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فیلم هامشاهده فیلم هایی آموزش ایلوستریتور 1

Basic-1

شروع کار با نرم افزار 	 

تفاوت گرافیک پیکسلی و برداری 

پس از نصب نرم افزار adobe illustrator  نسخه ی cc2019  برای اجرا کردن برنامه بدین ترتیب عمل 

کنید:بر روی منوی استارت کلیک چپ کنید بر روی all program موس را نگه دارید و از لیست برنامه 

های نصب شده برنامه adobe illustrator cc2019  را با کلیک چپ انتخاب و اجرا کنید. در صورتی 

ک تمایل داشته باشید از این برنامه shortcut یا میانبری را برای دسترسی ساده تر ایجاد کنید می 

 desktop)create shortcut (و گزینه Send to توانید بر روی آن کلیک راست کنید و از منوی باز شده

را انتخاب کنید

سپس بر روی دسکتاپ کلیک چپ کنید تا پنجره استارت بسته شود.

برای باز کردن برنامه از طریق آیکون shortcut  می توانید بر روی آیکون دو بار کلیک کنید و یا اینکه یک 

کلیک راست بر روی آن انجام دهید و از منوی میانبر باز شده فرمان open  را انتخاب کنید.
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در ابتدا می خواهیم ببینیم که ایلوستریتور چه نرم افزاری هست و چه کاربردی دارد.

ایلوستریتور یک نرم افزار قدرتمند ترسیم و طراحی گرافیک به صورت وکتور یا برداری است از این برنامه 

بیشتر برای کشیدن تصاویر، کارتون ها، نمودارها، چارت ها و لوگوها استفاده می شود.

همینطور که اینجا مالحظه می کنید ما بخشی از این کاربردها را، تصاویرشان را برای شما قرار دادیم 

  infographics مثل طراحی لوگو، کشیدن نقشه، کشیدن عکس و تصویر، کشیدن طرح های اطالع رسانی یا

، نقاشی هایی که بر اساس یک عکس کشیده می شوند و چارت ها و نمودارها.

البته نرم افزار ایلوستریتور کاربردهای خیلی زیادی دارد که بخش هایی که ما اینجا برای شما قراردادیم جزء 

متداول ترین کاربردهای این نرم افزار هست.

در اینجا قصد داریم یک مقایسه ای بین تصاویر پیکسلی و تصاویر برداری برای شما داشته باشیم.

 در مقایسه با تصاویری که بر اساس پیکسل و نقطه هستند ایلوستریتور از معادالت و روابط ریاضی برای 

کشیدن اشکال استفاده می کند این خصوصیت باعث می شود تا طرح های وکتور قابلیت مقیاس پذیری 

خوبی داشته باشند یعنی هنگام کم یا زیاد کردن اندازه شکل یا تصویر از کیفیت اولیه آن کاسته نشود.
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در اینجا ما با استفاده از ابزار zoom)ابزار ذره بین( که در نوار ابزار قرار گرفته قصد داریم کمی بزرگنمایی بر 

روی دو تصویر خودمان داشته باشیم.با ابزار zoom کمی بر روی تصویر پیکسلی بزرگنمایی انجام میدهیم.

همانطور که مالحظه می کنید هر چقدر که بزرگنمایی تصویر بیشتر می شود در اطراف تصویر شما حالت 

های رنجه رجه یا پیکسل پیکسل به وجود می آید که این به این دلیل هست که در نرم افزارهای پیکسلی 

وقتی که شما بزرگنمایی ایجاد می کنید یا تعریف می کنید و یا اینکه سایز تصویرتان را کم یا زیاد می کنید 

کیفیت تصویر شما پایین می آید و شاید این یکی از ایرادهای نرم افزارهای پیکسلی و یا تصاویر پیکسلی 

باشد.

مجددا zoom  را برمی گردانیم به وضعیت قبلی و این بار با ابزار zoom  بر روی فایل وکتورمان عمل 

بزرگنمایی را انجام میدهیم، باز همانطور که مالحظه می کنید هر چقدر که zoom زیاد می شود هیچ 
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تغییری در کیفیت تصویر ایجاد نمی شود یعنی کیفیت تصویر شما افت نمی کند.

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                  

که این یکی از مزایای وکتور یا برداری است.  دوباره zoom  را برمیگردانیم به حالت قبل  طوری که شما 

کل پنجره را بتوانید ببینید.این دفعه با ابزار selection سایز تصاویرمان را زیاد می کنیم، زیاد شدن 

سایز هم، کیفیت تصویر پیکسل شما پایین می آید و اگر این تغییر سایز را برای طرح وکتورتان تعریف 

کنید مالحظه می کنید که به هیچ عنوان کیفیت تصویر تغییر نمی کند حتی ما سایز تصویرمان را کم یا 

زیاد می کنیم در طرح وکتور همان کیفیت اولیه را داریم.

پس این یک مزیت طرح های وکتور هست که در بزرگنمایی و یا کوچک کردن و یا زیاد کردن سایز تصویر 

هیچ تغییری در کیفیت آن حاصل نمی شود.

Basic-2

 	workspase آشنایی با فضای کاری

حاال قصد داریم که با فضای کاری یا workspase در نرم افزار ایلوستریتور آشنا شویم.

اولین بخشی که می خواهیم بررسی کنیم نوار منو یا منوبار است، این بخش شامل لیست دستوراتی 

هست که کارها و وظایف ویژه ای  را بر عهده دارد. دستورات ویرایشی و مدیریتی پرکاربرد نرم افزار در 

قالب این منوها در نوار اجرا در قسمت باال و سمت چپ محیط نرم افزار گنجانده شده است.

در سمت راست این منوها تنظیمات مربوط به نحوه نمایش فایل، بزرگنمایی و کوچک نمایی صفحه کاری 

قرار گرفته.
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بخش بعدی نوار ابزار یا tool bars است که شامل ابزارهای مورد نیاز جهت طراحی و ویرایش اشکال    

می باشد که می توانیم آن رابه دو صورت دو ستونی و تک ستونی نمایش بدهیم جهت نمایش به 

صورت تک ستونی می توانید بر روی این آیکون کلیک چپ کنید و نوار ابزارتان را به صورت تک ستونی و 

با کلیک مجدد به صورت دو ستونی آن را در بیاورید

همانطور که مالحظه می کنید االن نوار ابزار برای ما که بصورت تک ستونی درآمده کلیه ی ابزار ها را ما 

نمی توانیم ببینیم و به آن دسترسی داشته باشیم پس در شرایط کاری که ما االن داریم بهتر هست که 

نوار ابزار برای ما بصورت دو ستونی قرار بگیرد برخی از ابزارها مانند ابزار rectangle  تعدادی ابزار دیگر در 

مجموعه خودشان دارند که برای آشکار شدن این زیر مجموعه کافیست که روی این ابزار کلیک چپ کنید 

و کمی کلید موس را نگه دارید تا زیرمجموعه ابزار باز شود و شما بتوانید به لیست ابزارهایی که در داخل 

این قسمت واقع شده دسترسی داشته باشید هم چنین این ابزارها را شما می توانید با استفاده از 

کلیدهای میانبر فعال کنید گاهی وقت ها الزم هست که شما این ابزارها را به صورت یک مجموعه کامل 

به این شکل داشته باشید

که می توانید با نگه داشتن کلید سمت چپ موس بر روی ابزار و وارد شدن به زیرمجموعه و بعد کلیک 

کردن بر روی این فلش کوچک سفید که در انتهای این بخش قرار گرفته
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لیست ابزارهایتان را به این صورت دربیاورید تا دسترسی به آنها ساده تر باشد. سپس بعد ار اینکه 

کارتان تمام شد می توانید بر روی دکمه close کلیک چپ کنید و ابزارها را ببندید. نگران نباشید ابزارها 

هنوز در این زیرمجموعه در سر جای خودشان باقی هستند.

در سمت راست محیط کار یا workspase پالت ها واقع شده اند شامل تنظیماتی برای سایر خصوصیات 

اشیا هستند شما میتوانید با کلیک چپ کردن برروی منوی window و وارد شدن به این منو به کلیه ی 

 workspase پالت های نرم افزار ایلوستریتور دسترسی داشته باشید پس حتی اگر که پالتی را شما در

مشاهده نکردید می توانید با مراجعه به منوی window و لیست پالت ها آن را پیدا کنید 
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وفراخوانی کنید و در قسمت پالت های خودتان آن را اضافه کنید به این ترتیب که                             

می توانید آن را drag کنید به طوری که این نوار یا خط آبی ظاهر شود و پس از رها                                                                                                                                            

کردن آن را داک  کنید یا قرار بدهید در زیرمجموعه بقیه پالتها

بخش بعدی پانل کنترل یا نوار option هست با انتخاب هر یک از ابزارهای موجود در پنل ابزار گزینه 

های تنظیمی مخصوص به آن ابزار در اختیار شما قرار خواهد گرفت به عنوان مثال اگر که ما ابزاری مثل

artboard tool  را انتخاب کنیم میبینید که این گزینه ها متفاوت خواهد شد.

اگر ابزار selection را انتخاب کنیم گزینه ها یا فرامین کنترلی که در روی نوار کنترل 

یا نوار آپشن قرار دارد بسته به نوع ابزاری که ما انتخاب می کنیم تغییر خواهد کرد.                                                

بخش بعدی نوار وضعیت یا status bar هست که ما االن می خواهیم برای شما در                                                                                                                 

مورد آن توضیح دهیم.
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هنگام کار با نرم افزار ایلوستریتور به صورت حرفه ای بهتر هست که از طریق این نوار راجع به سند 

فعال خودتان یا سندی که هم اکنون در حال کار کردن در آن هستید اطالعات بیشتری کسب کنید.روی 

 show این مثلت سفید کوچکی که در انتهای نوار وضعیت قرار گرفته کلیک چپ می کنیم به زیر منوی

رفته و گزینه هایی که در آنجا نمایش داده میشود را مالحظه کنید، حاال ما می خواهیم این گزینه ها را 

یکی یکی برای شما توضیح دهیم.

Artboard name اگر انتخاب شود در این قسمت همانطور که مالحظه می کنید نام artboard که در 

داخل آن هستید و مشغول به کار هستید برای شما نمایش داده می شود. 

حاال ممکن است سوال برای شما پیش بیاید که artboard چیست.اصطالحا ما artboard را می توانیم به 

زبان خودمان با عنوان بوم نقاشی ترجمه کنیم. 

Artboard  همین فضایی هست که شما می توانید تصاویر وکتورتان را یا کال تصاویرتان را بر روی آن 

نمایش دهید و یا اینکه طراحی کنید. پس با انتخاب artboard name شما می توانید نام artboard  را 

در این قسمت مشاهده کنید.                                                                      

بخش بعدی current tool هست. Current tool نام ابزاری را به شما نشان می دهد که در حال حاضر با 

آن مشغول طراحی هستید. همانطور که مالحظه می کنید ما از نوار ابزار نوار سلکشن را انتخاب کردیم و 

این ابزار فعال هست و اینجا مشاهده میکنید که نام ابزار selection نمایش داده می شود.
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گزینه بعدی date and time، که با انتخاب این گزینه زمان و تاریخ روز جاری را شما می توانید مشاهده 

کنید.

همانطور که مالحظه می کنید در قسمت پایین نوار taskbar یا نوار وظیفه شما تاریخ سیستم و زمان 

سیستم شما نمایش داده میشود.عینا آن چیزی که در اینجا قرار گرفته در این بخش برای شما نمایش 

داده خواهد شد.

بخش بعدی number of undos هست.تعداد مراحل بازگشت یا  undosرا که شما در طی کار طراحی 

تان انجام داده اید، به شما نشان می دهد.

که خب اینجا به ما می گوید که شما هیچ undos و هیچ redos ای نداشتید.

یعنی آن چیزهایی را که می توانید برگردید به طراحی تان اگر مجدداً باز به سمت جلو بروید میشود 

گزینه های redos ، که انشاهللا در آموزش های بعدی با فرامین undo s وredos آشنا خواهید شد.

اینجا به ما می گوید که شما تا االن هیچ عمل undos و هیچ عمل redos ای انجام نداده اید.
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بخش بعدی document color profile هست که مشخص کننده پروفایل رنگ سندی هست که در 

حال حاضر مشغول کار روی آن هستید در مورد پروفایل های رنگ در آموزش های بعدی با شما صحبت 

خواهیم کرد. فعال اطالع داشته باشید که اگر color profile برای سند تان تعریف کردید با انتخاب این 

گزینه نوع color profile در اینجا نمایش داده خواهد شد. نام color profile که شما set کردید برای 

سند تان در این قسمت نمایش داده خواهد شد. که اینجا میبینید u.s. web couted برای شما نمایش 

داده شده است.

Couted  نوع کاغذ را مشخص می کند و اینکه یک استاندارد رنگی  برای کشور آمریکا هست.

بخش بعدی در نوار وضعیت که در این جا واقع شده مربوط به میزان زوم یا بزرگنمایی در سند هست 

و جابجایی بین بوم ها یا Artboard هایی که ما در سندمان ایجاد کردیم. در اینجا ما 3 تا artboard  یا 

بوم را برای شما ایجاد کردیم یعنی سند ما حاوی سه artboard هست که می توانیم در هر کدام از آنها 

 artboard طراحی خاص خودمان را انجام دهیم. همان طور که مالحظه میکنید در این قسمت گزینه

navigation هست
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که شما می توانید جابجا شوید بین artboard هایتان با این گزینه، به این ترتیب که می توانید شماره 

artboard تان  را از این کادر انتخاب کنید یا اینکه آن شماره را در اینجا درج کنید.

 بعضی وقتها شما از نرم افزارایلوستریتور ممکن است برای طراحی بروشور یا کاتالوگ استفاده کرده 

باشید و یا اینکه برای صفحه آرایی صفحات یک مجله استفاده کرده باشید.در این حالت شما ممکن 

است که چندین artboard داشته باشید. برای این که به راحتی بتوانید به آن artboard ها دسترسی 

داشته باشید، می توانید شماره آن artboard را اگر می دانید در این کادر تایپ کنید و یا از لیست 

 first مراجعه کنید با زدن دکمه artboard به اولین first بازشوی آن انتخاب کنید و یا اینکه با گزینه

منتقل می شوید به اولین artboard و با زدن دکمه last منتقل می شوید به آخرین artboard. با دکمه 

های previous مرحله به مرحله می توانید navigate کنید artboard ها را به سمت ابتدا و یا با گزینه 

next می توانید بازnavigate کنید و یا جابه جا شوید بین artboard ها به سمت جلو یا به سمت 

آخرین artboard .در کادر zoom شما می توانید میزان درصد zoom و یا بزرگنمایی پنجره تان را تعریف 

کنید که همانطور که مالحظه می کنید 

درصدهای مختلف در اینجا قرار گرفته  و با استفاده از گزینه fit on screen می توانید نمایش تمام 

صفحه را برای artboard فعالتان تنظیم کنید.
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 tab هنگامی که در زمان طراحی نیاز به فضای بیشتری برای نمایش بوم تان دارید می توانید با زدن کلید

پانل ها را مخفی کنید 

یعنی یک بار کلید tab را میزنید  پانل ها مخفی می شوند و با زدن دوباره آن به حالت اولیه باز گردید 

همچنین می توانید با زدن کلید f  صفحه کلید با زدن هر بار، مرحله به مرحله این پالت ها و نوار منو را 

مخفی کنید طوری که فقط artboard تان را در صفحه داشته باشید و با زدن کلید f مجددا به وضعیت 

اولیه برگردید.

برای تنظیم نحوه نمایش اسناد باز شده جهت انتخاب سریع هر یک در ویرایش آن ها به این صورت عمل 

می کنیم:                                                                   

 آیکونی در این قسمت قرار گرفته با عنوان arrange document که شما میتوانید اسناد باز شده خود را 

که اینجا می بینید که سه سند باز شده داریم.
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از طریق این گزینه مرتب کنید و یا اینکه به گونه ای قرار بدهید که بتوانید به راحتی هر کدام را انتخاب 

کنید و آنها را ویرایش کنید به این ترتیب که با انتخاب گزینه consolidate all شما میتوانید اسناد 

خودتان را به صورت زبانه ای نمایش دهید

و یا گزینه tile all in grid به این شکل اسناد خودتان را نمایش دهید.

با گزینه tile all vertically به صورت عمودی اسناد باز شده را در صفحه کار نمایش بدهید و یا با گزینه 

tile all horizontally به صورت افقی اسناد خودتان را نمایش بدهید. این کار به شما کمک می کند که 

به راحتی هر سند را که خواستید انتخاب کنید و اگر که از این سند به سند دیگری خواستید  بخشی 

را منتقل کنید به راحتی با drag کردن قابل انتقال است و این کار به شما کمک می کند که ویرایش 

اسنادتان را خیلی سریع تر انجام دهید.

بخشی که در قسمت پایین منوی arrange document قرار گرفته، نحوه چیدمان اسنادتان هست، 

یعنی انتخاب تعداد پنجره نمایش را با این گزینه ها میتوانید تنظیم کنید.یک حالت به این صورت 

هست که مشاهده میکنید.
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وضعیت بعدی 

همین طور می توانید تست کنید ببینید هر حالتی که جواب بهتری به شما می دهد و دسترسی 

تان را راحت تر می کند همان گزینه را انتخاب کنید.این قسمت را مجدداً میگذاریم روی گزینه                        

consolidate all .آخرین نکته ای را که در این بخش یعنی در ارتباط با workspase و یا در ارتباط با 

فضای کاری می خواهیم خدمت شما بگوییم این هست که فضای کاری پیش فرض در نرم افزار ادوبی 

ایلوستریتور گزینه essentials هست
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 که در صورتی که پانل های فضای کاری به هنگام کار بسته شوند و یا از حالت اولیه خارج شوند میتوانید 

با باز کردن لیست بازشو با زدن دکمه reset essentials مجدداً پانل های خودتان را به حالت اولیه 

برگردانید.

به عنوان مثال ما ممکن است که نوار ابزار را drag کرده باشیم و با زدن دکمه close آن را بسته باشیم 

و یا اینکه یکی از پانل ها را  dragکرده باشیم و بعد از این که کارمان با آن تمام شده است آن را بسته 

باشیم، میتوانیم با انتخاب فرمان reset essentials مجدداً ورک اسپیس پیش فرض خودمان را به 

حالت اولیه برگردانیم. باز در این لیست بازشو شما مشاهده می کنید

که گزینه های دیگری وجود دارد مثل Painting ، زمانی که شما ورک اسپیس painting را انتخاب میکنید 

پالت های شما به گونه ای تنظیم می شوند که برای کار نقاشی مناسب هستند.

 بسته به اینکه چه طرحی را در ایلوستریتور طراحی می کنید می توانید ورک اسپیس خود را بر اساس 

آن تنظیم کنید مثال اگر ما کار typography را در نرم افزار ایلوستروتور انجام می دهیم می توانیم ورک 

اسپیسtypography  را انتخاب کنیم که با این ورک اسپیس ما به پالت های paragraph  ،character و 

غیره دسترسی راحت تری خواهیم داشت.
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هر کدام از این ورک اسپیس ها را اگر به هم ریخته باشیم میتوانیم با انتخاب فرمان reset آن را 

مجددا به حالت اولیه برگردانیم. اگر مجدد خواستیم به محیط پیش فرض یا workspase پیش فرض 

برگردیم می توانیم گزینه essentials را مجددا کلیک کنیم و انتخاب کنیم. در انتهای کادر بازشوی 

essentials شما گزینه  new workspaseرا هم دارید. یک زمانی هست که شما یک سری پالت هایی 

را احتیاج دارید که در مثال ورک اسپیسی که دارید کار می کنید آنها را اضافه کنید و قرار دهید و یک 

esapskrow سفارشی برای خودتان بسازید، به این ترتیب می توانید پالت های مورد نظرتان را از منوی 

wodniw فراخوانیکنید و آنها را به قسمت ورک اسپیستان اضافه کنید مثال ما اینجا پالت pathfinder را 

اضافه کردیم یا مثال pattern option را باز میکنیم و اضافه میکنیم بعد از اینکه ورک اسپیس سفارشی 

خودمان را ساختیم و آن را طراحی کردیم و به این ترتیب قرار دادیم می توانیم وارد قسمت زیر منوی 

essentials شویم و گزینه new workspase را انتخاب کنیم ، با تایپ کردن نامی برای ورک اسپیس 

بر روی دکمه ok کلیک چپ میکنیم، کادر را می بندیم و این workspase رادرلیست ورک اسپیس ها 

ذخیره می  کنیم.
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اگر که مجدد خواستیم به ورک اسپیس دیگری برویم می توانیم مجدد ورک اسپیس های دیگر را هم 

انتخاب کنیم و آنها را فعال کنیم و اگر خواستیم به  ورک اسپیسی که ساختیم مراجعه کنیم می توانیم 

با انتخاب نام آن در لیست بازشوی کادر منوی slaitnesse باز آن ورک اسپیس را برای خودمان فعال 

کنیم. اگر ورک اسپیس سفارشی که ساختید را دیگر نخواستید و قصدداشتید که حذفش کنید می 

  manage workspases توانید ابتدا به ورک اسپیس دیگری وارد شوید و سپس با انتخاب گزینه ی

از لیست ورک اسپیس هایی که خودتان ساختید، ورک اسپیس مورد نظر را انتخاب کنید و با کلیک 

چپ کردن بر روی آیکون esapskrow eteled آن را حذف کنید و سپس با کلیک چپ بر روی ko کادر را 

ببندید.

گزینه هایی که در این کادر بازشوی essentials شما مشاهده کردید، در منوی window هم موجود 

است با مراجعه به منوی Window و workspase می توانید به این گزینه ها دسترسی داشته باشید.
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Basic _3

فصل دوم: کار با اسناد

ایجاد سند جدید	 

برای ایجاد سند جدید در نرم افزار ایلوستریتور بر روی منوی file کلیک چپ می کنیم، بر روی فرمان 

new کلیک چپ می کنیم و یا از کلیدهای ترکیبی ctrl+N استفاده می کنیم. 

پس از انتخاب فرمان new یک کادر محاوره ای برای شما باز میشود با عنوان new document ،به سراغ 

گزینه ی more setting می رویم و می خواهیم فیلد های داخل این کادر را با هم بررسی کنیم.

اولین قسمت فیلد name هست و برای این هست که شما بتوانید یک نام را برای سند خود انتخاب 

کنید. البته این به این مفهوم نیست که اگر در این قسمت نام را وارد کنید
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 فایل شما روی سیستم save شده یا ذخیره شده است. بعد بایستی برای ذخیره سازی فایل حتما اقدام 

کنید.

بخش بعدی profile سند شما است.در واقع نوع سندتان را می توانید مشخص کنید می خواهیم گزینه 

های داخل فیلد profile را باهم بررسی کنیم.

برای این منظورم ما بر روی فلش سفید رنگ روی کادر کلیک چپ می کنیم و از لیست بازشو، گزینه 

مورد نظر را با کلیک چپ می توانیم انتخاب کنیم. ابتدا ببینیم هر گزینه برای چه منظوری قرار داده شده 

است.

گزینه print برای مواردی است که می خواهید سندتان را بر مبنای مدل رنگیه CMYK چاپ کنید. ما در 

وافع دو مدل رنگیه معروف داریم: یکی RGB که از سه رنگ اصلی green ،red و blue یعنی قرمز، سبز 

 black و yellow ، magenta ، cyan که از رنگ های CMYK و آبی تشکیل شده است و یک مدل رنگیه

یعنی سبزآبی، سرخابی، زرد و سیاه تشکیل شده که در واقع اسنادی که شما باید برای چاپ بفرستید 

چاپی که مثال بصورت افست هست حتما بایستی مدل رنگی خودتان را بر اساس  
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CMYK تعریف کنید و اسنادی که قصد انتشار آن را در محیط وب دارید و یا اینکه فقط می خواهید آن 

ها را از طریق نمایشگرها مشاهدع کنید بایستی مدل رنگیه RGB را برای آن ها انتخاب کنید.

پس اینجا گزینه print برای اسنادی هست که شما قصد چاپ آن را مبتنی بر مدل رنگیه CMYK  دارید.

قسمت بعدی گزینه web است.

با این گزینه شما سندی را که مربوط به طراحی صفحات وب هست تنظیم می کنید اگر قرار است صفحه 

یا سندی را طراحی کنید که در محیط وب منتشر شود و مبتنی بر مدل رنگیه RGB باشد، این گزینه را 

می توانید انتخاب کنید.

گزینه بعد mobile هست:

سندی که در دستگاه هایی مثل iphone و یا ipad استفاده می شود شما می توانید با این گزینه آن را 

تنظیم کنید. 

بخش بعدی film & video هست:

سندی که در نهایت برای تولید فیلم استفاده می شود که می توانید از این گزینه آن را فعال کنید.

: number of artboards می رویم سراغ کادر بعدی

در این قسمت شما می توانید تعداد آرت بردهای سند یا بومتان را تنظیم کنید که این کار را می توانید 

بعد از ایجاد سند هم انجام دهید یعنی اگر اینجا تعداد آرت بردها یا بوم ها را مشخص نکردید ایرادی 

ندارد بعدا در حین کار یا بعد ازاینکه سند را ایجاد 

کردید می توانید این گزینه ها را تغییر دهید یعنی می توانید تعداد آرت برد ها را بیشتر کنید و یا 

اینکه  اگر آرت بردی را قبال ایجاد کردید و دیگر نیازی به آن ندارید حذف کنید. اگر بیش از یک آرت برد 

را انتخاب کرده باشید می توانید با کلیک کردن بر روی فلش های به سمت باال و پایین، مقادیر را زیاد 

و یا کم کنید.هم چنین اگر هنگام کلیک کردن بر روی این فلش های کوچک کلید shift را نگه دارید 

می بینید که پرش های شما به اندازه ده تا ده تا خواهد بود. یعنی اگر کلید shift را پایین نگه داریم و 

روی فلش ها کلیک کنیم پرش های ده تا ده تا خواهیم داشت. اما اگر shift را نگه ندارید می توانید 

یکی یکی به سمت باال و یا به سمت قبل حرکت کنید. در اینجا اگر بیش از یک آرت بورد را انتخاب کنید 

میبینید که گزینه هایی در این قسمت فعال می شود که مربوط به چیدمان آرت بردها در صفحه است. 

اولین گزینه همانطور که مالحظه می کنید grid by row هست یعنی چیدن 
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آرت برد ها در تعداد ردیف های دلخواه. شما می توانید مشخص کنید تعداد آرت برد هایتان بصورت 

سطری یا ستونی نمایش داده شود. بسته به اینکه به صورت سطری یا ستونی نمایش داده شود شماره 

گذاری آرت برد ها هم تغییر خواهد کرد. وقتی به صورت سطری آرت بردها را تشکیل می دهید و اینجا 

تعداد ستون هایتان را هم مشخص کردید مثال اینجا گفتید میخواهید آرت بردها حدود 8 آرت برد در 

سه ستون بایستی برای ما نمایش داده شوند پس ابتدا اگر گزینه بصورت سطری تعریف شده باشد 

و grid by row فعال باشد ابتدا شما که در سه ستون یعنی آرت برد شماره 1، آرت برد شماره2 و آرت 

برد شماره 3 در سطر اول چیده می شود و وقتی که سه ستون تکمیل شد به سطر بعدی می آید و بقیه 

آرت برد ها را پشت سر هم می چیند که ما اینجا می خواهیم برای اینکه یک مثالی برایتان زده باشیم 

که راحت تر قابل درک شود این مطلب میگذاریم این گزینه در حالت grid by row باقی بماند و تعداد 

ستون ها راهمین سه تنظیم میکنیم و تعداد آرت برد ها راهم بر روی گزینه 8 باقی می گذاریم کادر را با 

همین شرایط create می کنیم.

همانطور که مالحظه می کنید می بینید که اینجا 8 تا آرت برد داریم و اگر در نمای ویرایشی آرد باشیم 

میبینیم که آرت برد ها به این ترتیب قرار گرفته اند: آرت برد شماره 1، آرت برد شماره2، آرت برد شماره 

3 دقیقا در 3 ستون قرار گرفته اند و بصورت سطری شماره ها انجام می شود در سطر بعد میبینید که 

شماره 4،5،6و..تا کل آرت برد ها در صفحه قرار گیرد.
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سند را می بندیم و مجددا به کادر new  برمیگردیم.حالت دوم دقیقا عکس حالت اول است یعنی 

چیدن آرت بردها در تعداد ستون های دلخواه یا اینکه آرت بردهای ما به صورت ستونی چیده شوند، 

باید تنظیم کنید که چه تعداد ستون برای چیدمان آرت بردهایتان داشته باشید الزم به ذکر است که 

گزینه spacing فاصله بین ستون های شماست یعنی این فاصله را شما می توانید به دلخواه هر مقداری 

که دوست داشتید تنظیم کنید برای اینکه ستون هایی که آرت بردها در داخل آن چیده می شود چقدر 

نسبت به هم فاصله داشته باشد. ما گزینه دوم یعنی grid by column را فعال می کنیم تا تفاوت را 

تست کنیم.کلیک چپ می کنیم تا فعال شود میبینید به محض اینکه گزینه را فعال می کنیم این دفعه 

بر عکس حالت قبل است یعنی زمانی که شما سطری می چینید باید تعداد ستون ها را مشخص کنید 

و زمانی که ستونی میچینید باید تعداد سطر ها را مشخص کنید که خب اینجا به جای column حالت

rows  یا سطر قرار میگیرد. تعداد سطر را 3 انتخاب میکنیم. Spacing هم فاصله بین سطرهای ما 

خواهد بود.با کلیک چپ بر روی create document کادر را میبندیم.
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مالحظه میکنید که آرت برد ها باز شدند در نمای ویرایشی آرت برد هستیم دفعه ی قبل مالحظه کردید 

که آرت برد1،2،3 به صورت سطری چیده شده بود اما حاال که تنظیم ما به صورت ستونی هست آرت 

برد 1،2،3 به این ترتیب زیر هم قرار گرفته بعد از اینکه سه تا سطر ما کامل می شود،آرت برد چهار را 

در ستون بعد قرار می دهد. اگر 4 سطر انتخاب کرده بودیم طبیعتا آرت برد شماره 4 هم در سطر چهارم 

قرار میگیرد و آرت برد شماره 5 به باال منتقل میشد.

سندمان را میندیم و به کادر new برمگیردیم.گزینه بعد arrange by row هست یعنی مرتب کردن یا 

 create document قرار دادن همه ی آرت برد ها در یک ردیف اگر باز این گزینه را فعال کنید و بر روی

کلیک کنید
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میبینید که آرت برد های شما همه در یک ردیف قرار میگیرند یا مرتب میشوند.

مجدد به کادر new برمیگردیم حالت بعد عکس گزینه قبل است arrange by column یعنی قرار دادن 

آرت برد ها در یک ستون پس وقتی این گزینه را فعال کنید وکادر را create کنید 

میبینید که آرت بردها بصورت تک ستونی در یک ستون برای شما قرار میگیرند
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گزینه بعد که در اینجا مالحظه میکنید change to right-to-left layout است شما با این گزینه می 

 right to left توانید مشخص کنید اگر سندی که طراحی میکنید به زبان فارسی هست میتوانید گزینه

را انتخاب کنید اما اگر سند شما یک سند فرضا انگلیسی هست و بایستی چیدمان سند از چپ به 

راست باشد می توانید گزینه left to right را برایش فعال کنید.

                                                                                                                                                

قسمت بعد میرسیم به بخش اندازه کاغذی که  شما می خواهید برای سند تان انتخاب کنید. در کادر 

بازشوی سایزمی توانید مقادیر استاندارد کاغذ را برای سند و یا آرت برد خودتان تنظیم کنید. در صورتی 

 width که نیاز به تعریف یک سایز سفارشی و یا دلخواه داشته باشید می توانید مقادیر را در کارت های

و height تعریف کنید. به این ترتیب که فرض کنید مثالً ما قرار است که یک پوستر را با سایز 5۰ در 

۷۰ سانتی متر تنظیم کنیم
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 centimeters تنظیم می کنیم و بر روی گزینه units ابتدا واحد اندازه گیری خودمان را از کادر بازشوی 

 gard با htdiw را انتخاب میکنیم و سپس در کادر centimeters می گذاریم، کلیک چپ می کنیم و گزینه

کردن از طریق کلید سمت چپ موس مقداری که در داخل این کادر قرار گرفته را انتخاب می کنیم و یا 

tcelesمی کنیم و مقدار 5۰ را از طریق صفحه کلید تایپ میکنیم برای ارتفاع یا height هم همینطور 

مقدار ۷۰ سانتی مترتنظیم میکنیم.

 portrial یا نحوه قرار گرفتن سند شما هست که می توانید از طریق آن گزینه orientation بخش بعدی

یا حالت عمودی را برای جهت سند خودتان انتخاب کنید که در حالت عمودی یا هر در حالت ایستاده 

قسمت باالی کاغذ قسمت کم پهنای آن خواهد بود و گزینه landscape را برای سند انتخاب کنید که در 

حالت landscape یا در حالت افقی یا در حالت خوابیده قسمت باالیسند قسمت عریض کاغذ خواهد 

بود.
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بخش بعدی فضای bleed هست. فضای bleed یا حاشیه و یا مرز اطمینان برای مواقعی استفاده می شود 

که قصد داشته باشیم کاری را که چاپ کردیم برش بزنیم. در مواقعی که کارمان در اندازه و سایزی تنظیم 

شده که برای آن یک کاغذ استاندارد و یا با سایز استاندارد وجود ندارد این کار بایستی روی کاغذ های 

بزرگتر چاپ شود و بعد اطراف آن برش بخورد. اگر که هر چهار طرف کار قرار هست که برش بخورد شما 

گزینه های left ،bottom ،top و right را، یعنی باال،پایین، چپ و راست را برای چهار طرف سند خودتان 

تنظیم می کنید. استاندارد bleed یا مرز یا حاشیه اطمینان در دنیا حدود 3 میلیمتر است اما در کشور 

ما این مقدار تا 5 میلیمتر یعنی نیم سانتیمتر هم تنظیم میکنیم. برای این کار پس ما بهتر است که 

     ،top واحد اندازه گیری را روی گزینه میلیمتر تنظیم کنیم و یا می توانیم با فلش های پاین یا باالی  کادر

bottom و غیره این سایز را مشخص کنیم و یا اینکه خودمان این سایز را انتخاب کنیم، داخل کادر را 

انتخاب کنیم و مقداری که میخواهیم را از طریق صفحه کلید وارد کنیم مشاهده می کنید به محض 

اینکه ما یک کادر را تنظیم می کنیم بقیه کادرها هم متناسب با آن تنظیم می شوند که این به این علت 

است که این آیکون لینک یا زنجیر که اصطالحا اینجا نامش هست  Make all settings the same یعنی     

همه ی تنظیمات را یکسان در نظر بگیر، وقتی این فعال هست به محض اینکه شما یک کادر را تنظیم 

میکنید بقیه کادرها هم برابر با آن تنظیم خواهد شد.

اما یک وقتی هست که شما فقط می خواهید این حاشیه اطمینان را برای دو طرف، سه طرف و یا یک طرف 

تعریف کنید پس در آن حالت می توانید لینک را از حالت فعال در بیاورید و بعد مقادیری که الزم هست 

درآن قسمت وارد شود را تنظیم کنید و بقیه قسمت ها را مقدارش را صفر کنید. مثال ما قسمت right و 

top را الزم داریم که برش بخورد پس 3 میلیمتر را برایش تعریف کردیم ولی مقدار bottom و left یعنی 

پایین و سمت چپ را روی مقدار صفر می توانیم تنظیم کنیم.
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پس در صورتی که لینک فعال نباشد می توانیم هر کدام از این مقادیر را بصورت مجزا تنظیم کنیم.

با همین حالت کادر را create می کنیم تا سند باز شود.همانطور که مالحظه می کنید دو خط راهنمای 

قرمز در قسمت top یا باالی کاغذ و در قسمت right یا سمت راست کاغذ 

وقتی  zoom را روی سند زیاد می کنیم، مالحظه می کنید که این فضا یا این مقدار به اندازه 3 میلیمتر 

اینجا تنظیم شده است.
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بنابراین زمانی که ما داریم کارمان را طراحی می کنیم حتما بایستی دقت کنیم که کار را روی چهار چوب 

قرمز بندازیم نه روی چهارچوب سفید صفحه، چون زمانی که برش بخورد اگر یک زمانی تیغ برش به 

سمت داخل رفت بخشی از کارمان از بین نرود و یا اگر به سمت خارج رفت سفیدی کاغذ دور تا دور کار 

باقی نماند.مجدداً برمیگردیم به کادر new و میرسیم به بخش advanced، می خواهیم ببینیم که این 

بخش شامل چه گزینه هایی است.

 advanced کافی است که روی فلش سفید کلیک چپ کنید و قسمت advanced برای باز کردن بخش

را باز کنید. اولین بخشی که مالحظه می کنید قسمت color mode است که شما می توانید از طریق این 

گزینه، mode رنگ تان را برای سند انتخاب کنید. خدمتتان گفتیم که در صورتی که سند ما قرار است 

چاپ شود بایستی از مد رنگی CMYK استفاده کنیم چون چاپخانه ها دستگاههای چاپ از 4 تا جوهر، 

سبزآبی یا magenta ،cyan یا سرخابی، yellow یا زرد و black یا مشکی استفاده می کنند و از ترکیب 

این چهار رنگ درواقع رنگ تصاویر ما در می آید و چاپ می شود. در صورتی که قرار هست سند ما فقط 

در محیط وب منتشر شود و یا فقط از طریق نمایشگرها نمایش داده شود، می توانیم مد رنگ را بر روی 

گزینه RGB و یا سه رنگ اصلی قرمز، سبز، آبی تنظیم کنیم.
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:raster effects بخش بعدی

تصاویری که در داخل آن ها افکت های پیکسلی و یا رستری استفاده شده است این قسمت رزولوشن 

 300ppi این گزینه روی advanced بایستی برای آنها تنظیم شود.یعنی به صورت پیش فرض در کادر

تنظیم شده است. رزولوشن به تعداد پیکسل هایی که در واحد inch قرار می گیرد گفته می شود یعنی 

وقتی می گوییم 300ppi یعنی درهر واحد اینچ ما 3۰۰ پیکسل در طول و 3۰۰ پیکسل در عرض داریم و 

هر چه تعداد پیکسل های تصویر پیکسلی یا رستری ما بیشتر باشد کیفیت و وضوح آن باالتر خواهد بود. 

برای تصاویر پیکسلی که قرار است چاپ شود حتما بایستی رزولوشن 3۰۰ را تنظیم کنیم بنابراین اگر در 

کار طراحی در سندی که ما داریم طراحی می کنیم افکت های رستری وجود دارد و یا اینکه از تصاویر رستری 

یا پیکسلی در بعضی جاها استفاده شده است این رزولوشن مربوط به اون قسمت است در غیر این 

صورت اگر طرح ما کامالً بر اساس وکتور هست عمالً این گزینه هیچ کاربردی برای طرح های وکتور ندارد.
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: preview mode بخش بعدی

با کلیک چپ کردن بر روی فلش کادر بازشو آن را باز می کنم.گزینه defult حالت پیش فرض برنامه 

است، حالت mode یا حالت pixel حالتی است که می توانید فقط نمایش پیکسل ها  را داشته باشید 

و حالت overprint در صورتی که در سند شما برای رنگ هایی که  روی هم افتادند ترکیب رنگ تعریف 

شده باشد و یا حالت overprint تعریف شده باشد با انتخاب این گزینه شما می توانید آن ها را مالحظه 

کنید. 

