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 آهَزش اثسار پي (Pen Tool) در فتَضبح 

 
 

تَاى ثِ ترسین اضکبل ٍ هسیرّب پرداخت. الجتِ کبرثرد آى جْت  ثِ غَرت کلی تَسط ایي اثسار هی

 .هسیریبثی ثِ ًسجت ثیطتر است

تَاى ًَع ػولکرد  هی Pick Tool Mode زیر ًطبى دادُ ضذُ است، در هٌَیطَر کِ در تػَیر  ّوبى

جْت هسیریبثی( ) Path جْت ترسین اضکبل( ٍ یب) Shape ّبی آى را ثب اًتخبة ّر کذام از گسیٌِ
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 .هطخع کرد

ٍجَد دارد کِ پیص از ترسین ٍ  Shape ٍ Path ّبی در ایي هیبى دٍ ًکتِ در ًحَُ ػولکرد گسیٌِ

، هسیری کِ Path ی ثبیذ ثِ آى تَجِ کرد. اٍلیي ًکتِ آى است کِ ثب اًتخبة گسیٌِضرٍع طراح

، دقیقب ثر رٍی الیِ اٍلیِ ثَدُ ٍ ثِ ػٌَاى Shape ضَد ثرخالف گسیٌِ کطیذُ هی Pen تَسط اثسار

ضَد. دٍهیي هسئلِ ًیس هرثَط ثِ رًگ آى  یک الیِ جذیذ در ًرم افسار فتَضبح در ًظر گرفتِ ًوی

ذیي هؼٌی کِ پس از طراحی هسیر تَسط ایي اثسار اهکبى رًگ آهیسی داخل هسیر ٍجَد است. ث

 Shape ًخَاّذ داضت. ایي در حبلی است کِ ترسین اضکبل ًیبزهٌذ ثِ داضتي رًگ است ٍ گسیٌِ

 .کٌذ فراّن هی Pen ایي اهکبى را ثِ راحتی ثرای اثسار

 طراحی ًَع ثب هتٌبست ّرکذام ػولکرد ًحَُ از  ثبیست ثٌبثرایي پیص از اًتخبة حبلت هَرد ًظر هی

 تَسط هسیر طراحی چگًَگی ٍ ػولکرد ثررسی ثِ هقبلِ ایي در هب. داضت کبفی اطالع خَد

 .پردازین هی Pen  اثسار

 Path در ًَار تٌظیوبت ثبالی ًرم افسار، گسیٌِ Pick Tool Mode ّوبًٌذ تػَیر فَق اثتذا در هٌَی

 .گسیٌین را ثرهی

گر را ثِ ًقطِ دٍم ثردُ  گردد. پس از آى ًطبًِ ثر رٍی یک ًقطِ از تػَیر یک هرثغ ایجبد هی ثب کلیک

تَاى هسیر هَرد ًظر را در ًقبط هرثَط ایجبد کرد. در ًظر  کٌین. ثذیي ترتیت هی ٍ هجذدا کلیک هی

 .کرد تَاى خطَط غبفی را ترسین ثِ طَر ّوسهبى هی Shift داضتِ ثبضیذ کِ ثب استفبدُ از کلیذ

 

 زیر دارای هسیریبثی ٍ اضکبل ترسین هؼرٍف  ثِ ػٌَاى یکی از اثسارّبی Pen Tool هجَػِ اثسار

 اثسارّب ایي. کٌٌذ هی تر کبرثردی ٍ تر سبدُ را ترسین فرآیٌذ کِ است خَد ثِ هخػَظ ّبی هجوَػِ

 :از اًذ ػجبرت

o اثسار Pen Tool 

o اثسار Freeform Pen Tool 

o اثسار Add Anchor Point Tool 

o اثسار Delete Anchor Point Tool 

o اثسار Convert Point Tool 
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اسد. ضوب اگش اثش کلیذی دس آیٌذُ ی کبسی ضوب ثب ًشم افضاسّبی گشافیکی د Pen سَجِ کٌیذ کِ یبد گشفشي اثضاس 

کبس ثب ایي اثضاس سا دس فشَضبح یبد ثگیشیذ دس آیٌذُ اگش خَاسشیذ ًشم افضاسّبی ثشداسی هثل ایلَسششیشَس یب کَسل سا 

یبد ثگیشیذ ّیچ هطکل جذیی ًخَاّیذ داضز. کبس اثضاس دي دس سوبم ایي ًشم افضاسّب یکیسز ٍ ثب یکجبس یبد گشفشي 

 .ثب چٌذ ًشم افضاس گشافیکی آهبدُ کشدُ ایذ صحیح آى دس ٍاقغ خَد سا ثشای کبس

سَصیِ هی کٌن قجل اص ضشٍع خَاًذى ایي آهَصش ًشم افضاس فشَضبح سا ثبص کٌیذ ٍ یک سٌذ خبلی ثب صهیٌِ سفیذ 

ایجبد کٌیذ سذس ّشچِ ایٌجب هی خَاًیذ ػوال دس آًجب اًجبم دّیذ. ثذٍى اًجبم ػولی آهَصش ّب چیضی اص ایي 

 .ثخص ًخَاّیذ آهَخز

 :اسشفبدُ کٌین Pen خت حبال چشا اصال اص اثضاس

 دقیق سشیي اثضاس ثشای اًشخبة یک ًبحیِ دس ػکس ٍ یب سبخز اضکبل هٌحٌی ضکل دس فشَضبح اسز. 

