
                                                                                                   
 

صفحو در ىر ىفتو برای ارایو هحتوای درس و یک صفحو برای  4قابل توجو هدرسین هحترم : حداقل 

 خالصو درس و نوونو سوالت در نظر گرفتو شود.

  8933 -8931 سال تحصیلی:    4ترم:گرافیک.     رشتو: کارشناسیهقطع تحصیلی:کاردانی

 سویو لطیفی نام ونام خانوادگی هدرس:                 نرم افزار ترسیوی   نام درس:
 23958936190 تلفن ىوراه هدرس:          somayeh735735@gmail.com هدرس:emailآدرس 

 ىفتن هربوط بو ىفتو  :                 نرم افزار ترسیوی   جزوه درس:.
 textدارد : ندارد                      voiceدارد: ندارد                         power pointدارد:  ندارد 

 239108160تلفن ىوراه هدیر گروه : 

                                   

 

 آشىأٓ با تىظٕم تزتٕب قزارگٕزْ اشٕاء 

 ثب سیبد در ٌّگبم کبر ثب اضیبء، یکی اس هَاردی کِ یک طزاح هؼوَالً در ٌّگبم چیذهبى ػٌبصز هَجَد در صفحِ

 ثِ اسز السم گبّی کِ طَری ثِ. اسز یکذیگز رٍی ثز اضیبء گیزی قزار سزسیت سغییز ضَد، هی رٍثزٍ آى

ٍی یکذیگز ًیش، ضیء ای ثِ رٍی ثزر قزارگیزی سزسیت لحبظ ثِ صفحِ در ضیء ػوَدی ٍ افقی جبیی جبثِ جش

 اسز هَاردی اس یکی اضیبء، دبییي ٍ ثبال ثِ اًشقبل ایي. یبثذ اًشقبل آًْب سیز ثِ ثزػکس یب ضذُ هٌشقل سبیز اضیبء

 دزٍصُ یک طَل در کبرثزاى سَسط هؼوَالً صفحِ، یک هحشَیبر ثٌذی سزکیت ٍ ٍیزایص ایجبد، ٌّگبم در کِ

 .افشذ هی اسفبق سیبد

ثذیي لحبظ در ایي قسوز ٍ در اثشذای کبر ثب اضیبء داخل صفحِ، ثب ًحَُ هزست سبسی ٍ سغییز سزسیت قزارگیزی 

 رٍی ثز ایذ، کزدُ آهبدُ قجل اس کِ را هخشلف ضیء چٌذ کبر، ضزٍع ثزای. ضذ خَاّین آضٌب یکذیگز رٍی ثز اضیبء

ن حذاقل سِ ضیء ثز رٍی صفحِ ًوبییذ سزسی ثِ اقذام ، سزسیوی اثشارّبی اس اسشفبدُ ثب یب دّیذ قزار صفحِ

 سیز اس راسز کلیک ثب ٍ کزدُ اًشخبة را ًظز هَرد ضیء Selection اثشار اس سذس ثب اسشفبدُ

 :کٌیذ اًشخبة را سیز دسشَرار اس یکی Arrange هٌَی

 
  ًْسٔزمىArrange 

+[(Bring to Front (Shift+Ctrl : قزار اضیبء سبیز رٍی ثز اًشخبثی ضیء ضَد هی ثبػث دسشَر ایي اجزای 

 .گیزد

 

(+]Send to Back(Shift+Ctrl : ضذ خَاّذ اضیبء سبیز سیز ثِ ضیء اًشقبل سجت دسشَر ایي اجزای. 

 

 جلَ ثِ ک ضیءی اًذاسُ ثِ ٍ هزحلِ یک سٌْب اًشخبثی ضیء Bring Forward دسشَر اس اسشفبدُ ثب : وکتٍ  
 دادُ اًشقبل سیز ثِ ضیء یک اًذاسُ ثِ ٍ هزحلِ یک سٌْب ضیء ایي Send Backward دسشَر ثب ٍ یبفشِ اًشقبل

 .ضَد هی

https://muhama.com/tag/selection-tool/
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صفحو در ىر ىفتو برای ارایو هحتوای درس و یک صفحو برای  4قابل توجو هدرسین هحترم : حداقل 

 خالصو درس و نوونو سوالت در نظر گرفتو شود.