بخش دیگری که در new document مالحظه می کنید بخشی است به نام templates که در صورتی 

که تمایل داشته باشید که سند شما بر اساس یکی از template ها یا الگوهای از پیش تعریف شده 

توسط شرکت ادوبی باز شود می توانید با کلیک کردن  بر روی گزینه templates وارد کادر محاوره ای           

templates شوید و از لیست الگوهایی که نرم افزار برای شما قرار داده نوع الگوی مورد نظر خودتان را 

انتخاب کنید و با استفاده از آن الگو سند خودتان را باز کنید.
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در پایان بر روی گزینه create document کلیک می کنیم تا کادر خودمان را تایید کنیم و به این ترتیب 

سند باز شود.

 new در این جا قصد داریم یک نقطه ای را خدمت شما عرض کنیم، اگر مایلید که بدون ظاهر شدن کادر

document فقط با تنظیم های قبلی یعنی تنظیم هایی که آخرین بار در کادر new document انجام داده 

اید فایل جدید را ایجاد کنید می توانید از کلیدهای ترکیبی alt+ctrl+N کمک بگیرید ما اینجا این سند را 

می بندیم. اگر کلید های ترکیبی alt+ctrl+N صفحه کلید را با هم بزنیم مشاهده می کنید که با همان 

تنظیم های فایل قبلی، فایل جدید باز می شود.

در اینجا قصد داریم که ایجاد سند جدید را با استفاده از الگو یا template خدمت شما توضیح دهیم. این 

سند را می بندیم برای باز کردن یک سند جدید با استفاده از الگو یا template بر روی منوی file کلیک 

چپ می کنیم و بر روی فرمان new from tamplate کلیک چپ می کنیم و آن را اجرا می کنیم و یا می 

 template برای باز شدن فایل جدیدمان بر اساس یک الگو یا  shift+ctrl+N توانیم از کلیدهای ترکیبی

استفاده کنیم. 

بعد ازانتخاب این فرمان کادر new from template برای شما باز می شود. می بینید که شرکت ادوبی 

یک فولدر یا پوشه ای را برای شما قرار داده به نام blank templates که اگر دوبار کلیک چپ کنید بر روی 

 new این پوشه می توانید وارد آن شوید و یا اینکه می توانید با انتخابش و با کلیک چپ بر روی گزینه

وارد بخش template ها یا فایل های الگو شوید. در صورتی که ما قرار است مثال یک جعبه در ایالستریتور 

طراحی کنیم میتوانیم الگوی boxes را انتخاب کنیم و با کلیک چپ بر روی گزینه new آن را باز کنیم و یا 

اینکه روی گزینه boxes دوبار کلیک چپ انجام بدهیم و فایل را بر اساس این الگو باز کنیم.
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همانطور که مالحظه می کنید شرکت ادبی یک سری جعبه هایی را که طراحی استاندارد داشته است اینجا 

قرار داده و ما میتوانیم اگر برای طراحی کاری که انجام می خواهیم بدهیم دقیقا همین سایزهای جعبه و 

همین شکل طراحی جعبه را احتیاج  داریم از این فایل های الگو استفاده کنیم. 

مجدداً یک فایل template دیگر را برای شما باز می کنیم. روی ضربدر یا close سند کلیک می کنیم آن را 

 blank کلیک چپ می کنیم، دو بار کلیک چپ بر روی new from template روی file می بندیم. از منوی

templates و این بار گزینه slebal را می توانیم انتخاب کنیم دوبار کلیک چپ می کنیم. 

می بینید با سایزهای مختلفی که برای طراحی lable یا برچسب وجود دارد در اینجا در اختیار ما قرار می 

گیرد. باز اگر که ما می خواهیم یک lable یا برچسب را در ایلوستریتور طراحی کنیم می توانیم از این آرت 

بردها کمک بگیریم. 
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سند دیگری را باز میکنیم. این بار می توانیم cd cases را انتخاب کنیم. 

همانطور که مشاهده می کنید باز باکس ها و یا کاورهایی که برای سی دی یا دی وی دی به صورت 

استاندارد وجود دارد و میتوانید استفاده کنید، template های آن در اینجا قرار گرفته است. اگر باز 

طرحی را که ما داریم طراحی میکنیم عینا شبیه این گزینه ها است ما می توانیم از این الگوها برای کارمان 

استفاده کنیم.

فقط دقت داشته باشید اگر که یک فایل الگو را باز کردید، اگر توجه کنید اینجا ما کادر save as را برای 

شما باز میکنیم از طریق منوی file می خواهیم برای ذخیره سازی آن اقدام کنیم. 

در کادر save as type همانطور که مالحظه می کنید پسوند پیش فرضی که نرم افزار دارد )AI.*( هست   

و پسوندی که برای فایل های template تعریف کرده است )AIT.*( است. 
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این به این مفهوم هست که اگر ما بیاییم یک تغییری بر روی فایل template که از طریق منوی file باز 

کردیم، ایجاد کنیم و فقط گزینه save یا ذخیره کردن  بر روی همون file رو بزنیم و یا اینکه از کلیدهای 

ترکیبی ctrl+S استفاده کنیم بال فاصله کادرsave as برای ما باز می شود یعنی شما کال داخل هیچ نرم 

افزاری روی فایل الگو و یا template نمی توانید تغییرات را ذخیره کنید.حتما بایستی یک نام جدید برای 

فایل خودتان تعریف کنید پسوند پیش فرض را برای آن تعریف کنید )AI.*( و مکان ذخیره سازی را می 

توانید برای آن مشخص کنید و بعد بر روی دکمه save کلیک چپ کنید و به این ترتیب کار خودتان را 

ذخیره کنید. بعد از اینکه فایل خودتان را به صورت یک فایل )AI.*( ذخیره کردید، آن وقت میتوانید 

ویرایش های بعدی را هم و با زدن کلیدهای ctrl+S یا فرمان save روی همان فایل ذخیره کنید.

Basic 4

باز کردن سند در محیط ایلوستریتور	 

برای باز کردن سندی که از قبل بر روی سیستم ذخیره شده چهار روش پیشنهاد می شود:

روش اول:

انتخاب فایل ذخیره شده مورد نظر از قسمت resent داخل محیط ایلوستریتور
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در صورتی که بخواهید چند فایل را داخل محیط ایلوستریتور باز کنید میتوانبد با برگشتن به قسمت 

home نرم افزار فایل ذخیره شده دیگر را انتخاب کنید. 

مشاهده می کنید که هر دو فایل با تب های مجزا باز می شوند. 
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روش دوم:

 open از طریق منوی فایل بر روی منوی فایل کلیک چپ می کنیم و بر روی فرمان open اجرای دستور

کلیک چپ می کنیم و آن را اجرا می کنیم

روش سوم :

استفاده از کلیدهای ترکیبی ctrl+O که می توانید با استفاده از این کلیدها خیلی سریع به کادر محاوره ای 

open دسترسی پیدا کنید.

روش چهارم: 

کلیک چپ کردن روی لینک open که در سمت چپ محیط home ایلوستریتور قرار گرفته است.
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پس از ورود به کادر محاوره ای open بایستی مسیر فایل مورد نظر خودتان را با دو بار کلیک چپ بر روی 

فولدرها و مسیرها باز کنید سپس اگر فقط یک فایل  مدنظرتان است با انتخاب آن فایل بر روی دکمه 

open کلیک کنید تا آن را باز کنید هم چنین می توانید با دو بار کلیک چپ فایل مورد نظرتان را باز 

 drag کنید. در صورتی که چندین فایل را می خواهید انتخاب کنید اگر پشت سر هم هستند از طریق

کردن به وسیله کلید سمت چپ موس می توانید فایل ها را به حالت انتخاب دربیاورید و به یکباره 

همه فایل ها را در محیط ایلوستریتور باز کنید اما اگر فایل های شما به صورت پراکنده قرار دارند با نگه 

داشتن کلید ctrlمی توانید آن ها را به صورت پراکنده انتخاب کنید و سپس باز کنید.ما در اینجا دو فایل 

1 و 2 را که هر دو با پسوند .AI هستند و هر دو در واقع فرمت های پیش فرض نرم افزار ایلوستریتور 

هستند را انتخاب می کنیم و با کلیک چپ بر روی open آن ها را باز می کنیم.

همانطور که مالحظه می کنید هر دو فایل در محیط ایلوستریتور با تب های مجزا باز می شود.
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اگر قصد داشتید دسترسی راحت تری به فایل هایی که اخیرا در نرم افزار خود باز کردید داشته باشید، به 

این شیوه عمل کنید. بر روی منوی file کلیک چپ می کنیم و به جای اینکه روی فرمان open کلیک چپ 

کنیم و از این طریق بازشان کنیم میدانیم که در بخش open  resent files ده تا فایلی که اخیرا در نرم 

افزار باز شده قابل دسترسی خواهند بود. میتوانیم وارد زیر منوی آن شویم و فایل های مورد نظرمان را با 

کلیک چپ انتخاب کنیم و مجددا باز کنیم.

قابل به ذکر است که این ده فایل در محیطhome  نرم افزار در قسمت resent هم که قبال راجع به آن 

صحبت کردیم قابل مشاهده می باشند.   

مورد بعدی که می خواهیم برایتان توضیح دهیم وارد نمودن سندهای مختلف داخل سند جاری هست.ما 

ابتدا یک سند را برای خودمان باز می کنیم طبق آموزش های قبل بر روی منوی file کلیک چپ می کنیم و 

فرمان new را انتخاب می کنیم در کادر محاوره ای new document سایز A4 را انتخاب می کنیم و بر روی 

گزینه landscape کلیک می کنیم تا فعال شود و سپس بر روی create document کلیک می کنیم تا 

سندمان باز شود.

برای وارد نمودن اسناد به سند جاری بر روی منوی فایل کلیک چپ می کنیم و فرمان place را انتخاب  

می کنیم، می توانیم از کلیدهای ترکیبی shift+ctrl+P هم استفاده کنیم.
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با اجرای این فرمان یک کادر محاوره ای مشابه open برای شما باز می شود که شم ا می توانید از طریق 

این فرمان سندهای مختلفی را انتخاب کنید و در داخل سند جاری خودتان آن ها را place  کنید.به 

عنوان مثال ما یک فایل پیکسلی را انتخاب می کنیم. یک فایل با فرمت jpg هست که یکی از فرمت 

های رایج پیکسلی است.چند گزینه در کادر هست که استفاده از آن متداول است و برایتان می خواهیم 

توضیح دهیم.

گزینه link اگر تیک داشته باشد که بصورت پیش فرض تیک دارد شما با place کردن فایل به ارتباط 

بین سند جاری با سندی که این فایل داخل آن طراحی شده را برقرار می کنید در صورتی که ما این فایل 

را یعنی فایل اصلی را در نرم افزار دیگری یا حتی در نرم افزار ایلوستریتور تغییری روی آن اعمال کنیم 

و یا ویرایش کنیم به دلیل اینکه link تیک خورده در این قسمت تغییرات را در این سند هم مشاهده 

خواهیم کرد در صورتی که این تیک را برداریم ارتباط و یا لینک را با فایل اصلی قطع میکنیم
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 اگر فایل اصلی را در نرم افزار دیگری یا حتی در خود نرم افزار ایلوستریتور ویرایش کنیم دیگرتغییرات 

 ، link می شود اتفاق نخواهد افتاد.ما با گزینه place بر روی  سند جاری که االن این فایل در داخل آن

place را انجام میدهیم.

همانطور که مالحظه میکنید در کنار نشانگر موس ما یک تصویر کوچکی از سندی که ما انتخاب کردیم 

نمایش داده میشود که اگر شما یک کلیک چپ در صفحه انجام دهید فایلتان با همان سایز اصلی در 

داخل سندتان place خواهد شد. 

اما اگر ما drag کنیم می توانیم در ابعادی که خودمان برای کادر مشخص میکنیم فایل را قرار بدهیم. 

پس به این ترتیب شما می توانید یک فابل را در سندتان جای گذاری کنید.

 زمانی که فایل در سند شما به این شکل place می شود اگر پنل layers را باز کنیم میبینید الیه های 

 sub و یک الیه ای که به صورت layer1 که اینجا قرار گرفته به این صورت است.یک الیه اصلی به نام

layer در داخل این قسمت قرار گرفته یعنی زیر شاخه الیه یک شده در مقابل آن گزینه linked قرارگرفته 

که مشخص میکند که این الیه با سند دیگری لینک هست.
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اما اگز فایل را بصورت دیگری place کنیم این بار گزینه template را هم تیک می زنیم.

همانطور که مالحظه می کنید با این حالتی که place شد شما دیگر آن شفافیت ابتدا را ندارید و 

میبینید که تصویر شما وقتی در الیه قرار میگیرد بصورت پیش فرض الیه آن قفل است یعنی هر چه 

کلیک می کنید قابل انتخاب شدن نیست و همانطور که مالحظه می کنید این الیه یک الیه مجزا غیر از 

layer1 شما باز شده یعنی یک الیه الگوی مجزا باز شده و در داخل الیه الگو  به صورت لینک شده قرار 

گرفته است
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به کادر place برمیگردیم در حالی که تصویری که place کرده بودیم در حالت انتخاب قرار داشته باشد 

یعنی شما با ابزار noitceles کادر این تصویر را انتخاب کنید طوری که دستگیره ها در اطراف کادر فعال 

باشد.

پس مجدد به فرمان place برمیگردیم و این بار تصویر جدیدی را جایگزین تصویر قبلی می کنیم 

چون می خواهیم با همان سایز یا همان استاندارد باشد. تصویر جدیدمان را انتخاب می کنیم و گزینه         

replace یا جایگزینی را تیک می زنیم. بر روی دکمه ecalp کلیک چپ می کنیم تا فرمان اجرا شود
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مشاهده کردید که با انتخاب چک باکس  replace شما می توانید تصویر جدیدی را جایگزین تصویر 

قبلی خود کنید.

Basic 5

تغییر رنگ فضای کاری	 

اگر از رنگ فضای کار خودتان رضایت ندارید میتوانید بر روی منوی edit کلیک چپ کنید و از زیر منوی 

preferences گزینه ی user interface را انتخاب کنید.
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بخش preferences بخشی هست که شما می توانید به کلیه ی نرم افزار ایلوستریتور دسترسی داشته 

باشید.

همانطور که مالحظه می کنید بخش های مختلفی دز این کادر قرار گرفته که با کلیک کردن می توانید هر 

کدام از آن ها را تنظیم کنید و گزینه های داخلش را به دلخواه خود تغییر دهید.

در قسمت user interface شما یک لیست دارید به نام brightness که در این قسمت شما می توانید 

میزان تیرگی و روشنی فضای کاری خود را تغییر دهید. گزینه dark که خب تیره تر است.
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Medium dark حالی بود که مالحظه می کردید.

 Medium light
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light و

بر روی دکمه ok کلیک کنید تا رنگ فضای کارتان تغییر کند.

Basic 6

ذخیره نمودن یک سند در نرم افزار ایلوسترتور	 

برای ذخیره سازی تغییرات انجام شده در سند جاری و یا ذخیره نمودن یک سند جدید در محیط نرم افزار 

امکانات متنوعی از جمله save as ، save و export وجود دارد.

در اینجا ما فایلی را برایتان باز کردیم که قبال یک بار این فایل بر روی دیسک سخت با نام ai.2 ذخیره 

شده است.چنانچه تغییراتی را بر روی این فایل اعمال کنیم مثال رنگ بخش هایی از سند را تغییر دهیم 

و قصد ذخیره کردن این تغییرات را بر روی فایل داشته باشیم چون این فایل را یک بار بر روی سیستم 

ذخیره کردیم می توانیم بر روی منوی file کلیک چپ کنیم و از فرمان save برای  ذخیره سازی تغییرات 

انجام شده کمک بگیریم و یا می توانیم از کلیدهای ترکیبی ctrl+S استفاده کنیم.
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برای روشن تر شدن مفهوم این مسئله یک با فایل جدید را با همان تنظیمات پیش فرض باز می کنیم 

و به عنوان مثال یک کادر ترسیم می کنیم و یک رنگ به کادر اختصاص می دهیم قصد داریم این سند 

را ذخیره کنیم چنانچه کلیدهای ترکیبی ctrl+S یا فرمان save را انتخاب کنیم میبینیم که بالفاصله 

کادر save as باز می شود چون هنوز این فایل را بر روی سیستم خودمان ذخیره نکردیم و از ما خواهد 

که ابتدا نامی برای فایل، مسیر ذخیره سازی و نوع فرمتی که قرار است فایل بر اساس آن ذخیره شود را 

مشخص کنیم 

 save کلیک کنید مجددا کادر محاوره ای save هم اگر روی فرمان file اگر دقت بفرمایید در منوی

as برایتان باز خواهد شد.قصد داریم جزئیات این کادر را برایتان توضیح دهیم .همانطور که مالحظه        

می کنید بخشی در این قسمت است که مسیر فایلتان مشخص شده است

https://maktabtv.com/category/illustrator/


فیلم هامشاهده فیلم هایی آموزش ایلوستریتور
49

با انتخاب گزینه computer میتوانید به درایوهای دیسک سختتان و یا اگر فلش به سیستم خود وصل 

کرده باشید به فلش تان دسترسی داشته باشید.به این ترتیب می توانید مسیر فایلتان را مشخص 

کنید و فایل را ذخیره کنید.

همانطور که مالحظه می کنید بخش های دیگری مثل desktop یا پوشه downloads یا قسمت           

libraries هم برای ذخیره سازی فایل ها هم در دسترس هستند.

البته ما توصیه می کنیم که فایل های خود را بر روی درایوهایتان ذخیره کنید و از ذخیره سازی فایل 

ها بر روی درایوc و بخشهایی مثل libraries ، desktop و یا document که بر روی درایو c وجود دارند 

پرهیز کنید به این دلیل که اگر برای ویندوز شما مشکلی ایجاد شود و سیستم عامل شما باال نیاید 

کلیه ی فایل هایی که بر روی این درایو قرار گرفته اند با نصب مجدد ویندوز از بین خواهند رفت. پس 

شما بهتر است که حتما از درایوهای دیگر دیسک سختتان برای ذخیره سازی فایل های خودتان استفاده 

کنید.

بخش بعدی که مالحظه می کنید قسمت کادر file name هست که شما باید نام فایل مورد نظرتان را 

آنجا مشخص کنید و از قسمت کادر save as type بایستی فورمتی که می خواهید فایلتان را بر اساس 

آن ذخیره کنید مشخص کنید. این کادر را با کلیک چپ بر روی فلش سیاه رنگ کوچک باز می کنیم و 

وارد لیست بازشوی این کادر می شویم.

                 ، adobe PDF ، adobe illustrator همانطور که مالحظه می کنید یکسری فرمت هایی مثل

GVS ، etalpmet rotartsulli ، illustrator EPS و desserpmoc GVS وجود دارد. فرمت پیش فرض 

نرم افزار ایلوستریتور .IA هست که همانطور که مالحظه می کنید 
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خودش هم وقتی کادر save as را باز می کنید روی این فرمت پیش فرض قرار گرفته است که شما 

 PDF. می توانید فایل خودتان را با استفاده از این فرمت ذخیره کنید.هم چنین فرمت ها یدیگری مثل

، .EPS یا فرمت etalpmet یا الگو برای سند ایلوستریتور در این قسمت وجود دارد که بسته به نیاز 

خودتان می توانید هر کدام از این فرمت ها را انتخاب کنید و بر اساس آن ذخیره سازی کنید .فرمت 

.PDF مشخص است که اگر شما فایلتان را به صورت .PDF ذخیره کنید 

میبینید که می توانید آن را در نرم افزارهایی که PDF خوان هستند اجرا کنید یا فرمت .EPS فرمتی 

است که کامال خصوصیات وکتوری یا برداری را حفظ می کند و می توانید آن را د رهمه ی نرم افزار 

های شرکت ادوبی و یا نرم افزار های گرافیکی باز کنید. یا فایلی مثل .AIT فایل ها الگوی ایلوستریتور 

هستند که شما می توانید با ذخیره کردن یک فایل به صورت فایل الگو هر بار برای اعمال تغییرات 

جدید آن فایل الگو باز کنید و خیالتان از این جهت راحت باشد که تغییرات بر روی فایل اصلی الگو 

ذخیره نخواهد شد. و برای ذخیره سازی تغیرات حتما سیستم از شما خواهد خواست که فایل را با نام 

جدید یا با فرمت .AI یا فرمت های دیگر بر روی سیستم خودتان ذخیره کنید. پس از اینکه فرمت مورد 

نظر را انتخاب کردید نام فایل را مشخص کردید و مسیر ذخیره سازی خودتان را هم مشخص کردید بر 

روی دکمه save کلیک چپ کنید.کادر محاوره ای illustrator options را با هم بررسی می کنیم.

در قسمت ابتدای کادر version قرار گرفته که می توانید با کلیک چپ کردن بر روی فلش سفید رنگ 

این کادر وارد لیست بازشوی آن شوید و از داخل این لیست نسخه نرم افزار ایلوستریتوری که قرار است 

فایل در داخل آن باز شود را انتخاب کنید.

ممکن است برخی مواقع فایلی را طراحی کنیم و به سیستمی ببریم که در داخل آن ورژن پایین تری از 

نرم افزار نصب شده است.حتما بایستی در این قسمت نوع نسخه نرم افزار را برای فایل مشخص کنید.

چون اگر با ورژن باالتر ذخیره کنیم و به سیستمی که در ان ورژن پایین تر نصب است ببریم فایل باز 

نخواهد شد .اما اگر فایل با نسخه پایین تر طراحی شده باشد و بخواهیم آن را در نرم افزاری که نسخه 

باالتری دارد و بخواهیم بازش کنیم برای فایل مشکلی پیش نخواهد آمد و در داخل آن نرم افزار باز 

خواهد شد.
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بخش بعدی fonts هست که در آن مشخص می کنیم در چه شرایطی فونت های ما در فایل جاسازی 

شود.

بخش بعدی options هست که گزینه create PDF compatible file به صورت پیش فرض تیک دارد 

و با این گزینه ما به نرم افزارمی گوییم                                                                                          . 

که فایل خروجی که داریم االن ذخیره                                                                                           . 

می کنیم با نرم افزارهای PDF خوان                                                                                 .     

سازگاری داشته باشد یعنی اینکه                                                                                            . 

فایل داخل نرم افزارهای PDFخوان                                                                                    .          

قابل باز شدن باشد.
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بخش بعدی include linked file هست که در حال حاضر غیر فعال است و مشخص می کند که فایل های 

لینک شده را در برگیرد .

قسمت بعدی embed ICC profiles هست که با این گزینه شما مشخص می کنید که پروفایل های رنگ 

در داخل فایل جاسازی شوند.

گزینه بعدی use compression هست                                                                                                                 

که ما فشرده سازی فایل را با این گزینه                                                                                                                                            

 فعال می کنیم تا حجم فایلمان تا                                                                                                             

حدودی کاهش پیدا کند.
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بخش بعدی save each artboard to separate file هست. در صورتی که فایل ما از چند آرت برد 

تشکیل شده باشد این گزینه فعال خواهد بود و ما می توانیم با تیک زدن این گزینه مشخص کنیم 

که فصد داریم هر آرت برد را در فایل مجزایی ذخیره کنیم یعنی همه ی آرت بردها داخل یک فایل قرار 

نگیرند بلکه هر آرت برد یا هر بوم در فایل مجزا ذخیره شود. حتی بعد از فعال شدن این گزینه این 

بخش all وrange هم برای شما فعال می شود که در صورت انتخاب گزینه all همه ی آرت بردهای شما 

در فایل های مجزا قرار خواهد گرفت و در صورت انتخاب گزینه range می توانید آرت برذهای خاصی را 

برای نرم افزار مشخص کنید که در فایل های مجزا قرار گیرد. بعنوان مثال اگر که سند ما حاوی پنج آرت 

برد است فرضا ما می خواهیم آرت برد یک تا سه فقط در فایل مجزا ذخیره شود و یا می توانیم مشخص 

کنیم که آرت بردهای یک، چهار و پنج در فایل های مجزا ذخیره شوند.

بخش بعدی transparency که با این قسمت شما شفافیت اشیا کار شده در کار را تنظیم می کنید.در 

نهایت بعد از تنظیمات مورد نیاز بر روی دکمه ok کلیک و فایل را ذخیره می کنیم.

فرمان دیگری به نام revert در منوی فایل داریم که با کلید F12 این فرمان مشخص شده است.
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گاهی اوقات ممکن است از تغییراتی که روی فایل ایجاد کردیم راضی نباشیم و قصد برگشتن به حالت       

اولیه ی فایل را داشته باشیم در این صورت با استفاده از گزینه revert می توانید به سرعت به اخرین 

وضعیت ذخیره شده دسترسی پیدا کنیم. 

Basic7

تغییر و تنظیم مجدد خصوصیات و ابعاد سند	 

به طور مکرر اتفاق می افتد که بعد از ایجاد فایل جدید و حتی طراحی بخش های از آن نیازمند اعمال 

تغییراتی در خصوصیات سند گشوده شده مثل ابعاد بوم طراحی، اندازه حاشیه ها، واحد اندازه گیری 

سند و غیره خواهیم شد.

به کمک دستور document setup از منوی file می توانیم به بخشی از تنظیماتی که هنگام باز کردن 

سند جدید اعمال کردیم دست پیدا کنیم.به این ترتیب که بر روی منوی file کلیک چپ می کنیم و از 

منوی باز شده فرمان document setup را انتخاب می کنیم یا از کلیدهای ترکیبی alt+ctrl+P استفاده 

می کنیم.
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در کادر محاوره ای document setup دو تب داریم: تب general و type که هر کدام از این ها گزینه 

های مربوط به خودشان را دارند که ما آنها را باهم بررسی می کنیم.

قسمت ابتدایی در بخش general گزینه units هست که با استفاده از این گزینه شما می توانید واحد 

اندازه گیری سند خودتان را مجدد تنظیم کنید به این ترتیب که ما مثال واحد اندازه گیری pixels را می 

خواهیم بر روی گزینه millimeters قرار دهیم و مشاهده می کنید به محض اینکه میلیمتر را انتخاب 

کردیم تنظیماتی که در قسمت bleed قرار گرفته بر حسب میلیمتر می شود.اگر که pixels انتخاب کنیم 

این برحسب پیکسل هست یا واحدهای اندازه گیری دیگر.
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بخش بعدی بخش edit artboards است که این بخش را در پایان اینکه کادر را کامل توضیح دادیم 

خدمتتان خواهیم گفت تقریبا یکی از مهم ترین بخش های قسمت document setup هست و 

بیشترین کاربرد را دارد که نیاز داشته باشیم آرت بردهای خودمان را ویرایش کنیم. 

در قسمت bleed شما می توانید مرز یا حاشیه اطمینان برای برش سند را تعیین کنید ممکن است که 

سند بعد از چاپ نیاز به برش داشته باشد حتما ما بایستی فضای بین سه تا پنج میلیمتر را برای این 

مرز اطمینان جهت برش تعیین کنیم تا کارمان در هنگام برش زیر تیغ برش از بین نرود.

قسمت بعدی که مالحظه می کنید گزینه show images in outline mode هست که اگر این گزینه 

را فعال کنید تصاویری که در داخل سندتان هست در مد outline نمایش داده می شود یعنی مدی که 

فقط ما خط دور هست را مشاهده می کنیم و رنگ های داخل تصاویر دیده نمی شود.
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گزینه highlight substituted glyphs مربوط به نویسه ها  یا سیمبل هایی هست که روی صفحه کلید 

شما موجود نیست و شما بایستی آنها را از طریق منویglyphs فعال کنید. در صورتی که glyphs در داخل 

سندتان داشته باشید و وارد کرده باشید اگر این گزینه تیک بخورد به صورت متمایل از بقیه ی عالئم 

نشان داده می شوند.

قسمت بعدی transparency and overprint options هست که در این قسمت شما تنظیماتی را مربوط 

به کنترل های شفافیت زمینه سند و تنظیم های خطوط شبکه بندی می توانید انجام دهید به این 

ترتیب که در قسمت grid size می توانید اندازه شبکه پس زمینه شفاف را مشخص کنید.

فاق سند با این حالت نمایش داده می شود یک حالت شطرنجی دارد که شما این خطوط شبکه بندی را 

می توانید سایزش را در اینجا تعیین کنید گزینه small را همانطور که میبینید
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 large متوسط و medium ،بصورت خیلی کوچک small نمایش داده می شود.گزینه preview در این 

بصورت بزرگ برای شما تنظیم میکند.

بخش بعدی grid colors هست که شما می توانید تنظیمات مربوط به رنگ این خطوط شبکه بندی را 

در پس زمینه شفاف مشخص کنید گزینه های light و mediumرا داریم که همانطور که می بینید هر 

کدام از این ها را که تغییر می دهیم در این پیش نمایشی که اینجا قرار گرفته می توانید این رنگ ها را 

مشاهده کنید.

قسمت بعدی چک باکس simulate colored paper است که این یعنی زمانی که شما قرار است کار 

خود را روی یک کاغذ رنگی چاپ کنید با تیک زدن این گزینه شبیه سازی نحوه چاپ بر روی کاغذ رنگی 

برای شما انجام می شود. این گزینه فقط زمانی کارایی خواهد داشت که grid colors شما روی گزینه ای 

غیر از light تنظیم شده باشد.
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قسمت preset مربوط به رزولوشن سند شما است که می توانید بسته به اینکه در سندتان افکت های 

تصویری رستری یا پیکسلی وجود دارد می توانید high resolution را انتخاب کنید.

وارد قسمت type option می شویم. در این قسمت اولین گزنیه که میبینید که هم اکنون تیک دارد 

و فعال است use typographer’s quotes که می توانید با این گزینه مشخص کنید شکل گیومه یا 

کوتیشن مارک هایی که در داخل سند درج می کنید به چه صورت باشد.

   

قسمت بعدی مربوط به language یا زبان پیش فرض سندتان می باشد.
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بخش بعدی double quotes است که باز کوتیشن مارک یا گیومه دوتایی را شما می توانید از اینجا 

شکلش را انتخاب کنید. Single quotes هست که می توانید شکلش را از لیست بازشو معین کنید که 

به چه صورت باشد.

بخش بعدی superscript مربوط به توان است که سایز و محل قرارگرفتن توان را نسبت به خط زمینه 

متن می توانید مشخص کنید که در کدام قسمت قرار گیرد.

بخش بعدی subscript هست می توانید سایز اندیس و اینکه در کدام مکان قرار گیرد را مشخص کنید.
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بخش بعدی small caps است که اندازه حروف کوچک انگلیسی را نسبت به حروف بزرگ می توانید 

تعیین کنید و در قسمت tropxe می توانید تنظیمات مورد نیاز برای قابل ویرایش ماندن متون بعد از 

گرفتن خروجی و شکل ظاهری آن ها انتخاب کنید.

و در پایان بعد از اینکه تنظیمات این کادر را کامل انجام دادید بر روی دکمه ok کلیک کنید تا تنظیمات 

روی سند شما اعمال شود. در قسمت general قرار شد در پایان بخش edit artboards را بررسی کنیم.

برای ورود به بخش ویرایش آرت بردها یا بوم هایی که ما در صفحه طراحی کردیم بر روی این گزینه کلیک 

چپ می کنیم.
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 document همینطور که خدمتتان گفتیم یکی از مهمترین بخش های تشکیل دهنده کادر

 edit artboard تنظیمات آرت برد می باشد. می توانید این کار را غیر از اینکه از گزینه setup

در کادرdocument setup استفاده کنید به این ترتیب عمل کنید که به جای اینکه وارد کادر                                                                                                                     

document setup شوید از ابزار artboard tools برای ویرایش آرت بردهایتان استفاده کنید.به این 

مفهوم که اگر در حالت نورمال باشیم با کلیک کردن بر روی ابزار آرت برد وارد بخش ویرایشی آرت برد 

ها خواهیم شد. اگر چند لحظه موس را روی این ابزار نگه دارید میبینید که جلوی ابزار کلید ترکیبی 

 shift+O را گذاشته برای اینکه شما به جای اینکه از ابزار استفاده کنید از کلیدهای ترکیبی shift+O

استفاده کنید.

یکی از کارهایی که شما می توانید در قسمت ویرایش آرت برد ها انجام دهید این هست که به تعداد 

آرت بردهایتان اضافه کنید یعنی اگر که ما یک سند را با یک آرت برد طراحی کردیم و االن احتیاج 

داریم که یک آرت برد دیگر داشته باشیم که طرح دیگری را داخل آن طراحی کنیم یا اینکه یک آرت 

برد داشته باشیم که قرار است که داخل آن یک کارت ویزیت طراحی کنیم یا لیبل روی cd را طراحی 

کنیم به هر حال نیاز داریم به نوعی که چندین آرت برد دیگر د راین قسمت حتی با سایزهای مختلف 

ایجاد کنیم. برای اینکه بدانید تعداد آرت بردهایی که می توانید داخل یک سند در ایلوستریتور ایجاد 

کنید چقدر هست می توانیم بگوییم که تا 1۰۰ تا آرت برد را شما می توانید در یک سند ایالستریتوری 

اضافه کنید. در ورژن های پایینتر یکی از ایرادهای نرم افزار ایالستریتور این بود که هر سند حاوی 

یک آرت برد و ما بیشتر از یک آرت برد در یک سند نمی توانستیم داشته باشیم. بعنوان مثال اگر ما            

می خواستیم یک بروشور را در ایالستریتور طراحی کنیم الزم بود که این بروشور برای هر قسمت 

یعنی برای روی بروشور یک سند ایجاد کنیم و یک آرت برد را داشته باشیم 
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و برای پشت بروشور یک سند دیگر باز کنیم و در داخل آرت برد آن قسمت پشت بروشور را طراحی 

کنیم ولی در ورژن های باالتر این مشکل برطرف شد .

کاری که ما می خواهیم در این قسمت انجام دهیم می خواهیم گزینه هایی که شما در نوار کنترل در 

این قسمت مشاهده می کنید را خدمتتان توضیح دهیم. بخش های تنظیماتی که مربوط به آرت برد یا 

آرت بردهایتان است در این نوار کنترل گنجانده شده است.

اولین بخشی را که مالحظه میکنید قسمت presets است که می توانید این قسمت را با کلیک چپ 

کردن بر روی فلش سفید رنگ وارد کادر بازشوی آن شوید یکسری سایز مشاهده می کنید یعنی اگر 

سایز شما اشتباها به جای اینکه مثال A4 یا A3 یا مثال letter باشد بر روی گزینه دیگری تنظیم شده 

باشد شما می توانید این سایز را اینجا تغییر دهید بعنوان مثال اگر که A4 را  انتخاب کنیم میبینید 

که اینجا سایز A4 قرار می گیرد و سایز آرت بردمان تغییر می کند. پس این قسمت مربوط به سایزهای 

استاندارد کاغذ است یعنی برای زمانی که می خواهید سندتان را چاپ کنید.

سایزهایی که باز وجود دارد مربوط به فیلم ها و ویدیوها است که قبال در موردشان صحبت کردیم.
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بخش بعدی مربوط به دیوایس ها یا دستگاه هایی مثل موبایل ها و تبلت ها است که شما سایزهای 

استاندارد این قسمت را می توانید مشاهده کنید.

و در قسمت پایین شما سایزهایی که مربوط به رزولوشن یا سایزهایی برای اسنادی که می خواهید 

در وب منتشر شود یا به صورت صفحه وب باشد به صورت رزولوشن در این قسمت سایزهایشان را 

مشاهده می کنید که بسته به نیازتان می توانید هر کدام ار ان گزینه ها را که خواستید تنظیم کنید.
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قسمت بعدی گزینه های portrait و landscape هست که portrait حالتی است که کاغذ به صورت 

ایستاده یا عمودی قرار میگیرد و حالت landscape حالتی است که شما کاغذ را به صورت خوابیده یا 

افقی می توانید تعیین کنید. 

ما با این گزینه new artboard می توانیم یک آرت برد جدید را برای خودمان بسازیم.

یک کلیک می کنیم و به محض اینکه یک کلیک چپ کوچک در این قسمت داشته باشیم میبینیم که 

دقیقا یک آرت برد جدید با همان سایزی که آرت برد قبلی ما داشته برای ما باز می شود .zoom را روی 

گزینه 5۰% می گذاریم که شما بتوانید بهتر ببینید.حاال ما می توانیم سایز آرت برد جدید را تغییر دهیم 

به ابن ترتیب که از قسمت presets تعیین می کنیم که این سایزش مثال B5 باشد.می توانید به راحتی 

آرت بردهایی با سایزها و جهت های قرارگیری مختلف تعیین کنید.  
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و به جای اینکه حالت portrait داشته باشد می خواهیم حالت landscape داشته باشد.

آرت بردی که در حال حاضر انتخاب شده میبینید که حالت های خط چین در اطراف آن می افتد و شما 

متوجه می شوید که در حال حاضر آرت برد فعال شما این آرت برد است ضمن اینکه در آموزش های 

قبلی هم خدمت شما گفتیم که در قسمت noitagivan draobtra شما می توانید آرت برد هایتان را با 

انتخاب کردن شماره آن ها فعال کنید. 
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مجددابا کلیک روی آرت برد دیگر باز آن آرت برد را می توانید به حالت فعال دربیاورید. به هر حال به این 

شکل هم شما می توانید آرت برد فعالتان را مشخص کنید.

فرضا ما می خواهیم یک آرت برد دیگر هم ایجاد کنیم یک create new دیگر می زنیم و به محض اینکه 

مثال این قسمت پایین  یک کلیک انجام بدهیم میبینیم که باز با سایز آرت برد فعال یک آرت برد جدید 

ساخته شد.
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 portrait را به آن بدهیم و به صورت A4 باز می توانیم این آرت برد را انتخاب کنیم و سایز دیگری مثال

تنظیمش می کنیم.

اگر قصد داشته باشد که از همان آرت بردتان یک کپی تهیه کنید می توانید آرت برد را انتخاب کنید 

و با گرفتن کلید alt و drag کردن آن آرت برد از آن یک کپی به همراه طرح هایی که در داخل آن قرار 

گرفته است از آن یک کپی تهیه کنید.
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در قسمت بعدی گزینه delete artboard را مشاهده می کنید چنانچه قصد حذف آرت بردی را داشته 

باشید می توانید با انتخاب کردن آن و کلیک کردن بر روی آیکون delete آن را حذف کنید.

در بخش بعدی کادر name قرار گرفته که شما می توانید در این قسمت با انتخاب آرت برد مورد نظرتان 

نام آن آرت برد را عوض کنید. در حال حاضر این آرت برد برای ما فعال است که ما می توانیم این کادر 

را با drag کردن با استفاده از کلیک  سمت چپ موس به حالت انتخاب دربیاوریم و نام جدیدمان را در 

.enter و کلید art2 داخل آن تایپ کنیم ما مثال تایپ می کنیم
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میبینید که نام آرت برد از artboard2 به art2 تغییر کرد.   

قسمت بعدی که قرار گرفته است بخشی است که شما می توانید با فعال یا غیر فعال کردن آن به 

ایلوستریتور بگویید زمانی که دارید آرت بردتان را جا به جا می کنید آیا محویاتش هم به همراهش جا 

به جا شود یا نه. به این ترتیب که این گزینه در حال حاضر فعال است به عنوان مثال ما آرت برد را جا 

به جا کنیم . میبینید که به همراه جا به جایی آرت برد محتویاتش هم جا به جا می شود.

چنانچه این آیکون یعنی گزینه move/copy artwork with artboard را غیرفعال کنیم وقتی که آرت 

برد را جا به جا می کنیم میبینیم که آرت برد بدون محتویاتش جا به جا می شود.
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بخش بعدی artboard options هست

که با کلیک کردن بر روی این گزینه شما می توانید وارد آن شوید خیلی از این تنظیماتی که در این 

بخش قرار گرفته همان تنظیماتی هست که روی نوار کنترل هست. 

