات تصویر با توجه به
294
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حجم کمی که دارند سریع تر از کل تصویر بارگذاری شوند ضمن اینکه با این روش ،امکان لینک دادن قطعات تصویر
نیز برای طراحان وب وجود خواهد داشت .برای ایجاد قطعات برش خورده می توان به روش های زیر عمل کرد:
ابزار  Sliceکه صفحه وب مورد نظر را به جدولی از سلول های تصویری تقسیم می کند.
دستور  Object/Slice/Create From Selectionکه اشیاء انتخاب شده را برش می زند.
دستور  Object/Slice/ Create From Guidesکه نواحی برش را با خطوط راهنما مشخص می کند.
دستور  Object/Slice/Makeکه کلیه بخشهای گروه بندی شده با استفاده ازدستور  Groupرا برش میزند.
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واژه نامه
 Networkنرم شدگی لبه ها

شبکه
بهینه
عکاسی

AntiــAliased

 Optimizedخط اصلی

BaseLine

 Photographicایجاد کردن

Create

پخش کننده

 Playerمتخصص

Expert

قابل انتقال

 Portableصادر کردن

Export

تدریجی ،پیش رونده

 Progressiveدرخشش

Flash

 Rateفریم ،قاب

Frame

نرخ

 Serverتعویض

دستگاه سرویس دهنده
برش

Interchange
Join

 Sliceپیوند دادن

پرسش های چهارگزینه ای

١ــ برای نمایش حجم فایل و تخمین مدت زمان دانلود فایل برای یک گرافیک وب از چه دستوری استفاده میشود؟

الف)Status

ب)Information

الف) GIF

ب)PNG

ج) New From Template

٢ــ کدام یک از فرمت های زیر برای صفحات وب مناسب می باشند؟
ج)JPG

د)Save For Web

د)هر سه مورد

٣ــ فرمت ........قابلیت پشتیبانی 6میلیون رنگ را دارد و مناسب برای ارسال عکس و تصاویری است

که تناژ رنگ های تدریجی در آنها وجود دارد.
الف) GIF

ب)PNG

ج)JPG

د)SWF

٤ــ فایل هایی که با فرمت .......ایجاد می شوند حدود  10تا  30درصد نسبت به فایل هایی با پسوند GIF

حجم کمتری اشغال می کنند.
الف) HTML

ب)PNG

ج)JPG

د)SWF

ب)PNG

ج)JPG

د)SWF

  ٥ــ پسوند مناسب برای ایجاد فایل پویانمایی کدام است؟
الف) GIF
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  ٦ــ با استفاده از دستور  Object/Slice/Makeمی توان کلیه بخش های ...............را برش زد.

		
الف)انتخاب شده
		
ج)گروه بندی شده

ب) مشخص شده با خطوط راهنما
د)هر سه مورد

خود آزمایی

١ــ برای طراحی گرافیک صفحات وب چه اصولی را بایستی مد نظر قرار داد؟
٢ــ ویژگی ترازبندی پیکسل ها چه عملی انجام می دهد و با استفاده از کدام پنل می توان آن را فعال نمود؟
٣ــ دو روش برای ذخیره فایل با فرمت های مناسب وب را بیان کنید.

٤ــ تکنیک  Slicingچه عملی انجام می دهد؟

کار عملی
١ــ با استفاده از ابزار های ترسیمی  ،آیکن های زیر را برای وب طراحی کرده و با فرمت مناسب ذخیره نمایید.

٢ــ وب سایت زیر با ابزار های ترسیمی  Illustratorرا اجرا کنید سپس آن را با فرمت  Aiذخیره نمایید ضمن

اینکه در پایان ،آن را برش زده و برای استفاده در یک صفحه وب آماده کنید.
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Illustrator کلیدهای تابعی مورد استفاده در
Help

F١

Cut / Copy / Paste

F٢/F٣/F٤

Show/hide Brushes panel

F٥

Show/hide Color panel

F٦

Show/hide Layers panel

F٧

Create new symbol

F٨

Show/hide Info Panel

Ctrl+F٨

Show/hide Gradient Panel

Ctrl+F٩

Show/hide Stroke Panel

Ctrl+F١٠

Show/hide Attributes Panel

Ctrl+F١١

Revert

F١٢

Show/hide Graphic Styles Panel

Shift+F٥

Show/hide Appearance Panel

Shift+F٦

Show/hide Align Panel

Shift+F٧

Show/hide Transform Panel

Shift+F٨

Show/hide Pathfinder Panel

Shift+Ctrl+F٩

Show/hide Transparency Panel

Shift+Ctrl+F١٠

Show/hide Symbols Panel

Shift+Ctrl+F١١
کلیدهای ابزارها

Artboard tool

Shift + o

Selection tool

V

Direct Selection tool

a
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Magic Wand tool

y

Lasso tool

q

Pen tool

p

Add Anchor Point tool

+

Delete Anchor Point tool

=

Convert Anvhor Point tool

Shift +c

Type tool

t

Line Segment tool

\

Rectangle tool

m

Ellipse tool

l

Paintbrush tool

b

Pencil tool

n

Rotate tool

r

Reflect tool

o

Scale tool

s

Width tool

Shift +w

Free Transform tool

e

Shape Builder tool

Shift + m

Symbol Sprayer tool

Shift + s

Mesh tool

u

Gradient tool

g

Eyedropper tool

i

Live Paint Bucket tool

k

Live Paint Selection tool

Shift+l
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Slice tool

Shift+k

Eraser tool

Shift+e

Hand tool

h

Zoom tool

z
File کلیدها و دستورات منوی

New

Ctrl+N

New from template

Shift  +Ctrl+N

Open

Ctrl+O

Close

Ctrl+W

Save

Ctrl+S

Save as

Shift+Ctrl+S

Save a copy

Alt+Ctrl+S

Save for Web

Alt+Shift+Ctrl+S

Print

Ctrl+P

Exit

Ctrl+Q
Edit کلیدها و دستورات منوی

Undo

Ctrk+Z

Redo

Shift+Ctrl+Z

Cut

Ctrl+X

Copy

Ctrl+C

Paste

Ctrl+V
Object کلیدها و دستورات منوی

Transform|Transform again

Ctrl+D

Transform|Move

Shift+Ctrl+M
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Transform|Transform Each

Alt+Shift+Ctrl+D

Arrange|Bring to front

Shift+Ctrl+]

Arrange|Bring forward

Ctrl+]

Arrange|Send backward

Ctrl+[

Arrange|Send to back

Shift+Ctrl+[

Group

Ctrl+G

Ungroup

Shift+Ctrl+G
Select کلیدها و دستورات منوی

All

Ctrl+A

All on Active Artboard

Alt +Ctrl+A

Deselect

Shift+Ctrl+A

Reselect

Ctrl+6

Zoom In

Ctrl+ +

Zoom out

Ctrl+ -

Fit artboard in window

Ctrl+ .

Fit all in window

Alt+Ctrl+.

Actual size

Ctrl+1

Rulers|Show Rulers

Ctrl+R

Show/hide Bounding Box

Shift+Ctrl+B

Guides|Show/hide Guides

Ctrl+;

Guides|Lock Guides

Alt  +Ctrl+;

Smart Guides

Ctrl+U

Show/hide Grid

Ctrl+"

Snap to Grid

Shift+Ctrl+"
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Snap to Point

Alt+Ctrl + "
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