 
 جابٍ جأٓ شٓء بٍ ٔک سطح پإٔه تز ٔا باالتز

Send to Current Layer : هی اسشفبدُ اس ایي دسشَر ثزای اًشقبل ضیء اًشخبة ضذُ ثِ الیِ جبری یب فؼبل 

 .ضَد

 گیزی قزار سزسیت سغییز ٍ اضیبء هحذٍدُ در ، Arrange هٌَی سیز دسشَرار کِ ثبضیذ داضشِ سَجِ : وکتٍ 
 .کزد اسشفبدُ آًْب سزسیت سغییز ٍ ّب الیِ ثزای سَاى ًوی دسشَرار ایي اس ٍ اسز اجزا قبثل یکذیگز رٍی ثز آًْب

 
 

 گزيٌ بىذْ اشٕاء 

 یک قبلت در ٌّگبم کبر ثب یک دزٍصُ گزافیکی، ثسیبری اٍقبر السم اسز سؼذادی اس هسیزّبی هزسجط ثِ ّن را در

 یک درسبخز کلی طَر ثِ ٍ اًذاسُ سغییز جبیی، جبثِ در را ضوب سَاًذ هی ػول ایي. کٌیذ ثٌذی گزٍُ هجوَػِ،

 سَجِ ش ٍ کبرثزد آى آضٌب ضَیذ ثِ هثبل سیزرٍ ایي ثب ثیطشز ایٌکِ ثزای. ًوبیذ فزاٍاًی کوک گزافیکی ضیء

 :کٌیذ

 ردیف ردیف اس اضیبء ٍجَد دارد کِ قزار اسز در اثشذاهثبل: فزض کٌیذ در دزٍصُ گزافیکی هبًٌذ ضکل سیز دٍ 

( در Nested Group) سَ در سَ گزٍُ یک صَرر ثِ ّن ثب ردیف دٍ ًیش اًشْب در ٍ دٍم ردیف سذس ٍ اٍّل

 َر السم اسز هزاحل سیز را اًجبم دّیذ:هٌظ ایي ثزای آیٌذ.

ثِ  .آٍریذ در اًشخبة حبلز ثِ را آًْب اٍّل ردیف اطزاف در درگ ٍ Selection ثب اسشفبدُ اس اثشار

 یک را اجزا کٌیذ در ایي حبلز اس هجوَػِ اضیبء ردیف اٍّل Group (Ctrl+G) دسشَر ٍ رفشِ Object هٌَی

 سغییز اًذاسُ گزٍّی اسز. ٍ جبیی جبثِ قبثل کِ ضذُ ایجبد گزٍُ

دّیذ سب سِ گزٍُ هشذاخل اس ّویي کبر را یک ثبر دیگز ثزای ردیف دٍم ٍ یک ثبر ثزای دٍ ردیف دیگز اًجبم 

 اضیبء ایجبد گزدد.

 ثِ هجذداً سَاًیذ هی ًوبییذ خبرج گزٍُ حبلز اس ٍ آٍردُ در اٍّل حبلز ثِ را گزٍُ یک اضیبء ایٌکِ ثزای : وکتٍ 
 را اجزا کٌیذ. Ungroup (Shift+Ctrl+G) دسشَر ٍ رفشِ Object هٌَی

 کٌیذ هی هطبّذُ کِ طَر ّوبى کٌیذ کلیک اٍّل گزٍُ ضیء اٍّلیي رٍی ثز Group Selection حبل ثب اثشار

https://muhama.com/tag/group-selection-tool/
https://muhama.com/wp-content/uploads/illustrator-arrange-bring-forward.jpg
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صفحو در ىر ىفتو برای ارایو هحتوای درس و یک صفحو برای  4قابل توجو هدرسین هحترم : حداقل 
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لیک دٍم ثز رٍی ّویي ضیء هطبّذُ ک ثب آیذ هی در اًشخبة حبلز ثِ ػٌصز ایي