می توانید مجددا در قسمت کادر name نام آرت بردتان را مشخص کنید. در قسمت preset سایز 

کاغذ یا سایز سند را بر اساس اینکه بر اساس فیلم طراحی شود یا به صورت سندی باشد که برای 

دستگاههای موبایل یا تبلت استفاده شود باز می توانید از این قسمت سایزهای مختلف را برای آرت 

     motsuc برد خودتان تنظیم کنید.یا اینکه اگر طول و عرض مشخصی مد نظرتان هست به صورت

می توانید در این کادرها آن ها را وارد کنید یا مختصات آرت بردتان tniop ecnerefer و اینکه نسبت 

به چه نقطه ای در نظر گرفته شود میبینید که می توانید مختصات هر کدام از این رفرنس ها را در این 

 show center mark قسمت مشاهده کنید.و جهت قرار گرفتن کاغذ را تعیین کنید.و یا اینکه گزینه را

تیک بزنید که نقطه مرکزی را نمایش دهد
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تیک گزینه show cross hairs که نمایش خطوط راهنما در چهارطرف بوم هست و برای شما نمایش 

داده شود

یا نمایش خطوط راهنمایی که محدوده ایمن ویدئو یا فیلم را برای شما مشخص می کند می توانید با این 

گزینه show video safe areas فعال کنید.
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در بخش video ruler pixel aspect ratio شما می توانید نسبت ابعادی برای خط کش های بوم را 

مشخص کنید و یا در بخش labolg میبنید که گزینه های جدیدی در این قسمت وجود دارد و هر دو به 

صورت پیش فرض تیک دارند مثل draobtra edistuo noiger edaf که این گزینه بیانگر این هست که 

بیرون بوم به صورت تاریک تر نمایش داده شود وقسمت gniggard elihw etadpu هم مناطق بیرونی 

هنگام gard کردن موس برای تغییر اندازه بوم به صورت تاریکتر نمایش داده شود.
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در قسمت پایین هم که مشاهده می کنید که برایتان مشخص کرده است که در حال حاضر کدام ارت 

برد شما فعال است. هر کدام از گزینه هایی که الزم بود را می توانید از این بخش ویرایش کنید و سپس 

بر روی دکمه ok برای تایید آن کلیک کنید.

 

مجدد باز در این قسمت نوار کنترل شما همین قسمت reference point که مختصات هر نقطه از آرت 

 x بردتان را مشخص می کند فعال هست که شما هر کدام از این رفرنس ها را کلیک کنید مختصات

y, آن نقطه را در کادرهای x و y مشاهده خواهید کرد. اگر برای قرارگیری آرت بردتان مختصات خاصی 

مدنظرتان است می توانید آن مختصات را در این کادر ها با استفاده از صفحه کلید تایپ کنید و چنانچه 

ابعاد خاصی برای بومتان مدنظرتان است می توانید در کادرهای width و height آن ها را وارد کنید. 

 constrain width یک آیکونی قرار گرفته با عنوان hو w همانطور که مشاهده می کنید در قسمت بین

and height proportion که با کلیک کردن بر روی این آیکون شما می توانید نسبت این دو کادر را با هم 

به گونه ای تنظیم کنید که اگر یکی از این ها تغییر کند متناسب با آن بخش دیگر هم تغییر خواهد کرد 

و االن این ایکون فعال است به عنوان مثال ما این مقدار را بر روی گزینه 2۰۰ تنظیم میکنیم و enter را 

می زنیم بالفاصله میبینیم
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 که مقدار ارتفاع یا height هم برای ما متناسب با این مقدار تغییر خواهد کرد. 

و چنانچه این گزینه فعال نباشد شما می توانید این نسبت ها را به دلخواه به صورت مجزا تعیین کنید 

مثال ما w  را 1۰۰ و h را بر روی 5۰ بدین ترتیب می توانیم طول و ارتفاع و عرض آرت بردمان با غیر فعال 

کردن این گزینه تنظیم کنیم. 

راه دیگر اینکه شما می توانید ارت بردتان را از اطراف drag کنید و سایزش را افزایش یا کاهش دهید. 

پس از اینکه آرت برد هایتان را ویرایش کردید و تنظیمات مخصوص هر کدام را انجام دادید می توانید با 

کلیک کردن بر روی یکی از ابزارهایی که در نوار ابزار قرار گرفته از محیط ویرایشی آرت برد خارج شوید.

بزرگنمایی و جابه جایی در یک سند  	 

برای این منظور ابتدا فایل مورد نظرمان را به این ترتیب باز می کنیم. با دو بار کلیک چپ بر روی 

فضای خالی ایلوستریتور و با یک کلیک چپ انتخاب فایل مورد نظر و کلیک روی دکمه open فایل 

را باز می کنیم. همانطور که مالحظه می کنید نرم افزار ایلوستریتور سعی می کند که را به گونه ای 

برای ما باز کند که کل فضای آرت برد یا فضای طراحی ما در در حالت fit شده یا هم اندازه با محیط 

نمایشی ایلوستریتور باشد یعنی ما مجبور نباشیم با drag کردن اسکرول هایی که در سمت راست 

یا پایین محیط نرم افزار هست بخواهیم این آرت برد را جا به جا کنیم و به محتویاتش دسترسی 

پیدا کنیم 
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یعنی فایل ما طوری fit شده که من همه ی فایل را به راحتی مشاهده می کنیم اما یک زمانی پیش می 

آید که ما موقع طراحی احتیاج داریم که میزان zoom یا بزرگنمایی را بر روی سندمان افزایش و یا کاهش 

دهیم. برای این منظور ابزاری در نوار ابزار با عنوان zoom یا ذره بین قرار گرفته است شما با یک کلیک 

چپ می توانید ابزار zoom را به حالت انتخاب و یا فعال دربیاورید سپس در حالی که ابزار zoom شما 

یک مثبت روی آن قرار گرفته و نشان دهنده ی بزرگنمایی هست به صورتی که zoom in در حال انجام 

شدن است شما یک بخشی از عکس را می توانید یا با drag کردن و یا با کلیک چپ کردن بر روی آن به 

صورت zoom in یا به صورتی که به سمت جلو حرکت می کند و بزرگتر می شود نمایش دهید و بتوانید 

جزییات را راحت تر و بزرگتر مشاهده کنید 
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 zoom صفحه کلید ابزار alt را کم کنید می توانید با گرفتن دکمه zoom اگر خواستید بزرگنمایی و یا

خودتان را به حال منفی دربیاورید. حالتی که می توانید با آن zoom out را انجام دهید و یا اینکه 

نمایش را به سمت عقب حرکت دهید که همینطور می توانید با کلیدهای متوالی حالت zoom out را 

داشته باشید و نمایش خودتان را به سمت عقب حرکت دهید.

مجددا با حالت مثبت می توانید zoom را افزایش دهید.هر کدام از این ابزارها اگر چند لحظه موس 

را روی آن ها نگه دارید میبینید که در کنار نام ابزار یک کلید میانبر هم تعریف شده است. یعنی 

 z الزم نیست که حتما بر روی ابزار در نوار ابزار برای فعال شدن آن کلیک کنید می توانید با زدن حرف

 z نمایش داده می شود که کلید میانبر این ابزار tooltip در داخل zoom صفحه کلید در اینجا جلوی ابزار

هست. با زدن این کلید ابزارتان را به حالت انتخاب دربیاورید.

غیر از اینکه شما می توانید با زدن دکمه z ابزار zoom را فعال کنید برای بزرگنمایی هم یکسری 

کلیدهای میانبر دیگر هم داریم یعنی می توانید با نگه داشتن دکمه alt وچرخاندن اسکرول موستان 

یعنی چرخ روی موس zoom را زیاد و کم کنید.

حتی اگر ابزار دیگری فعال باشد مثال االن ابزار selection را فعال می کنیم و ابزار zoom من هم فعال 

نیست و ما می توانیم با نگه داشتن کلیدalt و چرخاندن چرخ موس zoom را کم و زیاد کنیم. کلید 

میانبر دیگری که شما می توانید برای zoom کردن استفاده کنید ctrl و + است که با نگه داشتن کلید 

ctrl وزدن دکمه + می توانید 
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zoom را زیاد و با نگه داشتن کلید ctrl و زدن دکمه – )منها( zoom را کم کنید. همانطور که مالحظه 

کردید هنگام باز شدن نرم افزار طوری فایل شما را باز کرد که کلیه محتویات فایل شما در صفحه نمایش 

fit شود شما می توانید با استفاده از این کادری که در این قسمت نوار وضعیت قرار گرفته می توانید با 

کلیک کردن بر روی فلش بازشوی این کادر غیر از اینکه شما می توانید زوم های مختلف دیگری را انتخاب 

کنید مثال زوم 1۰۰% ، زوم 15۰% و… می توانید بر روی گزینه fit on screen هم کلیک کنید و مجددا به 

حالت  فیت شده یا هم اندازه با محیط نمایشی ایلوستریتور سند خودتان را دربیاورید.

کلید میانبر گزینه fit on screen کلید ترکیبی ctrl+0 هست.بخش دیگری که برای zoom شما می توانید 

استفاده کنید و آن پالت navigator است که با کلیک چپ کردن بر روی منوی window میتوانید پالت 

navigator را که در این قسمت قرار گرفته است با کلیک چپ کردن آن را فعال کنید.
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این پالت به شما کمک می کند که به راحتی بتوانید روی تصویرتان zoom را انجام دهید.

همانطور که مالحظه می کنید با جا به جا کردن این کادر قرمز می توانیم صفحه را جابه جا کنیم و می 

توانیم با کلیک کردن بر روی این آیکون های دو مثلث کوچک و دو مثلث بزرگ که با نگه داشتن آن به ما 

می گوید گزینه های zoom in و zoom out هستند می توانید زوم را کم و زیاد کنید.

یا اینکه کادر قرمز را روی آن بخشی که می خواهیم قرار دهیم.

یا میزان درصد زومتان را می توانید در کادر تایپی که اینجا قرار گرفته تایپ کنید و وارد کنید.
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پالت را میبندیم.ابزار دیگری در کنار ابزار zoomداریم با عنوان hand toolکه همانطور که مالحظه      

می کنید جای آن اینجاست.

برای جابه جا کردن صفحه شماست. زمانی که شما بزرگنمایی انجام می دهید هنگام کار کردن احتیاج 

دارید که در حالت بزرگنمایی باشید و فقط صفحه تان را جابه جا کنید. پس ابزار hand زا می توانید 

با کلیک و drag کردن می توانید میتوانید برای جابه جا کردن صفحه استفاده کنید. دکمه میانبری که 

برای این ابزار تعریف شده  حرف H صفحه کلید است یعنی اگر ابزار selection فعال باشد اگر h را بر 

روی صفحه کلید فشار دهیم ابزار hand را برای ما فعال می کند.

 غیر از این یک دکمه ی دیگری بر روی صفحه کلید داریم به نام space bar یا آن بزرگترین کلیدی 

که در صفحه کلیدتان هست این کلید را اگر در حالی که ابزار دیگری در حال انتخاب است اگر تصمیم 

گرفتید که صفحه تان را جا به جا کنید می توانید با نگه داشتن این کلید ابزارتان را تبدیل به ابزار 

hand کنید و جابه جایی را انجام دهید و بعد کلید space bar را رها کنید تا ابزار قبلی فعال شود. 

می توانیم با دو بار کلیک چپ کردن بر روی ابزار hand شما می توانید حالت fit on screen را داشته 

باشیم.و هم چنین با دو بار کلیک چپ کردن بر روی ابزار zoom حالت zoom %100 یا به اندازه واقعی 

دسترسی پیدا کنیم.

در انتها دو کلید میانبر دیگر برای جابه جایی سند و یا آرت برد را خدمتتان معرفی می کنیم. چنانچه 

کلید ctrl را نگه دارید و اسکرول یا چرخ روی موس را جا به جا کنید می توانید صفحه خودتان را به 

سمت چپ و یا راست حرکت دهید و چنانچه کلید shift را از صفحه کلید نگه دارید می توانید صفحه 

را به سمت باال و پایین جا به جا کنید.

https://maktabtv.com/category/illustrator/


فیلم هامشاهده فیلم هایی آموزش ایلوستریتور
81

استفاده از خطوط راهنما و شبکه بندی 	 

راهنماها و یا grids مجموعه ای از خطوط افقی و عمودی هستند که صرفا جنبه نمایشی داشته و در 

خروجی چاپ قابل مشاده نخواهند بود از این خطوط راهنما برای مرتب کردن و چینش منظم تصاویر  و 

نوشته ها نسبت به یک مرجع دلخواه در صفحات سند استفاده می شود. یکی از این خطوط راهنمایی که 

کاربرد زیادی دارد خطوط راهنمای مربوط به خط کش ها و یا rulers هستند که برای فعال کردن خط کش 

 show بر روی گزینه rulers کلیک چپ کنید و از منوی باز شده و قسمت view ها میتوانید بر روی منوی

rulers کلیک چپ کنید و یا اینکه از کلیدهای ترکیبی ctrl+r برای فعال کردن خط کش ها استفاده کنید.

همانطور که مالحظه می کنید خط کش هایی که در حال حاضر فعال شدشامل دو خط کش است یکی 

قسمت افقی گه در باالی صفحه قرار گرفته و خط کش عمودی که در سمت چپ پنجره قرار گرفته است. 

قبل از انتخاب هر خط راهنما ما بایستی واحد اندازه گیری خودمان را تنظیم کنیم همانطور که میبینید 

درجه بندی که بر روی خط کش قرار داده شده بستگی دارد به واحد اندازه گیری که هنگام بار شدن سند 

ما در پنجره new document تنظیم کردیم می توانیم با کلیک راست کردن بر روی یکی از خط کش های 

افقی و عمودی وارد منوی میانبر شده و از لیست باز شده واحد اندازه گیری مورد نظر را انتخاب کنیم. ما 

اینجا واحد اندازه گیری millimeters را برای راحتی بیشتر کار از centimeters استفاده کنیم.
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فرض کنید می خواهیم از این سند برای صفحه آرایی استفاده کنیم یعنی یک صفحه که مربوط به یک 

بروشور باشد و یا یک صفحه از یک مجله. بنابر این ممکن است احتیج داشته باشیم که مقادیری را به 

عنوان حاشیه های سند انتخاب کنیم به این ترتیب که ار اطراف سند یعنی در چهار طرف آن مقدار یک 

سانتی متر را برای حاشیه در نظر بگیریم . برای این منظور می توانید با استفاده از ابزار selection و 

drag کردن یک خط از داخل هر کدام از خط کش های عمودی یا افقی این خط راهنما را در روی سند ایجاد 

کنیم.

اگر می خواهید مطمئن شوید که مقداری که تنظیم میکنید دقیقا همان مقدار است می توانید از طریق 

منوی window پالت info را باز کنید که کلید میانبر آن هم ctrl+f8 هست و با استفاده از آن مقدارهایی 

که مربوط به مختصات x وy شما در داخل سند هست را مالحظه کنید.
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میبینید که با حرکت دادن خط می توانیم مختصات نقطه را مشاهده کنیم. مقدار x را به ما 28.6 

سانتی متر می دهد و مقدار y بر روی ۰.۷ سانتی متر االن تنظیم است.

اگر بخواهیم دقیقا یک سانتی متر را داشته باشیم می توانیم با حرکت دادن خط راهنما این مقدار را 

تنظیم کنیم.خط راهنمای دیگری که نیاز دارم از باالی سند باید آن را drag کنیم برای اینکه در جهت 

افقی یک خط راهنما داشته باشیم که ان را هم بع مقدار یک سانتی متر تنظیم می کنیم. اگر که سند 

را جا به جا کنیم می توانیم به گونه ای تنظیم کنیم که سند چسبیده به خط کش عمودی باشد تا 

بتوانیم راحت آن مقدار که از روی خط کش هست را برای سندمان در نظر بگیریم.                         
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از روی خط کش افقی هم ما یک سانتی متر را برای قسمت باال و یک سانتی متر هم برای پایین سند 

تنظیم می کنیم.

 fit onscreen به حالت hand بعد از اینکه خطوط را تنظیم کردیم می توانیم با دو بار کلیک بر روی ابزار

دسترسی پیدا کنیم 

و همانطور که مالحظه می کنید با خطوط راهنما حاشیه هایی را برای سندمان تعریف کرده ایم به عنوان 

مثال می توانیم یک کادر را برداریم و در این قسمتس که مربوط به اصل سند هست که می خواهیم 

کار طراحی را انجام دهیم drag کنیم و یک کادر مستطیلی را بکشیم و حتی داخل آن را با یک رنگ پر 

کنیم.
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اگر دقت داشته باشید هنگامی که دارید یک آبجکت را ترسیم می کنید به یک فاصله مشخصی از 

خط که می رسید میبینید که حالت چفت شدن یا حالت snapping و یا خاصیت آهنربایی برای خطوط 

راهنما وجود دارد که آبجکت شما را به یک فاصله مشخصی که می رسد به سمت خودش می کشد این 

خاصیت با فعال بودن گزینه    snap to pointدر منوی view فعال می شود

و به صورت پیش فرض این گزینه فعال است برای اینکه این خطوط راهنما به شما کمک کند که وقتی 

آبجکت را  dragمی کنید برای دقت بیشتر پس از رسیدن به یک فاصله مشخص حالت چسبندگی 

پیدا کند و آبجکت را به سمت خودش بکشد. گاهی ممکن است که احتیاج داشته باشیم پرش های 

کوچکتری داشته باشیم چون این خاصیت snapping از پرش های کوچک جلوگیری می کند می توانیم 

این خاصیت sanpping را غیرفعال کنیم و همانطور که مالحظه می کنید کلید میانبر آن هم درجلوی 

این فرمان نوشته شده.خطوط راهنمایی را که از خط کش ها ایجاد کردید می توانید قفل کنید برای این 

 view کار و اینکه آن ها هنگام کار کردن شما با آبجکت ها و المان ها جا به جا نشوند میتوانید از منوی

قسمت guides بر روی گزینه lock guides کلیک چپ کنید و با انتخاب این گزینه خطوط راهنما را به 

حالت قفل دربیاورید. کلید ترکیبی که مشاهده می کنید در مقابل فرمان قرار گرفته lrtc+tla+; که می 

توانید از این کلید میانبر هم برای قفل کردن استفاده کنید.
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همانطور که مشاهده می کنید ما دیگر نمی توتنیم این خطوط را انتخاب کنیم یا جا به جا کنیم برای 

اینکه از حالت قفل آن ها را دربیاورید می توانید مجددا به زیر منوی guides مراجعه کنید و روی گزینه 

unlock guides کلیک کنید و یا اینکه مجددا کلیدهای alt+ctrl+;  را از صفحه کلید بزنید.

گزینه ی دیگری برای مخفی کردن خطوط راهنما وجود دارد گاهی وقت ها ممکن است که صفحه ما تعداد 

زیادی خط راهنما داشته باشد و ما نیاز داشته باشیم برای چند لحظه آن ها را به حالت مخفی دربیاوریم 

برای اینکه بتوانیم کارمان را به صورت بهتر انجام دهیم و بعد مجددا آن ها را به حالت آشکار تبدیل 

 sdiug edih بر روی فرمان sediug و زیرمجموعه view کنیم. برای این کار می توانید شما باز از منوی

کلیک چپ کنید
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 و برای چند لحظه خطوط راهنما را به حالت مخفی دربیاورید و کلید میانبری که در مقابل این فرمان 

قرار گرفته ctrl+; است که شما می توانید به جای اینکه به منو مراجعه کنید از این کلید میانبر استفاده 

کنید.

میبینید که با این فرمان آن را به حاات مخفی دراوردیم و مجددا با انتخاب گزینه show guides می 

توانیم آن ها را به حالت آشکار دربیاوریم .

کار دیگری که بار می توانید با خط های راهنما انجام دهید این است که ممکن است تصمیم بگیرید که 

  drag خطوط راهنمایتان را حذف کنید و یا اینکه بعضی از آن ها را حذف کنید برای این کار می توانید با

کردن هر خط راهنما آن را به حالت انتخاب دربیاورید.
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توجه داشته باشید اگر خطوط قفل باشند نمی توانید انتخابشان کنید.

وقتی که با drag کردن خطوط را انتخاب کردید می توانید با فشردن کلید delete از صفحه کلید می 

توانیم آن ها را حذف کنیم.راه دیگر حذف کردن کلیه خطوط راهنما در سند می توانیم با کلیک چپ 

کردن بر منوی view و وارد شدن به قسمت زیرمنوی guides گزینه clear guides را برای پاک کردن 

کلیه خط های راهنما استفاده کنیم.

چنانچه تصمیم داشته باشید که نمای ظاهری و یا خصوصیات خطوط راهنمای خودتان را تغییر دهید 

 preferences کلیک کنید و از قسمت edit مثال برای تغییر رنگ خط راهنما میتوانید بر روی منوی

بخش guides and grid را انتخاب کنید همانطور که می دانید guids به معنای خطوط راهنما و grid به 

معنای خطوط شبکه بندی می باشد.
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می توانید در قسمت color که مربوط به بخش guids یا خطوط راهنما است رنگ دیگری را انتخاب 

کنید و یا اگر از رنگهای پیشنهادی نخواستید انتخاب کنید می توانید بر روی کادر کلیک چپ کنید و از 

رنگ هایی که به این صورت در اختیار شما قرار می گیرد یک رنگ جدید را انتخاب کنید. میتوانید طیف 

رنگ را جابه جا کنید و از رنگ هایی که برای شما تشکیل داده می شود استفاده کنید.

به عنوان مثال ما یک رنگ صورتی را برای خطوط راهنما انتخاب می کنیم.پس از آن قسمت دیگری 

داریم با عنوان style که از این بخش می توانید شکل خطوط راهنمایتان را انتخاب کنید در حال حاضر 

حالت lines یا خط برای استایل خطوط راهنما فعال است اگر خواستید به صورت نقطه چین باشد می 

توانید حالت dots را انتخاب کنید. Style را بر روی حالت dots قرار می دهیم تا ببینیم نتیجه به چه 

صورت خواهد بود سپس بر روی دکمه ok کلیک چپ می کنیم.
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همانطور که مالحظه می کنید رنگ هم تغییر کرده و استایل هم به صورت نقطه چین درآمده است.

 smart خط راهنمای دیگر یکه در اینجا قصد داریم آن را به شما معرفی کنیم خط راهنمای هوشمند یا

guide هست این خطوط در حالت عادی در نرم افزار ایلوستریتور به صورت نامرئی هستند اما هنگامی 

که شما مبادرت به جا به جابی یک المان تصویر می کنید این خطوط شما را در موقعیت دهی دقیق 

نسبت به مرز عمودی ، افقی ، نقطه مرکزی هم راستایی و توازی با دیگر المان های موجود در سند یاری 

می کند در واقع موقعیت مکانی دقیق المان را در حال حرکت در هر لحظه می دهد تا نسبت به جای 

دهی مناسب آن در کادر سند تصمیم بگیرید.

کادری را برای شما به رنگ سبز رنگ ترسیم می کنیم قصد داریم از این کادر یک کپی تهیه کنیم  و 

 drag و جا به جایی این کار را انجام می دهیم به محض alt آن را جا به جا کنیم ما با نگه داشتن کلید

کردن این کادر میبینیم که اگر هم مرکز باشیم با کادر دیگر دقیقا نقطه های مرکزی با یک خط سبز 

رنگ که خط راهنمای هوشمند یا smart guides هست برای ما ظاهر می شود و هم مرکزبودن ما را با 

آن مرکز مشخص می کند.
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اگر کادر را باالتر ببریم هم راستایی را با نقطه دیگری برای ما مشخص می کند

و اگر به سمت پایین ببریم هم راستایی را با نقطه پایینی کادر برای ما مشخص می کند 
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و یا اگر حتی شما به این ترتیب کادر را جا به جا کنید نسبت به نقطه مرکزی سند برایتان نمایش داده 

می شود 

و اما محل فعال سازی این خطوط راهنما کجاست؟

در منوی view قسمتی وجود دارد به نام smart guides یعنی در حالت پیش فرض این گزینه فعال 

است چنانچه قصد داشته باشید خطوط راهنمای هوشمند را از حالت فعال خارج کنید می توانید از منوی 

view تیک این گزینه را بردارید یعنی یک بار کلیک چپ انجام دهید و آن را غیرفعال کنید. و یا اینکه از 

کلیدهای ترکیبی ctrl+U برای فعال و غیر فعال کردن خطوط راهنمای هوشمند استفاده کنید.

اما یکی دیگر از خطوطی که می تواند به ما کمک کند برای اینکه طراحی منظم تر و دقیق تری داشته 

باشیم خطوط شبکه بندی است که برای فعال کردن خطوط شبکه بندی می توانید به این ترتیب عمل 

کنید:
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بر روی منوی view کلیک چپ می کنید و گزینه show grid را انتخاب می کنید همانطور که مالحظه  

می کنید در مقابل این گزینه کلید ترکیبی ctrl+” قرار گرفته است که می توانید از این کلید ترکیبی هم 

برای فعال شدن  خطوط شبکه بندی استفاده کنید. 

به محض اینکه این گزینه را می زنید صفحه سندتان تبدیل به یک صفحه شطرنجی می شود که این 

خطوط شطرنجی باز می تواند برای طراحی به شما کمک های زیادی کند اگر قصد دارید دقیقا هنگام 

طراحی زمانی که المان های خودتان را می کشید به محض اینکه به خطوط شبکه بندی مشخصی 

رسیدید خاصیت snapping یا آهنربایی تعریف شود بایستی از منوی view گزینه snap to grid را هم 

فعال کنید.
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در صورتی که احساس می کنید snapping و یا خاصیت آهنربایی از پرش های کوچک برای شما 

جلوگیری می کند و نمی توانید راحت کار کنید می توانید ان را غیرفعال کنید.

می توانیم یک مقدار zoom را روی صفحه زیاد کنیم و از خطوط شبکه بندی برای طراحی استفاده کنیم 

به عنوان مثال  میتوانیم ابزار rectangle را برداریم و بسته به سایزهایی که در داخل مربع ها برای ما 

مشخص است طراحی خودمان را شروع کنیم 

می توانیم ابتدا یک رنگ دیگر را انتخاب کنیم و شروع به کار کنیم.همانطور که مالحظه می کنید این 

خطوط شطرنجی و یا شبکه بندی ها  به ما کمک می کند که بتوانیم به راحتی مقیاس و سایز مورد 

نظرمان را تنظیم کنیم و به این ترتیب محل قرارگیری درست المان را در سند بر اساس آن تشخیص 

دهیم.

https://maktabtv.com/category/illustrator/


فیلم هامشاهده فیلم هایی آموزش ایلوستریتور
95

چون خاصیت snapping را فعال نکردیم اگر یک مقدار zoom کنیم میبینیم که فاصله دارد و دقیقا 

روی کادر های اصلی قرار نگرفته است.

اگر حالت snapping را فعال کنیم با گرفتن کلیدalt و drag کردن میبینید به محض اینکه هنگام جا 

به جابی حرکت می کنیم خودش سعی در فیکس کردن در کادرها را دارد و باید سعی کنیم کادر را در 

کادر مورد نظر خودمان قرار دهیم.

می توانیم خصوصیات خطوط شبکه بندی را مشابه guides تغییر دهیم به این ترتیب که مجددا وارد 

منوی edit شده و از قسمت preferences گزینه guides & grid را انتخاب می کنیم.
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در بخش grid می توانید رنگ خطوط شبکه بندی را تغییر دهید که ما یک رنگ خاکستری تیره 

را انتخاب می کنیم و می توانید style را مشابه guides بر روی lines یا dots تعریف کنید و هم 

چنین در قسمت gridline میتوانید سایز و یا محل قرارگیری خطوط شبکه بندی اصلی را تغییر دهید 

یعنی مثال می توانیم تعیین کنیم که 3 سانتی متر خطوط شبکه بندی اصلی ایجاد شود و قسمت            

subdivisions مربوط به تقسیم بندی های کوچک است. قسمت gridline تقسیم بندی های بزرگ را 

برای شما تعیین می کند یعنی بخش هایی که بزرگتر است و subdivisions شبکه بندی های کوچکی 

هست که در داخل شبکه بندی های بزرگتر قرار گرفته است بنابراین شما می توانید gridline را 3 

سانتی متر و subdivisions می توانید 6 انتخاب کنید.

گزینه grid in back اگر تیک نداشته باشد خطوط شبکه بندی شما بر روی اشکال شما می افتد و در 

غیر این صورت خطوط شبکه بندی را در زیر اشکال خودتان آن ها را می بینید.
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با همین تنظیمات کادر را ok می کنیم همینطور که مالحظه می کنید تنظیمات تغییر کرد حال روی ابزار 

hand دو بار کلیک می کنیم تا به حالت fit on screen برویم و میبینیم که خطوط شبکه بندی ما به 

رنگ خاکستری تیره در آمده و subdivisions و gridlines  اصلی هم سایزشان تغییر کرده است که می 

توانیم آن ها را به راحتی ببینیم. و در کادر قرمز میبینید که 6 تا subdivision در قسمت افقی داریم و 6 

تا هم در بخش عمودی داریم.

Gridline اصلی ما هم این بخش است

با خطوط راهنما و شبکه بندی و تنظیمات آن ها برای اینکه بتوانیم المان های خودمان را به صورت دقیق 

تر و منظم تر در سند جای دهی کنیم آشنا شدیم.
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 crop marks استفاده از عالئم برش یا crop marks و trim marks آشنایی با عالئم برش ثابت و متغیر

گاهی اوقات قصد داریم بخشی از یک سند را که قرار هست چاپ شود را از حواشی آن مشخص کنیم در 

این صورت بهتر است قبل از گرفتن خروجی محل دقیق برش را به کمک عالئم برش که در برخی مواقع 

عالئم trim یا trim marks هم نامیده می شود مشخص کنیم.

در نرم افزار ایلوستریتور مکان و رنگ عالمت برش را می توانیم ثابت و یا متغیر تعریف کنیم فقط باید 

دقت داشته باشیم که این عالئم برش با عالمت برش اصلی سند که در هنگام باز کردن سند در پنجره 

new document به عنوان bleed یا ناحیه برش یا مرز اطمینان ما تنظیم می کنیم متفاوت است در 

اینجا ابتدا قصد داریم برش ثابت را برای شما تعریف کنیم.

فرض کنید که ما در این پنجره قرار است که یک کادر مستطیلی را  تنظیم کنیم که در این کادر 

مستطیلی ما می خواهیم یک کارت ویزیت را طراحی کنیم دقت داشته باشید که پنجره سند را کامل 

نمی خواهیم با سایز کارت ویزیت طراحی کنیم بلکه قرار است که سند خودمان را با چندین کارت 

ویزیت پر کنیم. بنابر این می توانیم به این روش عمل کنیم که یک کادر مستطیلی با سایزی که قرار 

است کارت ویزیت ما طراحی شود برای خودمان باز کنیم. برای این منظور بر روی ابزار rectangle کلیک 

چپ می کنیم و آن را فعال می کنیم و یا اینکه می توانید کلید میانبر M را از صفحه کلید برای فعال 

کردن ابزار rectangle یا مستطیل بزنید.

برای اینکه بتوانیم آپشن این ابزار را باز کنیم و به آن ها دسترسی داشته باشیم دو بار کلیک بر روی 

صفحه انجام می دهیم البته ما این موارد را در آموزش های بعدی به صورت کاملتر خدمت شما توضیح 

خواهیم داد.
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 cm 6*9 دقت داشته باشید مثال یکی از سایزهای استانداردی که برای کارت ویزیت استفاده می شود

است اما ما اینجا چون میخواهیم از برش ثابت استفاده کنیم اگر ما مقدار 60mm*90 را برای کادرمان 

تعریف کنیم و با ابزار selection جا به جا کنیم 

 selection می خواهیم عالمت برش ثابت را در اطراف این کادر بگذاریم اول بایستی آن را با ابزار

انتخاب کنیم و از منوی effect روی فرمان crop marks کلیک چپ کنیم.

و به این ترتیب عالئم برش را در اطراف کادرتان می توانید به این ترتیب ظاهر کنید
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فقط دقت داشته باشید وقتی که گزینه crop marks را انتخاب می کنید به دلیل اینکه این عالئم 

برشی که در اطراف کادرتان ظاهر می شود به صورت ثابت است و شما نمی توانید آنها را جا به جا و یا 

ویرایش کنید دقیقا عالئم برش شما در همان مقدار 5cm*9 که تنظیم کرده بودید می افتد و فاصله ای 

به عنوان مرز اطمینان برای آن در نظر نمی گیرد.

اما میدانیم زمانی که می خواهیم کارت ویزیت را بعد از چاپ از روی کاغذ برش بزنیم نیاز به ایجاد 

مرز اطمینان داریم که این مرز اطمینان 3 تا 5 میلیمتر قابل تنظیم است و ما االن چون سایز کادر را 

5cm*9 در نظر گرفتیم بنابراین عالئم برش دقیقا مرز 9 در 5 سانتی متر را برای ما برش خواهد زد  و 

ممکن است که اگر تیغ برش کمی جا به جا شود بخشی از کارت ویزیت را از دست بدهیم.

این کادر را می توانیم به عنوان کادر اصلی کارت ویزیت خودمان در نظر بگیریم و آن را  با یک رنگ پر 

کنیم می توانیم با گرفتن کلید alt و کپی کردن آن در صفحه کارت ویزیت را به این ترتیب  صفحه را با 

آن پر کنیم که بتوانیم از یک سند برای چاپ تعداد بیشتری کارت ویزیت استفاده کنیم

می توانیم برای اینکه المان ها یا کادرهایی که طراحی کردیم را دقیقا در مرکز سند قرار دهیم آن ها را به 

حالت انتخاب دربیاوریم و با کلیک چپ کردن بر روی گزینه group آن ها را به حالت گروه شده تبدیل 

کنیم
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البته با این تنظیمات شما در آموزش های بعدی به طور کامل آشنا خواهید شد و سپس با استفاده از 

گزینه های align یا تراز بندی که در نوار کنترل است آن را در مرکز سند یا آرت برد تنظیم کنیم.

بخش دیگری که قصد داریم برایتان توضیح دهیم ایجاد عالمت برش قابل ویرایش است برای این 

منظور یک سند جدید را باز میکنیم با همان تنظیمات پیش فرض منتها arientation را بر روی گزینه 

landscape قرار دادیم با ok کردن پنجره new document وارد یک document جدید میشویم و اینبار 

 60mm*90 را بر میداریم دو بار کلیک انجام می دهیم و اینجا با همان سایز اصلی rectangle هم ابزار

یعنی مقدار برش یا فضای مرز اطمینان را برای آن در نظر نمی گیریم و همان مقدار اصلی کارت ویزیت را 

تنظیم میکنیم ok می کنیم
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 و به این ترتیب کادر مستطیلی ما کشیده می شود آن را جا به جا می کنیم و یک رنگ را برای آن 

انتخاب می کنیم. 

توجه داشته باشید که همیشه با استفاده از ابزار selection شما می توانید آبجکت یا المان خودتان 

را به حالت انتخاب دربیاورید.با انتخاب کردن کادری که کشیدید و مراجعه به منوی object و انتخاب 

گزینه create trims marks می توانیم تریم مارک ها و یا عالئم برش قابل ویرایش را بر روی کادر 

انتخابی خودمان فعال کنیم

اینجا دیگر چون این ها قابل ویرایش هستند می توانیم آن ها را به راحتی به اندازه ای که نیاز داریم جا 

به جا کنیم .ابتدا گزینه های تریم مارک یا عالئم برشی را که فعال کردیم را با انتخاب کردنشان از طریق 

ابزارselection هم چنین میبینید چون قابل ویرایش هستند به حالت انتخاب در می آیند، 
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 direct صفحه کلید را بزنید و پاکشان کنید شما می توانید با استفاده از ابزار delete می توانید کلید

selection جزئیات طرح خودتان را انتخاب کنید که باز در آموزش های بعدی با نحوه کار کردن با این 

ابزارها و اینکه کارشان چیست آشنا خواهیم شد.

پس خط برش را با استفاده از ابزارdirect selection انتخاب می کنیم و می توانیم با کلیدهای جهت 

نما آن را جا به جا کنیم.

نماهای قابل مشاهده در یک سند 	 

در حال حاضر ما سندی را که قبال در محیط ایلوستریتور طراحی شده را برای شما باز کردیم در حالت 

عادی شما سندتان را در نمای preview مشاهده می کنید که در این نما شما موضوعات خودتان را به 

همرا رنگ و جزئیات کامل به صورت وکتور مشاهده خواهید کرد.

اما نماهای دیگری هم قابل دسترس هستند برای اینکه بتوانید آن ها را فعال کنید بایستی به منوی 

view مراجعه کنید با کلیک چپ بر روی منوی view می توانیم به این نماها دسترسی پیدا کنیم. 

بخشی که مربوط به نماهای نمایشی من است در این قسمت قرار گرفته است.
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حاال می توانیم به عنوان مثال گزینه outline را بزنیم که مشاهده می کنید زمانی که این گزینه را 

انتخاب می کنیم شکل ما به صورت خط های دور و یا مسیر دیده می شود.گاهی وقت ها ممکن است 

سند ما انقدر شلوغ باشد که وقتی بخشی از آن را بزرگ می کنیم و یا احیانا صفحه سند را جابه جا می 

کنیم مقدار غیر منتظره ای زمان صرف شود به دلیل اینکه ممکن است حجم کار باال باشد و این اصال 

جالب نیست.

در حالت outline رنگ موضوعات دیده نمی شود هم چنین می توانید پنجره های اسناد خودتان را 

pre- بگذارید و سند دیگر در حالت outline  باهم مقایسه کنید. می توانید یک سند را بر روی حالت

 view قرار می دهید اگر به منوی outline قرار گرفته باشد. زمانی که کار خودتان را روی حالت view

مراجعه کنید میبینید که به جای گزینه outline دوباره گزینه preview قرار میگیرد. با کلیک کردن بر 

روی گزینه preview می توانید دوباره به حالت پیش نمایش عادی برگردید
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 و یا اینکه از کلیدهای ترکیبی ctrl+Y استفاده کنید.

اما نمای دیگری که می توانیم از آن استفاده کنیم نمای pixel preview است که زمانی که قرار است 

طرح وکتوری خودمان را در محیط وب استفاده کنیم و یا در نمایش گرهای دستگاه هایی مثل موبایل 

و یا تبلت از آن استفاده کنید دیگر طرح ما یک طرح وکتور نخواهد بود بلکه بایستی تبدیل به یک 

طرح پیکسلی شود. برای این منظور شما می توانید وضعیت سندتان را در حالت پیکسل پیکسل هم 

مشاهده کنید و ببینید که اگر خروجی را به صورت یک خروجی پیکسلی ازکارتان بگیرید وضعیت شما 

به چه صورت خواهد بود.بر روی منوی view کلیک چپ می کنیم و گزینه pixel preview را انتخاب می 

کنیم و یا اینکه از کلیدهای ترکیبی alt+ctrl+Y استفاده می کنیم. همانطور که مشاهده کردید مقداری 

تغییرات در سند ایجاد شد و مشاهده  می کنید که چه مقدار تفاوت بین حالت pixel preview و 

حالت وکتور یا preview عادی است. چنانچه ابزار zoom را برداریم و بر روی بخشی از کار zoom کنیم 

دقیقا می توانیم پیکسل های تصویر را مشاهده کنیم و هم چنین شما می توانید افت کیفیت را هم 

در حالت pixel preview به راحتی ببینید.
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طبیعتا چاره ای نداریم زمانی که قرار باشد تصویری برای حالت وب و یا بعنوان خروجی در نمایشگرها 

بخواهد استفاده شود 

حتما باید از آن یک خروجی پیکسلی گرفته شود بنابراین طرح وکتور من در حالت پیکسلی در اندازه 

واقعی یعنی اندازه 1۰۰% باز هم کیفیت تصویر بد نیست. اما چنانچه روی تصویر zoom انجام شود 

میبینید که هر چه مقدار zoom بیشتر شود در حالت پیکسلی کیفیت پایین می آید.