 ردیف ًیش سَم کلیک ثب ٍ آیذ هی در اًشخبة حبلز خَاّیذ کزد کِ ردیف اٍّل ثِ

 .ضذ خَاّذ اضبفِ قجلی ّبی اًشخبة هجوَػِ ثِ دٍم

 

 Selection Groupگزٍُ ثٌذی اضیبء ٍ اًشخبة آًْب ثب اثشار 
  

 

 

 آشىأٓ با مفًُم الٍٔ ي کاربزد آن 

 سزسایوی  ػٌبصاز  یاب  در ًزم افشارّبی ثزداری ٍ سزسیوی ، سابخشبر سطاکیل دٌّاذُ دازٍصُ گزافیکای را اضایبء       

 های  سطکیل را گزافیکی فبیل هسیزّب، ٍ اضیبء اس سیبدی سؼذاد دزٍصُ، یک در ایٌکِ ثِ سَجِ ثب. دٌّذ هی سطکیل

آًْب سَسط الیِ ّب صَرر هی گیزد. الیِ درحقیقز هبًٌاذ یاک صافحِ ضافبف      ثٌذی طجقِ ٍ سبسهبًذّی دٌّذ

ِ . دارد ػْاذُ  ثز را آًْب ثٌذی دسشِ ٍ کٌشزل ٍظیفِ سزسیوی ػٌبصز قزارگیزی اسز کِ ثِ ػٌَاى هحل  هجوَػا

 ثِ ّب الیِ کبرثزد. دّذ هی سطکیل را ًْبیی سٌذ (Composition) ثٌذی سزکیت یکذیگز، رٍی ثز صفحبر ایي

 اًجبم ثِ هسشقل طَر ثِ ثشَاًٌذ کبرثزاى کِ ضَد هی ثبػث دزٍصُ در ػٌبصز َاى کٌشزل کٌٌذُ ٍ سبسهبى دٌّذُػٌ

ِ  اًجابم  ٍیزایطی ػولیبر ٍ سزسیوی ػٌبصز ثب کبر ٍ دزداخشِ ّب الیِ رٍی ثز ػولیبر ِ  را آًْاب  رٍی ثاز  گزفشا  ثا

 .دٌّذ اًجبم سز هٌسجن ٍ سز سبدُ ضکلی

 شىاخت اصًل کار با پىل Layer 

قجل اس اًجبم ػولیبر ثز رٍی الیِ ّب اثشذا فبیل دلخَاّی را کِ اس چٌذ الیِ سطکیل ضذُ ثبس کزدُ سذس 

 اجزا را F7 کلیذ یب ٍ کزدُ اًشخبة را Layer گشیٌِ Window  هٌَی اس اسز کبفی ّب، الیِ دٌل ًوبیص ثزای

 ثِ اًجبم ػولیبر ثز رٍی آًْب ًوبئیذ. اقذام ّب الیِ دٌل ضذى ثبس ثب سَاًیذ هی حبلز ایي  در. کٌیذ

 ٍ اضیبء را آى ًزم افشار ثزداری اسز کِ اسبس اسٌبدیک  Illustrator افشار ًزم ضذ، گفشِ قجالً کِ طَر ّوبى

 سطکیل هسیز قطؼِ ٍ هسیز چٌذ اس اسز هوکي ضیء یک ایٌکِ ثِ سَجِ ثب. دّذ هی سطکیل سزسیوی ػٌبصز

 الیِ هؼوَالً. دارًذ ػْذُ ثز را آًْب ثٌذی طجقِ ٍ سبسهبًذّی ًگْذاری، هسئَلیز ّب الیِ سیز ٍ ّب الیِ ثبضذ، ضذُ

ًْب سبسهبًذّی ٍ آ در اضیبء ایي دٌّذُ سطکیل ػٌبصز یب اضیبء کِ اًذ ضذُ سطکیل سیزالیِ سؼذادی اس ّب

 :دزداسین هی آى هخشلف ّبی قسوز ٍ layer ًگْذاری هی ضًَذ. حبل ثِ ثزرسی دٌل

https://muhama.com/tag/illustrator
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صفحو در ىر ىفتو برای ارایو هحتوای درس و یک صفحو برای  4قابل توجو هدرسین هحترم : حداقل 

 خالصو درس و نوونو سوالت در نظر گرفتو شود.

کزدى ثز رٍی دکوِ هثلثی ضکل گَضِ سوز راسز ٍ ثبالی آى، هٌَی ثب ثبس ضذى ایي دٌل ٍ ثب کلیک 

دسشَرار هزثَط ثِ الیِ ّب ًوبیص دادُ هی ضَد. ّوبى طَر کِ در دٌل الیِ ّب هطبّذُ هی کٌیذ در اٍّلیي 

 ًوبد آًْب اس سؼذادی در هؼوَالً کِ دارد ٍجَد ییّب هزثغ Layer دٌل چخ سوز اس سشَى سشَى ٍ دٍهیي

ّز  اس جلَگیزی ٍ الیِ ضذى قفل هَجت دیذاسز آى ًبم اس کِ طَر ّوبى قفل، ًوبد. ضَد هی دیذُ چطن ٍ قفل

 را الیِ سیز یب الیِ یک ثَدى هخفی یب ثَدى آضکبر ًیش، چطن ًوبد ٍ. ضَد هی آى گًَِ سغییز ٍ جبثِ جبیی

 هَردًظز الیِ سزسیت ثذیي ٍ ضذُ حذف چطن ًوبد ًوبئیذ، کلیک چطن ًوبد رٍی ثز چٌبًچِ. ًوبیذ هی هطخص

هزثغ خبلی کلیک کٌیذ، هطبّذُ خَاّیذ  ایي در هجذداً اگز ٍ ضَد هی هخفی دارد، ٍجَد کِ حبلی ػیي در ضوب

 ًبم سشَى سَهیي در. ضذ خَاّذ دادُ ًوبیص ًظز هَرد الیِ کزد کِ ًوبد چطن ظبّز خَاّذ ضذ ٍ الیِ یب سیز

 ثِ ضکلی ای دایزُ ًوبد ًیش، سشَى چْبرهیي در ثبالخزُ ٍ ضذُ هطبّذُ ّب الیِ سیز ٍ ّب الیِ

 دٌّذُ ًطبى کِ ضَد هی دیذُ دی اس الیِ ّب یب سیز الیِ ّب ًوبدیسؼذا در آًْب کٌبر در ٍ Appearance ًبم

 .اسز ًظز هَرد الیِ سیز یب الیِ اًشخبة

 

  پىلLayers ي اجشاْ آن 
 

Visibility Icon   :ػذم ٍ هطبّذُ  ثزای 

 .کٌٌذ هی کلیک آى رٍی الیِ  هطبّذُ

 Lock Icon   : ثزای قفل کزدى الیِ ، رٍی

 .قفل کلیک هی کٌٌذ

Layer Name  : ِثزای سغییزدادى ًبم الی

 .رٍی آى دٍ ثبر کلیک هی کٌٌذ

Target Indicator  : رٍی آى کلیک هی

 .کٌٌذ سب الیِ اًشخبة ضَد

Delete Layer : زای دبک کزدى الیِ رٍی آى کلیک هی کٌٌذث. 

New Layer :یک الیِ جذیذ در ثبالی سبیز الیِ ّب ایجبد هی کٌذ. 

New Sublayer :ایجبد هی کٌذ 8ر سیز الیِ یک سیز الیِ جذیذ د. 