مجددا به نمای view رفته و می توانید گزینه pixel preview را غیرفعال کنید که از حالت نمایشی 

پیکسلی خارج شویم.نمای دیگری که می توانید قبل از خروجی گرفتن سندتان را در آن وضعیت 

مشاهده کنید نمای overprint preview  هست که در این نما شما می توانید خروجی خودتان را به 

صورت یک خروجی که با استفاده از دستگاه چاپ رنگی CMYK ایجاد می شود مشاهده کنید که در 

این حالت شما خروجی خودتان را همراه با لحاظ کردن مدهای ترکیب رنگ، شفافیت و یا کدری تصاویر 

over- گزینه view  و الیه های روی هم افتاده مشاهده خواهید کرد. برای فعال کردن این نما از منوی

print preview انتخاب میکنیم و یا از کلیدهای ترکیبی alt+shift+ctrl+Y استفاده می کنیم.

شما با حالت preview تفاوت چندانی را مشاهده نخواهید کرد مگر اینکه شفافیتی بر روی اجزای طرح 

و یا سند شما اعمال شود.

مجددا با برداشتن تیک overprint preview نما را در حالت عادی قرار می دهیم می توانیم مجددا برای 

غیرفعال کردن این نما از کلیدهای ترکیبی alt+shift+ctrl+Y استفاده کنیم.اما نمای دیگری هم وجود 

دارد با عنوان separations preview که برای فعال کردن باید به منوی window مراجعه کنید 

https://maktabtv.com/category/illustrator/


فیلم هامشاهده فیلم هایی آموزش ایلوستریتور
107

                                                                                                      separations preview و گزینه

را انتخاب کنید

می توانید تیک overprint preview را بزنید تا کانال های رنگ برای شما نمایش داده شود در این حالت 

شما می توانید نمای سند خودتان را در تک تک کانال های رنگی CMYK و یا در حالت های ترکیبی از آن 

ها مشاهده کنید به این ترتیب که ما میتوانیم چشم یک کانال را خاموش کنیم و به این ترتیب نمای 

طرح خودمان را در سه کانال رنگ magenta و yellow و kcalb مشاهده کنیم 

چنانچه قصد داشته باشید که مجددا وضعیت سند خودتان را در حالت نمایش کلی کانال های رنگی 

CMYK ببینید می توانید چشم گزینه CMYK را مجددا به حالت آشکار تبدیل کنید.
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گاهی اوقات ممکن است طرح ما شامل جزئیات زیادی باشد و یا اینکه تعداد آرت بردهای زیادی را برای 

طراحی مورد استفاده قرار دهیم می توانیم بخشی از نما را که با آن زیاد سرو کار داریم را به عنوان یک 

نمای سفارشی ذخیره کنیم به این ترتیب که مثال فرض کنید که ما روی یک بخش کار زیادی داریم 

انجام می دهیم می توانیم مقدار zoom را در آن قسمت به گونه ای تنظیم کنیم که دسترسی به آن 

حالت برای ما راحت است و سپس این نمای سفارشی را ذخیره کنیم.برای این منظور از منوی view بر 

روی فرمان new view کلیک چپ می کنیم وآ را فعال می کنیم 

در کادر name یک نام را برای این نما تعریف می کنیم.

مجددا بر روی ابزار hand دو بار کلیک می کنیم تا پنجره فیکس شود می توانیم zoom را روی بخشی 

که روی آن کار میکنیم تنظیم کنیم و از منوی view نمای دیگری را تعریف کنیم به این نما می توانیم 

عدد2 را اختصاص دهیم.

مالحظه می کنیم ما االن دوباره روی حالت fit on screen قرار میگیریم نمایی که ما تعریف کردیم در 

انتهای منوی view قرار گرفته است می توانیم با انتخاب نمابه نما به آن مراجعه کنیم. به این ترتیب 

خیلی راحت می توانیم سوئیچ کنیم و بخش هایی از تصویر را که زیاد با آن سروکار داریم انتخاب کنیم.
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 edit views بر روی گزینه view چنانچه خواستید نماهایتان را ویرایش کنید می توانید را طریق منوی

کلیک کنید.

 از اینجا می توانید نما را انتخاب کنید اسمش را تغییر دهید و یا اینکه آن را حذف کنید.می توانید آن را 

انتخاب و با فشردن دکمه Detele آن را حذف کنید.سپس کادر را ok می کنید.
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نکته دیگری که در پایان این بخش می خواهیم خدمتتان عرض کنیم استفاده از روش دیگری برای 

سوئیچ کردن بین حالت outline preview و preview در حالت عادی است.که شما می توانید از طریق 

پالت layers با کلیک چپ کردن بر روی آن و فعال کردنش به بخش الیه هایتان دسترسی پیدا کنید.

شما می توانید با نگه داشتن کلید ctrl و کلیک کردن بر روی چشم الیه آن را به حالت outline ببرید و 

مجددا با نگه داشتن کلید ctrl و کلیک کردن بر روی چشم دوباره به حالت نمای preview تبدیل کنید.

https://maktabtv.com/category/illustrator/


فیلم هامشاهده فیلم هایی آموزش ایلوستریتور
111

اگرالیه هایی در حالت sub layer وجود داشت ما فقط می توانیم آن را آشکار و یا پنهان کنیم و نمی 

توانیم بقیه را به صورت مجزا به نمای outline ببریم. این کار را در صورتی می توانیم انجام دهیم که 

یک الیه ی دیگر در باالی layer1 ایجاد کرده باشیم. 

 	selection استفاده از ابزار انتخاب یا

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید ابزار انتخاب شما در این قسمت از نوار ابزار قرار گرفته است 

شما می توانید با یک کلیک چپ کردن آن را به حالت فعال دربیاورید چنانچه موس را برای چند لحظه       

بر روی ابزار نگه دارید یک tooltip برای شما ظاهر می شود
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 که نام ابزار بر روی آن نوشته شده است و هم چنین کلید میانبر ابزار را هم در جلوی نام مشاهده می 

کنید

در تصویری که قبال طراحی شده در اینجا دقت کنید چنانچه ما ابزار انتخاب رابر روی قسمت رنگی کلیک 

کنیم مشاهده می کنید که بخشی از تصویر به این ترتیب برای شما انتخاب می شود

در صورتی که طرح شما با جزئیات بیشتری طراحی شده باشد و در انتخاب بخش های آن دچار مشکل 

شدید میتوانید از نماها  استفاده کنید.

همانطور که در آموزش قبلی خدمتتان عرض کردیم ما دو نما داریم که می توانیم بین آن ها سوئیچ 

کنیم یکی نمای previewهست نمایی که در حالت عادی شما می توانید طرح وکتور خودتان را به همراه 

جزئیات رنگ آن و خط های دور و بقیه ی جزئیات مشاهده کنید اما نمای دیگری به نام outline وجود 

دارد که شما می توانید با استفاده از آن نما فقط خط های دور را مشاهده کنید که از منوی view ما این 

 preview وoutline برای سوئیچ کردن بین دو نمای ctrl+Y ها را فعال می کردیم و یا از کلید ترکیبی

استفاده می کردیم.

توجه داشته باشید اگر درنمای preview باشید و قصد داشته باشید که بخشی را انتخاب کنید و اگر با 

استفاده از خط دور این کار را انجام ندهید می توانید کلید ctrl را از صفحه کلید نگه دارید و با کلیک 

 ctrl کردن چند بار بر روی آن محدوده را به حالت انتخاب دربیاورید اگر دقت کنید هنگامی که کلید

را نگه میدارید کنار عالمت موس یک عالمت کوچکتر بزرگتر قرار میگیرد که شما با چند بار کلیک می 

توانید الیه های متعددی را که زیر هم قرار گرفته اند را به  ترتیب به حالت انتخاب دربیاورید.

اما اینکه چطور میتوانید با نگه داشتن ctrl این کار را انجام دهید با این صورت عمل کنید:
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 selection & anchor و زیر مجموعه ی preferances قسمت edit در منوی selection تنظیمات ابزار 

display قرار گرفته است. 

  control click to select objects behind و اگر در این کادر شما دقت کنید مشاهده میکنید که گزینه

تیک خورده است یعنی اگر بخواهیم آبجکت هایی که در زیر قرار گرفتند را به حالت انتخاب دربیاوریم 

می توانیم کلید ctrl را حین کلیک کردن با ابزار selection نگه داریم.

بخش دیگری به نام tolerance 3px هست که این قسمت به ما می گوید که به چه فاصله ای از خط 

دور اگر ابزار selection برسد بتواند آن خط را به حالت انتخاب دربیاورد.
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اگر شما بخواهید مقدار این فاصله را بیشتر کنید میتوانید مقدار داخل کادر را در حد مثال 8px تنظیم 

کنید.شما می توانید در بخش preferences بخشی که مربوط به ابزار selection است گزینه های مربوط 

به خودتان را تنظیم کنید و بعد از ok کردن اعمال شدن آن را بر روی طرح خودتان مشاهده کنید.

 	group selection و گروه direct seletion استفاده از ابزارهای انتخاب مستقیم

بدیهی است برای اعمال هر نوع تغییری در اشیا و یا آبجکت ها در نرم افزار ایلوستریتور بایستی ابتدا 

تمام شی یا بخش مورد نظری از آن را در حالت انتخاب دربیایند اشیا برداری که در نرم افزار ایالستریتور 

ایجاد می شوند در حقیقت مجموعه ای از قطعه های منفردی هستند که می توانند توسط ابزار های 

انتخاب به صورت تک تک و یا به یک باره یا به صورت گروهی انتخاب شوند.

نوع شی و ویرایشی که قصد انجام دادن آن را داریم تعیین کننده نوع ابزار انتخاب خواهد بود به عنوان 

مثال ما اینجا یک مستطیل را ترسیم کردیم
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میبینید که این مستطیل از چهار قطعه پیرامونی و یک بخش که زمینه آن را تشکیل داده، تشکیل 

شده است.

هر کدام از این قسمت ها می تواند به صورت گروهی توسط ابزار                                                            

selection به حالت انتخاب دربیاورید و یا اگر قصد دارید بخش هایی                                                                                                                               

را به صورت منفرد انتخاب کنید بایستی سراغ ابزار direct selection برویم.

 این ابزار برای این است که شما بتوانید قطعات و یا جزئیات مختلفی در طرح وکتورتان را به حالت 

انتخاب دربیاورید.

میبینید که در چهار گوشه ی مستطیل ما چهار نقطه است که وقتی موس را روی آن نگه می داریم با 

رنگ سبز نمایش داده می شود که کنار آن  anchor نوشته شده است و یعنی نقطه ی لنگر. این نقطه 

های لنگر در چهار طرف شکل وجود دارند.
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می توانیم با استفاده از ابزار direct selection هر کدام از این ها را به حالت انتخاب دربیاوریم و آن ها 

را ویرایش کنیم

همه ی نقاط را میتوان به همین صورت ویرایش کنید. هم چنین می توانید همه ی نقاط را با هم 

ویرایش کنید به این ترتیب که کلید shift را نگه دارید و چندین نقطه را به حالت انتخاب دربیاورید .

و از طریق ابزار scale که در اموزش های بعدی بیشتر با ان اشنا میشوید می توانید دو نقطه را باهم 

ویرایش کنید.
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هم چنین جزئیات دیگری بین دو نقطه ابتدایی و انتهایی بخشی وجود دارد که به آن مسیر گفته می 

شود.اگر االن در شکل zoom کنیم و با استفاده از ابزار direct selection  روی خط قرار بگیریم میبینید 

که با رنگ صورتی path نوشته شده است

یعنی بخشی که در دو نقطه ابتدایی و انتهایی و بین دو نقطه لنگر واقع شده را به آن path یا مسیر 

گفته می شود. zoom را به حالت fit on screen برمیگردانیم.

روی یک مسیر را می توانیم کلیک کنیم و آن را به حالت انتخاب دربیاوریم و می توانیم آن مسیر را 

ویرایش کنیم.
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چنانچه بخواهیم رنگ این آبجکتمان را تغییر دهیم باید آن را با استفاده از ابزار selection آن را به 

حالت انتخاب دربیاوریم.

تفاوت بین ابزارهای selectionو direct selection کادر آبی رنگی است که در اطراف شکلتان ظاهر می 

شود که با استفاده از نقاطی که در اطراف این کادر قرار گرفته زمانی که موس را بر روی این نقاط میبریم 

و از ابزار selection استفاده میشود 

میبینید که نشانگر موس ما تبدیل به یک فلش دو جهته می شود و ما می توانیم عمل تغییر سایز را 

انجام دهیم و چنانچه قصد داشته باشیم که به طور مناسب طول و عرض تغییر کند باید از گوشه خا 

این تغییر سایز را انجام دهیم.

برای اینکه نسبت ابعادی دقیقا حفظ شود باید کلید shift را حین drag کردن از گوشه ها نگه داریم.

غیر از این زمانی که شما نشانگر موس را به این نقطه ها نزدیک میکنیدحالت چرخشی ظاهر می شود 

که شما می توانید با چرخاندن ان نقاط  و نگه داشتن کلید سمت چپ موس شی را به این ترتیب 

بچرخانید.
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در صورتی که زمان ابزار direct selection را انتخاب می کنید میبینید که دیکر آن کادر آبی رنگ وجود 

ندارد و فقط شما می توانید با استفاده از نقاط anchor با یک بار کلیک بر روی آن ها و انتخاب آن ها ، 

آن را ویرایش کتید و اگر قصد دارید چند نقطه را انتخاب کنید حتما باید کلید shift را پایین نگه دارید و 

چند نقطه را با هم انتخاب کنید و ویرایش را انجام دهید.

طرح هایی که در محیط ایلوستریتور طراحی می کنید اگر با ابزار selectionهر کدام از تصاویر داخل طرح 

را انتخاب کنید در واقع آن گروه شکل به حالت انتخاب در می آید و می توانیم آن ها ویرایش کنیم.

پس می توانیم از ابزار selection برای جابه جایی ، تغییر اندازه و چرخش یک ابجکت اقدام کنیم و 

اگر بخواهیم یک بخش را انتخاب کنیم و ویرایش را انجام دهیم از ابزار direct selection استفاده می 

کنیم.

ابزار انتخاب دیگری که در مجموعه ابزار direct selection وجود دارد group selection tool می باشد 

که می توانید با نگه داشتن کلید سمت چپ موس روی ابزار direct selection به آن دسترسی پیدا 

کنید.که این ابزار ابزار انتخاب گروه است.

شما با استفاده از این ابزار انتخاب میتوانید ابتدا با یک کلیک جزئیات یک شکل گروه شده را انتخاب 

کنید و با یک کلیک دیگر می توانید کل گروه را انتخاب کنید و در صورت وجود گروه بعدی یا کلیک 

direct selec-  سوم میتوانیدگروه بعدی را انتخاب کنید.همانطور که مالحظه می کنید کلید میانبر ابزار

tion کاراکتر A صفحه کلید می باشد.

و با زدن حرف V از صفحه کلید که کلید میانبر ابزار selection است آن را انتخاب کنید.
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غیر از این زمانی هست که می خواهیم کل شکل به حالت انتخاب دربیاید و به ابزار selection نیاز 

داریم می توانیم درحالی که ابزار direct selection فعال است کلید ctrl را نگه داریم در این حین ابزار 

selection فعال می شود و اگر ctrl را رها کنیم ابزار direct selection که ابتدا فعال بود به حالت 

انتخاب در می آید.

 	magic wand استفاده از ابزار انتخاب عصای جادویی

گاهی اوقات اشیا موجود در سند شما به گونه ای هستند که برخی از آن ها در رنگ زمینه؛ خط دور و 

ضخامت خط و یا میزان شفافیت به یکدیگر شبیه اند در این صورت با انتخاب اشیا مشابه بهترین 

گزینه استفاده از ابزارmagic wand و یا عصای جادویی هست.

همانطور که مشاهده می کنید این ابزار در این قسمت برای شما قرار گرفته است.

ابزار را انتخاب می کنیم می خواهیم آبجکت هایی را که رنگ های مشابه دارند به حالت انتخاب در 

بیاوریم می توانیم با یک کلیک چپ بر روی رنگ زمینه این آبجکت ها میبینید کلیه ی آبجکت هایی که 

رنگ مشابه با این ابجکت دارند به حالت انتخاب در آمدند.
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گاهی اوقات شما در حالی که دارید کلیک میکنید و می خواهید اشیای با رنگ مشابه را انتخاب کنید در 

آن طیف رنگی شما رنگ های نزدیک به هم ، هم وجود دارند که انتخاب می شوند چنانچه قصد داشته 

باشید رنگ هایی که در طیف رنگی شما مشابه هستند و وجود دارند و در واقعا می خواهید نحوه انتخاب 

خیلی دقیق نباشد می توانید با دو بار کلیک چپ کردن بر روی ابزار و فعال کردن آپشن ابزار که اینجا 

مشاهده می کنید تنظیمات را انجام دهید.

در کنار اسم ابزار یک آیکونی وجود دارد که شما می توانید با کلیک کردن بر روی این گزینه آپشن آن 

پالت را ببندید

غیر از این قسمت شما می توانید از بخش آپشنی که این پالت دارد این کار را انجام دهید به این ترتیب 

که یک کلیک روی این آیکون انجام دهید و با کلیک کردن بر روی دو گزینه اول آپشن هایی که مربوط به 

stroke و یا transparency هست را hide  کنید.
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اگر تنظیمات داخل پنل را تغییر داده باشید و بخواهید آن را به حالت اولیه برگردانید می توانید روی 

گزینه reset کلیک کنید.

در حال حاضر فقط گزینه fill color فعال است یعنی می توانیم با استفاده از ابزار magic wand فقط 

رنگ های زمینه یکسان را به حالت انتخاب دربیاوریم. با وجود اینکه stroke color فعال نیست بنابراین 

چیزی از خط دوره برای ما انتخاب نمی شود یعنی آبجکت هایی که خط دوره یکسان دارند انتخاب نمی 

شوند.
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برای fill color ابتدا می آییم میزان tolerance را از مقدار fill کمی زیادتر می کنیم مثال آن را روی 1۰۰ 

میگذاریم در این صورت دقت کار را پایین می آوریم یعنی میگوییم کلیه رنگ هایی که در این طیف 

رنگی قرار گرفته اند به حالت انتخاب دربیایند.

مقدار tolerance را رویه همان مقدار پیش فرض قرار می دهیم و هر چه این مقدار کم تر باشد دقت کار 

بیشتر می شود.

حاال مشاهده می کنید که فقط همان طیف رنگی که مشابه همان رنگ است انتخاب می شود.

همچنین با ابزار magic wand میتوانیم رنگ آبجکت های خودمان را بر اساس رنگ stroke یا خط دوره 

و یا ضخامت خط دوره انتخاب کنیم.تیک fill color را بر میداریم وStroke color را تیک می زنیم یک 

کلیک روی خط دوره انجام میدهیم در این صورت کلیه اشیایی که دور آنها به همان رنگ است انتخاب 

می شوند.

https://maktabtv.com/category/illustrator/


فیلم هامشاهده فیلم هایی آموزش  ایلوستریتور
124

اگر بخواهید بر اساس ضخامت stroke یا خط دور انتخاب کنید می توانید stroke color  را غیرفعال 

کنید و گزینه ضخامت را انتخاب کنید 

و با کلیک کردن بر روی مواردی که ضخامت خط دوره آن ها حدود 5pt باشد همه ی اشیایه با این 

ضخامت انتخاب می شوند.

زمانی که tolerance روی 5pt است اگر خط دوره ای داشته باشیم که ضخامت ان 8pt باشد و یا خط 

دوره های 2pt، 1pt تا 8 یا 9pt برای ما می تواند به حالت انتخاب دربیاید.

شما می توانید بسته به خط های دوری که روی آبجکت های شما قرار گرفته است میتوانید 

میزان      tolrerance را تغییر بدهید تا بر آن اساس انتخاب دقیق تری داشته باشید.                                 

بخش دیگر opacity می باشد که با این بخش و بخش blending mode در آموزش های بعدی بیشتر 

آشنا خواهید شد.

 Opacityمیزان شفافیتی هست که ما می توانیم برای یک آبجکت تعریف کنیم.
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با توجه به شکل مشاهده می کنید وقتی کادری که زمینه شفاف دارد را روی کادر دیگر قرار می دهیم 

میبینید که کادر زیرین هم از داخل آن دیده می شود

هر چقدر مقدار opacity را زیادتر کنیم میبینیم که آبجکت های زیری از داخل این آبجکت به راحتی 

قابل مشاهده هستند.میزان opacity را روی %73 قرار می دهیم.

میبینید که شفافیت در حال کاهش است.اگر در کادر ابزار magic wand تعیین کنیم که انتخابمان 

بر اساس opacity باشد و tolerance را %5 قرار دهیم ابزار magic wand آبجکت های محدوده این 

opacity را انتخاب می کند.
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شما می توانید با کم و زیاد کردن میزان tolerance با دقت بیشتری برای انتخاب اشیا شفاف در تصویر 

اقدام کنید.

گزینه blending mode هم در صورتی که ترکیب رنگ برای یک آبجکت تعریف کرده باشیم یعنی مثال 

اگر یک مد آمیختگی رنگ یا blending mode برای آبجکت انتخاب کرده باشیم مثال با انتخاب مد   

multiply میبینید که با وجود اینکه opacity را %100  قرار می دهیم و با وجو اینکه کادر را روی کادر 

دیگر قرار می دهیم میبینید که آبجکت یک ترکیب رنگ را نشان میدهد.

چنانچه بخواهید آبجکت های خودتان را بر اساس blending mode انتخاب کنید می توانید با یک 

کلیک کردن ابجکت های دارای blending mode را انتخاب کنید.
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نکته ی دیگری که قابل به ذکر است ما ممکن است که بخواهیم چندین مورد را با حالت های مشابه به 

حالت انتخاب دربیاوریم می توانیم با کلیک بر روی یک آبجکت وقتی به حالت انتخاب در می آید کلید 

shift را نگه داریم در این حین در کنار ابزار  magic wand روی نشانگر موس یک عالمت مثبت ظاهر 

می شود که نشان می دهد چنانچه شما روی تصویر دیگری کلیک کنید آن هم به بخش انتخابی ما با 

آن معیار اضافه خواهد شد. و چنانچه بخواهید بخشی را از تصویر انتخابی خود کم کنید با نگه داشتن 

کلید alt یک عالمت منفی در کنار ابزار یا نشانگر موس ظاهر میشود که با یک کلیک می توانید آن 

بخش را از محدوده انتخابمان کم کنیم.

Basic 15

 	lasso استفاده از ابزار انتخاب کمند

یکی دیگر از ابزارهای انتخابی که با استفاده از آن می توانید جزئیات وکتور خودتان را انتخاب کنید ابزار 

کمند و یا lasso است. و در این بخش از نوار ابزار قرار گرفته است.
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برای فعال کردن این ابزار روی آیکون آن کلیک چپ می کنیم و یا از کلید میانبر Q استفاده می کنیم. 

برای استفاده از این ابزار شما بایستی یک محدوده ی انتخاب کوچک را بر روی بخشی که می خواهید به 

حالت انتخاب دربیاورید ترسیم کنید به گونه ای که بخشی از آن محدوده در کمی خارج تر از لبه های 

این بخش از تصویر قرار گیرد که بتواند به حالت انتخاب دربیاورد.

اگر بخواهیم چند محدوده را به حالت انتخاب دربیاوریم از کلید shift استفاده می کنیم و بخش های 

اضافی را از طریق کلید alt می توانیم حذف کنیم. بعد از انتخاب می توانیم از ابزار eyedropper یا قطره 

چکان برای نمونه گیری رنگ این رنگ را به بخش انتخابی اعمال کنیم.

هم چنین در صورتی که بخواهیم بخشی را از طرحمان حذف کنیم آن را از طریق ابزار کمند آن را انتخاب 

می کنیم و کلید delete از صفحه کلید آن را حذف میکنیم.

اگر در طرح الیه های زیرین وجود داشته باشد شما می توانید با انتخاب کردن داخل یک شکل الیه های 

زیرین را به حالت انتخاب دربیاورید.  

 	select انتخاب به کمک دستورات منوی

در آموزش های قبلی گفتیم که بنا به ضرورت و اهمیت عمل انتخاب در طراحی ابزار و دستورات 

متنوعی به این امر اختصاص داده شده است در حقیقت یکی از فاکتورهایی که یک طراح حرفه ای 

را از غیر حرفه ای متمایز میکند سرعت و دقت وی در انجام یک انتخاب و استفاده از بهترین دستور 

با ابزار انتخاب است. با ابزارهای انتخاب آشنا شدید اما در این نرم افزار منوی select وجود دارد که 

یکسری دستوراتی جهت انتخاب آبجکتها و یا موضوعات تصویر شما در داخل آن قرار داده شده است.             

روی منوی select کلیک میکنیم و آن را باز می کنیم
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اولین گزینه در این منو گزینه یall است که کلید ترکیب آن ctrl+A می باشد که این بیانگر این است 

که شما می توانید برای انتخاب تمامی آبجکت ها و اشیا موجود در آرت برد خودتان با زدن کلید ترکیبی 

ctrl+A و یا انتخاب all آن ها را انتخاب کنید.

گزینه بعدی all on active artboard که کلید ترکیبی alt+ctrl+A برای آن تعریف شده است این گزینه 

یعنی اگر چندین آرت بورد داشته باشید و در آرت بردهای مختلف آبجکت های متفاوت ترسیم کرده 

باشید می توانید با این فرمان تنها آبجکت هایی را که در آرت برد فعال شما واقع شده اند را انتخاب 

shift+c- فعال می شود که کلید ترکیبی آن deselect گزینه select  کنید در صورت انتخاب در منوی

trl+A هست و می توانید با انتخاب این فرمان آبجکت هایی که در حالت انتخاب قرار دارند را از حالت 

انتخاب خارج کنید که البته می توانید با یک کلیک چپ کردن در خارج از موضوعات خودتان آن ها را از 

حالت انتخاب دربیاورید. 

فرمان بعدی reselect هست که در حال حاضر غیر فعال است چنانچه موضوعات شما از حالت انتخاب 

خارج شده باشد و بخواهید مجددا آخرین انتخاب خودتان را فعال کنید می توانید از این فرمان 

استفاده کنید.

فرمان inverse به معنای معکوس است و زمانی به شما کمک می کند که قصد دارید تمامی آبجکت 

های موجود در سند خودتان را به غیر از یک ابجکت انتخاب کنید برای این منظور ابتدا می توانید همان 

 select آبجکت را که می خواهید انتخاب نشود را به حالت انتخاب دربیاورید و سپس از طریق منوی

گزینه inverse را بزنید تا تمامی ابجکت هایی که در سندتان هست به غیر از آبجکتی که در ابتدا 

انتخابش کردید انتخاب شوند.بخش دیگری در منوی select وجود دارد
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که این قسمت را در آموزش های بعدی آن ها را برایتان توضیح خواهیم داد.

:object و same میرسیم به بخش

Same به معنای مشابه هست در واقع این فرمان مشابه ابزار magic wand عمل می کند همانطور که 

شما با ابزار magic wand می توانستید رنگ های مشابه زمینه و یا خط دوره و یا ضخامت خط دوره و 

یا آبجکت هایی که از نظر شفافیت و یا blending mode و یا گزینه های دیگر باهم تشابه داشتند را 

با این ابزار به حالت انتخاب در می آورید حاال می توانید این عمل را از طریق منوی select هم انجام 

دهید. مثال اگر بخواهید تمامی ابجکت هایی که رنگ مشابه آبجکت انتخابی شما را دارند انتخاب کنید 

 select مراجعه کنید.غیر از اینکه شما می توانید از طریق منوی fill color و same می توانید به فرمان

به این قسمت ها دسترسی پیدا کنید در نوار کنترل هم این گزینه ها موجود هستند.

بخش دیگر object می باشد.

برای درک بهتر بخش all text objects یا متن را بررسی می کنیم.
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به عنوان مثال فرض کنید یک بروشور را طراحی میکنیم که آن چندین صفحه دارد که برای طراحی آن نیاز 

داریم که چندین آرت برد را باز کنیم و در آرت بردهای مختلف متن های مختلف را نوشتیم و یا اینکه 

سندی را طراحی می کنیم که چندین آرت برد داخل آن هست و بخش های زیادی از این آرت بردها از 

متن تشکیل شده است ما بعد از طراحی وقتی که کارمان تمام میشود به این نتیجه می رسیم که فونتی 

که برای متنمان یا رنگ فونتمان انتخاب می کنیم مناسب نیست و باید تغییر کند برای این منظور می 

توانیم از فرمان object و از all text object که در زیر منوی object قرار گرفته متن های خودمان را به 

حالت انتخاب دربیاوریم و به یکباره فونت، رنگ و یا تنظیمات دیگر آن را تغییر دهیم.

مثال ممکن است گاهی نخواهید بخشی از متن را انتخاب کنید در این صورت باید متن را انتخاب کنید و 

از طریق منوی object گزینه lock و زیرمجموعه selection و یا کلیدهای ترکیبی ctrl+2 ، بخش هایی که 

نمی خواهید در فرایند شما انتخاب شوند را به حالت قفل دربیاورید 
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پس از آن می توانید از طریق منوی select و گزینه all text objects به انتخاب بقیه موضوعات اقدام 

کنید. اگر بخواهید از حالت قفل خارج کنید می توانید در منوی object روی گزینه unlock all کلیک 

 alt+ctrl+2 کنید و ای از کلیدهای ترکیبی

گروه بندی اشیا و چگونگی استفاده از محیط ایزوله                                                                                                                                     	 

در بسیاری از موارد برای سهولت در جا به جایی، تغییر شکل، تغییر اندازه و به طور کلی مدیریت 

یکسری از اشیا بهتر است که آن ها را به صورت گروه دربیاوریم

برای اینکه یک شکل را تماما به حالت گروه شده دربیاوریم می توانیم با یک drag کل شکل را به حالت 

 ctrl+G را انتخاب کنیم و یا اینکه از کلیدهای معروف group فرمان object انتخاب دربیاوریم و از منوی

برای گروه کردن اشکالمان استفاده کنیم.
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اگر خواستید شکل را از حالت گروه شده خارج کنید می توانید آن را انتخاب کنید و با کلیک راست بر 

روی تصویر گزینه ungroup را انتخاب کنید

و یا از منوی object فرمان ungroup را انتخاب کنید و یا از کلیدهای ترکیبی shift+ctrl+G استفاده 

کنید.
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پس از خارج کردن شکل از حالت گروه می توانیم مجدد اجزای آن را انتخاب کنیم و به صورت مجزا آنها 

ار ویرایش کنیم. 

همچنین می توانید بدون اینکه آن را از حالت گروه شده خارج کنید با ابزار group selection که قبال 

توضیح دادیم با نگه داشتن shift قسمت های مورد نظر را انتخاب کنید و ویرایش کنید.

و اما غیر از اینکه شما می توانید اشکال خودتان را گروه کنید و یا اینکه برای ویرایش جزء به جزء 

اشکال آن ها را از حالت گروه خارج کنید راه دیگری هم برای ویرایش کردن گروه ها بدون اینکه آنها را 

ungroup کنید وجود دارد فرمانی که میتوانید بدون نیاز به خارج کردن اشیاء خودتان از حالت گروه 

بتوانید آنها را ویرایش کنید فرمان ایزوله یا حالت ایزوله است که در این حالت سایر اشیای گروه و یا 

حتی دیگر اشیای موجود در سند به صورت محو شده و غیرقابل ویرایش درمی آید و می توانید بدون 

نگرانی از تحت تاثیر قرار گرفتن دیگر اشیاء گروه شی مورد نظر خودتان را ویرایش کنید 
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و در نهایت با کلیک کردن روی نوار خاکستری ظاهر شده و یا کلیک روی آیکون back one level در باالی 

سند از مد ایزوله خارج شوید و به حالت عادی برگردید.

 در حالت ایزوله هم می توانید جزئیات گروه را انتخاب کنید.    

غیر اندازه ، تغییر شکل و چرخش اشیاء                                                                                    . 	 

به دفعات اتفاق می افتد که هنگام طراحی در نرم افزار ایلوستریتور نیاز داشته باشیم که تمامی شی 

یا بخشی از آن را انتخاب کنیم و تغییر اندازه و یا تغییر شکل و یا جا به جا کنیم و یا بچرخانیم . 

وقتی شکلی را انتخاب می کنید می توانید از طریق مربعهای کوچکی که در اطراف کادر ظاهر شده در 

دور تصویر مالحظه می کنید شکل خودتان را تغییر سایز دهید چنانچه روی لبه کادر می آیید میبینید 

که یک فلش دوجهته ظاهر می شود که چنانچه آن را به سمت باال و یا پایین drag کنید مالحظه می 

کنید که شکل به صورت عمودی تغییر سایز پیدا میکند.

و هم چنین لبه هایی که در سمت چپ و راست تصویرتان قرار گرفته است می توانید به صورت افقی 

شکل خودتان را تغییر سایز دهید
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اما این روش مناسبی برای تغییر اندازه نیست چون با این کار تصویر شما حالت دفرمه پیدا میکند.

مجددا تغییر سایز را از گوشه ها بررسی میکنیم. همانطور که مالحظه میکنید در قسمت گوشه های 

تصویر شما چهار تا مربع را مشاهده میکنید که می توانید از طریق اینها تغییر سایز را متناسب یعنی 

هم زمان هم طول و هم عرض را می توانید تغییر دهید که شکل دفرمه نشود.

میتوانیم برای اینکه مطمعن شویم نسبت ابعادی ما حین تغییر سایز کامل حفظ میشود و شکل حالت 

دفرمه پیدا نمیکند از کلید shift استفاده کنیم. وقتی کلید shift را نگه داریم و از گوشه ها شروع به 

تغییر سایز کنیم میبینید که دیگر شکل ما دفرمه نخواهد شد.

ابزاری به نام scale در نوار ابزارمان داریم
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که می توانیم با استفاده از آن تغییر اندازه را روی شکلمان ایجاد کنیم و کلید میانبر این ابزار هم حرف 

S صفحه کلید می باشد که میتوانیم برای فعال کردن آن استفاده کنیم.در تصویر یک دایره قرمز رنگ در 

 reference وسط تصویر که چهار خط در اطراف آن قرار گرفته را مالحظه می کنید که به آن نقطه مرجع یا

point گفته می شود.

شما می توانید شکل خودتان را نسبت به نقطه مرکزی تغییر اندازه و یا تغییر جهت دهید.

شما میتوانید این نقطه را با نگه داشتن کلید سمت چپ موس و drag کردن آن می توانید هر جایی که 

خواستید قرار دهید. در حال حاضر ما نقطه را در قسمت پایین قرار دادیم و می خواهیم شکل خودمان را 

نسبت به این نقطه تغییر سایز دهیم
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و یا به حالت معکوس تبدیل کنیم

کاربرد مهم دیگری که ابزار scale دارد این است که مثال ما یک مستطیل ترسیم می کنیم و دو نقطه 

اضافه روی کادر مستطیل از طریق ابزار pen به موازات نقطه مرکزی درج می کنیم 
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کلید shift را نگه میداریم و دو نقطه را به حالت انتخاب درمی آوریم و با استفاده از ابزار scale آن را 

تغییر شکل می دهیم

بخش دیگری هم هست که شما میتوانید با دو بار کلیک کردن بر روی آن ابزار به آن دسترسی پیدا کنید 

که اصطالحا به آن آپشن ابزار و یا تنظیمات ابزار گفته می شود.

در این قسمت می توانید به صورت متناسب به یک اندازه در جهت عمودی و افقی تغییر سایز دهید. 

گزینه non-uniform برای این هست که شما می خواهید در یک جهت فقط تغییر سایز داشته باشید
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بخش دیگر scale strokes & effects می باشد که از اهمیت ویژه ای برخوردار است.قبل از تعریف 

این بخش باید یک stroke یا خط دور برای مستطیل خود تعریف کنیم.

بعد از آن گزینه scale strokes & effects را تیک می زنیم

وقتی تیک preview زده باشد میتوانیم مشاهده کنیم که روی آبجکت چه اتفاقی می افتد و در زمان 

رضایت از نتیجه کار آن را تایید کنیم.
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 effect ویا strokeمیخورد متناسب با تغییر اندازه ای که داریم scale strokes & effects زمانی که تیک

تصویر ما تغییرمیکند .

گاهی ممکن است ما احتیاج داشته باشیم از آبجکت مورد نظرمان یک کپی تهیه کنیم و داخل آن کپی ما 

تغییر سایز داشته باشیم. 

در این صورت مجددا روی ابزار scale دوبارکلیک میکنیم تا وارد آپشن آن شویم و به عنوان مثال در 

قسمت uniform %50 را برای آن تعیین میکنیم

در اینجا اگر گزینه copy را به جای ok بزنیم
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میبینید که یک شکل دیگر دقیقا روی آن شکل به همان اندازه که در کادر scale مشخص کردیم کپی 

شد و با آن خصوصیاتی که آنجا ما تنظیم کردیم یک شکل کوچکتر را نسبت به شکل اولیه خود داریم.

 R برای فعال کردن این ابزار میتوانید کلید rotate برای چرخش اشکال ابزاری وجود دارد به نام ابزار

صفحه کلید را بزنید و  یا از نوار ابزار آن را با یک کلیک چپ انتخاب کنید.
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اگر بخواهیم شکل را نسبت به نقطه دیگری چرخش دهیم باید reference point را در آن نقطه قرار 

دهیم و نسبت به آن عمل چرخش را انجام میدهیم.

چنانچه قصد داشته باشید شکل را تحت زوایای خاصی به صورت دقیق بچرخانید میتوانید از یکسری 

کلیدهای صفحه کلید استفاده کنید. کلید shift صفحه کلید را اگر نگه دارید و شکل را از اطراف بچرخانید 

نگه داشتن کلید shift باعث میشود که زاویه چرخش شما نشان داده می شود.

اگر بخواهید تحت زوایای مشخصی شکل چرخانده شود با دو بار کلیک کردن بر روی ابزار میتوانید 

وارد بخش آپشن و یا تنظیمات آن شوید و زاویه مورد نظر را دقیقا اینجا تنظیم کنید به عنوان مثال 

میخواهیم شکلمان را تحت زاویه مثال 25 درجه بچرخانیم 

https://maktabtv.com/category/illustrator/


فیلم هامشاهده فیلم هایی آموزش  ایلوستریتور
144

میتوانیم همان شکل را با یک زاویه دیگر کپی بگیریم

رسم ترسیمه ها و اشکال هندسی	 

یکی از راحت ترین کار ها در نرم افزار ایلوستریتور برداشتن یکی از ابزارهای ترسیم اشکال هندسی 

نظیر rectangle یا چهارگوش ، rounded rectangle یا چهارگوش با لبه های گرد، ellipse یا بیضی، 

polygon یا چندضلعی، star و یا ستاره است که می توانید با انتخاب شکل مورد نظرتان و ابعاد 

دلخواه آن را به راحتی ترسیم کنید
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رنگ داخل ترسیمه ها و یا شکل های شما بستگی دارد به رنگی که در این کادرها مشخص شده است

کادر رویی رنگ زمینه و یا fill است که رنگ پر کننده داخل یک شکل است. و کادر زیری رنگ stroke و 

یا خط دور می باشد.

ابتدا یکی از ابزارهای ترسیمی را مثل rectangle برمیداریم و یک مستطیل ترسیم میکنیم اگر بخواهید 

با ابعاد آزاد این مستطیل را ترسیم کنید کافیست از طریق نگه داشتن کلید سمت چپ موس شکل 

خودتان را ترسیم کنید
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در حالتی که شما بدون نگه داشتن هیچ کلیدی این ترسیم را انجام میدهید میبینید که موقعیت شروع 

ترسیم شما همان مکانی است که شما در ابتدا با موس روی آن کلیک میکنید و سپس drag را انجام 

میدهید

رنگی که زمینه آن را پر کرده رنگ صورتی است و رنگ خط دور آن با مشکلی مشخص شده است.

اگر بخواهید این رنگ ها را تغییر دهید میتوانید مستطیل های خودتان را انتخاب کنید میتوانید بر روی 

گزینه fill دو بار کلیک کنید و وارد بخش رنگ شوید و رنگ دلخواه را انتخاب کنید و بالفاصله میبینید که 

رنگ داخل زمینه تغییر کرد.

https://maktabtv.com/category/illustrator/


فیلم هامشاهده فیلم هایی آموزش ایلوستریتور
147

و اگر میخواهید رنگ خط دور را تغییر دهید میتوانید شکل را انتخاب کنید و بر روی کادر رنگ خط دور دو 

بار کلیک کنید و رنگ مورد نظر را انتخاب کنید.