 

 

ًکشِ هْن دیگزی کِ در هَرد الیِ ّب ثبیذ ثِ آى سَجِ ضَد ًَار رًگی کٌبر اسن الیِ هی ثبضذ کِ ًطبى 

کبر ثب الیِ هَرد ًظز در صفحِ، اگز دقز کزدُ ثبضیذ در ٌّگبم  ٌّگبم در کِ طَری ثِ.اسز الیِ رًگ دٌّذُ

 در الیِ ثِ هزثَط رًگ. دارد هطبثقز الیِ ًبم کٌبر رًگ ثب (Bounding Box) اًشخبة کبدر رًگ اًشخبة اضیبء،

 .کٌذ هی ػول الیِ ثب کبر ٌّگبم در طزاحبى راٌّوبی ػٌَاى ثِ حقیقز

https://muhama.com/tag/layer


                                                                                                   
 

صفحو در ىر ىفتو برای ارایو هحتوای درس و یک صفحو برای  4قابل توجو هدرسین هحترم : حداقل 
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  روگ الٍٔ در پىلlayer 

ثزای ایٌکِ ثیطشز ثب هطخصبر هزثَط ثِ الیِ ٍ 

سٌظیوبر آى آضٌب ضَیذ ثز رٍی الیِ هَرد ًظز داثل 

 ایي. ضَد ثبس Layer Options دٌجزُ سب کلیک کزدُ

 :ثبضذ هی سیز ّبی قسوز ضبهل دٌجزُ

Name : الیِ ًبم سغییز یب سؼییي ثزای قسوز ایي اس 

 .کزد کلیک داثل الیِ ًبم  رٍی سَاى هی ًبم، سغییز ثزای الجشِ. ضَد هی اسشفبدُ

Color : کزد فؼبل را الیِ راٌّوبی رًگ سَاى هی قسوز، ایي اس اسشفبدُ ثب. 

Template : الیِ ایٌکِ ثز ػالٍُ حبلز ایي در.ضَد ٍیزایص قبثل غیز الیِ ضَد هی هَجت گشیٌِ ایي اًشخبة 

 .ضَد ًوی دادُ ًوبیص ًیش فبیل چبدی خزٍجی در ضذ، خَاّذ قفل

Lock : .اًشخبة ایي گشیٌِ هَجت قفل کزدى الیِ خَاّذ ضذ 

Show : گزدد هی صفحِ در الیِ دادى ًوبیص ثبػث گشیٌِ ایي اًشخبة. 

Print : در چبح قبثل غیز ّبی الیِ ثبضیذ داضشِ سَجِ. ضَد هی فزاّن الیِ چبح اهکبى گشیٌِ ایي اًشخبة ثب 

 .ضًَذ هی دادُ ًوبیص Italic فًَز ثب الیِ دٌل

Preview : فؼبل غیز صَرر در ٍ ضَد هی فؼبل دٌل در الیِ ًوبیص دیص اهکبى گشیٌِ ایي اًشخبة ثب 

 .ضَد هی دادُ ًوبیص خطی صَرر ثِ ضیء گشیٌِ، ایي ضذى

Dim Image To : کزد سؼییي را الیِ در گزفشِ قزار سصبٍیز ضفبفیز هیشاى سَاى هی گشیٌِ، ایي اس اسشفبدُ ثب. 

 وحًٌ أجاد ٔک الٍٔ ٔا سٔز الٍٔ جذٔذ

 Create یب Create New Layer ثزای ایي هٌظَر هی سَاًیذ در دبییي دٌل الیِ ّب ثز رٍی ػالهز

New Sublayer ثِ دٌجزُ ایي ثبالیی گَضِ در ٍاقغ ضکل، هثلثی دکوِ اس ایٌکِ یب کٌیذ کلیک 

 ثزای را New Sublayer گشیٌِ یب ٍ جذیذ الیِ ایجبد ثزای را New Layer گشیٌِ ٍ رفشِ Layer هٌَی

 .کٌیذ اجزا جذیذ الیِ سیز ایجبد

 وحًٌ تغٕٕز تزتٕب الٍٔ َا 

دٌل در ضکل گزفشي سزکیت ًْبیی دزٍصُ گزافیکی سأثیز سیبدی دارد. ّوبى طَر سزسیت قزارگیزی الیِ ّب در 

در صفحِ ًیش  اسز، گزفشِ قزار اضیبء سبیز سیز در دٌل ایي در کِ ای ضیء کٌیذ هی هطبّذُ Layer دٌل در کِ

 هَرد الیِ دٌل، ایي در اسز کبفی ًوبییذ، جبثجب دٌل در را الیِ یک ایٌکِ ثزای اهب. گیزد هی قزار اضیبء سیز سبیز

 .کٌیذ هٌشقل ًظز هَرد هحل ثِ را آى دبییي، ٍ ثبال ثِ کزدى درگ ثب ٍ کزدُ اًشخبة را ًظز
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صفحو در ىر ىفتو برای ارایو هحتوای درس و یک صفحو برای  4قابل توجو هدرسین هحترم : حداقل 

 خالصو درس و نوونو سوالت در نظر گرفتو شود.

 وحًِ حذف الٍٔ َا 

 رٍش اس یکی ٍ کزدُ اًشخبة را ًظز هَرد الیِ اثشذا Layer ثزای حذف الیِ ّب یب سیز الیِ ّب ثب اسشفبدُ اس دٌل

 :دّیذ اًجبم را سیز ّبی

 ِگشیٌِ ضذُ ثبس هٌَی اس سذس کٌیذ، کلیک را دٌل ثبالیی گَضِ در ٍاقغ ضکل هثلثی دکو Delete 

Layer کٌیذ اًشخبة را. 

 یب سطل ًوبد رٍی Delete Selection ثز را ًظز هَرد الیِ یب کٌیذ، کلیک ّب الیِ دٌل دبییي در 

 .ًوبییذ درگ سطل رٍی

  ْاس الٍٔ َاوحًِ کپٓ ٔا وسخٍ بزدار 

 کٌیذ اًشخبة را سیز ّبی رٍش اس یکی ٍ کزدُ اًشخبة را هَردًظز الیِ اثشذا ثزداری، ًسخِ ثزای : 

 ِضکل ٍاقغ در گَضِ ثبالیی دٌل را کلیک کزدُ ٍ اس  هثلثی دکوِ سذس کٌیذ، اًشخبة را ًظز هَرد الی

 .کٌیذ اًشخبة را Duplicate گشیٌِ ضذُ ظبّز هٌَی

 ًِوبد رٍی را ًظز هَرد الی Create New Layer ًوبد رٍی ثز یب Create New Sublayer در 

 .کٌیذ درگ دٌل دبییي

 کلیذ داضشي ًگِ دبییي ثب Alt اثشار اس اسشفبدُ ٌّگبم در Selection ٍ ًظز هَرد ضیء اس کزدى، درگ 

 .کٌیذ ایجبد کذی یک

 

 

 

 ایجبد کذی اس الیِ ثب درگ کزدى الیِ

 

 

 

 

  ّٔوحًِ اوتقال اشٕاء بٍ ال

 دٔگز

 در سَاى هی کِ اسز آى Illustrator یکی دیگز اس رٍش ّبی سبسهبًذّی ٍ طجقِ ثٌذی اضیبء در ًزم افشار

 اسز السم هٌظَر ایي ثزای. داد اًشقبل الیِ یک ثِ را ّن ثِ هزسجط اضیبء گزافیکی، دزٍصُ یک در کبر ٌّگبم

 :دّیذ اًجبم را سیز هزاحل

 اضیبء هَرد ًظز را در صفحِ ثب اثشار Selection کٌیذ اًشخبة. 

 ِکٌیذ ایجبد را جذیذی الی. 

 ثِ هٌَی Object ٍ هٌَی سیز Arrange ِدسشَر ٍ رفش Send to Current Layer سب کٌیذ اجزا را 

https://muhama.com/tag/selection-tool/
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صفحو در ىر ىفتو برای ارایو هحتوای درس و یک صفحو برای  4قابل توجو هدرسین هحترم : حداقل 

 خالصو درس و نوونو سوالت در نظر گرفتو شود.