در قسمت پایینی کادر رنگ گزینه اول بیانگر این است که در حال حاضر خط دور فعال است و رنگ آن با 

سبز مشخص شده است.
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اگر گزینه بعدی را کلیک کنید مشاهده میکنید که کادر خط دور روی کادر fill قرار گرفته است و نشانگر 

این است هر چه رنگ روی این گزینه اعمال شود روی خط دور اعمال خواهد شد.

آیکونی که جای گزینه های fill و stroke را با هم تغییر میدهد میتوانید با آن رنگ fill و stroke را جا به 

جا کنیم.

گزینه none یعنی اینکه هیچ رنگی نداشته باشد بسته به اینکه میخواهید داخل کادرتان رنگی نباشد 

و یا خط دور رنگی نداشته باشد میتوانید بر روی این آیکون کلیک کنید.اینجا چون کارد خط دور فعال 

است با انتخاب none شکل ما خط دور نخواهد داشت.

با استفاده از ابزار rectangle یک مربع ترسیم میکنیم که میتوانید با فشردن کلید shift مربعی با ابعاد 

مختلف ترسیم میکنیم. 
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میبینید که نگه داشتن کلید shift باعث میشود که طول و عرض مربع به یک نسبت تغییر کند 

بنابراین چون نسبت ابعادی به این شکل حفظ میشود و مقدار طول و عرض شما یکسان است و 

میبینید که این مقدار در کادر خاکستری کنار موس ما نیز نمایش داده میشود و به این ترتیب میتوانید 

با نگه داشتن کلید shift و drag کردن از طریق موس شکل مربع را ترسیم کنید و بعد از اینکه به ابعاد 

دلخواه رسیدید میتوانید shift و کلید موس را رها کنید.

میبینید که زمانی که شکلی را کنار این مربع ترسیم میکنیم این شکل دقیقا از همان موقعیتی که 

موس کلیک شده و drag میشود در حال ترسیم است.

گاهی نیاز داریم که شکل ما به جای اینکه از موقعیتی که در ابتدا کلیک میکنیم شروع به ترسیم شدن 

کند از قسمت مرکزی ترسیم شود برای اینکه شما بتوانید شکل را از مرکز ترسیم کنید بایستی کلید  

alt را نگه دارید.
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چنانچه کلیدهای alt و shift را با هم نگه دارید ضمن اینکه میتوانیم اضالع را به یک اندازه بزرگ و کوچک 

کنیم و اندازه یکسان داشته باشم از مرکز هم میتوانیم شکل را بکشیم.

ابزار بعدی rounded rectangle که میتوانید با استفاده از این ابزار چهارگوش یا مستطیلی با گوشه های 

گرد ایجاد کنید

آن را انتخاب میکنیم و عمل drag را انجام میدهیم
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میبینید که یکسری دایره ها در چهار گوشه ظاهر شده اند که میتوانید با نگه داشتن کلید موس و کلیک 

کردن روی این دایره ها گردی گوشه ها را بیشتر کنید.

غیر از این شما میتوانید با دو بار کلیک کردن بر روی صفحه آپشن ابزار را باز کنید و اینجا میتوانید طول 

و عرض شکلتان را مشخص کنید و با گزینه corner radius میتوانید میزان گرد شدگی پوشه ها را تنظیم 

کنید.
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این تنظیمات برای ابزارهای دیگر هم موجود است.شکل بعدی را با ابزار ellipse ترسیم میکنیم.

کلید shift را نگه میداریم و یک دایره ترسیم میکنیم و در صورتی که shift را نگه نداریم میتوانیم 

یک بیضی در سایزهای مختلف ترسیم کنیم. مجددا اگر برای رسم دایره یا بیضی کلید alt را نگه داریم 

میتوانیم آن را نسبت به نقطه مرکزی ترسیم کنیم و اگر alt و shift را باهم نگه داریم میتوانیم یک 

دایره نسبت به نقطه مرکزی ترسیم کنیم.

شکل بعدی polygon است که به طور پیش فرض یک شکل شش ضلعی کشیده می شود و اگر شما 

کلید shift را نگه دارید میتوانید شش ضلعی خودتان را به صورت دقیق ترسیم کنید. برای اینکه چند 

ضلعی با تعداد اضالع دیگری داشته باشیم دو بار کلیک بر روی صفحه انجام میدهیم تا آپشن باز شود 

بعنوان مثال میتوانیم اینجا تعیین کنیم که یک پنج ضلعی برای ما ترسیم شود یعنی تعداد side را بر 

روی 5 تنظیم میکنیم.

و میبینید که یک پنج ضلعی ترسیم شد.
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اینجا اگر تعداد side را 3 تنظیم کنید میبینید که یک مثلت برای ما ترسیم می شود.

همچنین هر چه میزان radius را کمتر کنید شکل شما در اندازه کوچکتری ترسیم خواهد شد.

ابزار بعدی star میباشد که با این ابزار میتوانید ستاره هایی را در جهت های مختلف ترسیم کنید 

مجددا میتوانید بر روی صفحه دو بار کلیک کنید و آپشن ابزار را باز کنید اینجا میتوانید تعداد points را 

بیشتر کنید تا ستاره ای با تعداد اضالع بیشتری ترسیم کنید.

153

https://maktabtv.com/category/illustrator/


فیلم هامشاهده فیلم هایی آموزش  ایلوستریتور

 	                                                                                                        flare ابزار رسم شعله یا

شعله موضوعی است با روشنایی مرکزی، هاله نور و چند حلقه یا اشعه برای استفاده از آن به این 

 flare ایجاد میکنیم ابزار rectangle tool ترتیب باید عمل کنیم. ابتدا یک مستطیل را با استفاده از

هم در همین مجموعه ابزار قرار گرفته است

ابتدا rectangle را برمیداریم و روی رنگ fill دو بار کلیک میکنیم و از مجموعه رنگ ها یک رنگ را 

انتخاب میکنیم و مستطیل را ترسیم میکنیم سپس از مجموعه ابزار ترسیم اشکال ابزار flare را 

انتخاب میکنیم میتوانیم یک کلیک در جایی که نیاز داریم اشعه ما ترسیم شود انجام دهیم میبینید 

که آپشن این ابزار هم برایتان باز میشود ما ابتدا با همان پیش فرض ها آپشن را ok می کنیم چون 

فعال میخواهیم تاثیر این اشعه را بر روی مستطیل مشاهده کنیم
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اگر مستطیل را با نگه داشتن کلیدهای altو shift نسبت به مرکز بزرگتر کنیم مالحظه میکنید که تاثیر 

اشعه زیباتر خواهد شد

چنانچه بخواهیم تنظیمات مربوط به این اشعه را تغییر دهیم میتوانیم با انتخاب اشعه در تصویر بر 

روی ابزار دو بار کلیک کنیم تا وارد قسمت آپشن شویم در بخش center  میتوانید میزان قطر اشعه، 

opacity یا شفافیت و brightness و یا درخشندگی مرکز اشعه تنظیماتی را انجام دهید.
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بخش دیگر halo میباشد که شما میتوانید روی میزان رشد و یا مقدار پیچیدگی شعله تنظیماتی ار 

انجام دهید هر چه میزان fuzziness را به صفر نزدیکتر کنیم شعله موج دارتر میشود و هر چه به 1۰۰ 

نزدیکتر شود شعله ساده تر و نرم تر خواهد بود مقداری که در کادر growth قرار گرفته شما میتوانید 

میزان رشد یا گستردگی شعله را با آن کم و زیاد کنید

بخش دیگر rays هست که میتوانید تعداد ، درصد کشیدگی و fuzziness یا پیچیدگی اشعه شعله 

خودتان را تنظیم کنید
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و در قسمت rings میتوانید روی فاصله بین مرکز هاله نور و مرکز دورترین حلقه و یا تعداد حلقه ها و یا 

اندازه بزرگترین حلقه و جهت حلقه کنترل داشته باشید

اگر بخواهید اشعه ها یا حلقه ها را نداشته باشید میتوانید تیک این گزینه ها را بردارید
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ترسیم پاره خط ،کمان و مارپیچ                                                                                          	 

این گزینه ها با عنوان line segment tools در این قسمت از نوار ابزار واقع شده است.

وقتی با کلید سمت راست موس روی این ابزار نگه دارید وارد زیرمجموعه آن میشوید.سه گزینه 

اول جزء خط دور محسوب میشوند و شما کافی است برای اینکه این گزینه ها را فعال داشته 

باشید کادر خط دور را فعال کرده باشید و یک رنگ را به آن اختصاص داده باشید.

ابتدا ابزار line را برایتان توضیح میدهیم این ابزار را از زیرمجموعه انتخاب میکنیم و یا میتوانیم 

کلید )\( صفحه کلید را برای فعال شدن آن بزنیم.

ابتدا کادر خط دور را فعال میکنیم و رنگ مورد نظر را به آن اختصاص میدهیم.برای کشیدن یک 

پاره خط الزم است که یک نقطه را کلیک کنید و به سمت دیگر بکشید
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چنانچه بخواهید در جهت افقی یک خط صاف را داشته باشید میتوانید با کلیک کردن و نگه داشتن 

کلید shift در جهت افقی  حرکت کنید برای رسم خط عمودی صاف هم میتوانید به همین صورت عمل 

کنید

و چنانچه کلید shift را برای ترسیم خط مورب نگه داریم خط دقیقا با زاویه 45 درجه نسبت به افق 

ترسیم خواهد شد
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چنانچه مانند آموزش قبلب یک کلید در صفحه انجام دهید آپشن برای شما باز خواهد شد که میتوانید 

length طول پاره خط را به صورت دقیق وارد کنید.بعنوان مثال

بنابراین با پاره خط ها میتوانید شکل جدیدی را ترسیم کنید.مثال میتوانید شکل وسط یک برگ را ایجاد 

کنید.

این بار میخواهیم با ابزار arc کمانی را ترسیم کنیم
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برای این هم ابتدا باید کادر stroke را فعال و رنگ آن را مشخص کنید و سایز آن را یک مقدار بیشتر 

کنید.

برای رسم کمان روی یک نقطه کلیک میکنیم و به سمت دیگر drag میکنیم

میتوانیم با کمان یک شکل ترکیبی را ایجاد کنیم

میتوانیم روی صفحه کلیک کنیم تا کادر آپشن ابزار باز شود.بخشهایی که مالحظه میکنید به ترتیب برای 

شما تعیین میکنند که طول کمان شما در راستای محور افق و محور عمودی چقدر باشد که میتوانید به 

میزان دلخواه تنظیم کنید.

161

https://maktabtv.com/category/illustrator/


فیلم هامشاهده فیلم هایی آموزش  ایلوستریتور

 open است که میتوانید مشخص کنید مسیری که با کمان کشیده میشود بصورت type بخش بعدی

و یا بسته باشد. کمان های مسیر بسته به این صورت هستند

اگر دقت کنید هنگام ترسیم کمان نسبت به یک نقطه ترسیم می شود که این میتوانید
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 این نقطه مرجع را تغییر دهید

گزینه base along برای این هست که شما بتوانید جهت کمان خودتان را کنترل کنید اینکه در راستای 

محور افقی یا عمودی باشد.

با استفاده ار اسالیدر slope شما میتوانید شیب کمان خودتان را تنظیم کنید که با دو حالت مقعر یا 

محدب تنظیم میشود.

مقدار slope را کم میکنیم و میبینید که به این صورت میشود
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هنگام رسم کمان با نگه داشتن کلید shift شما میتوانید اندازه افقی و عمودی کمان خودتان را متناسب 

با هم و هم اندازه در نظر بگیرید. 

چنانچه در حین رسم کمان کلید C صفحه کلید را فشار دهید نوع کمان تغییر میکند.ابزار بعد spiral و 

یا مارپیچ است. ابزار را فعال میکنیم و مشابه دو ابزار قبلی یک نقطه را کلیک میکنیم و به سمت دیگری 

میکشیم

برای تنظیم خصوصیات مارپیچ مانند ابزارهای قبل روی صفحه کلیک میکنیم تا کادر باز شود.

با گزینه radius میتوانید شعاع مارپیچ خودتان را تنظیم کنید و از decay میزان افت فنر را تنظیم کنید 

هر چه مقدار این کادر را کمتر تنظیم کنید شکل فنر به کمان نزدیمتر خواهد بود.

در بخش segments میتوانید تعداد قسمت های تشکیل دهنده فنر را کنترل کنید هر چه این مقدار 

بیشتر باشد دقت رسم فنر هم افزایش می یابد.
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بخش بعدی style هست که دو گزینه دارد یکی چرخش در جهت عقربه های ساعت و دیگری خالف 

چرخش عقربه های ساعت با این دو گزینه میتوانید نوع چرخش spiral را مشخص کنید.

در انتها میخواهیم به شما نشان دهیم که چگونه میتوانید با ترکیب این ابزارها و استفاده از قلموها به 

شکل های زیبایی دست پیدا کنید.

رسم شبکه ماتریسی و قطبی                                                                                                 	 

 line برای رسم شبکه ماتریسی احتیاج داریم که از نوار ابزار کمک بگیریم در زیرمجموعه ابزار

میتوانید به این بخش دسترسی پیدا کنید

همانطور که میبینید بخش rectangular grid tool و polar grid tool مربوط به رسم شبکه ماتریسی و 

 rectangular grid قطبی میباشد.ابتدا میخواهیم بک شبکه ماتریسی را ترسیم کنیم برای این کار ابزار

را فعال میکنیم و در صفحه یک کلیک میکنیم و موس را drag میکنیم و یک شبکه ماتریسی ترسیم 

میکنیم
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چنانچه هنگام drag کردن کلید shift را نگه داریم میتوانیم یک شبکه ماتریسی مربعی داشته باشیم 

برای تنظیم خصوصیات ماتریس یک کلیک در صفحه سند انجام میدهیم و کادر تنظیمات باز میشود.

همه ی این گزینه ها را به ترتیب با هم بررسی میکنیم.

با تنظیم دو فیلد width و height میتوانید پهنا و ارتفاع شبکه را تنظیم کنید مشابه آموزش های قبلی 

ایکونی که مقابل گزینه width قرار گرفته مربوط به تعیین نقطه مرجع میباشد

بخش بعدی مواردی هستند که شما میتوانید از طریق آن ها تقسیمات افقی و عمودی شبکه خودتان را 

کنترل کنید
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مقادیر موجود در number را میتوانید برای تقسیمات افقی و عمودی ماتریس تغییر دهید. 

بخش دیگر skew است که میتوانید با این گزینه برای جا به جایی سلولهای شبکه خودتان اقدام کنید.

شما این کنترل ها را میتوانید از طریق کلیدهای صفحه کلید هم انجام دهید. اگر هنگام ترسیم شبکه 

و حین drag کردن موس کلیدC صفحه کلید را بزنیم میتوانیم سلولها را به سمت راست جمع کنیم و 

اگر کلید V را بزنیم میتوانیم سلولها ار به سمت باال جا به جا کنیم با کلید F سلولها را به سمت پایین 

جا به جا میکنیم و با زدن کلید X سلولها را به سمت چپ حرکت میدهیم.

ممکن است بخواهیم شبکه ما حاوی یک رنگ باشد میتوانید به راحتی با انتخاب کردن بخش شبکه 

بندی خودتان هم میتوانیم رنگ stroke و هم رنگ داخل شبکه بندی را با کادر fill تغییر دهیم
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برای اینکه هر خانه جدا رنگ آمیزی شود از ابزار live paint bucket استفاده میشود که در آموزش های 

بعدی مفصل توضیح خواهیم داد.

ابزار بعدی polar grid است که با آن میتوانید یک شبکه قطبی را ترسیم کنید. این ابزار هم مشابه 

ابزار قبلی عمل میکند و آپشن های آن هم به همان شکل است منتها این به صورت دایره ای تنظیم 

میشود.

و همچنین چنانچه قصد داشته باشید شکلی که ترسیم میکنید دقیقا به شکل دایره باشد بایستی 

هنگام ترسیم کلید shift را نگه دارید و هم چنین اگر بخواهید با تنظیمات دقیقتری شکل را ترسیم 

کنید با یک بار کلیک روی صفحه وارد تنظیمات ابزار شوید.
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در این بخش ها میتوانید به ترتیب تنظیمات مرکزی شبکه polar خودتان را انجام دهید و بخش 

بعدی مربوط به تنظیمات شعاعی آن است اگر مقدار number را برای هر دو 3 بگذارید شکل به این 

صورت خواهد بود.

در قسمت skew هم مشابه بخشی که برای شبکه ماتریسی داشتیم میتوانید حلقه های دایره ها را 

جا به جا کنید.

به همین ترتیب شما میتوانید از طریق کلیدهای صفحه کلید مشابه ابزار ترسیم ماتریس برای ترسیم 

این شکل هم استفاده کنید.دوباره شکل را با drag کردن و زدن کلیدهای صفحه کلید ترسیم میکنیم 

چنانچه کلید C را بزنیم دوایر به سمت باال کشیده میشوند کلید X را بزنیم عکس آن اتفاق میفتد و 

اگر کلید V را بزنیم شعاع ها جابه جا میشوند
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 و کلید F را بزنیم شعاع ها برعکس خواهند شد.

برای رنگ آمیزی هم میتوانید مطابق ابزار قبل عمل کنید.

 	                                                                                          pen رسم مسیر با ابزار قلم یا

میتوانید با استفاده از این ابزار مسیرهای خودتان را به صورت خطوط مستقیم و یا منحنی ترسیم 

کنید.

برای فعال کردن آن میتوانید روی آن کلیک کنید و یا از کلید P صفحه کلید استفاده کنید.

برای ترسیم مسیرهای خودمان دو روش داریم یکی اینکه با یک کلیک مسیر را به جهت ترسیم کنیم و 

اگر بخواهیم مسیر مستقیم را در جهت عمودی یا افقی ترسیم کنیم در حین ترسیم کلید shift را نگه 

میداریم و در نهایت میتوانیم برای بستن مسیر به نقطه ابتدایی برگرددیم و هنگام رسیدن به این 

نقطه خواهید دید که کنار آیکون ابزار یک نقطه ظاهر میشود ک بیانگر این است که میتوانید با یک 

کلیک مسیر خود را ببندید.

میتوانیم مسیر بسته را با استفاده از selection انتخاب کنیم و یک رنگ یا پترن را به آن اختصاص 

دهیم.
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همچنین میتوانیم با کلیک کردن مسیری را تعیین کنیم و اگر قصد داشته باشیم مسیرمان بصورت باز 

باشد میتوانی کلید esc صفحه کلید را فشار دهیم برای اینکه ابزار pen غیرفعال شود و مسیر را برای ما 

همانگونه که هست نگه دارد و همچنین میتوانید این کار را با فعال کردن ابزار selection انجام دهید.

اگر هنگام ترسیم خطوط کلید ctrl را نگه دارید وکلیک بعدی را انجام دهید مسیرتان باز خواهد ماند. 

یعنی بعد از رسم مسیر با کلید ctrl به رسم مسیر خاتمه میدهید.

در هنگام رسم مسیر اگر کلید shift را نگه داریم مسیر را با زوایایی ک مضرب 45درجه هستند مسیر را 

ترسیم کنیمروش دیگری که برای ترسیم مسیر میشود استفاده کرد روشی است که در آن از drag کردن 

برای ترسیم استفاده میکنیم البته این در صورتی است که قرار باشد مسیر ما منحنی شکل باشد برای 

این منظور باید به جای اینکه یک کلیک انجام دهیم قسمتی را که میخواهیم به صورت منحنی باشد

171

https://maktabtv.com/category/illustrator/


فیلم هامشاهده فیلم هایی آموزش  ایلوستریتور

 را با نگه داشتن کلید سمت چپ موس و کشیدن دستگیره ها در هر جهتی که الزم است منحنی 

ترسیم شود drag کنیم و به این ترتیب مسیر منحنی خودمان را ترسیم کنیم.

اگر در ترسیم شکل منحنی جایی از شکلتان به صورت نرم نبود میتوانید با استفاده از گزینه های بخش 

convert موجود در نوار کنترل آن نقطه از شکل را هموار سازید

گاهی ممکن است هنگامی که در حال ترسیم شکلی از طریق ابزار pen هستیم بعضی از دستگیره ها 

برای اینکه ما یک منحنی در یک جهت مشخص ترسیم کنیم ایجاد مزاحمت میکنند میتوانید زمانی که 

روی دکمه وسط خط قرار میگیریم و آنجا خواهید دید که کنار ابزار ما یک عالمت شبیه 8 هم نمایان 

میشود که در این حالت میتوانید کلیک کنید و دستگیره را حذف کنید.
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در ترسیم اشکال منحنی میخواهیم کلید alt را به شما معرفی کنیم مثال شکل زیررا ترسیم کردیم و با 

استفاده از ابزار direct selection نقطه پایین را انتخاب کردیم

با انتخاب آن میتوانیم با نگه داشتن کلیدalt با استفاده از دستگیره ها حالت شکل را تغییر دهیم

هم چنین میتوانید از کلید alt برای تغییر جهت دستگیره در حین ترسیم استفاده کنید.از گزینه       

add anchor point tool میتوانید یک نقطه دیگر روی مسیر اضافه کنید و آن را از طریق ابزار             

directselection با نگه داشتن کلید ctrl روی نقطه آن را ویرایش کنید.
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همچنین با استفاده از گزینه delete anchor point tool میتوانید نقطه ای که ترسیم کردید را حذف 

کنید.

گزینه anchor point tool گزینه ای است که با کلید alt با آن کار میکنیم و میتوانید هم حین ترسیم و 

هم بعد از ترسیم مسیر میتوانید از آن استفاده کنید.
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میخواهیم گزینه هایی که در نوار کنترل برای نقاط لنگر وجود دارد را بررسی کنیم.

همانطور که مالحظه کردید میتوانید یک نقطه corner ویا گوشه را به حالت smooth دربیاوریم و 

چنانچه بخواهید یک نقطه smooth را به حالت corner تبدیل کنید با کلیک کردن بر روی گزینه     

convert selected anchor points to corner آن را به یک نقطه گوشه تبدیل کنید

با استفاده از دو گزینه بعد شما میتوانید خطوط مماس و کنترلی انتخاب شده را نمایش دهید و یا آن 

ها را مخفی کنیدبا گزینه anchors میتوانید نقطه لنگر یا anchor را حذف کنید به این صورت که از 

طریق direct selection آن را انتخاب کنید 
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و بایک کلیک روی remove selected anchor points آن را حذف کنیم.در صورتی که یک مسیر باز 

داشته باشید میتوانید با استفاده از direct selection نقطه ابتدایی و انتهایی مسیر خودتان را به حالت 

انتخاب دربیاورید و با کلیک کردن بر روی گزینه connect selected end points مسیر را ببندید.

هم چنین میتوانید با گزینه cut path at selected anchor points نقطه کنترلی انتخاب شده را برش 

بزنید و به دو نقطه کنترلی مستقل تبدیل کنید.مثال یک نقطه در شکا را انتخاب میکنیم و این گزینه را 

انتخاب میکنیم

رسم خط با دست آزاد	 

برای این کار از ابزار pencil استفاده میکنیم به این صورت که آن را ابتدا با کلیک کردن یا با استفاده از 

کلید میانبر N استفاده میکنیم
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ابزار که فعال میشود با کلیک و drag کردن میتوانید شروع به ترسیم کنید چنانچه از نقطه انتهایی 

یا ابتدایی شروع کنید میتوانید بقیه مسیر را ترسیم کنید به این ترتیب میتوانید با ابزار pencil با 

کلیک کردن بر روی نقطه هایی که در ابتدا و یا انتهای مسیر قرار گرفته و ادامه دادن آنها مسیر را 

ببندید و طرح را کامل کنید

برای اینکه مطمعن شویم مسیرمان بسته شده است میتوانیم یک رنگ را برای داخل شکل تعیین 

کنیم و خط stroke را ضخیمتر کنیم

برای اینکه بخواهید وارد کادر آپشن شوید روی ابزار دو بار کلیک کنید
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در صورتی که قسمت fidelity را افزایش دهیم یعنی اسالیدر را به سمت smooth نزدیک میکنید از 

نرم افزار میخواهید که با این ابزار مسیری که ترسیم میکند یک مسیر نرم باشد در حقیقت این بخش 

تعداد نقاط کنترلی مسیر شما را تعیین میکند یعنی هر چه به smooth نزدیکتر باشد تعداد این نقاط 

کمتر و هر چه به accurate نزدیکتر باشد نقاط کنترلی بیشتری خواهید داشت در نتیجه مسیر به 

صورت دقیقتر ترسیم خواهد شد.

گزینه fill new pencil strokes وقتی فعال شود هنگام ترسیم مسیر با رنگی که قبال روی fill تعیین 

شده است پر خواهد شد.

گزینه دیگر که در حال حاضر فعال است keep selected میباشد که وقتی فعال است آخرین تیکه از 

خطی را که رسم کردید در حالت انتخاب باقی میماند تا اینکه خط جدیدی را رسم کنید.
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گزینه بعدی all key toggles to smooth tool که میتوانید با این گزینه بین ابزار smooth یا نرم کردن 

مسیر و ابزار pencil جا به جا شوید.زمانی که در حال ترسیم مسیر هستید اگر احساس کردید بعضی 

جاها هموار نیست میتوانیم کلید alt را نگه داریم و خواهید دید که شکل pencil به یک دایره کوچک 

تبدیل میشود و روی مسیر بکشیم میبینید که هر چه روی مسیر میکشیم هموارتر میشود.

گزینه close paths when ends are within به ما میگوید مسیرها را زمانی که نقطه ابتدایی و انتهایی 

فاصله حدود 15px دارند.

گزینه بعد edit selected paths هست که فعال است و میتوانید آن را با گزینه within تنظیم کنید 

که در حالت پیش فرض 6px را دارید این به شما میگوید زمانی که در حال ترسیم یک مسیر هستید 

چنانچه کار ترسیم مسیر تمام شده باشد و بخواهید مسیر جدید را طراحی کنید میتوانید با این فیلد ک 

مشخص کردیم

کاری کنید که مسیر جدیدی که در حال ترسیم است بخشی از مسیر قبلی باشد یعنی با مسیر قبلی 

تشکیل یک خط واحد و یا یک مسیر واحد را بدهد. بعنوان مثال مقدار within را روی آخرین حد که 

20px است قرار میدهیم و ok میکنیم. چنانچه مسیری را بکشیم و به دنبال آن مسیر دیگر را رسم 

کنیم و بین دو خط فاصله باشد خود نرم افزار فاصله پر میکند و در صورتی این اتفاق می افتد که فاصله 

حدود 20px باشد.   

 	                                                                                    smooth هموارسازی مسیرها با ابزار

فرقی نمیکند میر با چه نرم افزاری طراحی شده باشد گاهی ممکن است در حین طراحی مسیر لرزش 

دست زیاد باشد مجبور باشیم مسیر را به صورت هموار دربیاوریم برای این کار از ابزار smooth tool که 

در زیرمجموعه ابزار pencil قرارگرفته است استفاده میکنیم
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میتوانیم ابتدا مسیر را انتخاب کنیم و سپس با استفاده از ابزار smooth روی مسیر بکشیم و مسیر 

را هموارتر کنیم گاهی ممکن این که میزان هموارسازی پایین باشد که در این صورت میتوانید با دو بار 

کلیک کردن بر روی ابزار وارد بخش آپشن آن شوید 

اسالیدر آن مانند pencil است که هر چه به سمت smooth نزدیکتر شود میزان نرمی و یا هموارسازی 

بیشتر خواهد بود و هر چه به سمت گزینه accurate نزدیکتر شود میزان هموارسازی کمتر خواهد بود.

هم چنین اگر بعد از ترسیم مسیر شما یکسری شکستگی هایی در آن وجود داشته باشد و احتیاج به 

هموارسازی داشته باشد برای هموارسازی دقت داشته باشید
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 که حتما باید مسیر خود را به حالت انتخاب دربیاورید در این صورت اگر ابزار smooth شما فعال 

است و شما قصد دارید مسیرتان را انتخاب کنید کافیست به جای اینکه از نوار ابزار selection را 

انتخاب کنید کلید ctrl را چند لحظه نگه دارید ابزار شما به ابزار selection تبدیل می شود و میتوانید 

کلیک کنید و مسیر را انتخاب کنید بعد از انتخاب میتوانید ctrl را رها کنید و به ابزار smooth برگردید 

و آن را میتوانید روی مسیر بکشید و با drag کردن بر روی جاهایی که مسیر هموار نیست میتوانید آن 

را به صورت هموار تبدیل کنید.

مسیر ما میتواند حتی یک مسیر بسته با استفاده از اشکال باشد به این ترتیب که ما یک ستاره 

ترسیم میکنیم و سپس با انتخاب ابزار smooth روی اضالع آن کمی بکشیم تا به حالت نرم دربیاید.

 	 path eraser پاک کردن مسیرها با ابزار پاک کن مسیر

در بخش نوار ابزار در قسمت pencil در زیرمجموعه آن ابزار path eraser وجود دارد که با انتخاب آن 

میتوانید بخش هایی از مسیرهای ترسیمی خود را پاک کنید.

قبل از پاک کردن بایستی اول مسیر یا شکل خودتان را انتخاب کنید سپس ابزار path eraser را روی 

قسمتی که میخواهیم حذف شود میکشیم
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اینجا مسیر stroke حذف شد.در اینجا شکلی را برای شما طراحی کردیم که برای حذف قسمتی از آن 

شکل را انتخاب میکنیم و کلید ctrl را نگه میداریم  و خطی را روی قسمتی که میخواهیم حذف کنیم 

ترسیم میکنیم و حذفش میکنیم در همان شکل اگر بخش دیگری را حذف کنیم یک شرایط آنرمالی به 

وجود می آید

و اگر شما بخشی از مسیر را با این ابزار حذف کردید دیگر امکان اینکه بتوانید بخش دیگری از آن مسیر 

را حذف کنید برایتان وجود نخواهد داشت برای پاک کردن بخش های دیگر بایستی از ابزارهای دیگر 

استفاده کنید.

بهتر است که از این ابزار برای حذف تمام مسیر استفاده نکنید زیرا در هر صورت مقداری از مسیر شما 

باقی میماند و ممکن است که بعدها هنگام چاپ دچار مشکل شوید. اگر بخواهید قسمتی را حذف کنید 

میتوانید از delete استفاده کنید و اگر بخواهید مسیری به صورت کامل حذف کنید میتوانید از فرمان 

clear که در منوی edit قرار دارد استفاده کنید
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 	 curvature رسم منحنی با کمک ابزار

 این ابزار در کنار ابزار pen در نوار ابزار وجود دارد

با استفاده از این ابزار میتوانید مسیرهای منحنی را کمی ساده تر از ابزار pen طراحی کنید ابتدا ابزار را 

انتخاب میکنیم و سپس با یک کلیک بر روی صفحه یک نقطه را درج میکنیم چنانچه بخواهید خطوط 

شکسته یا یک خط صاف را طراحی کنید کافیست دو بار کلیک بر روی صفحه انجام دهید
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اما اگر یک کلیک را انجام دهید و سپس سراغ نقطه بعدی بروید میبینید که مسیر منحنی خواهد بود 

که خیلی تمیز تر از منحنی است که توسط ابزار pen ترسیم میشود

میخواهیم صورت یک گربه را ترسیم کنیم ابتدا با دو بار کلیک با خط های شکسته گوش هایش را رسم 

میکنیم و برای شکل صورتش با یک بار کلیک آن را به صورت منحنی ترسیم میکنیم.

 	                                                                        pathfinder ویرایش مسیرها با کمک پانل

ابزارهای این پنل بر روی آبجکت هایی تاثیر میگذارند که روی هم قرار گرفته باشند برای نمایش این 

پانل میتوانید از منوی window با یک کلیک چپ بر روی گزینه pathfinder میتوانید آن را باز کنید 

کلیدهای ترکیبی آن هم shift+ctrl+F9 میباشد
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 unite را باهم بررسی میکنیم اولین بخشی که در این قسمت میبینید shape modes ابتدا قسمت 

است

با استفاده از این گزینه میتوانید شکل ها را باهم ادغام کنید و یا آن ها را به هم اضافه کنید ابتدا چند 

شکا از طریق ابزار rectangle ترسیم میکنیم
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برای استفاده کردن از فرامین داخل پانل pathfinder حتما باید اشکال را به حالت انتخاب دربیاورید و 

سپس بعد از انتخاب بر روی گزینه unite کلیک میکنیم

 

دستور بعدی گزینه minus front است که با این گزینه شما میتوانید تمام شکل های قرار گرفته در باال 

را از شکل زیری کم کنید.برای مثال یک دایره ترسیم میکنیم و یک ستاره نسبت به نقطه مرکزی دایره 

ترسیم میکنیم

با استفاده از دستور minus front با انتخاب هر دو شکل، شکل ستاره بایستی از دایره کم شود.
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دستور بعدی intersect یا اشتراک است با این گزینه میتوانید فصل مشترک موضوعات خودتان را نگه 

دارید و سایر قسمت ها را حذف کنید

دستور بعدی exclude است که بر خالف intersect عمل میکند به این صورت که بخشی از موضوعاتی 

که در ناحیه مشترک است حذف می شود وسایر قسمت ها باقی میماند
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گزینه ای را بعد از فرمان exclude دارید با عنوان expand است که غیرفعال است. اگر همه یاین 

فرامین را با کلید alt انجام دهید شکل شما یک شکل مرکب یا ترکیبی خواهد شد که سپس فرمان   

expand برای شما فعال میشود و با استفاده از آن میتوانید شکل خودتان را به یک شکل معمولی 

تبدیل کنیدشما هم چنین میتوانید با این فرامین شکلهایی که جدا از هم هستند را هم یکی کنید.

تفاوت بین اشکال ساده و مرکب 	 

مزیت شکل مرکب نسبت به شکل ساده این است که به سادگی ایجاد میشود، با حفظ انسجام 

ویرایش میشوند، با حفظ انسجام میتوانیم ترتیب آن ها را بهم بزنیم،آن ها را تبدیل به شکلهای اولیه 

ای که برای ساختنشان استفاده کرده بودیم کنیم.

در شکل های مرکب میتوانیم هر بخش را به صورت مجزا انتخاب کنیم و اشکال را هم جدا کنیم یعنی 

دوباره آنها را به حالت اولیه برگردانیم برای این کار شکل را به حالت انتخاب درمی اوریم و از قسمتی که 

در پانل pathfinder وجود دارد

میببینید که در تنظیمات آپشن بخشی با عنوان release compound shape که اگر این گزینه را بزنید 

اشکال شما از حالت ترکیبی خارج میشود و دوباره به اجزای اولیه خودش تقسیم می شود و میتوانید هر 

جزء را را به صورت مجزا انتخاب کنید.
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و اگر گزینه make compound shape  را بزنیم دوباره یه یک شکل مرکب تبدیل میشوند.

نکته پایانی اینکه شما میتوانید گزینه compound shape را از طریق منوی object هم به آن دسترسی 

داشته باشید و یا ctrl+8 را بزنید

 	 pathfindder فرامین بخش دوم

 آیکون divide که مسیرهای روی هم افتاده را بررسی میکند و با توجه به محل تقاطع آن ها را به 

قسمتهای کوچکتری تقسیم میکند هر یک از این قسمتها در ظاهر بهم پیوسته هستند اما میتوانید با 

استفاده از ابزارهای ویرایشی و یا ورود به محیط ایزوله به راحتی انها را از هم تفکیک کنید.
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فرمان بعدی trim است که بخش هایی از مسیر را که روی هم واقع شده اند را حذف میکند موضوعاتی 

 direct selection به دست می آید در ظاهر بهم پیوسته اند اما میتوانید با استفاده از ابزار trim که از

و یا وارد شدن به محیط ایزوله هر بخش را به صورت مجزا انتخاب کنید و از سایر بخش ها جدا کنید.

شکل زیر را میکشیم و میخواهیم ببینیم که با کلیک بر روی trim  چه اتفاقی برای آن می افتد

trim بعد از اعمال
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فرمان بعدی merge است.این فرمان تمامی شکلهایی که ما انتخاب میکنیم و رنگ زمینه آنها باهم 

یکسان است را با هم ادغام میکند و اگر رنگ اشکال متفاوت باشد و این فرمان را انتخاب کنیم عملکرد 

آن شبیه trim خواهد بود.

فرمان بعدی crop است که این دستور بخشی از موضوعات را که باهم هم پوشانی دارند نگه میدارد و 

سایر قسمت ها را حذف میکند.مثال شکل زیر را در نظر بگیرید
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با اعمال crop به این صورت خواهد شد

فرمان بعد outline میباشد که اگر شما آن را روی اشکال خود استفاده کنید رنگ زمینه اشکال شما از 

بین می رود و فقط خط دور آنها باقی میماند. 
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آخرین گزینه minus back است که دقیقا برعکس گزینه minus front عمل میکند یعنی در این 

قسمت شما میتوانید موضوع زیری را از موضوع باالیی کسر کنید.

 	 object در منوی join و average بستن مسیرهای باز یا کمک فرامین

 درشکل زیر مسیر این دو فرمان و کلیدهای ترکیبی آن ها مشخص شده است.
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اولین فرمان join میباشد که میتوانید به آن از طریق کلیک راست کردن بر روی آبجکت انتخابی 

دسترسی داشته باشید

این دستور دو نقطه ابتدایی و انتهایی مسیر باز را با خطی به هم متصل میکند و اما اگر دو مسیر باز 

جدا از هم را انتخاب کنیم و سپس join را اعمال کنیم برنامه ابتدا از آنها یک شکل واحد می سازد و اگر 

برای بار دوم روی آن آبجکت کلیک کنیم و join را اجرا کنیم آنگاه شکل بسته برای ما ایجاد میشود.
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در تصویر باال میبینید که با اجرای دستور join مسیر به هم متصل شد.و اما اگر دو مسیر باز داشته 

باشیم

حال قصد داریم دو شکل را به هم متصل کنیم برای اینکار هر دو شکل را انتخاب میکنیم و با انتخاب 

فرمان join میبینید که فقط یک طرف بهم متصل میشود که اگر بخواهید هر دو طرف متصل شود با یک 

بار دیگر هم   joinرا اجرا کنید
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در فرمان average نقاط کنترلی انتخاب شده در راستای عمودی یا افقی و یا هر دو باهم تراز میشوند. 

موقعیت نقاط پس از هم ترازی از میانگین فاصله بین دورترین نقاط کنترلی به دست می آید.

برای اینکه بتوانیم از این فرمان استفاده کنیم ابتدا باید نقاط کنترلی را که میخواهیم به هم متصل 

کنیم چه به صورت افقی و چه به صورت عمودی و یا به هر دو حالت باید آنها را به حالت انتخاب 

دربیاوریم.

زمانی که شکل را انتخاب میکنید و فرمان average را اجرا میکنید کادر زیر باز میشود

که میتوانید با انتخاب گزینه horizontal نقاط کنترلی انتخاب شده را به صورت افقی هم تراز کنید و با 

حالت vertical به صورت عمودی و با both میتوانید هم به صورت عمودی و هم به صورت افقی آنها را 

تراز کنید و روی هم قرار دهید.