 .ضًَذ هٌشقل جذیذ الیِ ثِ اًشخبثی، اضیبء

 هزثغ یک دایزُ ًوبد کٌبر در ٍ الیِ ًبم راسز سوز قسوز در Layer دٌل در اضیبء اًشخبة ٌّگبم در وکتٍ : 
 اًشقبل ػول ًیش ضَد کِ ثب درگ کزدى ایي ًوبد ثِ الیِ جذیذ هی ظبّز ًطبًگز یب اًذیکبسَر ًبم ثِ رًگی کَچک

 .گیزد هی صَرر ًظز هَرد الیِ ثِ ضذُ اًشخبة اضیبء
 

 ادغام ٔا تزکٕب الٍٔ َا 

در ٌّگبم کبر ثب دزٍصُ ّبی گزافیکی، گبّی اٍقبر ثِ دلیل افشایص سؼذاد الیِ ّب ٍ اس طزفی ثزای 

سیز الیِ ّبی هزثَط ثِ ّن را در قبلت یک الیِ ادغبم کزد. اهب در  ٍ ّب الیِ سَاى هی آًْب راحز سبسهبًذّی

 :ًوبییذ دقز سیز ًکبر ثِ اسز السم ٌّگبم ادغبم الیِ ّب

 .ثبضٌذ الیِ یک ثِ هزثَط ّب الیِ سیز ثبیذ حشوبً ٍ ًذارد ٍجَد هخشلف ّبی الیِ اس الیِ سیز چٌذ ادغبم اهکبى –

 یکذیگز صَرر ًوی گیزد. ثب اضیبء سزکیت ػول ادغبم ٌّگبم در –

 .گیزد هی صَرر ًیش ضذُ قفل ٍ هخفی ّبی الیِ رٍی ثز ّب الیِ ادغبم ػول –

 :دَٕذ اوجام را سٔز مزاحل است السم َا الٍٔ ادغام بزاْ

  الیِ یب سیزالیِ ّبی هَرد ًظز را ثب دبییي ًگِ داضشي

 اًشخبة ًظز هَرد ّبی الیِ رٍی ثز کلیک ٍ Ctrl کلیذ

 .کٌیذ

  آخزیي الیِ، ثِ ػٌَاى الیِ هیشثبى ثَدُ ٍ سبیز الیِ ّب در

 آى ادغبم خَاّذ ضذ.

 اس هٌَی دٌل Layer ٌِگشی Merge Selected کٌیذ اجزا را. 

 

 سَاى هی آى اس اسشفبدُ ثب کِ دارد ٍجَد Flatten Artwork ػٌَاى سحز دسشَری Illustrator در

یِ ّب را در یک الیِ اصلی اًجبم داد. ثزای ایي هٌظَر کبفی اسز اس هٌَی ال سوبهی کزدى یکذسز ػول

 ثبضذ داضشِ ٍجَد هخفی الیِ اگز حبلز ایي در. کٌیذ اجزا را Flatten Artwork  دسشَر Layer دٌل

 خَاّذ سؤال ضوب اس دسشَر اجزای ٌّگبم در الیِ ثَدى یب حذف هَرد در کِ ضَد هی ظبّز دیغبهی Flat ٌّگبم

 زد.ک

 ٍ ثَدُ ٍیزایص قبثل اضیبء ٍ ّب الیِ سوبهی ّب الیِ کزدى سخز یب Flat سَجِ داضشِ ثبضیذ، دس اس ػول وکتٍ : 
 .هبًذ خَاّذ ثبقی ّوچٌبى آًْب، رٍی ثز ضذُ اػوبل سغییزار
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صفحو در ىر ىفتو برای ارایو هحتوای درس و یک صفحو برای  4قابل توجو هدرسین هحترم : حداقل 

 خالصو درس و نوونو سوالت در نظر گرفتو شود.

 ابشار کار با Pencil Tool آن تىظٕمات ي 

 

 یکی اس اثشار ّبی سزسین هسیز اسز کِ اس آى ثزای اًجبم سزسیوبر خطی آساد اسشفبدُ هی ضَد.

 ثزای سزسین هسیز ثب اثشار Pencilهزاحل سیز را اًجبم دّیذ: 

 .کٌیذ اًشخبة را Pencil اثشار  -۱

 آى را ثِ هحل سزسین ثزدُ ٍ ثب درگ کزدى اقذام ثِ سزسین ضیء هَرد ًظز ًوبییذ.  -۲

 خَاّذ ایجبد ثسشِ هسیز یک داریذ ًگِ دبییي را Alt  کلیذ Pencil ًکشِ : چٌبًچِ در ٌّگبم سزسین سَسط اثشار
 سَاى هی  اثشار ایي سَسط ًوبییذ اسشفبدُ Pencil اثشار اس هجذداً ضذُ سزسین هسیز یک رٍی ثز چٌبًچِ ضذ.
 .داد اًجبم را قجلی هسیز ضکل سغییز یب Reshape ػول

 

 

 

 

 

 

 

 

  تغٕٕز شکلPencil 

ّبی  گشیٌِ ضبهل کِ ضَد هی ثبس آى سٌظیوبر دٌجزُ اثشار، جؼجِ در Pencil ثب داثل کلیک ثز رٍی اثشار

Tolerances  ٍOptions .اسز 

 :داد اًجبم را سیز سٌظیوبر سَاى هی Tolerances در ثخص ثبس ضذُ اس قسوز

Fidelity : ثب کِ طَری ثِ کزد سؼییي سزسیوبر ٌّگبم در را اثشار دقز هیشاى سَاى هی گشیٌِ ایي اس اسشفبدُ ثب 

ثز کبّص سؼذاد ًقبط، قطؼِ هسیزّبی سزسیوی ًیش  ػالٍُ ٍ دادُ دسز اس را خَد دقز اثشار هقذار، ایي افشایص

 .ضَد هی ایجبد طزاح هَردًظز دقز ّوبى ثب سزسین آى، هقذار کبّص ثب کِ حبلی در. ضًَذ هی ًزم سز 
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صفحو در ىر ىفتو برای ارایو هحتوای درس و یک صفحو برای  4قابل توجو هدرسین هحترم : حداقل 

 خالصو درس و نوونو سوالت در نظر گرفتو شود.

 

Smoothness : اسشفبدُ ٌّگبم در ضذُ اػوبل اًحٌبی ٍ ضذى ًزم هیشاى سَاى هی گشیٌِ ایي اس اسشفبدُ ثب 

قبثل سغییز اسز. در حذاقل هقذار، سؼذاد ًقبط افشایص یبفشِ  ۱۰۰سب  ۰ ثیي آى هقذار ٍ کزد سؼییي را اثشار ایي اس

ار، سؼذا ًقبط کبّص یبفشِ ٍ ثز هقذ حذاکثز در ثزػکس ٍ یبثذ هی کبّص ًیش ّب هسیز قطؼِ ضذى ًزم ٍ هیشاى

 .ضذ خَاّذ افشٍدُ هسیزّب هیشاى ًزم ضذى قطؼِ

 
  تاثٕزSmoothness 

 :ًوبییذ اًشخبة ًیش را سیز ّبی گشیٌِ سَاًیذ هی Options ػالٍُ ثز دٍ گشیٌِ گفشِ ضذُ، در ثخص

Fill New Pencil Strokes : ای کِ در  دزکٌٌذُ رًگ جذیذ، سزسین ٌّگبم گشیٌِ ایي اًشخبة ثب

 ایي کزدى فؼبل غیز ثب. داضز خَاّذ ٍجَد ًیش جذیذ سزسین در این، کزدُ اًشخبة ضکل ثزای قجلی سزسین

 .ثَد خَاّذ رًگ ثذٍى ضکل ٍ رفشِ ثیي اس قجلی دزکٌٌذُ رًگ جذیذ سزسین ّز ثزای گشیٌِ

Keep Selected : ضذُ ثِ حبلز اًشخبة ًظز هَرد طزح سزسین، اس دس ضذ خَاّذ ثبػث گشیٌِ ایي اًشخبة 

 .ثوبًذ ثبقی

Edit Selected Paths : اسشفبدُ ثب سزسین اس دس ثشَاًذ کبرثز ضَد هی ثبػث گشیٌِ ایي اًشخبة 

 .کٌذ ٍیزایص را ًظز هَرد هسیز Pencil اس
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