برای اعمال فرمان average حتما باید نقاط کنترلی مشخصی را از طریق direct selection انتخاب کنید 

برای بستن این مسیر ما گزینه vertical را انتخاب میکنیم.
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 	 outline stroke ویرایش مسیرها با کمک فرمان

این فرمان خط دور شکل های بسته و مسیرها و هم چنین متن های انتخاب شده را به شکل بسته 

تبدیل میکند در شکل زیر میخواهیم دایره وسط را از خط دور جدا کنیم. آن را انتخاب میکنیم و دستور 

outline stroke را برایش اعمال میکنیم
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دو بار روی آن کلیک میکنیم تا وارد محیط ایزوله شویم میبینیم دراین محیط group داریم بنابراین 

اگر یک بار دیگرکلیک انجام دهیم میبینید که به راحتی میتوانیم دایره را انتخاب و آن را از خط دورش 

جدا کنیم

شما به دو روش میتوانید حالت stroke مانند را برای یک دایره و یا شکل های دیگر ایجاد کنید.یک 

روش همین فرمان outline stroke بود که توضیح دادیم و روش دیگر میتوانید دو دایره را از طریق 

ابزار ellipse با نگه داشتن کلید shift ترسیم کنید و دایره دوم را با رنگ جدید نسبت به نقطه مرکزی 

میتوانید با نگه داشتن کلیدهای alt و shift یک دایره دیگر را رسم کنید و یا میتوانید ctrl+C که 

 paste نرم افزار ذخیره شود و clipboard کلیدهای ترکیبی کپی هستند را فشار دهید تا شکل شما در

in front را از منوی edit اعمال کنید تا شکل روی شکل قبلی ظاهر شود

دو دایره را باهم انتخاب میکنیم سپس از منوی window پالت pathfinder را انتخاب میکنیم 
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و با گزینه minus میتوانیم حالت stroke مانند را برای دایره ایجاد کنید

 	 offset path تکرار اشکال و مسیرها با فرمان

مسیر اعمال این فرمان مطابق شکل زیر میباشد.

با این فرمان میتوانید مسیرها و هم چنین خط دور شکل های بسته را به بیرون یا داخل تکرار کنید 

و به این ترتیب موضوع جدیدی را ایجاد کنید برای اینکه بتوانید با این فرمان کار کنید بعد از اینکه 

موضوع خودتان را از طریق ابزار selection به حالت انتخاب در آوردید 
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مطابق شکل باال روی فرمان offset path کلیک چپ کنید وآن را اجرا کنید.

قبل از انجام هر کاری تیک preview را بزنید تا اتفاقی که در تصویر می افتد را مالحظه کنید.

مقادیری که در قسمت offset برایتان درج شده یا خودتان درج میکنید اگر به صورت مثبت باشد خط 

دور به بیرون تکرار میشود و اگر منفی باشد خط دور به درون موضوع تکرار می شود. و در تصویر باال هم 

مالحظه میکنید که چون این مقدار مثبت هست خط دور به بیرون تکرار شده است.

بخش بعدی joins هست که مشخص میکند گوشه های شکل به چه صورت باشد با گزینه miter وقتی 

که شما در قسمت miter limit مقدار 4 را وارد میکنید گوشه ها دقیقا مثل شکل داخلی برای شما تکرار 

میشود و اگر مقدار آن را کمتر کنید میبینید که شرایط گوشه ها تغییر میکند.
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حالت round حالتی است که گوشه های مسیرتان به صورت گرد شده ظاهر میشود

و اگر حالت bevel را انتخاب کنید خواهید دید که شبیه حالت miter است در زمانی که مقدار 2 را 

تعریف کرده باشید. به صورت کلی حالت اصطالحا پخش شده ای را برای گوشه های شکل به وجود 

می آورد. اگر به offset مقدار منفی دهیم به این صورت خواهد بود

 	 simplify ساده سازی مسیرها با فرمان

فرمان دیگری که در منوی object در مجموعه path قرار گرفته فرمان simplify میباشد که میتوانید با 

آن از پیچیدگی شکلها و مسیرها کم کنید و آنها را ساده کنید برای اینکه بتوانید از این فرمان استفاده 

کنید مشابه دستورات قبل باید آبجکت و یا موضوع خودتان را انتخاب کنید و بعد از آن طبق شکل 

این فرمان را اجرا کنید
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بخش اولی که در کادر محاوره ای simplify مشاهده میکنید simplify path هست که در این قسمت در 

بخش curve میتوانید درصد دقت انحناهای خودتان را در مسیر تعیین کنید

با بخش angle threshold میتوانید محل هایی از تصویر یا مسیرتان را اگر زاویه دار است با این اسالیدر 

میزان هموار بودن آن مسیرها یا گوشه ها را تعریف کنید
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میبینید که هر چه کمتر میشود گوشه ها حالت گردتری پیدا میکنند.

قسمت original و current که مشاهده میکنید نقاط کنترلی موضوع اصلی و موضوع حاصل شده را به 

شما نشان میدهد.بخش بعدی options است که دارای دو گزینه میباشد که به صورت پیش فرض این 

گزینه ها هیچکدام فعال نیستند

اگر بخواهید خطوط مسیرتان را به یک خط مستقیم تبدیل کنید میتوانید گزینه straight lines را تیک 

بزنید.

گزینه show original تنها زمانی کارایی خواهد داشت که preview شما هم تیک داشته باشد که 

بتوانید روی تصویر اتفاق را مشاهده کنید.
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در شکل میبینید که با فعال شدن این گزینه مسیرهای اصلی شما نمایش داده میشود

در اینجا ما دستور simplify را روی کل شکل اجرا کردیم حال میخواهیم ببینیم اگر یکسری نقاط 

کنترلی مسیرمان را به صورت مجزا انتخاب کنیم این دستور چه نتیجه ای به ما میدهد

 بررسی سایر فرمان های ویرایشی مسیرها                   	 

                                                                                                                                                

در این آموزش قصد داریم فرمان های ویرایشی باقی مانده در منوی object که در بخش path قرار 

گرفته  را بررسی کنیم
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فرمان divide objects below که با این فرمان میتوانید مسیری را که از روی سایر شکل ها گذشته را 

به عنوان یک مرز لحاظ کنید تا سایر موضوعات زیرین بریده شوند و به موضوعات کوچکتری تقسیم 

شوند عملکرد این فرمان مشابه فرمان divide در پانل pathfinder هست با این تفاوت که اینجا فقط 

بایستی مسیر ترسیمی را به حالت انتخاب دربیاورید.

فرمان بعدی split into grid است که با آن میتوانید شکل بسته را به یک شکل شطرنجی چهارضلعی 

تبدیل کنید. بعد از کلیک بر روی این فرمان یک کادر محاوره ای باز می شود که در آن بایستی تعداد 

سطر و ستون هایی که میخواهید به صورت شبکه بندی ایجاد شود را مشخص کنید
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گزینه add guides اگر تیک داشته باشد خطوط راهنمای شبکه بندی برای شما ظاهر میشودآخرین 

فرمان clean up است که با استفاده از ان میتوانید سه عنصر بدون استفاده را در محیط ایلوستریتور 

پاک کنید این سه عنصر عبارت اند از نقاط سرگردان که این شامل نقاطی است که از ویرایش مسیرها 

در صفحه شما باقی مانده است و یا دو نقطه از خطی که با ابزار direct selection روی هم قرار گرفته 

باشند. 

هم چنین موضوعات یا ابجکت های فاقد رنگ یعنی fill و stroke نداشته باشند و 

روی صفحه شما باقی مانده باشد و شما متوجه نباشید میتوانید با این فرمان آن را 

حذف کنید.و همینطور کادرها و مسیرهای خالی را هم میتوان با این فرمان حذف کرد.                                                                     

که همه ی این گزینه ها در کادری که بعد از کلیک بر روی clean up ظاهر میشود تیک دارند.

 	 reshape کاربرد ابزار

این ابزار در نوار ابزار در زیرمجموعه ابزار scale واقع شده که میتوانید مسیرهای ترسیمی خودتان را 

با استفاده از این ابزار ویرایش کنید در واقع این ابزار به کاربر اجازه میدهد که نقاط کنترلی موضوعات 

را با حذف جزئیات تنظیم کرده و با این کار یک موضوع جدید را تجدید وضعیت کند.بعنوان مثال...     

ابتدا با ابزار spirl یک مسیر مارپیچ را ترسیم میکنیم و با ابزار reshape نقطه انتهایی این ابزار را 

انتخاب میکنیم.

با کلیک کردن آن نقطه و gard کردن آن میبینید که میتوانیم مسیر را مطابق شکل زیر ویرایش کنیم
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 	 expand تجزیه مسیرها با فرمان

به این فرمان طبق مسیری که در شکل وجود دارد میتوانید دسترسی پیدا کنید و برای فعال بودن آن 

باید شکل را انتخاب کنید

بعد از کلیک بر روی آن کادری باز می شود که گزینه های آن را با هم بررسی میکنیم.
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بخش object مربوط به این است که اگر موضوع انتخاب شده از نوع ترکیبی باشد با این گزینه 

میتوانید آن را به موضوعات فرعی تبدیل کنید که در تشکیل موضوع اولیه نقش داشتند موضوعات 

ترکیبی عبارت اند از مدل هایی که با فرامینی مثل blend و یا envelope distort که اگر موضوعاتی با 

این فرامین ترسیم کرده باشید میتوانید از طریق expand آن ها را به موضوعات فرعی تبدیل کنید.

و هم چنین symbol ها و شعله ها را هم میتوانید با این فرمان آن ها را به اجزای فرعی آنها تبدیل 

کنیدواگر موضوعات شما به صورت گروه شده باشند  روی آن کلیک راست کنید و روی ungroup کلیک 

کنید تا از حالت گروه خارج شود.با اجرای فرمان expand میتوانید بخش های شکل را به صورت مجزا 

انتخاب کنید

میتوانیم از شکل باال برای مردمک چشم استفاده کنیم به این ترتیب که اجزای اضافی را حذف میکنیم
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قسمت بعدی در دستور expand گزینه fill است. یک ابجکت بدون stroke ترسیم میکنیم و داخل 

آن را با یک پترن پر میکنیم و سپس در حالی که آبجکت فعال است فرمان expand و سپس در کادر 

محاوره ای فقط گزینه fill را فعال میکنیم و آن را اجرا میکنیم.به این ترتیب میتوانید با اجرای فرمان 

ungroup آن را از حالت گروه شده خارج کنید پترن داخل آن را جدا کنید

با دو بار کلیک کردن روی بخش و وارد شدن در محیط ایزوله میتوانید آن را جدا کنید.

حالت بعدی stroke است که این گزینه خط دور را از رنگ درونی موضوع جدا میکند فقط بایستی قبل 

جداسازی آن را ungroup هم کنید.
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در مورد symbols هم به همین صورت خواهد بود.

تنظیم خط دور )1(	 

خط دور به لبه ی شکل های بسته و هم چنین تمامی خطوط منحنی و مستقیمی گفته میشود که 

مسیرها را تشکیل میدهند.

پنل stroke محل مناسبی برای تغییر ضخامت، تغییر موقعیت و تغییر سبک خط دور است.پانل 

stroke در سمت راست محیط نرم افزار قابل مشاهده است و در صورت نبود آن میتوانید از منوی 

window گزینه stroke را انتخاب کنید تا برایتان ظاهر شود.
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در پانل اولین فیلد weight است که در آن میتوانید پهنای موضوعات انتخاب شده را مشخص کنید

اگر روی جهت های باال و پایین این فیلد کلیک کنید و کلید ctrl را نگه دارید مقادیر به صورت اعشاری 

تغییر میکند و اگر shift را نگه دارید مقادیر ده تا ده تا اضافه خواهد شد در قسمت بعد که cap است 

سه گزینه را دارید:

  Butt cap

round cap

projecting cap

این گزینه ها به طور کلی تعیین کننده لبه ابتدایی و انتهایی مسیرهاست با گزینه اول لبه های مسیر 

مربع شکل می شوند
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با گزینه دوم گرد میشوند

با گزینه سوم لبه ها باز هم مربعی اند اما از نقطه ابتدایی و انتهایی کمی بیشتر امتداد پیدا میکند.

بخش بعدی  cornerاست که به معنای گوشه میباشد که در این قسمت هم سه دکمه مشاهده 

میکنید که به ترتیب عبارت اند از round join ، miter join و bevel join که با این ها میتوانید نحوه 

نمایش گوشه های مسیرخودتان را مشخص کنید.

 miter هم برای آن فعال است و از این کادر فقط برای limit اگر فیلد اولی فعال باشد کادر متنی

میتوانید استفاده کنید. با این فیلد گوشه های مسیر شما نوک تیز خواهد شد.
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با فیلد دوم گوشه ها گرد میشوند

فیلد سوم که با آن اصالحا حالت پخش شده گفته میشود.
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بخش بعدی align stroke است که با ان میتوانید نحوه هم ترازی لبه های دور شکلهای بسته را با 

مرکز آن تنظیم کنید.

دکمه هایی که در این قسمت قرار گرفتند اولین آن align stroke to center است که با آن میتوانید 

نیمی از پهنای خط دور را به درون شکل و نیم دیگر را به سمت بیرون تنظیم کنید.

گزینه align stroke to inside باعث میشود که stroke به سمت داخل شکل هدایت شود 
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گزینه آخر  align stroke to outside که برعکس قبلی است و میتوانید با این گزینه stroke خودتان را 

به سمت بیرون هدایت کنید.

بخش بعدی گزینه dashed line است که اگر این گزینه را تیک بزنید میتوانید خط دور معمولی را از 

حالت پیوسته خارج کنید و به خط منقطع یا خط چین تبدیل کنید.

مثال مقدار dash را 10pt ومقدار gap را که فاصله بین خطوط است 5pt تنظیم میکنیم
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دو دکمه دیگر در اینجا مالحظه میکنید اولین گزینه وقتی انتخاب شود از ایلوستریتور میخواهید که با 

توجه به پیچیدگی مسیر و شکل ها وقتی الگو به گوشه موضوع میرسد دوباره از ابتدا شروع شود

اما اگر گزینه دوم را فعال کنید مالحظه میکنید بعضی گوشه ها مرتب نیسن و نمیتواند تنظیم کند
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بخش بعدی arrowheads است که با این قسمت میتوانید با هر کدام از آن گزینه ها ابتدا و انتهای 

مسیرانتخاب شده خودتان را با 40 نوع فلشی که در این قسمت قرار گرفته تعیین کنید.

میتوانید با قسمت scale سایز آن را تغییر دهید
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آیکونی در اینجا وجود دارد که میتوانید با این گزینه جای ابتدا و انتهای مسیر را تغییر دهید

اگر عالمت لینک یا زنجیر را فعال کنید مقادیری که برای scale تنظیم میکنید متناسب با هم تغییر 

خواهد کرد

در بخش align دو کلید قرار گرفته در حال حاضر کلید سمت راست فعال است که با این گزینه مجموع 

طول فلش ها جزء طول مسیر حساب میشود.

اما اگر گزینه سمت چپ فعال شود مجموع طول فلش ها به طول مسیر اضافه خواهد شد.

بخش انتهایی profile است که در این قسمت ۷ نوع پروفایل را مشاهده میکنید که میتوانید از هر 

کدام از آن ها برای مسیرهای خودتان استفاده کنید. و گزینه flip alonge هم باعث میشود که الگوی 

خط شما در راستای محور افق و نسبت به محور عمود معکوس شود
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 و گزینه بعدی flip across است که در حال حاضربه دلیل شرایط خط دور ما فعال نیست که اگر فعال 

باشد الگوی خط شما در راستای محور عمود و نسبت به محورافق معکوس خواهد شد.

 	)2( paintbrush آشنایی با قلموی نقاشی یا

موقعیت آن در نرم افزار به این صورت است

با استفاده از این قلمو میتوانید خطوط خوشنویسی، خطوط هنری، الگوها و خطوط دور موضوعات 

مختلف را آرایش یا ویرایش کنید. برای استفاده از آن ابتدا باید رنگ stroke خودتان را مشخص کنید 

و همانطور که در آموزش های قبل گفتیم قلمو هم جزء ابزارهایی هست که مسیرهایی را ترسیم میکند 

که خط دور هستند. برای این ابزار شما فقط با خط دور سروکار دارید.

برای اینکه نوع قلمو را تغییر دهید از نوار کنترل میتوانید استفاده کنید
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که البته میتوانید تعداد این ها را افزایش دهید و یا از قلموهای متنوع دیگری هم استفاده کنید.

اگر حین ترسیم کلید alt را نگه داریم مسیر ما به صورت یک مسیر بسته خواهد شد.

از این ابزار برای رنگ آمیزی هم میتوانید استفاده کنید.برای اینکه وارد بخش تنظیمات این ابزار شوید 

میتوانید روی آن دو بار کلیک کنید و وارد بخش آپشن آن شوید. همانطور که مالحظه میکنید تنظیمات 

دقیقا مشابه تنظیمات بخش آپشن ابزار pencil میباشد که قبال خدمتتان توضیح دادیم.

مدل های قلمو را در نوار کنترل مشاهده کردید که یکسری سبک های پیش فرض قرار داده شده اما 

سبک های پیش فرض دیگری هم هست 
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که برای دسترسی به آنها باید به پایین پانل در قسمتی که در تصویر مشخص شده مراجعه کنید.

در قسمت save brushes میتوانید در صورت یکه براش جدید ساخته باشید آن را درلیست براش ها 

ذخیره کنید.موارد این قسمت را میتوانید مناسب با کارتان انتخاب کنید.

ایجاد و ویرایش سبک قلم موی نقاشی )3(	 

روش ایجاد سبک قلموی نقاشی این است که یک مسیر را ابتدا در آرت بردمان ترسیم کنیم و سپس 

بر اساس آن مسیر سبک جدید قلموی خودمان را در پانل براش بسازیم.
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ابتدا یک ستاره کوچک ترسیم میکنیم و آن را داخل پانل براش drag میکنیم بعد از این کار کادر 

محاوره ای برای ما باز میشود که از ما میخواهد نوع براش را مشخص کنیم 

اولین گزینه calligraphic brash هست به معنی قلموی خوشنویسی که اینجا بسته به نوع براش ما 

در حال حاضر غیرفعال است 

چون براشی که به شکل ستاره است برای قلموی خوشنویسی نمیتواند استفاده شود گزینه بعد  

scatter brush است که میتوانیم آن را به عنوان قلموی پخش کننده استفاده کنیم حالت بعدی    

art brush یا قلموی هنری است که در این حالت براشی که میسازیم یک براش پیوسته و بدون هیچ 

فاصله ای خواهد بود.بخش بعدی bristle brush یا قلموی زبرهست که از این برای رنگ آمیزی داخل 

شکلها استفاده میکنیم.

قسمت بعدی pattern brush یا قلموی الگوپردازی میباشد یعنی با آن میتوانید الگوهایی را که 

میخواهید از طریق براش ها به دست بیاورید را تشکیل دهید.درحال حاضر با گزینه هایی که فعال 

است میتوانیم از ستاره با آنها براش بسازیم گزینه scatter brush را انتخاب و ok میزنیم بالفاصله 

یک آپشن باز میشود که بایستی تنظیمات مربوط به این قلمو را در داخل آن انجام دهیم.
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در قسمت size میتوانید اندازه دانه های پخش شده خودتان را مشخص کنید و اگر بخواهید سایز به 

صورت تصادفی تغییر کند گزینه random را فعال کنید.

 scatter هست که با آن میتوانید فاصله بین دانه ها را تعیین کنید.با گزینه spacing بخش بعدی

میتوانید چگونگی توزیع را مشخص کنید. بخش بعدی rotation یا زاویه چرخش دانه هاست.قسمت 

بعدی rotation relative to page and path هست که با آن تعیین میکنیم که چرخش ستاره ها 

را نسبت به صفحه آرت برد یا نسبت به مسیر ترسیمی باشد. قسمت colorization مربوط به رنگ 

پردازی براش است

اگر بخواهیم از این ستاره یک قلموی هنری بسازیم
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کادر را ok میکنیم تا آپشن مربوط به قلموی هنری باز شود.

میتوانید سایز را مطابق حالت قبل مشخص کنید.

در بخش brush scale options میتوانید چگونگی کشیدگی یا مقیاس گذاری الگوی خودتان را در 

طول مسیر با این گزینه ها مشخص کنید.میتوانید تعیین کنید مقیاس قلمویتان به صورت متناسب 

تغییر پیدا کند ویا اینکه بر اساس طول مسیر کشیده شود و یا اینکه بین دو خط guide مشخصی 

میزان کشیدگی شکل خودتان را تعیین کنید.قسمت direction جهت براش را مشخص میکند. 

قسمت colorization هم مربوط به تنظیم رنگ است.
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بخش بعد هم بخشی است که میتوانید حول محور عمودی و افقی شکل خودتان را معکوس کنید.

براش بعدی براش pattern یا الگوپردازی است

بعد از ok کردن کادر آپشن آن باز میشود
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 spacing شما میتوانید سایز یا مقیاس الگوهای خودتان را تنظیم کنید در بخش scale در قسمت

میتوانید درصد فضای بین الگوها را تعیین کنید در قسمت بعد هم با دکمه هایی که مربوط به نوع 

کاشی کاری یا چیدمان الگوهای شما در مسیر هستند میتوانید نوع الگو را تعیین 

کنید.

مسیرتان را با ابزارهای دیگر هم میتوانید ترسیم کنید و بعد آن را انتخاب کنید و براش را روی ان 

اعمال کنید.
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یک روش دیگر برای ساخت براش وجود دارد و آن هم گزینه new brush است

: calligraphic brush

در قسمت angle میتوانید زاویه قلموی خوشنویسی خود را مشخص کنید.قسمت  roundnessرا کم 

کنید و سایز را هم میتوانید کم و زیاد کنید

آخرین براش bristle است که برای رنگ آمیزی مناسب است

227

https://maktabtv.com/category/illustrator/


فیلم هامشاهده فیلم هایی آموزش  ایلوستریتور

در بخش shape میتوانید شکل نوک قلم موی نقاشی خودتان را با کادر باز شو مشخص کنیددر 

قسمت های زیرین میتوانید اندازه نوک قلمتان را تنظیم کنید.

در بخش paint opacity میتوانید میزان تیرگی نقاشی یا براش خودتان را تنظیم کنید.و در قسمت 

stiffness میتوانید مقدار سفتی فرچه قلم موی نقاشی را تغییر دهید.

 	)4( blob brush آشنایی با ابزار قلم موی لکه یا

این ابزار برای ادغام مسیرها و شکلهایی به کار میرود که رنگ داخلی یکسانی دارند اما stroke ندارند.در 

منوی ابزار در زیرمجموعه paint brush قرار گرفته 
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اگر اشکالی که در روی آرت بردتان ترسیم کردید دارای رنگ یکسان باشند و سپش با این ابزار بین آنها 

خطوطی را ترسیم  کرده باشید و با همان رنگ زمینه این کار را انجام دهید این ابزار باعث میشود که 

اشکال شما به هم پیوند داده شوند.

ابزار blob brush تنها قلمی است که میتوانید با رنگ زمینه هم کار کنید.دو دایره با یک رنگ و یک 

سایز و در یک راستا رسم میکنیم و میخواهیم از طریق این ابزار آن را به یک عینک آفتابی تبدیل کنیم.

بعد از انتخاب هر دو دایره blob brush را فعال میکنیم توجه داشته باسید که میتوانید توسط دو کلید 

ج و چ صفحه کلیدتان نوک قلمتان را کوچک و بزرگ کنید.

برای ورود به بخش تنظیمات این ابزار هم میتوانید روی ابزار دو بار کلیک کنید و وارد آپشن آن شوید

229

https://maktabtv.com/category/illustrator/


فیلم هامشاهده فیلم هایی آموزش  ایلوستریتور

گزینه keep selected اگر فعال باشد پس از اتمام کار با ابزار blob brush موضوعات ادغام شده شما 

به حالت انتخاب باقی میماند.گزینه بعد merge only with selection است که اگر تیک داشته باشد 

ابزار فقط روی موضوعاتی اثر میگذارد که قبل از انتخاب ابزار و کشیدن ابزار بر روی آنها به حالت انتخاب 

درآمده باشند.

قسمت fidelity هم مشابه بقیه ابزارها میتوانید تعداد نقاط کنترلی مسیر را تعیین کنید.  در بخش 

نهایی میتوانید سایز نوک قلمتان را تنظیم کنید.

آشنایی با مدهای ترسیمی )3-5(	 

در ایلوستریتور میتوانیم مشخص کنیم که شی مورد نظر ما چگونه و در کجا ترسیم شود.
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گزینه draw normal و یا ترسیم عادی است.گزینه بعد گزینه draw behind و یا ترسیم در پشت و یا 

زیر شی مورد نظر است، گزینه سوم draw inside و یا ترسیم در درون شی مورد نظر است.

نرم افزار در حالت پیش فرض در حالت draw normal قرار گرفته است یعنی در این حالت هر شی که 

رسم میشود چنانچه اشکال روی هم قرار داشته باشند هنگام رسم شکل جدید میبینید که در روی 

بقیه شکلها قرار میگیرد.

حالت draw behind است که در این حالت شکل جدید را میتوانید به گونه ای ترسیم کنید که در زیر 

شکل ترسیم شده قبلی قرار گیرد.

حالت draw inside است.ابتدا باید موضوع و یا شی را ترسیم کنید و آن را انتخاب کنید تا این حالت 

فعال شود.
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با کلیک بر روی این گزینه میبینید که حالت های خط چینی به این صورت در اطراف کادر شکل انتخابی 

فعال میشود.

که نشان دهنده محدوده ترسیمی شماست بنابراین اگر شکل و یا موضوع بعدی شما در این محدوده 

ترسیم شود قابل نمایش است اما اگر از این محدوده خارج شود نمایان نمیشود.
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آشنایی با ابزارهای پاک کن	 

سه ابزار eraser یا پاک کن، scissors یا قیچی و knife یا چاقو را داریم که در نوار ابزار قرار گرفته اند.

بعد از فعال کردن ابزار eraser با کلیدهای ج و چ صفحه کلید میتوانید نوک قلمتان را کوچک و یا 

بزرگ کنید.اگر بخواهید برش هایی که در شکل ایجاد میکنید به صورت عمودی و یا افقی باشند حین 

کشیدن باید کلید shift را نگه دارید.

قسمت هایی از شکل که برش میخورد به صورت اشکال مجزایی با ابزار selection قابل جدا شدن 

هستند
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الزم به ذکر است که برای استفاده از ابزار پاک کن نیاز نیست شکل انتخاب شده باشد و 

هم چنین اگر بخواهید برش هایتان به صورت مورب باشند حین کشیدن میتوانید کلید 

shift را نگه دارید.قصد داریم با استفاده از ابزار پاک کن شکل یک هندوانه را ترسیم کنیم.                                               

ابتدا یک دایره را ترسیم میکنیم و توسط ابزار پا کن یک برش به صورت افقی روی آن ترسیم میکنیم 

و قسمت باالیی دایره را حذف میکنیم.

یک نیم دایره دیگر برای روی شکل نیاز داریم که با کلیدهای ctrl+c یک کپی از همین شکل تهیه 

 paste قرار گرفته نیم دایره را دقیقا روی شکل edit که در منوی paste in front میکنیم و با گزینه

میکنیم 
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و با کلیدهای alt و shift شکل را نسبت به مرکز کوچکتر میکنیم و داخل آن را با رنگ قرمز پر میکنیم و 

خط دور آن را حذف میکنیم.

میتوانیم با استفاده از ابزار pen یک دانه هندوانه را ترسیم کنیم و از آن با کلید alt و کلیک کردن کپی 

تهیه کنیم و در شکلمان پخش کنیم 

تنظیمات ابزار پاک کن هم مانند تنظیمات برخی ابزارهایی است که قبال برایتان توضیح دادیم که با 

استفاده از آن میتوانید زوایای نوک قلم و شکل گردی آن و یا اندازه آن را مشخص کنید
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با ابزار قیچی میتوانید اشکال خودتان رابه صورت دقیق و منظم نصف کنید و با ابزار selection دو 

نیمه آن را از هم جدا کنید

ویژگی این ابزار این است که در صورت اعمال خط دور برای هر یک از نیمه های دایره مشاهده خواهید 

کرد که روی آن بخش از مسیر که برش ایجاد شده خط دور قرار نمیگیرد و مسیر ما به صورت یک مسیر 

باز است.
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هم چنین در صورتی که بخواهید این مسیر را ببنید میتوانید از فرمان join که قبال هم توضیح دادیم 

استفاده کنید.

اگر برای برش نقطه لنگر کم داشتید و بخواهید آن را ایجاد کنید میتوانید حین کار با ابزار قیچی alt را 

نگه دارید و روی شکل نقطه اضافه کنید و بعد alt را رها کنید.

اگر با ابزار scissors در جهت چرخش عقربه های ساعت روی نقاط لنگر شکل دایره خود حرکت کنید 

شکلی به این صورت به دست می آورید.
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که میتوانید از هر کدام از اجزای آن به صورت جدا استفاده کنید.

ابزار بعد ابزار چاقو یا knife میباشد که میتوانید با آن به صورت دست آزاد در طول مسیر حرکت کنید 

و یا اینکه یک مسیر مستقیم را برش دهید. برای استفاده از این ابزار ابتدا حتما باید شکل خود را به 

حالت انتخاب دربیاورید وبعد با انتخاب ابزار روی شکلتان برش ایجاد کنید.

مشاهده میکنید که با اعمال stroke مسیر به صورت بسته می شود.در صورتی که بخواهید با این 

ابزار به صورت خط صاف شکلی را برش بزنید میتوانید قبل از شروع حرکت کلید alt را نگه دارید و 

خط صاف را ترسیم کنید
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 و هم چنین از alt و shift هم برای رسم خطوط افقی و عمودی و هم چنین رسم خطوط مورب 

استفاده کنید.ابزار چاقو تنظیمات ندارد.

نکته آخر در مورد ابزار پاک کن این است که چنانچه هنگام استفاده آن روی شکل کلید alt را نگه دارید 

میتوانید یک چهار گوش را روی شکل یا مسیر خود ترسیم کنید.   

 

آشنایی با الیه ها )1(	 

به وسیله الیه ها میتوانیم موضوعات موجود در فایل خودمان را کنترل کنیم و به ویرایش و ترسیم 

آنها بپردازیم.

در نرم افزار ایلوستریتور الیه ها نوعی فیلتر گذاری روی موضوعات برای انتخاب آن ها به شما میرود 

یعنی در این نرم افزار میتوانید از الیه ها برای انتخاب موضوعات، مخفی و یا مرئی کردن الیه ها و 

گزینه هایی از این قبیل را در نظر بگیرید.پانل layers در سمت راست محیط کاری ایلوستریتور در 

بخش پنل ها موجود می باشد.
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مالحظه میکنید که یک الیه به نام sea وجود دارد که اگر روی فلش کوچک کنارش کلیک کنیم میبینید 

که شامل چند زیرالیه یا sub layer با عنوان path میباشد.

زمانی که الیه sea را انتخاب میکنیم در سمت راست الیه یک مربع آبی رنگ ظاهر میشود که نشان 

دهنده این است که الیه در آرت برد فعال است و با رنگ آبی هم به عنوان راهنما نمایش داده میشود.
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گاهی وقت ها آبجکت ها و موضوعات مختلفی را در آرت بردمان داریم و همانطور که در تصویر باال 

مشاهده میکنید کادری که دور آبجکت های شما قرار میگیرد با رنگ هایی که کنار آن الیه مشخص شده 

تنظیم میشود.

الیه دیگری به نام sky داریم که در باالی الیه ی sea قرار گرفته است که این الیه هم دارای چند زیرالیه 

میباشد که هر کدام از آنها را که کلیک کنیم با یک مربع قرمز ظاهر میشود و کادری که دور آبجکت هم 

قرار گرفته به رنگ قرمز میباشد

که هر کدام از این زیرالیه ها هم میتوانند شامل sub layer هایی باشند.
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در صورتی که روی مثلت کوچک مشکی کلیک کنید همه ی موضوعات قرار گرفته در آن الیه به حالت 

انتخاب درمی آیند. 

بخش دیگری که در پانل layerمشاهده میکنید دایره ای است که در کنار الیه ها واقع شده

کار این دایره که به آن target گفته میشود این است که بتوانید از طریق آن الیه های خودتان را 

انتخاب کنید اگر الیه شما حاوی sub layer و یا الیه های فرعی باشد میتوانید با یک کلیک کردن روی 

آن میتوانید همه ی الیه های فرعی آن را هم به حالت انتخاب دربیاورید و هم چنین نشان دهنده 

جلوه اعمال شده به الیه میباشد و میتوانید با drag کردن آن جلوه را از روی آبجکت قبلی حذف و به 

موضوع جدید انتقال دهید.
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بخش دیگری که در پانل layer قرار گرفته است بخش visibility یا بخشی که میتوانید مخفی بودن یا 

مرئی بودن الیه را مشخص کنید.

اگر چشم هر کدام از این الیه ها را به صورت مجزا خاموش کنید همان موضوع یا آبجکت در آرت بردتان 

به صورت مخفی تبدیل خواهد شد

نام الیه ها با دو بار کلیک کردن بر روی نام آن قابل ویرایش است
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گزینه locate object برای این است که گاهی ممکن است الیه های ما زیاد باشد و ما برای اینکه 

بتوانیم الیه مربوط به یک موضوع و آبجکت را به راحتی انتخاب کنیم نیاز داشته باشیم که در الیه ها 

و زیرالیه ها بگردیم تا بتوانیم آن را پیدا کنیم مثال یک آبجکت در طرح را انتخاب میکنیم و سپس روی 

دکمه locate object  کلیک میکنیم تا جای الیه ی این آبجکت را در پانل layer مشخص کند.

بعد از کلیک مشاهده میکنید که کنار الیه های مربوط به آبجکت یک مربع قرمز نمایان میشود که 

نشان دهنده ی این است که تمام این گروه در این بخش از پانل الیه ها قرار دارد.  
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دقت داشته باشید در صورتی گزینه locate برای شما فعال میشود که آبجکت یا موضوعتان را در 

صفحه انتخاب کرده باشید.

بخش بعدی گزینه make/release clipping mask است که در ارتباط با ماسک های برشی است که 

در آموزش های بعدی توضیح خواهیم داد.

گزینه بعد create new sublayer است ، ابتدا یک الیه را با گزینه create new layer ایجاد میکنیم 

و بعد از انتخاب آن روی گزینه create new sublayer کلیک میکنیم و به این صورت زیر الیه هایی را 

برای آن تعریف میکنیم.

هم چنین میتوانید در صورت نیاز الیه ها و یا زیر الیه ها را در الیه ای دیگر با drag کردن روی الیه مورد 

نظر جا به جا کنید.

اگر به الیه ای احتیاج داشته نداشته باشیم میتوانیم آن را انتخاب کنیم و سپس بر روی آیکون             

delete selection کلیک کنید و دقت داشته باشید که با این گزینه همه یsublayer ها را هم از 

دست میدهید.
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کار با پنل الیه ها )2(	 

گاهی ممکن است با انتخاب یک آبجکت در آرت برد ابجکت دیگری هم انتخاب شود و در کار مشکل 

ایجاد کند بنابراین میتوانید آبجکت ها و یا موضوعات را به صورت موقتی در آرت برد قفل کنید بدین 

صورت که در پنل الیه ها در روی الیه مورد نظر در کادر مشخص شده کلیک چپ کنید تا آیکون قفل 

 نمایان شود که در این صورت همه ی زیرالیه های آن هم قفل خواهد شد.

اگر بخواهیم زیر الیه ها را به صورت مجزا قفل کنیم باید روی sublayer مورد نظر کلیک کنید و آن را 

قفل کنید.

246

https://maktabtv.com/category/illustrator/


فیلم هامشاهده فیلم هایی آموزش ایلوستریتور

بخش دیگری که در پنل الیه ها میبینید مربوط به راهنماهای رنگی است که با آن ها متوجه میشوید 

که مجموعه انتخاب شده مربوط به کدام بخش از الیه ها است

در صورتی که بخواهید رنگ ها را تغییر دهید میتوانید در فضای خالی کادر مربوط به الیه دو بار کلیک 

کنید و وارد layer options شوید 
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بخش color مربوط به رنگ راهنمای الیه است که با استفاده از آن میتوانید رنگ را عوض کنید.

اگر گزینه template را فعال کنید الیه ی مورد ویرایش شما به یک الیه قفل تبدیل خواهد شد که در 

این شرایط فقط الگوی خوبی برای ایجاد یک الیه جدید به شمار می آید.از طریق گزینه lock میتوانید 

الیه و یا مجموعه الیه ها را قفل کنید.

 print یکسان است.گزینه visibility الیه شما را مرئی و یا مخفی میکند که کار آن با بخش show گزینه

در حالت پیش فرض فعال است که اگر فعال نباشد موضوعات قرار گرفته در الیه ای که تیک را برای آن 

برداشتید در هنگام چاپ آن الیه ها چاپ نخواهد شد.

اگر تیک گزینه preview را در الیه ای بردارید مشاهده خواهید کرد که الیه به همراه زیرالیه هایش به 

خط دور تبدیل میشوند.  
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با استفاده از گزینه dim images to درصد شفافیت تصویر را میتوانید مشخص کنید.

کار با منوی پنل الیه ها)3(	 

بخش دیگری در پنل الیه ها وجود دارد که میتوانید با کلیک چپ بر روی آن وارد منوی آن شوید و 

ازفرامین آن برای مدیریت موضوعات خودتان در الیه ها استفاده کنید.

اولین قسمت فرمان new layer است که میتوانید لز آن برای ساخت الیه جدید استفاده کنید.

New sublayer برای ایجاد زیرالیه برای الیه انتخابی استفاده میشود.

Duplicate layer یک کپی از الیه انتخابی ایجاد میکند.

 Options.برای حذف آن استفاده کنید delete اگر به الیه را احتیاج نداشته باشید میتوانید از گزینه

مربوط به همان تنظیمات الیه است که قبال خدمتتان توضیح دادیم.

قسمت بعد مربوط به ماسک برش دهنده است که در آموزش های بعد توضیح خواهیم داد.بخش 

enter isolation mode بیانگر این است که از طریق الیه ها هم میتوانید وارد مود ایزوله شوید به این 

صورت که میتوانید الیه آبجکت مورد نظر را از داخل پنل الیه انتخاب کنید و بر روی این گزینه کلیک 

چپ کنید و با انتخاب گزینه exit isolation mode از محیط ایزوله خارج شوید.گزینهlocate object را 

هم قبال توضیح دادیم.

با فرمان Merge selected میتوانید الیه ها را باهم ادغام کنید برای این کار الیه های مورد نظر را با 

گرفتن کلید shift به صورت پشت سرهم و با کلید ctrl به صورت پراکنده انتخاب کنید و بعد روی این 

گزینه کلیک کنید.
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توجه داشته باشید که دستور merge selected الیه های خالی را حذف میکند.

با دستور flatten artwork هم میتوانید در جهت کم کردن حجم الیه ها و برای ادغام آنها استفاده 

flat-  کنید وآنها را به یک الیه تبدیل کنید به این صورت که ابتدا الیه ها را انتخاب کنید و بعد فرمان

ten artwork را اجرا نمایید. بعد از اجرا نام الیه جدید به نام باالترین الیه خواهد بود و تمام موضوعاتی 

که در آرت بردتان وجود دارد به صورت sub layer درمجموعه الیه قرار میگیرند.

اگر بخواهید sub layer هایی را در یک الیه اصلی مجزا قرار دهید میتوانید آن ها را انتخاب کنید و 

  sequence به صورت release to layers را انتخاب کنید.با دستور collect in new layer سپس فرمان

الیه هایی که ادغام شدند جدا خواهند شد و یک توالی از sub layer ها برای هر کدام ایجاد خواهد شد 

وآنها را در زیرالیه ها قرار خواهند داد. 

 

اگر فرمان release to laters build را انتخاب کنید مشاهده میکنید که همه ی موضوعات در زیرالیه 

های مجزا قرار میگیرند.

اگر الیه ها را انتخاب کنید و سپس فرمان reverse order را کلیک کنیم ترتیب قرارگیری الیه ها تغییر 

میکند و معکوس میشود.

سایر فرامین را در تنظیمات الیه ها داشتیم.از طریق panel options میتوانید تنظیمات مربوط به 

thumbnails الیه مثل تغییر سایز یا غیره را انجام دهید
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تغییر ترتیب موضوعات)4(	 

سه شکل را روی هم ترسیم میکنیم و قصد داریم ترتیب آن ها را با فرمان arrange تغییر دهیم و جا  

به جا کنیم.

ابتدا باید موضوع موردنظرمان را انتخاب کنیم سپس از طریق منوی object فرمان arrange میتوانید 

شکل خودتان را به ترتیب جا به جا کنید.

با انتخاب فرمان bring to front موضوع انتخابی شما روی همه ی اشکال شما قرار میگیرد
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با فرمان bring forward موضوع انتخابی شما یک گام به جلو و فقط به باالی موضوعی منتقل شود که 

روی آن قرار گرفته است یعنی با این فرمان میتوانید موضوعاتتان را قدم به قدم  به سمت باال حرکت 

دهید.

مشاهده میکنید که مستطیل یک مرحله به جلو حرکت کرده و روی دایره قرار گرفته است.

فرمان بعدی send backward است که برعکس bring forward عمل میکند یعنی موضوع انتخابی را 

یک گام به زیر موضوعی منتقل میکند که زیر آن قرار گرفته است.
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مشاهده میکنید که ستاره در زیر شکل دایره قرار گرفت.با فرمان send to back میتوانید موضوع 

 bring to front انتخاب شده را به پشت سایر موضوعات انتقال دهید. این فرمان برعکس فرمان

است.

با فرمان send to current layer است میتوانید الیه موضوع انتخابی خودتان را تغییر دهید چون 

ترتیب قرارگیری الیه ها ارتباط مستقیمی با ترتیب قرارگیری موضوعات دارد و هر الیه ای که باالی سایر 

الیه ها قرار گرفته باشد ارجعیت دارد و موضوعات قرار گرفته شده در آن هم روی سایر موضوعات سند 

قرار میگیرند.برای اینکه بتوانید از این سند استفاده کنید حتما باید دو الیه داشته باشید.موضوعی 

را که میخواهید به الیه انتقال دهید و هم چنین خود الیه را انتخاب کنید و در این حین روی موضوع 

انتخابی کلیک راست کنید و از زیر منوی  arrange فرمان send to current layer اجرا کنید
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مشاهده میکنید که با اجرای این فرمان وانتقال موضوع به الیه 2 آن موضوع روی همه ی موضوعات 

دیگر قرار میگیرد چون layer2 باالی layer1 هست بنابراین هر آبجکت یا موضوعی که در آن قرارگیرد 

روی همه ی موضوعاتی که در layer1 قرار میگیرند واقع خواهد شد.

  

         مدل های رنگی )5(	 

            مدل رنگی CMYK از واژه های yellow ،magenta ،cyan و black به ترتیب سبزآبی، 

سرخابی، زرد و مشکی تشکیل شده است.

            در حالتی که بخواهیم طرحی که در نرم افزار طراحی کردیم را چاپ کنیم باید از این سیستم 

رنگ برای پروفایل رنگ استفاده کنیم. در سیستم رنگی CMYK کاربر میتواند از ترکیب درصد 

معینی از رنگهای سبزآبی، سرخابی، زرد و مشکی در بازه صفر تا صد به رنگ دلخواه خود برسد 
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که ترکیب این چهار رنگ با بیشترین درصد خود باعث ایجاد رنگ مشکی میشود.

 مدل رنگی RGB از واژه های blue ،green ،red گرفته شده که به ترتیب به معنای قرمز، سبز و آبی 

میباشد. 

از این مدل رنگی برای مشاهده مانیتورینگ و برای انتشار در محیط وب استفاده میشود در واقع در این 

سیستم کاربر سه رنگ قرمز، سبز و آبی سیر را با مقادیر معین در یک بازه 255 تایی با یکدیگر ترکیب 

میکند و به رنگ دلخواه خود میرسد.این مدل رنگی با تابش نورهای رنگی ایجاد میشود.
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 brightness و saturation ، hue مبتنی بر مشاهدات انسانی است و از واژه های HSB سیستم رنگی

برگرفته شده که به ترتیب به معنای رنگ مایع، درجه اشباع و روشنایی میباشد.

این سیستم ابتدا درجه ای را برای رنگ مایع یا hue در نظر میگیرد و با استفاده از saturation یا درجه 

اشباع میزان غلظت و هم چنین با گزینه brightness میتوانید میزان روشنایی رنگ را تنظیم کنید.
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از مود رنگی LAB color در مواردی که الزم است ویرایش روشنایی و مقادیر رنگ مستقل از هم صورت 

گیرد استفاده میشود.

اگر قصد داشته باشید برای ثابت نگه داشتن رنگ در زمانی که تصاویر بین سیستم های مختلف جا 

به جا میشوند مورد استفاده قرار گیرند رنگهای این مود رنگی بر روی مانیتورها و چاپگرهایی که به 

صورت متفاوت کالیبره شدند تفاوتی ندارند.

توجه داشته باشید برای دسترسی به این مدل های رنگی در نرم افزار ایلوستریتور میتوانید وارد پانل 

color شوید و از طریق منوی آن این مدل ها را انتخاب کنید.
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مدل بعد grayscale یا خاکستری است که اصطالحا به آن سیاه و سفید هم میگوییم.

از این مدل برای تبدیل عکس های رنگی به عکس سیاه و سفید با کیفیت باال استفاده میکنیم.

نکته آخر اینکه در کادر new document که بعد از کلیک بر روی new برای ایجاد یک سند جدید باز 

میشود 
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در بخش advanced قسمت color mode در صورتی که قرار باشد سند شما بعد از طراحی چاپ شود 

باید مود رنگی CMYK را انتخاب کنید و اگر قرار باشد تنها در محیط وب منتشر شود مود رنگی RGB را 

انتخاب کنید.هم چنین این را از بخش profile هم میتوانید تنظیم کنید

به این صورت که اگر قرار باشد سند چاپ شود گزینه print و اگر قرار باشد در محیط وب منتشر شود 

میتوانید گزینه web را انتخاب کنید.در صورتی که بخواهید بعد از باز شدن سند مود رنگی را تغییر 

دهید بایستی در منوی file از بخش document color mode مود رنگی جدید را انتخاب و فعال کنید.
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تنظیم های رنگی)6(    	 

برای اینکه به این تنظیمات دسترسی داشته باشید میتوانید وارد منوی edit شوید و بر روی فرمان 

color setting کلیک کنید تا فعال شود و کادر برایتان باز شود.

بخش setting بخشی است که به طور پیش فرض پروفایلهایی توسط خود نرم افزار ایلوستریتور در آن 

قرار گرفته است و میتوانید از آنها استفاده کنید.در بخش working spaces میتوانید استانداردهایی 

که مربوط به فضاهای کاری رنگی شما هست را مشخص کنید.مثال در مود RGB یکسری استانداردها 

وجود دارد که adobe RGB )1998( استانداردی است که معموال از آن استفاده میشود و هماهنگی بهتر 

و بیشتری را در فضاهای کاری مختلف در اختیار ما قرار میدهد به خصوص برای کار کردن روی عکس ها 

این استاندارد مناسبی است.استاندار دیگری که کاربرد زیادی دارد استاندارد sRGB است که تنظیمات 

به صورت پیش فرض روی آن قرار گرفته است.
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بخش دیگر color management policeis هست که سیاست هایی در مورد مدیریت رنگ است.در 

بخش بعدی 

میتوانید از نرم افزار بخواهید که مثال اگر پروفایل RGB خودتان را در سند روی گزینه                               

) adobe RGB1998( تنظیم کرده باشید و یک فایل AI ایلوستریتوری را از روی اینترنت دانلود کرده 

باشید و بخواهید آن را در نرم افزار باز کنید اما آن فایل از یک پروفایل دیگری مثل sRGB استفاده کند 

در این شرایط اگر گزینه ask when opening را تیک بزنید نرم افزار به شما پیغام میدهد که پروفایل 

سند با پروفایل رنگی شما متفاوت است.
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همچنین درصورتی که بخواهید بخشی از یک طرحی را که در یک سیستم دیگر با یک پروفایل رنگی دیگر 

طراحی شده را کپی کنید و داخل سندتان paste کنید اگر گزینه ask when pasting را تیک بزنید نرم 

افزار از شما میپرسد که چون پروفایل ها متفاوت است آنها را به هم تبدیل کن.

اگر این گزینه ها تیک نداشته باشند نرم افزار ایلوستریتور خودش به صورت خودکار عمل تبدیل را 

انجام میدهد.در قسمت missing profiles با تیک گزینه ask when opening در صورتی که پروفایل 

اشتباهی تنظیم شده باشد میتوانید از نرم افزار بخواهید که به شما پیغام اشتباه بودن پروفایل را 

بدهد.

ساخت رنگ های اختصاصی )1(	 

قصد داریم شما را با برخی روش های رنگ آمیزی موضوعات آشنا کنیم بخش پایین در پانل ابزار که 

در تصویر زیر مشاهده میکنید، امکانات رنگی را ارائه میکند که سریعترین و ساده ترین روش ممکن 

برای رنگ آمیزی موضوعات است.  
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مهمترین نکته این است که کدام کادر رنگی در باال و کدام در زیر قرار گرفته است اگر کادر fill در باال 

 fill قرار گرفته باشد به این مفهوم است که هر رنگی را از طریق پانل ها انتخاب کنید به رنگ زمینه یا

اختصاص داده میشود و اگر کادر stroke در باال قرار گرفته باشد هر رنگی که از طریق پانل color انتخاب 

کنید به رنگ خط دور اختصاص داده خواهد شد.

اگر بخواهید رنگ بین fill و stroke را جا به جا کنید میتوانید از آیکون swap fill and stroke استفاده 

کنید.

بخش دیگر گزینه defult fill and stroke است که اگر بخواهید به رنگ های پیش فرض اولیه نرم افزار 

برگردید میتوانید روی این آیکون کلیک کنید.

با سه دکمه gradient ،color و none میتوانید مشخص کنید که کدام یک از این موارد به رنگ زمینه و 

یا stroke اختصاص پیدا کند.
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بخش دیگری که میتوانید از طریق آن رنگ مورد نظرتان را انتخاب کنید به این ترتیب است که روی هر 

کدام از کادرهایی که مربوط به fill و stroke است دو بار کلیک چپ کنید تا وارد تنظیمات آن شوید.

ساده ترین روش استفاده از آن این است که از حس بینایی خود کمک بگیرید و ابتدا ته مایه رنگ 

خودتان را از طریق کادر رنگی وسط مشخص کنید

سپس با توجه به رنگی که انتخاب کردید در داخل کادر بزرگ کلیک کنید و رنگ مورد نطر خودتان را از 

این قسمت انتخاب کنید.

در ارتباط با عالئمی که در کادر ظاهر شده 
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آیکون اخطار مثلث شکل بیانگر این است که رنگی را که انتخاب کردید خارج از محدوده چاپ است و 

اگر روی آن کلیک کنید 

خود نرم افزار نزدیکترین رنگی که به همان رنگ موجود است و میتواند نزدیک به رنگ چاپی باشد 

را برای شما تصحیح خواهد کرد. گزینه بعدی هم کار گزینه قبل را انجام میدهد ولی در ارتباط با وب 

است. میبینید که هر چه میزان رنگ را با اسالیدر تغییر دهید میزان درصد مدل های رنگی HSB و  

RGBو CMYK نیز تغییر میکند.بخش دیگری که وجود دارد متعلق به کد رنگی است که چون در دنیای 

کامپیوتر با رنگ های زیادی مواجه هستیم و نمیتوانیم برای هرکدام اسم اختصاص دهیم برنامه 

نویسان برای هر رنگ یک کد رنگی اختصاص داده اند بنابراین میتوانید با استفاده از کتابچه های 

راهنمای رنگ کد رنگ های خودتان را یا درصدهای CMYK آن را داشته باشید میتوانید کد را در این 

کادر تایپ کنید و به رنگ مورد نظرتان برسید.
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گزینه only web color که در حال حاضر تیک ندارد بیانگر این است که اگر طرحی که در حال طراحی ان 

هستید صرفا برای نمایش در محیط وب است میتوانید با انتخاب این گزینه طیف های رنگی خودتان را 

کم تر کنید.

با گزینه color swatches مشاهده میکنید که رنگ های مختلف با کدهای cmyk نمایش داده 

میشوند.

گاهی ممکن است بخواهید کدهای رنگی مشابهی را برای موضوعات مختلف خود استفاده کنید یک 

روش این است که کد مربوط به رنگ را برای همه کپی کنید.

 fill اما این کار برای زمانی که موضوعات ما زیاد است سخت است بنابراین رنگ را در کادر

تنظیم میکنیم و وارد پانل sehctaws میشویم اولین گزینه ای که از آن استفاده میکنیم گزینه                               

new swatch است
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که میتوانیم با کلیک روی آن رنگ انتخابی مان را به داخل پانل اضافه کنیم .

کادری برای ما باز میشود که در بخش اول آن درصدهای رنگی CMYK آن را در کادر name مشاهده 

میکنید و درصدهای دیگری هم در پایین کادر قرار دارد که میتوانید آنها را تغییردهید

میبیند که color type روی process color قرار دارد که این رنگی استاندارد است که معموال برای 

عکس ها استفاده میشود و اگر شما آن را انتخاب و گزینه global غیرفعال باشد و کادر را ok کنید 

این رنگ به پنل swatchs اضافه میشود اما در صورت تغییر رنگ مالحظه میکنید که موضوعات بدون 

انتخاب تغییر رنگ پیدا نمیکنند و برای تغییر رنگ دچار مشکل میشویم پس بهتر است که تیک 

گزینه global را بزنیم تا بتوانیم به راحتی رنک همه ی موضوعاتی که با این رنگ در سندمان موجود 

هستند را تغییر دهیم.
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عالمت سفید رنگی که در کنار رنگ اضافه شده به پانل مشاهده میکنید نشان دهنده این است که آن 

رنگ global است.

ساخت الگوی رنگی خاص )2(	 

گاهی برای طراحی لوگو احتیاج داریم که از رنگ های خاص استفاده کنیم که میتوانیم این رنگ ها را که 

 spot color به صورت swatches به صورت اختصاص در برخی کارها استفاده میکنیم میتوانیم در پانل

ذخیره کنیم بدین ترتیب که بعد از اینکه کد رنگی را وارد میکنیم و رنگ مورد نظر را در کادر fill مشاهده 

کنیم مشابه آموزش قبل روی پانل swatches کلیک میکنیم و بر روی گزینه new swatch کلیک 

میکنیم تا کادر تنظیمات باز شود، یک نام را به آن اختصاص میدهیم  و در قسمت color type گزینه 

spot color را انتخاب میکنیم و چون spot color یک رنگ global است گزینه global غیرفعال میشود
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بعد از اینکه تنظیمات را ok کنید مالحظه میکنید که رنگ شما در پانل swatches ذخیره میشود و در 

کنار آن یک مثلت سفید رنگ به همراه یک نقطه سیاه رنگ که در داخل آن ظاهر میشود قرار میگیرد.

دقت داشته باشید زمانی که فایلی که بری آن رنگ اختصاص میدهید را موقتا میبندید swatch آن 

 spot color برای شما پاک میشود اما با اجرای مجدد همان فایل در نرم افزار گزینه هایی که به صورت

یا global color ذخیره کردید دو باره برایتان فعال میشود.

چنانچه بخواهید این رنگ ها را در کارهای دیگر هم به عنوان swatch استفاده کنید باید آنها را ذخیره 

 save swatch library as AI شوید و گزینه swatches کنید. برای این کار میتوانید وارد بخش منوی

را کلیک کنید تا فایل به صورت فایل ایلوستریتوری ذخیره شود.
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در صورتی که بخواهیم این swatch ذخیره شده را                                                                         

بری فایل های دیگر استفاده کنید میتوانید مجددا                                                                                                                                            

بر روی منوی پانل کلیک کنید و از قسمت                                                                                                     

                                                                                                            other library زیرمجموعه open swatch library

را کلیک کنید و فایلی که ذخیره کرده بودید را                                                                                                               

open کنید.

بخش دیگری که میتوانید از طریق آن swatch را فراخوانی یا ذخیره کنید قسمت library یا کتابخانه 

پانل است که از قسمت other library میتوانید swatch ذخیره شده را فراخوانی کنید و همینطور برای 

ذخیره یک swatch میتوانید از گزینه save swatches استفاده کنید.

بخش دیگر پانل گزینه show list view میباشد که با آن میتوانید رنگ ها را به صورت لیست شده 

مشاهده کنید
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و اگر گزینه show thumbnail view را بزنید میتوانید رنگ ها را به صورت thumbnail مشاهده 

کنید.

 delete swatch در صورتی که بخواهید رنگی را حذف کنید میتوانید بعد از انتخاب آن روی دکمه

کلیک کنید
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گاهی نیاز داریم که یک گروه رنگ را بسازیم به این ترتیب که از طریق گزینه new color group گروه را 

میسازیم و رنگهایی که نمونه گیری کردیم را در آن گروه قرار میدهیم تا بهتر بتوانیم آنها را سازماندهی 

کنیم.

گزینه بعد swatch options است که با کلیک روی آن دوباره وارد swatch options میشوید و در 

pattern op- را انتخاب کرده باشیم و روی این دکمه کلیک کنیم وارد بخش pattern  صورتی که یک

tions میشویم که در آموزش های بعدی راجع به ویرایش و ایجاد پترن ها توضیحاتی خواهیم داد.

بخش بعدی show swatch kinds menu هست که شما میتوانید انواع حالت هایی که میتوانید 

swatch خودتان را نمایش دهید انتخاب کنید.
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دو گزینه دیگر گزینه هایی هستند که در صورتی که نرم افزار شما یک نرم افزار اورجینال باشد که 

سایت adobe از معتبر بودن آن اطمینان حاصل کند برای شما library هایی را که در سایتش قرار 

داده است را باز میکند و شما میتوانید از آن امکانات استفاده کنید.

گروه ها و کتابخانه های رنگی )3(	 

میخواهیم یک گروه رنگ را در پانل swatches بسازیم و با استفاده از این گروه رنگی شکل یک 

بستنی کیم را رنگ آمیزی کنیم
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برای اینکه این رنگ ها را در پانل swatch ذخیره کنیم میتوانیم ابتدا با گزینه new color group گروه 

رنگی خودمان را بسازیم 

گروه ما با عنوان ice cream در اینجا تشکیل شد و منتظر است که رنگ هایمان را در داخل آن قرار 

دهیم.

 fill یکی یکی آنها را انتخاب میکنیم و آن را از روی کادر selection برای انتقال رنگ ها با استفاده از ابزار

به داخل پانل به قسمت گروه ساخته شده drag میکنیم.
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فایل را ذخیره میکنیم تا با هر بار باز شدن آن گروه رنگی را که ساختیم داشته باشیم.

هم چنین طبق آموزش های قبل میتوانید برای اینکه از این گروه رنگی برای کار های دیگر استفاده کنید 

آن را از طریق گزینه save swatches در منوی پانل به صورت یک فایل AI ولی از نوع swatch ذخیره 

کنید و زمانی که خواستید آن را فراخوانی کنید میتوایند از فرمان other library در منوی پنل استفاده 

کنید.

بخش libraries یا کتابخانه رنگ در پانل swatch کاربرد زیادی دارد که میتوانید با استفاده از آن به 

انواع رنگ های مختلف، patterns و یا الگوها دسترسی پیدا کنید

هم چنین بخشی به نام skintones داریم که رنگ هایی که مربوط به رنگ پوست هستند در آن قرار 

داده شده است که برای طراحی چهره میتوانید از آنها استفاده کنید.
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بنابراین بسته به نوع طرحتان میتوانید از این کتابخانه ها استفاده کنید.

با استفاده از گزینه duplicate swatch در منوی پانل میتوانید از یک رنگ کپی بگیرید به این صورت 

که میتوانید رنگ مورد نظر ر انتخاب کنید و سپس با این گزینه یک کپی از آن تهیه کنید.

بخش دیگری که در منو برایتان کاربردی است قسمت های thumbnail view میباشد که با آنها 

میتوانید swatch خودتان را به صورت thumbnails کوچک ، متوسط و بزرگ نمایش دهید.

کار با پانل های رنگ )4(	 

برای باز کردن پانل color میتوانید از از طریق دکمه منو روی گزینه show option کلیک کنید.
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بخش دیگری که در منو قرار گرفته مودهای رنگی است که از اینجاهم میتوانید آن را تنظیم کنید.اگر 

grayscale را انتخاب کنید میتوانید با جا به جا کردن تنها لغزنده موجود در این حالت در یک طیف 

خاکستری از سفید خالص تا سیاه خالص قابل انتخاب است.

وقتی مود RGB را فعال میکنید سه لغزنده قرمز، سبز و آبی خواهید داشت.
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اگر مود HSB را فعال کنید سه لغزنده brightness ، saturation ، hue خواهید داشت.

گزینه بعد CMYK هست که چهار لغزنده مربوط به چهار رنگ yellow ،magenta ،cyan و black که 

مقادیر ۰تا1۰۰ درصد در اختیار شما قرار میدهد

بخش بعدی web safe RGB است که بهترین گزینه برای انتخاب رنگ قابل نمایش در صفحات وب 

میباشد که این کدهای رنگ بر مبنای 16 تعریف میشوند  و توسط سه لغزنده قرمز، سبز و آبی و 

تخصیص مقادیر 00 و ff قرار دارند.

279

https://maktabtv.com/category/illustrator/


فیلم هامشاهده فیلم هایی آموزش  ایلوستریتور

چنانچه بخواهید رنگ ساخته شده از پانل رنگ را در پانل swatches خودتان ذخیره کنید در حالی که 

آن رنگ در کادر fill  فعال شده میتوانید پانل swatch را باز کنید و بر روی دکمه new swatch کلیک 

کنید و به همان ترتیب که در آموزش های قبلی گقتیم رنگ را برای خود ذخیره کنید.

بخش بعدی در منوی پانل color گزینه invert است که با این گزینه میتوانید به رنگ های مکمل 

دست پیدا کنید.چنانچه این گزینه را انتخاب کنید رنگ مکمل رنگ آبجکتتان به شما داده خواهد شد

سه آیکونی که در پانل مشاهده میکنید.
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بیانگر این است که اگر رنگ fill برایتان فعال باشد روی آیکون اول کلیک کنید هیچ رنگی به آن 

اختصاص داده نمیشود. گزینه بعد رنگ مشکی را تعریف میکند.این حالت رنگ مشکی که سایر گزینه 

ها روی ۰% است و فقط رنگ مشکی روی 1۰۰% تنظیم شده است یک رنگ مشکی تک رنگ است که 

معموال برای متون استفاده میشود

یک رنگ مشکی registeration هم داریم که حاصل از مجموع چهار رنگ yellow ،magenta ،cyan و 

black با بیشترین میزان اشتراک یعنی مقدار 1۰۰% میباشد.
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رنگ سوم سفید است که به هر آبجکت انتخابی رنگ سفید اختصاص داده میشود 

عالوه بر پانل color پانل color guide هم هست که میتواند در انتخاب رنگ به شما کمک کند و در زیر 

پانل color قرار گرفته است.

این پانل برای ساختن طیف های سایه روشن از یک رنگ پایه در درجات مختلف روشنایی استفاده 

میکند.

میخواهیم خصوصیات طیف سایه روشن یک رنگ را از طریق این پانل تنظیم کنیم.

ابتدا رنگ مورد نظر را انتخاب میکنیم و وارد منوی color guide میشویم و قسمت                         

color guide option را انتخاب میکنیم
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در کادر تنظیمات آن مشاهده میکنید که step تعداد تقسیمات طیف رنگ یا تعداد ستونها را برایتان 

تعیین میکند و در بخش variation میتوانید میزان تغییرات مربوط که ترکیبات سایه و یا نور با رنگ 

مد نظر شما و یا تغییر میزان سردی و گرمی رنگ را در بردارد تنظیم کنید.

با فعال بودن گزینه show tints/shades میزان ترکیب رنگ با سایه را به شما نشان میدهد.

گزینه show warm/cool حالتی است که نمایش طیف های رنگ سرد و گرم را بر پایه رنگ مذکور 

مشخص میکند
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گزینه show vivid/muted میزان اشباع رنگ یا اختالط آن با رنگ خاکستری را تنظیم میکند حتی اگر 

موضوع یا آبجکت انتخاب نباشد میتوانید رنگ را با drag کردن درهر قسمت از آبجکت به آن اعمال 

کنید.

 هم چنین روی مثلث کوچک سیاه رنگ کلیک کنید وارد لیست بازشو شوید و هارمونی های دیگری را 

انتخاب کنید
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چنانچه گروه رنگ خودتان  در پانل color guide را بخواهید در پانل swatches ذخیره کنید و آن را 

نگه دارید تا در کارهای دیگر استفاده کنید میتوانید روی دکمه ای که در تصویر مشخص شده کلیک 

کنید

و سپس وارد پانل swatches شوید مشاهده میکنید که گروه رنگ در آن ذخیره شده است.

در صورتی که بخواهید این گروه را حذف کنید میتوانید میتوانید با یک کلیک کردن در پوشه ای که 

در کنار آن قرار گرفته است کلیه رنگ ها را به حالت انتخاب دربیاورید و بر روی دکمه کلیک کلیک 

کنید و اگر بخواهید رنگ ها را به صورت پراکنده انتخاب کنید میتوانید کلید ctrl را نگه دارید و با یک 

کلیک چپ رنگ های مورد نظر را انتخاب کنید و و بر روی آیکون delete swatch کلیک کنید تا حذف 

شوند.
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در صورتی که بخواهید از یک رنگ یا گروه رنگ کپی ایجاد کنید میتوانید از طریق نگه داشتن کلید alt و 

سپس drag کردن آن گروه رنگ یک کپی از آن ایجاد کنید.

 recolor art است. در کادر تنظیمات آن گزینه edit colors بخش color guide بخش دیگر در پانل

مانند preview عمل میکند که دقت داشته باشید که قبل اینکه این کادر را باز کنید موضوع خودتان را 

به حالت انتخاب دربیاورید تا با انتخاب recolor art هر تنظیمی که بر روی موضوع انتخابی خود انجام 

میدهید قابل مشاهده باشد.

در این کادر دو زبانه edit و assign قرارگرفته که با edit ابتدا گروه رنگی خودتان را ویرایش میکنید و با 

زبانه assign آن را آبجکت انتخابی خودتان اعمال میکنید. البته قسمت edit هم وقتی ویرایش انجام 

میدهید مشاهده میکنید که روی آبجکت اعمال میشود.
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در بخش color group میبینید که گروه رنگ های ساخته شده در اینجا قرار گرفته است.

با کلیک بر روی آیکون قطره چکان رنگ هایی که از قسمت انتخابی آرت بردتان هست را به داخل 

قسمت recolor artwork بیاورید و ویرایش کنید.در کادر کنار آن میتوانید نامی برای گروه رنگ خودتان 

اختصاص دهید.

287

https://maktabtv.com/category/illustrator/


فیلم هامشاهده فیلم هایی آموزش  ایلوستریتور

دایره ای که در قسمت edit قرار گرفته بخشی هست که میتوانید رنگ یا رنگهای خودتان را انتخاب 

کنید که سه حالت داریم

در بخش harmony rules به انواع گروه های رنگی بر اساس رنگ اصلی انتخابی دسترسی پیدا میکنیم
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همچنین میتوانید با انتخاب طیف های رنگی از منوی پایین کادر مدل رنگی آنها را انتخاب کنید.

همچنین میتوانید در این کادر به کتابخانه رنگ هم دسترسی پیدا کنید.
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در نهایت گروه رنگی انتخاب شده را با کلیک روی دکمه new color group ذخیره کنید.

بخش دیگری که دسترسی شما را به رنگهای زمینه و خط دور آسان میکند بخشی است در نوار کنترل که 

چندین بار از آن استفاده کردیم نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که اگر روی فلش کوچک آن 

کلیک کنیم پانل swatch باز میشود
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اما اگر کلید shift را نگه دارید و بر روی آن کلیک کنید پانل color برایتان باز میشود.

کار با ابزار قطره چکان)5(	 

گاهی خصوصیات خط دور یا رنگ زمینه یک آبجکت را با صرف وقتی قابل توجه تنظیم کردیم و 

میخواهیم روی چند موضوع دیگر در سند هم آن را اعمال کنیم در این صورت کافی است که ترسیمه 

های مد نظرمان را انتخاب کنیم و از طریق ابزار eyedropper یا قطره چکان که در پنل ابزار موجود است 

روی آبجکت الگو کلیک کنیم
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ابزار قطره چکان عالوه بر رنگ توانایی انتخاب و اعمال هم زمان خصوصیات دیگری هم چون ضخامت و 

شکل خط دور، شفافیت، رنگ ، نوع و اندازه فونت کاراکترهای متنی را دارد.

 raster sample size آن شوید در این کادر بخش options با دو بار کلیک روی ابزار میتوانید وارد بخش

چگونگی الگوبرداری رنگ از پیکسل ها را تعیین میکند.

در بخش eyedropper picks up میتوانید ویژگی های مربوط به موضوع ثانویه یعنی 

موضوعاتی که انتخاب است و میخواهید الگو را به آن منتقل کنید مشخص میکند.                                                  

و در بخش eyedropper applies ویژگی های مربوط به موضوع اولیه را در دسترس دارید.در هنگام 

استفاده از قطره چکان اگر کلید alt را نگه دارید حالت نمونه برداری به صورت معکوس اتفاق                                                                                                          

می افتد.
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 	)6( gradient ساخت شیب رنگ یا

روش دیگر برای رنگ آمیزی موضوعات یا خط دور موضوعات شیب رنگ یا gradient میباشد 

عالوه بر شیب رنگ های پیش ساخته نرم افزار میتوانید از پنل gradient و به کارگیری دو یا 

چندین رنگ دلخواه با درصد شفافیت های متفاوت شیب رنگ های مورد نیازتان را بسازید. 

این سیب رنگ ها میتوانند به صورت شعاعی یا radial یا خطی یا liner ساخته شوند .                                                                  

هم چنین میتوانید شیب رنگ های ساخته شده را برای استفاده های بعدی به نمونه های موجود در 

swatches خودتان اضافه کنید.

برای اینکه از شیب رنگ های پیش فرض برای کارتان استفاده کنید میتوانید به پانل swatches مراجعه 

کنید و وارد بخش کتابخانه ها شوید و از قسمت gradient بسته به نوع کارتان یکی از آنها را انتخاب 

کنید.

اگر بخواهید این شیب رنگ ها را ویرایش کنید میتوانید به پانل gradient مراجعه کنید.
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درآن میتوانید الگوی شیب رنگ خودتان را انتخاب کنید

اگر از شیب رنگ های داخل کتابخانه رنگ استفاده نکرده باشید میتوانید ابتدا این الگوها را فعال کنید 

سپس الگوی رنگی خودتان را ویرایش کنید.

در صورتی که الگویی حالت شطرنجی داشته باشد نشان دهنده ی شفافیت الگو است یعنی اگر آن را 

برای کاری استفاده کنید و زیر آن قسمت یک الیه یا یک آبجکت دیگر وجود داشته باشد به دلیل اینکه 

در آن قسمت شطرنجی کمی شفافیت وجود دارد میتوانید شکل زیری را از داخل آن مشاهده کنید.
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در رابطه با خط دور سه آیکون وجود دارد

اولین گزینه که در حال حاضر فعال است شیب رنگ را به درون خط دور موضوعتان اعمال میکند با 

دومین گزینه شیب رنگ در طول خط دور موضوع اعمال میشود و سومین گزینه اعمال شیب رنگ در 

عرض خط دور  موضوعات است.

هم چنین بسته به اینکه چه زاویه ای را برای شیب رنگتان نیاز داشته باشید میتوانید از آن را از کادر 

زیر تنظیم کنید
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هنگامی که نوع شیب رنگتان را از نوع شعاعی انتخاب میکنید فیلدی برای شما فعال میشود که با 

استفاده از آن میتوانید مشخص کنید که نسبت طول و عرض دایره چقدر باشد.

نکته دیگر اینکه اگر نشانگر موس را در کنار هر کدام از اسالیدرها ببرید مشاهده میکنید که یک عالمت 

مثبت در کنار آن وجود دارد که اگر یک کلیک انجام دهید یک اسالیدر دیگر را میتوانید اضافه کنید.
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برای حذف هر اسالیدر میتوانید روی آن کلیک کنید و آیکون سطل آشغال را انتخاب کنید و یا روش 

دیگر اینکه اسالیدر را با کلیک سمت چپ موس به بیرون drag کنید.

با ابزار gradient میتوانید به تنظیمات شیب رنگ دسترسی پیدا کنید با انتخاب موضوع مورد نظر و 

فعال کردن آن نواری ظاهر میشود که شیب های رنگی شما در آن فعال است و میتوانید روی هرکدام 

از آنها دو بار کلیک چپ کنید و آن را ویرایش کنید و هم چنین میتوانید نوار را جا به جا کنید و یا 

بچرخانید.

هم چنین در صورتی که ابزار gradient فعال باشد میتوانید خودتان هم با drag کردن میتوانید شیب 

رنگ را ترسیم کنید.
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 	)1( gradient mesh ساخت

برای ایجاد gradient mesh به دو صورت میتوانیم عمل کنیم.Mesh بندی منظم:بعد از انتخاب آبجکت 

مورد نظر از طریق منوی object فرمان create gradient mesh را اجرا کنید.

بعد از انتخاب آن یک کادر باز میشود که در آن میتوانید تعداد سطر و ستون هایی که میخواهید با 

خطوط و گره های mesh برایتان ایجاد شود را مشخص کنید.

برای ویرایش خطوط شبکه بندی mesh میتوانید با استفاده از ابزار direct selection روی نقطه هایی 

که میخواهید رنگ آمیزی کنید کلیک کنید.
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Mesh بندی نا منظم:

ابزار mesh در نوار ابزار موجود میباشد که میتوانید آن را فعال کنید و در حالی که شکلتان انتخاب 

هست میتوانید روی بخشهای مختلف کلیک کنید.

بسته به نوع مشی که میخواهیم ایجاد کنیم خطوط عمودی و افقی را میتوانیم با یک کلیک کردن 

مشخص کنیم.

باز هم با استفاده از ابزار direct selection میتوانید با انتخاب نقاط  رنگ آمیزی را انجام دهید.اگر 

 alt قصد داشته باشید برخی نقاط مش را حذف کنید میتوانید با ابزار مش با در حین نگه داشتن کلید

روی نقاط یا خط هایی که ترسیم شده در کنار آیکون ابزار یک عالمت منفی ظاهر میشود که با یک کلیک 

کردن میتوانید حذف را انجام دهید.
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 expand را به شکلی اعمال میکنیم با استفاده از فرمان gradient توجه داشته باشید زمانی که یک رنگ

که درقبل هم توضیح دادیم میتوانید موضوعاتتان را به جزئیات آن ها تقسیم کنید.

 	)2( blend کار با مدل های

Blend به معنای آمیختگی فرایندی است که طی آن حداقل دو موضوع با هم ترکیب میشوند و مدلی را 

به وجود می آورند که تلفیقی از آنهاست.

Blend از موضوعی به موضوع دیگر یا از رنگی به رنگ دیگر رسیدن هست.برای مثال سه شکل به این 

صورت رسم میکنیم و یا ابزار selection آن ها را باهم انتخاب میکنیم.

دو روش برای bland کردن وجود دارد یکی اینکه از منوی object از زیر مجموعه فرمان blend قسمت 

make را انتخاب میکنیم.
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در روش دیگر نیازی به انتخاب موضوعات نیست و میتوانید ابزار blend را از نوار ابزار فعال کنیدبعد از 

فعال کردن روی شکل یا لبه های آن میتوانید کلیک کنید باید توجه داشته باشید که بسته به اینکه 

کجای شکل کلیک کنید نحوه blend شدن متفاوت خواهد بود.بعد از اینکه روی شکل اول کلیک کردید 

به ترتیب روی اشکال دیگر هم کلیک کنید تا blend انجام شود.

برای استفاده از ابزار blend بهتر است که اشکال یا موضوعات خط دور نداشته باشند چون برای خط 

دور هم حالت bland تعریف میشود و ترکیب خط دور و رنگ زمینه جالب نیست.برای اینکه blend را 

نسبت به گوشه ها انجام دهیم روی شکل اول از یک گوشه شروع میکنیم و در شکل بعد هم روی یک 

گوشه کلیک میکنیم.
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اگر قصد داشته باشید طرح blend را ویرایش کنید میتوانید با استفاده از ابزار direct selection روی 

اولین موضوع و آخرین موضوع که کشیدید ویرایش را انجام دهید.

 	)3( blend تنظیمات مدل

دو راه برای ورود به تنظیمات blend وجود دارد:

 spacing ابزار را باز کنیم از قسمت option دو بار کلیک انجام دهیم و blend  یکی اینکه بر روی ابزار

میتوانیم نوع blend را مشخص کنیم به این ترتیب که اگر smooth color فعال باشد به شما اجازه 

میدهد که حالت blending را با یک طیف نرم رنگی ایجاد کنید
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با گزینه specified steps میتوانید تعداد گام های میان موضوعات اولیه و ثانویه را تعیین کنید که 

میتوانید تعداد گاه های تکرار را در فیلد تایپی آن مشخص کنید.

با حالت specified distance میتوانید فاصله های مشخص را تعریف کنید.
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 blend هم ترازی موضوعات اولیه و گام های مدل orientation هم چنین میتوانید با انتخاب دو گزینه

را با صفحه و مسیرمشخص کنید.

روش دیگر که میتوانید وارد blend options شوید این است که ابزار blend را انتخاب کنید و در حین 

نگه داشتن کلید alt روی شکل اول کلیک چپ کنید.روش دیگر دسترسی به option از طریق منوی   

 blend است که قبل آن حتما باید شکل ها انتخاب شوند.در این منو از زیرمجموعه فرمان object

میتوانید گزینه blend options را انتخاب کنید.

میخواهیم با این مدل یک شکل جدید را ایجاد کنیم ، ابزار rotate را که برای چرخش موضوعات 

استفاده میشود فعال میکنیم روی قسمتی که میخواهیم نقطه مرکز قرار دهیم
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 ضمن گرفتن کلید alt یک کلیک انجام میدهیم تا آپشن باز شود و زاویه را تعیین میکنیم در ادامه بر 

روی دکمه copy کلیک میکنیم چون میخواهیم از شکل انتخابی ما یک کپی ایجاد شود.

میتوانیم برای تکرار آخرین حرکتمان در نرم افزار از کلیدهای ترکیبی ctrl+D استفاده کنیم که با اینکار 

شکل ما به این صورت خواهد شد.

نکته دیگر در مورد فرمان یا ابزار blend این است که کاربر این امکان را دارد که مسیر blend را تغییر 

دهد.یک مسیر منحنی دیگر ترسیم میکنیم و برای اینکه بتوانیم مسیر این مدل blend شده خودمان را 

به حالت منحنی تبدیل کنیم بایستی هر دو شکلمان را انتخاب کنیم .
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سپس در منوی object از زیرمجموعه blend فرمان replace spine را انتخاب کنیم

با فرمان reverse spine که در زیرمنوی blend واقع شده میتوانید جای موضوعات اول و آخر را روی 

مسیر تعویض کنید
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و با استفاده از فرمان reverse front to back میتوانید ترتیب موضوعات انتخاب شده خودتان را تغییر 

دهید.

استفاده از ابزارهای نوشتن متن )4(	 

با کلیک روی ابزار type در نوار ابزار میتوانید به مجموعه ابزارهای تایپ در این بخش دسترسی پیدا 

کنید.در این مجموعه سه ابزار برای تایپ افقی، سه ابزار برای تایپ عمودی و ابزار آخر مخصوص کار با 

قلم نوری و صفحات لمسی هست.
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گزینه type tool حالت عادی تایپ در نرم افزار ایلوستریتور است که با استفاده از آن میتوانیم از 

طریق تنظیماتی که در نوار کنترل قرار گرفته جهت تایپ را از چپ به راست و یا از راست به چپ 

تنظیم کنیم.

وقتی با گزینه area type tool در یک محدوده تایپ کنید مکان نمای شما در سمت چپ شروع میکند 

به چشمک زدن و تایپ شما از سمت چپ انجام خواهد شد.

با گزینه type on a path tool میتوانید روی یک مسیر برداری عمل تایپ را انجام دهید با این تفاوت 

که بصورت پیش فرض از چپ به راست انجام خواهد شد.

 vertical area type tool میتوانید متن را در حالت عمودی تایپ کنید و با vertical type tool با

میتوانید متن خود را در یک مسیر برداری و یا درون یک محدوده به صورت عمودی تایپ کنید.

با   vertical type on a path tool میتوانید روی یک مسیر برداری به صورت عمودی  تایپ را انجام 

دهید.

ابزار type tool را فعال میکنیم و با یک کلیک در صفحه تایپ نقطه ای را آغاز میکنیم مشاهده 

میکنید که هر چه تایپ را ادامه میدهیم تا زمانی که کلید enter را نزدیم به سطر بعد منتقل 

نمیشود.

متن را انتخاب میکنیم و سپس از بخشی در نوار کنترل وجود دارد میتوانیم نوع قلم یا فونت هم 

چنین نوع سبک قلم و سایز فونت 

و یا قلم را تنظیم کنیم.
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برای اینکه بتوانبم متن را جا به جا کنیم از ابزار selection استفاده میکنیم و برای اینکه بتوانیم 

دوباره وارد حالت ویرایش متن شویم میتوانیم با فعال کردن ابزار تایپ روی همان کادر تایپی از 

همانجایی که میخواهیم دوباره تایپ کنیم کلیک کنیم تایپ را انجام دهیم هم چنین در صورتی که 

بخواهید قسمتی از متن را حذف کنید میتوانید آن قسمت را با drag کردن انتخاب کنید و سپس 

دکمه delete صفحه کلید را فشار دهید.                                                                                .                                     

گاهی قصد داریم یک پاراگراف را تایپ کنیم دراین حالت برای اینکه متن ما ویژگی یک پاراگراف را داشته 

باشد نباید برای رفتن به خط بعد کلید enter بخورد چون با این کار در واقع پاراگراف جدیدی تعریف می 

شود.برای تایپ معمولی میتوانیم با drag کردن محدوده تایپمان را مشخص کنیم و تایپ را شروع کنیم.
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که به این حالت تایپ پاراگرافی گفته میشود.برای استفاده از گزینه area type tool بایستی ابتدا 

محدوده برداری خودتان را ترسیم کنید و بعد آن را فعال کنید و روی مسیر برداری یک کلیک کنید و 

تایپ را انجام دهید.

مربع قرمزی که در آن عالمت مثبت قرار گرفته بیانگر این است که متن ما بیشتر از اندازه کادر است 

یعنی متن هنوز ادامه دارد و بایستی با کلیک کردن بر روی مربع قرمز رنگ سرریز آن را به کادر دیگری 

منتقل کنیم.برای تایپ روی یک مسیر بسته یا باز میتوانید از ابزار type on a path استفاده کنید

برای vertical type tool هم میتوانید با انتخاب کردن آن هم به صورت نفطه ای تایپ کنید و هم  در 

محدوده ای که خودتان تعیین میکنید.
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گزینه بعد تایپ عمودی درون محدوده است.

برای تایپ روی یک مسیر به صورت عمودی هم از vertical type on a path tool استفاده میکنیم.
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با استفاده از touch type tool میتوانیم از داخل یک متن کاراکترها را جدا کنیم.

ویرایش متون)5(	 

قبل از ویرایش متون باید آنها را انتخاب کنیم.

اولین روش انتخاب این است که زمانی که ابزار تایپ فعال است با استفاده از کلید سمت چپ موس با 

drag کردن بخشی از متن را که میخواهیم ویرایش کنیم را انتخاب کنیم.

روش دیگر انتخاب از طریق ابزار selection است که با آن با دو بار کلیک کردن بر روی کادر متنی مکان 

نما روی متن ظاهر میشود و با دو بار کلیک کردن در متن یک کلمه انتخاب میشود  هم چنین با سه بار 

کلیک پشت سر هم کل متن انتخاب میشود.

برای انتخاب متن از وسط میتوانیم کلید shift را نگه داریم و با کلیدهای جهت نمای صفحه کلید آن 

بخش از متن را انتخاب کنید.هم چنین میتوانید با کلیک کردن روی متن و با استفاده از کلیدهای 

ترکیبی ctrl+A کل متن را به حالت انتخاب دربیاورید. با انتخاب متون میتوانید آنها را با گزینه هایی که 

در نوار کنترل قرار گرفته اند ویرایش کنید.
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کار با پانل های پاراگراف )6(	 

در پانل character در اولین بخش آن شما میتوانید نوع قلم و فونت خودتان را انتخاب کنید.

بخش بعدی font style است که چندین سبک دارد و بسته به اینکه چه حالتی برای متون شما مناسب 

هست میتوانید آن را انتخاب کنید.

در بخش بعدی روی هر قسمت اگر موس را نگه دارید توضیحات مربوط به آن درج شده و میتوانید 

مطابق نیاز خود از آنها استفاده کنید.

بخش بعدی مربوط  زبان هست که مطابق با زبان متن انتخاب میشود.
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گزینه set the anti-aliasing method اجازه میدهد که پیکسل های لبه متن با پس زمینه خودش 

آمیخته شود و به این ترتیب متن صیقل پیدا کند.

در پانل paragraph با سه گزینه اول میتوانید متن خودتان را به سمت چپ، راست و مرکز تراز بندی 

کنید و هم چنین چهار گزینه بعد متن انتخاب شده شما را به بهترین حالت ممکن تراز بندی میکند.

با گزینه left indent میتوانید برای پاراگراف انتخابی خودتان تو رفتگی از سمت چپ تعریف کنید.

گزینه right indent هم به همین صورت است با این تفاوت که تو رفتگی را از سمت راست تعریف 

میکند.با گزینه first-line left indent میتوانید برای اولین خط پاراگراف انتخابی خودتان تو رفتگی 

تعریف کنید.
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گزینه های بعدی space before and after paragraph میباشند که فاصله بین پاراگراف در حال 

ویرایش را تا پاراگراف قبلی و بعدی تنظیم میکنند.
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گزینه hyphenate که فعال است به این معنی است که اگر شما کلمه ی می باشد را در نظر بگیرید در 

این کلمه بین حروف “ی” و “ب” ار فاصله مجازی کمک گرفته شده است.

حرکت و جا به جایی اشیا )1(	 

هنگام حرکت موضوعات اگر کلید shift را نگه دارید موضوع شما در زوایای که مضربی از 45 درجه 

هستند جا به جا میشوند. اگر هنگام حرکت کلید alt را نگه داریم میتوانیم از شکل یا موضوع خودمان 

یک کپی ایجاد کنیم.با استفاده از کلیدهای جهت نمای صفحه کلید هم میتوانید موضوعات خود را 

با پرش های کوچک حرکت دهید به این صورت که موضوع را انتخاب میکنیم و از کلیدها استفاده 

میکنیم. هم چنین اگر حین حرکت کلید shift را نگه دارید این پرش ها با اندازه بیشتری انجام 

میشود و اما اگر کلید alt را نگه دارید میبینید که به ازای هر دفعه حرکت اشکال یا موضوعات کپی 

میشوند.

از آنجایی که نرم افزار ایالستریتور یک نرم افزار برداری است باید موضوعات انتخاب شده را به صورت 

دقیق تری ویرایش کنیم برای تغییر موقعیت دقیق موضوعات دو بار روی ابزار selection کلیک 

میکنیم و وارد کادر move میشویم.
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با دو فیلد اول شما میتوانید موضوعات انتخابی خودتان را در راستای افقی و عمودی تنظیم کنید جهت 

حرکت موضوع شما طبق مختصات دستگاه دکارتی میباشد.

در کادر distance میتوانید فاصله حرکت موضوع را مشخص کنید که مطابق با بخش position تنظیم 

میشود.

در بخش angel میتوانید زاویه حرکن موضوع را مشخص کنید.در بخش options چون اینجا شکلی 

نداریم که زمینه آن الگو یا pattern داشته باشد گزینه ها غیرفعال اند اما اگر فعال باشند 

میتوانید با استفاده از این دو گزینه عالوه بر موضوعات الگوهای اشاره شده را هم برای حرکت دادن 

معرفی کنید.فرمان move در منوی object در زیرمنوی transform هم وجود دارد.

چرخش اشیاء )2(	 

وقتی تصویر یا موضوع را انتخاب میکنیم در اطراف آن یک کادر مستطیلی یا مربعی ترسیم میشود که 

به آن باندینگ باکس گفته میشود اگر در همین حالت مکتن نما را به بیرون و در یکی از گوشه ها ببریم 

میبیند که نشانگر موس تبدیل به یک فلش دو سر خمیده میشود که با این شرایط میتوانیم کلیک 

کنیم و بکشیم تا موضوعات بچرخند
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به این حالت چرخش دست آزاد میگویند.برای چرخش دقیق از دستور rotate استفاده میشود

زمانی که ابزار rotate را روی موضوعات خودتان فعال میکنید به طور پیش فرض  نقطه مرجع در مرکز 

موضوع قرار میگیرد.

هم زمان با انتقال نقطه مرجع برای اینکه آپشن و یا بخش تنظیمات ابزار هم باز شود میتوانید بعد از 

drag نقطه مرجع، کلید alt را نگه دارید و یک کلیک چپ انجام دهید.
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دقت داشته باشید که هم زمان با چرخش موضوع کادر دور آن هم دوران پیدا میکند در صورتی که 

 reset بخواهید کادر به حالت اولیه باز گردد بدون اینکه چرخش موضوع تغییر کند میتوانید از فرمان

bounding box که در زیر منوی transform قرار دارد استفاده کنید. و هم چنین میتوانید روی موضوع 

کلیک راست کنید و از منوی باز شده روی فرمان reset bounding box کلیک کنید.

قرینه سازی اشیاء )3(	 

برای قرینه سازی دست موضوعات اول باید آنها را انتخاب کنید روی یکی از نقاط گوشه یا لبه            

bounding box را با مکان نما بگیرید و از کادر خارج شوید.

روش دیگر قرینه سازی از طریق ابزار reflect است که در نوار ابزار در زیر مجموعه ابزار rotate گرفته 

است
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بعد از انتخاب این ابزار برای اینکه بتوانیم خط فرضی انعکاس را برای موضوع مشخص کنیم باید ابتدا 

یک نقطه را در هر جایی که میخواهیم خط فرضی شروع شود کلیک کنیم کلیک بعد را هم در نقطه 

دیگر انجام میدهیم و به این ترتیب خط فرضی تعیین میشود اما قابل مشاهده نیست.

 object شویم و هم میتوانیم در منوی reflect برای قرینه سازی دقیق هم میتوانیم وارد تنظیمات ابزار

از زیرمجموعه transform فرمان reflect را انتخاب کنیم.
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چنانچه قصد داشته باشید نقطه مرجع در مرکز نباشد باید در نقطه ای که میخواهیم نقطه مرجع قرار 

گیرد کلید alt را نگه داریم و یک کلیک چپ انجام دهیم تا کادر آپشن باز شود.

در این کادر میتوانید قرینه سازی را نسبت به محور عمودی و افقی انجام دهید هم چنین اگر 

میخواهید محوری را با زاویه سفارشی با عنوان خط فرضی reflect در نظر بگیرید میتوانید مقدار زاویه را 

در فیلد angle وارد کنید و یا روی دایره کلیک کنید و زاویه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

مقیاس گذاری اشیاء )4(	 

مقیاس گذاری همان کوچک یا بزرگ کردن موضوعات است که برای اینکار با دست آزاد باید شکل را به 

حالت انتخاب دربیاوریم و با بردن نشانگر موس روی لبه ها یا گوشه های کادر شکل را کوچک و بزرگ 

کنید.
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در این روش اگر هنگام کشیدن کادر کلید shift را نگه دارید نسبت ابعادی شکل رعایت میشود.

روش دیگر برای مقیاس گذاری استفاده از دستور scale هست که هم میتوانید از منوی object در زیر 

مجموعه transform آن را فعال کنید و هم ابزار آن را از نوار ابزار انتخاب کنید.

برای اجرای دقیق scale میتوانید با دو بار کلیک بر روی ابزار وارد بخش تنظیمات آن شوید.

اگر نسبتی را بر حسب درصد درون این فیلد وارد کنید موضوعات انتخاب شده در تمام راستا بزرگ یا 

کوچک میشوند .

در صورتی که بخواهید موضوع را تنها در راستای عمودی و یا افقی تغییر دهید میتوانید گزینه                  

non uniform را انتخاب کنید و هر کدام از گزینه های horizontal و vertical را تنظیم کنید.بخش    

options را مشاهده میکنید.
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با فعال کردن گزینه scale corners از نرم افزار میخواهید که تغییر اندازه ها در گوشه های شکل هم 

اعمال شود.و با فعال کردن گزینه scale strokes & effects میبینید که متناسب با بزرگ شدن شکل 

ضخامت خط دور هم تغییر خواهد کرد.

کج کردن اشیاء )5(	 

برای کج کردن موضوعات شما میتوانید از دو روش استفاده کنید.

یکی استفاده از فرمان shear است که در زیرمجموعه فرمان transform در منوی object واقع شده 

است.دیگری استفاده از ابزار shear است که در زیرمجموعه ابزار scale قرار گرفته است.وقتی ابزار فعال 

میشود نقطه مرجع در مرکز شکل قرار میگیرد و حالت متمایل شدن نسبت به نقطه مرجع انجام میشود 

در صورتی که بخواهید شکل نسبت به نقطه مورد نظر شما متمایل شود میتوانید نقطه مرجع را آنجا قرار 

دهید.

در تنظیمات shear با فیلد shear angle میتوانید زاویه تمایل موضوعات انتخاب شده را مشخص کنید.

در بخش axis میتوانید مشخص کنید که تمایل موضوع در راستای افقی انجام شود یا در راستای عمودی.

اگر در فیلد angle زاویه ای را به دلخواه خودتان وارد کنید میبینید که راستای عمودی و افقی غیر فعال 

میشوند
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تغییر شکل اشیاء )6(	 

با استفاده از ابزار free transform که در نوار ابزار موجود است میتوانید کلیه ی فرامین تغییر شکل 

را به یکباره برای موضوع انتخابی خودتان تعریف کنید. زمانی که ابزار را فعال میکنید یک منوی چهار 

گزینه ای باز میشود

چنانچه اولین گزینه فعال باشد باعث میشود که نسبت طول و عرض شکل در طول تغییر حفظ شود

با گزینه perspective distort میتوانید یکی از نقاط  گوشه ای را با موس بگیرید و سپس آن را برای 

بردن به نمای drag ،perspective کنید.
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با free distort میتوانید نقاط گوشه ای را بگیرید و با استفاده از موس در جهت دلخواه drag کنید 

و شکل را کج کنید.برای تغییر شکل های دقیق میتوانید از پنل transform که در نوار کنترل موجود 

است استفاده کنید.هم چنین میتوانید آن را از منوی window فعال کنید.

در پنل میتوانید در قسمت x و y مختصات نقطه مرجع خودتان را مشخص کنید.هم چنین اگر روی 

هر کدام از آن مربع های کوچک کلیک کنید میتوانید مکان نقطه مرجع را مشخص کنید دقت داشته 

باشید که موضوع حتما باید انتخاب باشد.
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 constrain در بخش بعدی میتوانید اندازه طول و عرض شکل خودتان را مشخص کنید و اگر آیکون

فعال باشد هر کدام از مقادیر w یا H را تغییر دهید مقدار دیگر هم متناسب با آن تغییر میکند.در 

بخش rotate میتوانید زاویه چرخش شکل را تعیین کنید و در قسمت shear میتوانید میزان کج کردن 

شکل را مشخص کنید.در صورتی که یک مستطیل ترسیم کنیم مشاهده میکنید که بخش دیگری هم 

در پنل فعال میشود که میتوانید با آن طول و عرض مستطیل و زاویه چرخش آن و همینطور مدل گوشه 

های آن را تعیین کنید.

تغییر شکل ترکیبی )1(	 

به کمک دستور transform each میتوانید چند شی مختلف را هم زمان و به یک باره ولی با توجه 

به نقطه مرجع مستقل خودشان تغییر شکل دهیم.برای استفاده از این دستور ابتدا باید شکل را 

انتخاب کنیم
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با فعال کردن این فرمان کادر مربوط به آن باز میشود 

در کادر scale فیلدهای horizontial و vertical مقیاس گذاری و یا تغییر اندازه شکل شما را در راستای 

محورهای افقی و عمودی امکان پذیر میکند.اگر قصد جا به جایی شکل در راستای محور عمودی و افقی 

را هم داشته باشید میتوانید گزینه move را هم تنظیم کنید.

در بخش rotate میتوانید زاویه چرخش موضوع خودتان را تعیین کنید.

در بخش options وقتی گزینه transform objects فعال است میتوانید موضوع انتخابی را تغییر 

دهید.با Transform patterns میتوانید در صورتی که زمینه موضوع انتخابی با یک pattern یا الگو 

رنگ آمیزی شده باشد از نرم افزار بخواهید که تغییر شکل ها برای الگوها هم تعریف شود.
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اگر scale strokes & effects فعال باشد در صورتی که موضوع شما حاوی stroke و effect باشد 

همزمان با تغییر شکل موضوع خط دور و افکتهای آن هم تغییر میکند.

فعال بودن گزینه scale corners باعث میشود که تغییر شکل ها بر روی گوشه های موضوع انتخابی 

هم تاثیر بگذارد.گزینه های reflect X و reflect Y باعث قرینه سازی موضوعات انتخاب شده در راستای 

افقی و عمودی میشوند.

هر بار که گزینه random را فعال و غیر فعال میکنید موضوعات شما به نوع متفاوتی تغییر شکل 

میدهند.در کادر آخر میتوانید مکان نقطه مرجع موضوع خودتان را مشخص کنید.

تغییر ضخامت اشیاء )2(	 

برای این کار از width tool استفاده میکنیم که در نوار ابزار قرار دارد

با استفاده از این مجموعه ابزار که به آنها liquify گفته میشود میتوانید افکت های زیبایی را بر روی 

موضوعات انتخابی خودتان اعمال کنید.

برای استفاده از width tool حتما باید موضوع دارای خط دور باشد. برای کار با این ابزار میتوانید روی آن 

قسمت از مسیر موضوع خودتان که میخواهید ضخامت آن را تغییر دهید کلیک کنید و به سمت عمود 

برمسیر بکشید
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با نگه داشتن کلید shift حین کشیدن باعث میود که سایر نقاط کنترلی هم تحت تاثیر قرار گیرند.

میخواهیم با این ابزار یک برگ ترسیم کنیم به این صورت که با استفاده از ابزار line segment یک 

خط مستقیم ترسیم میکنیم و سپس با فعال کردن width tool یک نقطه را در مرکز خط ترسیم شده 

انتخاب میکنیم و آن را به سمت بیرون میکشیم تا شکل برگ ایجاد شود.

ex-  برای اینکه موضوع را از حالت خط خارج کنیم باید آن را انتخاب کنیم سپس از منوی آبجکت فرمان

pand appearance را اجرا کنید.

 line segment قصد داریم یک پروفایل جدید را برای خطوط دور موضوعات تعریف کنیم با استفاده از

tool و width tool شکل زیر را ترسیم کردیم
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در حالی که موضوع انتخاب است به پانل stroke میرویم و در قسمت مربوط به پروفایل ها در حالی که 

پروفایل انتخاب است میتوانید بر روی آیکون add to profile کلیک کنید و آن را به لیست پروفایلهای 

پیش فرض نرم افزار اضافه کنید.

 	)3( warp کار با ابزار

با این ابزار میتوانیم مسیرها را پیچ و تاب دهیم و به این وسیله شکل آنها را آشفته کنیم برای استفاده 

از این ابزار ابید در ابتدا موضوع مورد نظرمان را انتخاب کنیم.
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برای اینکه از این مجموعه ابزارها بتوانید برای متون خودتان استفاده کنید باید آنها را به outline یا 

مسیر تبدیل کنید میتوانیم ابزار warp را روی بخشهایی که میخواهیم آن را پیچ و تاب دهیم میکشیم

در صورتی که بخواهید شکل ابزار را تغییر دهید میتوانید با نگه داشتن کلید alt شکل آن را تغییر 

دهید. با دو بار کلیک چپ بر روی ابزار میتوانید وارد تنظیمات آن شوید

در فیلدهای width و height میتوانید پهنا و ارتفاع ابزار را تنظیم کنید.

در قسمت angle میتوانید میزان چرخش ابزار را تنظیم کنید.

در فیلد intensity میتوانید شدت عملکرد ابزار را کنترل کنید.

گزینه use pressure pen مواقعی فعال است که کامپیوتر شما مجهز به قلم الکترونیکی باشد.
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در بخش بعد گزینه detail مشخص کننده جزئیات بخش ویرایش شده است.                                                                                                                                             

هر چه مقدار simplify را بیشتر کنیم بخش ویرایش شده شکل ساده تری را پیدا میکند.                          

اگر گزینه show brush size فعال باشد اندازه ابزار را هنگام کار با آن میبینیم.

 	)4( twirl کار با ابزار

با این ابزار میتوانید برای بخشی از مسیر و یا موضوع انتخابی خود چرخش و پیچش 

تعریف کنید.هنگامی که ابزار را فعال میکنید مشاهده میکنید که شکل ابزار مشابه 

ابزار warp است و برای تغییر اندازه متناسب آن میتوانید کلید shift و alt را نگه دارید.                                                              

برای ایجاد پیچش باید ابزار را در جایی از مسیر کلیک کنیم.

میتوانیم دو بار کلیک روی ابزار انجام دهیم تا وارد کادر تنظیمات شویم.
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همانطور که مشاهده میکنید مشابه تنظیمات ابزار warp هست.در قسمت twirl rate میتوانید میزان 

پیچش موضوع خودتان را تنظیم کنید.

 	)5( pucker کار با ابزار

از این ابزار برای چین و چروک انداختن بر روی مسیر و یا موضوع انتخابی استفاده میشود.

همانطور که مالحظه میکنید شکل این ابزار شبیه دو ابزار قبل است و تنظیمات مشابه با آنها دارد.

برای اینکه شدت عملکرد ابزار را کم کنیم با دو بار کلیک بر روی ابزار وارد بخش تنظیمات آن میشویم 

و قسمت intensity را روی 2۰% قرار میدهیم میتوانیم با استفاده از این ابزار و رسم یک چند ضلعی از 

طریق ابزار polygon این شکل را ایجاد کنیم.
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 	)6( bloat کار با ابزار

اعمال این ابزار بر روی بخشی از موضوع باعث پف کردن آن بخش خواهد شد.

این ابزار هم مانند ابزارهای قبلی عمل میکند

 	)1( wrinkle و crystallize و scallop کار با ابزار

با استفاده از سه ابزار باقی مانده در مجموعه ابزار liquify میتوانید افکتهایی مثل متبلورکردن و چین و 

چروک را بر روی موضوعات خود اعمال کنید.ابتدا scallop tool را انتخاب میکنیم.توجه داشته باشید 

که برای اعمال ابزارهای liquify بر روی متن بایستی متن را از حالت نوشته خارج کرده و تبدیل به مسیر 

 create فرمان type کنید.برای تبدیل متن به مسیر ابتدا متن را انتخاب میکنیم و از منوی outline و یا

outlines را انتخاب میکنیم و یا از کلیدهای ترکیبی shift+ctrl+O استفاده میکنیم.
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برای اینکه تنظیمات دقیق تر ابزار را انجام دهیم روی ابزار دو بار کلیک میکنیم و وارد بخش تنظیمات 

آن میشویم. در قسمت scallop options گزینه complexity اضافه شده که میتوانید میزان دقت ابزار 

را تعیین کنید. 

در قسمت detail هم میتوانید فاصله بین نقاط ایجاد شده روی موضوعات را مشخص کنید.

دو گزینه پایین که به صورت پیش فرض فعال هستند باعث میشوند که ابزار scallop روی دستگیره 

های مماس و انحناهای مسیر هم اثر بگذارد.با ابزارcrystallize میتوانید شکل خودتان را متبلور کنید
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در بخش تنظیمات این ابزار هم میتوانیم گزینه های آن را به دلخواه تنظیم کنیم.                             

با ابزار wrinkle هم میتوانید چین و چروک هایی را روی مسیر خود اعمال کنید.

)2( shape builder کار با ابزار شکل ساز یا

 shape builder روش های متعددی برای ادغام موضوعات وجود دارد که این بار میخواهیم از ابزار

استفاده کنیم به این صورت که اشکال را ابتدا انتخاب میکنیم بعد ابزار را فعال میکنیم.

زمانی که کنار این ابزار عالمت مثبت قرار میگیرد بیانگر این است که میتوانید با استفاده از آن 

موضوعات انتخابی خود را با هم ادغام کنید.

برای استفاده از آن بایستی ابتدا یک کلیک کنیم و سپس آن را روی شکل های مورد نظرمان بکشیم 

وآنها را باهم ادغام کنیم.

قسمت درب این شکل را هم میتوانیم با انتخاب کردن با هم ادغام کنیم
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هم چنین با این ابزار شما میتوانید موضوعات انتخابی را از هم کم کنید.به این صورت که اشکال را 

انتخاب میکنیم و هم چنین با انتخاب ابزار و نگه داشتن کلید alt و سپس کلیک روی قسمت مورد نظر 

آن قسمت را از شکل حذف میکنیم.

در قسمت ابتدایی کادر تنظیمات این ابزار گزینه gap detection قرار گرفته که برای یافتن و نمایش 

فاصله بین موضوعات کاربرد دارد
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 shape گزینه اول که فعال است به این مفهوم است که ابزار options مطابق شکل باال در قسمت

builder روی مسیرهای باز هم اثر میگذارد.

اگر گزینه قسمت بعد را فعال کنیم بدون نگه داشتن کلید alt هم میتوانید روی خطوط دور کلیک کنید 

و با کلیک کردن از آنها مسیر مستقلی ایجاد کنید.

با استفاده از گزینه pick color from میتوانید مشخص کنید که رنگ موضوع ایجاد شده طبق رنگ 

موضوع اصلی باشد و یا  رنگی که از کتابخانه های رنگ انتخاب کردید.

اگر گزینه cursor swatch preview فعال باشد میتوانید پیش نمایشی از رنگ را هنگامی که مکان نما را 

روی اشکال خودتان میبرید ببینید.

در بخش selection اگر گزینه straight line فعال شود میتوانید تعیین کنید محدوده ای را که با 

کشیدن این ابزار انتخاب میکنید به صورت مستقیم باشد و اگر freeform را انتخاب کنید میتوانید به 

صورت آزاد خطوط خودتان را ترسیم کنید.
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در قسمت highlight با گزینه fill مناطق ترکیب پذیر با رنگ خاکستری با رنگ ناشی از انتفال مکان نما 

به این مسیر پر میشود.

با گزینه highlight stroke when editable هم اگر شما رنگی را اینجا انتخاب کنید زمانی که میخواهید 

روی خطوط دور حرکت کنید و آن ها را تحت تاثیر قرار دهید با رنگی که اینجا انتخاب میکنید خطوط 

دورتان نمایش داده میشود.
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کار با سمبل ها )3(	 

در صورتی که پانل symbols را در قسمت پانل ها در سمت راست محیط نرم افزار نداشته باشیم 

میتوانیم از طریق منوی window پانل symbols را کلیک کنید تا فعال شود.

در این پانل به طور پیش فرض شش سمبل در دسترس شما قرار دارد برای دستیابی به سایر سمبلهای 

 symbol کلیک کنید و به گروه های مختلف symbol libraries از پیش آماده میتوانید روی دکمه

دسترسی پیدا کنید.
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سمبل مورد نظر را میتوانید انتخاب کنید و آن را با drag کردن به داخل سند منتقل کنید.

روش دیگر قرار دادن سمبل ها داخل سند این است که میتوانید با دو بار کلیک کردن بر روی سمبل 

مورد نظر آن را به داخل پانل اصلی انتقال دهید.

در پانل اصلی با انتخاب سمبل مورد نظر از طریق دکمه place symbol instance در پایین پانل 

میتوانید سمبل مورد نظر خودتان را در سند جای گذاری کنید.

هم چنین به این گزینه از طریق منوی پانل هم میتوانیم دسترسی داشته باشیم

سمبل ها راهم میتوانید مانند دیگر موضوعات و اشکال تنظیماتی را روی آنها انجام دهید و آنها را 

ویراش کنید.در صورتی که بخواهبم از symbol کپی بگیریم میتوانیم آن را انتخاب کنیم و روی دکمه 

new symbol آن را drag کنیم و یا آن را انتخاب کنیم و روی این دکمه کلیک کنیم.
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با کلیک بر روی دکمه new symbol کادری برای ما باز میشود

در قسمت اول نام سمبل را تایپ میکنیم قسمت بعد نوع سمبل را میتوانیم مشخص کنیم مشاهده 

 adobe flash  هست که تفاوت آنها در نرم افزارهایی مثل graphic و movie clip میکنید که دو نوع

مهم است.

روش دیگر برای کپی از سمبل ان است که سمبل را در پانل انتخاب 

کنیم و از داخل منو فرمان duplicate symbol را انتخاب کنیم.                                                                                                              

اگر سمبلی را نخواسته باشید میتوانید با کلیک کردن آن بر روی گزینه delete symbol در پایین پانل 

کلیک کنید تا حذف شود.
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در صورتی که بخواهیم سمبل کپی شده ایکه ویرایشاتی را روی آن انجام دادیم حذف کنیم میتوانیم 

آن را انتخاب کنیم بر روی  دکمه delete symbol کلیک چپ کنیم و در کادر باز شده

اگر گزینه expand instances را بزنید باعث میشود که سمبلها از داخل سند حذف نشوند اما سمبل 

اصلی از داخل پانل سمبل حذف میشود.

sym- های شما از روی سند حذف شود و هم instance باعث میشود که هم delete instances  گزینه

bol اصلی از داخل پانل حذف شود.

آیکون break link to symbol باعث میشود که ارتباط بین سمبل انتخاب شده در سند با نماد 

آن در پانل symbol قطع شود، سمبلی که ارتباط آن با پانل symbol از بین رفته توسط ابزار                      

direct selection ویرایش میشود اما بعد از قطع ارتباط دیگر ویژگی های یک سمبل را ندارد.
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 	)4( symbol sprayer ابزار

 symbol سمبل مورد نظر را انتخاب کنیم بعد از نوار ابزار symbol برای کار با این ابزار ابتدا باید از پانل

sprayer tool را انتخاب میکنیم.

در مرحله بعد جایی از سند را کلیک میکنیم و میکشیم 

چنانچه بخواهید سمبل جدید در کادر قبلی اسپری نشود میتوانید با نگه داشتن کلید ctrl در جایی از 

سند کلیک کنید تا سمبل در کادر جدید اسپری شود.
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در صورتی که بخواهید سمبل جدید را جایگزین سمبل های اسپری شده کنید میتوانید سمبل جدید 

را انتخاب کنید و کادر سمبل اسپری شده را در حالت انتخاب قرار دهید و از داخل منو بر روی فرمان 

replace symbol کلیک کنید.

در صورتی که بخواهید مقداری از سمبل های اسپری شده را حذف کنید میتوانید هنگام اسپری کردن 

با ابزار کلید alt را نگه دارید و روی سمبلها کلیک کنید 
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با دو بار کلیک بر روی ابزار میتوانید به تنظیمات ابزار دسترسی داشته باشید.

 intensity خودتان را تغییر دهید با گزینه symbolism میتوانید قطر ابزارهای diameter در فیلد

میتوانید شدت عملکرد ابزار را کنترل کنید و در فیلد symbel set density هم میتوانید میزان فاصله 

سنبل ها را نسبت به هم کنترل کنید.هشت دکمه ای که در کادر مالحظه میکنید که در حال حاضر 

symbol sprayer در آن فعال است مشخص میکند که قصد تعیین کدام یک از ابزارهای symbolism را 

دارید.
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هر کدام از آنها را که انتخاب کنید مقادیر مختلفی را بر اساس نوع پراکندگی یا اندازه آن و یا چرخش 

و یا رنگ سمبل ها را با دو گزینه که در اینجا قرار گرفته کنترل کنید گزینه average مقدار میانگین 

در اختیارتان قرار میدهد و گزینه user defined گزینه ای است که توسط خودتان میتواند انتخاب 

شود.

 	)5( symbol shifter ابزار

از این ابزار برای تغییر موقعیت سمبل های یک مجموعه استفاده میشود.

اگر بخواهیم برخی سمبل ها را جا به جا کنیم با انتخاب ابزار symbol shifter و هم چنین در حالی 

که سمبلهای ما انتخاب است روی یکی از سمبل ها کلیک میکنیم و دکمه موس را نگه میداریم 

سپس بدون رها کردن کلید موس مکان نما را روی یکی از این نمادها میبریم و آرام به سمت دلخواه 

میکشیم.
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اگر هنگام کار با این نرم افزار کلید shift را نگه دارید و روی سمبل مورد نظرتان کلیک کنید میتوانید 

آن سمبل را روی سمبلهای هم گروهی خودش قرار دهید.هم چنین برای قرار دادن سمبل ها زیر یکدیگر 

هم میتوانید از کلیدهای  shift و alt کمک بگیرید.

 	)6( symbol scruncher ابزار

با استفاده از این ابزار میتوانیم سمبل های یک مجموعه ار از یکدیگر دور و یا به هم نزدیک کنیم       

پس از فعال کردن ابزار باید روی یکی از سمبل ها کلیک کنیم و کلید موس را نگه داریم و سپس 

سمبل ها را به هم نزدیک کنیم
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اگر بخواهیم سمبل ها را از هم دور کنیم باید با نگه داشتن کلید سمت چپ موس کلید alt را هم نگه 

داریم

 	)1( symbol sizer ابزار

این ابزار به کاربر اجازه میدهد که اندازه سمبلهای یک مجموعه را تغییر دهد.

سپس با این ابزار برای اینکه بتوانیم اندازه برخی از سمبل ها را کوچک و یا بزرگ کنیم ابتدا روی یکی 

از سمبل ها کلیک میکنیم و سپس با نگه داشتن کلید سمت چپ موس بر روی مرکز ثقل سمبل ها 

آنها را بزرگ میکنیم
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هم چنین اگر هنگام استفاده از این ابزار کلید alt را نگه دارید میتوانید اندازه سمبل مورد نظر خودتان 

را کوچک کنید.

اگر هنگام استفاده از این ابزار کلید shift را نگه دارید و روی سمبل مورد نظر کلیک کنید باعث حذف 

شدن سمبل مورد نظر میشود.

و اگر کلیدهای shift و alt را باهم نگه داریم از سمبل های انتخابی که در محدوده ابزار قرار گرفته است 

نمونه سازی یا کپی برداری میشود اما این نمونه ساری کامال تصادفی است.
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نکته ای که در تنظیمات این ابزار وجود دارد این است که اگر برای این ابزار در بخش method گزینه 

random را انتخاب کنیم

مشاهده میکنید که وقتی کلیک مکنیم به صورت random بعضی ها کوچک و بعضی ها بزرگتر 

میشوند.

 	)2( symbol stainer و symbol spinner  ابزارهای

با استفاده از ابزار symbol spinner میتوانید سمبلهای قرار گرفته در یک مجموعه را بچرخانید.
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بعد از فعال کردن این ابزار باید روی مرکز ثقل سمبل هایی که قصد چرخاندن آنها را داریم کلیک کنیم 

تا فلش های آبی رنگی نمایش داده شوند سپس با کشیدن و چرخش این فلش ها میتوانیم سمبل 

مورد نظر را بچرخانیم.

با استفاده از ابزار symbol stainer میتوانید بر غلظت رنگ سمبل انتخابی خودتان تاثیر بگذارید.

به این ترتیب که ابتدا با انتخاب ابزار میتوانید رنگ خودتان را در کادر fill تنظیم کنید و سپس با یک 

کلیک چپ بر روی سمبل انتخابی رنگ مورد نظر را به سمبل اختصاص دهید.
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هر چه تعدا کلیک شما بر روی سمبل بیشتر باشد غلظت رنگ منتقل شده به آن سمبل بیشتر خواهد 

بود.چنانچه بر روی سمبل رنگی کلیک کنید و کلید alt را نگه دارید غلظت رنگ کمتر خواهد شد.

 	)3( symbol styler  و symbol screener  ابزارهای

با استفاده از ابزار symbol sceerner میتوانید میزان شفافیت سمبل های یک مجموعه را کنترل کنید.

بعد از فعال کردن ابزار و با توجه به قطر ابزار مکان نما را به مرکز ثقل سمبل مورد نظر نزدیک میکنیم و 

کلیک میکنیم.
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به این ترتیب که هر چه به مرکز ثقل سمبل نزدیکتر باشید میزان شفافیت بیشتر خواهد بود.

بدین ترتیب اگر روی سمبل با این ابزار کلیک کنید و کلید alt را نگه دارید مشاهده خواهید کرد که از 

شفافیت آن کم میشود و به حالت اول باز میگردد.

با استفاده از ابزار symbol styler میتوانید رنگ سمبل های یک مجموعه را به رنگ یکی از سبک های 

 graphic پانل window وجود دارد نزدیک کنید.میتوانید از منوی graphic style گرافیکی که در پانل

style را فعال کنید.

بایستی یکی از سبک های موجود در این پانل را انتخاب کنیم و سپش با این ابزار بر روی سمبل های 

مورد نظر کلیک میکنیم
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چنانچه بخواهید استایلهای اعمال شده را از سمبل های خودتان حذف کنید میتوانید با نگه داشتن 

کلید alt و یک کلیک روی سمبل آن استایل را حذف کنید.

چگونگی هم ترازی اشیاء )4(	 

برای ایجاد هم ترازی بعد از انتخاب موضوعات از پنل align استفاده میکنیم این پنل در منوی             

window قرار دارد و از آنجا میتوانید آن را فعال کنید.

در بخش align objects میتوانیدموضوعات مورد نظرتان را با انتخاب هر کدام از گزینه های قرار گرفته 

در این بخش مرتب کنید و یا هم تراز کنید.

ابتدا بایستی موضوعاتتان را انتخاب کنید. قبل از اینکه هم ترازی موضوعاتتان را مشخص کنید ابتدا 

باید در بخش align to بایستی مشخص کنید هم ترازی نسبت به چه قسمتی انجام شود.

چنانچه در بخش align objects روی گزینه اول کلیک کنیم
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هم ترازی را به این صورت تعریف میکنیم.با انتخاب گزینه align to key object هم ترازی موضوعات 

انتخاب شده نسبت به یک موضوع کلیدی انجام میشود.

برای اینکه بتوانیم موضوع کلیدی خودمان را انتخاب کنیم باید پس از انتخاب موضوعات مورد نظر 

مجددا روی موضوع کلیدی یک کلیک کنیم و گزینه بعدی را در بخش align object انتخاب میکنیم

با استفاده از گزینه align to artboard  است میتوانید موضوعات انتخابی خودتان را با لبه های آرت 

برد مرتب کنید.
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سه گزینه آخر در بخش align objects هم به همین صورت هستند.

پخش کردن اشیاء )5(	 

اگر ما بخواهیم ستاره ها را در فاصله مشخصی پخش کنیم و یا اینکه آنها را با هم هم تراز کنیم 

میتوانیم از فرامین align و distribute استفاده کنیم.

در حالی که گزینه align to selection انتخاب است موضوعات شما در چارچوب خودشان پخش 

میشوند.
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چنانچه گزینه align to artboard را تنظیم کنیم و به عنوان مثال horizontal distribute left را 

انتخاب کنیم

با فعال بودن گزینه align to key object اگر بخواهیم فاصله مشخصی بین موضوعات داشته باشیم 

و هم چنین موضوع کلیدی هم انتخاب شده باشد میتوانیم در قسمت distribute spacing مقدار 

فاصله مورد نظر را وارد کنیم.
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