  قبثل ٍیشایص ٍ سغییش اسز. یؼٌی اگش دس اًشْبی کبس اص ًشیجِ ساضی ًجَدیذ هی سَاًیذ آى سا سغییش دّیذ 

  قبثل رخیشُ اسز. دس ثخص Path رخیشُ هی ضَد ٍ دس آیٌذُ هی سَاًیذ ثِ آى دسششسی داضشِ ثبضیذ 

  سٌْب ساُ هوکي ثشای سسن هٌحٌی ّبی دیچیذُ ی دقیق ٍ ثبکیفیز دس فشَضبح اسز. 
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سٍش کلی کبس ثب اثضاس دي ثِ ایي صَسر اسز کِ ثب ّش کلیک ًقبطی سٍی صفحِ ایجبد هی کٌیذ ٍ ثب دسشگیشُ 

ٍجَد داسد هقذاس اًحٌبی آى سا سؼییي هی کٌیذ. ثبیذ سؼی کٌیذ اص کوششیي سؼذاد ًقطِ ّبیی کِ سٍی ّش ًقطِ 

 .اسشفبدُ کٌیذ چًَکِ سؼذاد صیبد ًقطِ ّب دیچیذگی کبس سا افضایص دادُ ٍ دقز آى سا کبّص هی دّذ

 .یب هسیش هی گَیین Path سسن هی کٌین Pen ثِ ضکلی کِ ثب اثضاس

 کطیذى خطَط هستقین ثب Pen Tool 

هی سَاًین سسن کٌین یک خط هسشقین اسز کِ ثب کلیک کشدى دس دٍ ًقطِ  Pen سبدُ سشیي هسیشی کِ ثب اثضاس

سٍی صفحِ کطیذُ هی ضَد. ثب اداهِ دادى کلیک کشدى هی سَاًین ًقبط گًَبگًَی سا ثب خط هسشقین ثِ ّن 

 .ٍصل کٌین ٍ اضکبل ٌّذسی ثب گَضِ ّبی سیض ثسبصین

 
 :کشدى سبخز هسیش دٍ ساُ داسین ثشای سوبم

  ّش جب اص هسیش سبخشِ ضذُ ساضی ثَدین کلیذ کٌششل سا ًگِ داضشِ ٍ جبیی خبلی سٍی صفحِ سا کلیک

 .هی کٌین سب هسیش اص حبلز اًشخبة خبسج ضَد

  ثشای سبخز هسیش ثسشِ اضبسُ گش سا دس آخش سٍی ًقطِ ی اٍل هسیش هی ثشین کِ یک دایشُ کَچک

ُ هی ضَد، دس ایي ٌّگبم کلیک هی کٌین سب هسیش ثسشِ ایجبد ضَد. سذس کلیذ کٌششل سا ًوبیص داد

 .ًگِ داضشِ جبیی خبلی سٍی صفحِ کلیک هی کٌین سب هسیش اص حبلز اًشخبة خبسج ضَد



                                                                                                   
 

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.

 
سا ًگِ داسیذ. اگش ًقطِ ی  Shift ثشای کطیذى خط کبهال ساسز کبفیسز کِ ثشای گزاضشي دٍهیي ًقطِ کلیذ

دس سوز چخ یب ساسز ًقطِ اٍل ثگزاسیذ خط افقی کطیذُ هی ضَد ٍ اگش دس ثبال یب دبییي آى ثگزاسیذ دٍم سا 

دسجِ  46دسجِ ثگزاسیذ ثِ صَسر خَدکبس دس صٍایِ دقیق  46خط ػوَدی کطیذُ هی ضَد. اگش دس حذٍد صاٍیِ 

 .قشاس هی گیشد

 کطیذى خطَط هٌحٌی ثب Pen Tool 

لیک هی کٌین هٌحٌی سبخشِ ضَد ثِ جبی کلیک کشدى کلیک ٍ دسگ هی ّشگبُ ثخَاّین دس ًقطِ ای کِ ک

ٍ کلیک ٍ دسگ ایي  Ctrl کٌین. دس ًقطِ ی هٌحٌی دٍ دسشگیشُ ایجبد هی ضَد کِ ثب ًگِ داضشي کلیذ

 .دسشگیشُ ّب هی سَاًین جْشطبى سا سغییش دّین سب ضکل هٌحٌی ػَض ضَد

 
ٍ دسگ سکبى هی دّیذ ّش دٍ دسشگیشُ ثب ّن حشکز هی  Ctrl ٍقشی کِ یکی اص دسشگیشُ ّبی هٌحٌی سا ثب

سا ًگِ داسیذ سب کٌبس  Alt کٌٌذ. اگش ثخَاّیذ سٌْب یک دسشگیشُ سا سکبى ثذّیذ کبفیسز ثِ جبی کٌششل دکوِ

ًطبًگش ػالهشی هثل ًَک دشًذُ ظبّش ضَد. دس ایي حبلز ثب دسگ کشدى یک دسشگیشُ آى یکی ثذٍى حشکز 

 .ثبقی هی هبًذ
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ػالهز * سٍی ًطبًگش ظبّش هی ضَد کِ ثِ هؼٌی ایي ِ ًبگبُ هسیشی کِ سسن کشدیذ اص اًشخبة خبسج ضذ اگش ث

ثشای اًشخبة هسیش قجلی ثبیذ کلیذ کٌششل سا ًگِ داضشِ  اسز کِ ثب کلیک هجذد یک هسیش جذیذ سسن هی ضَد.

بًی هسیش ثجشیذ سب ضکل هشثغ ٍ سٍی هسیش قجلی کلیک کٌیذ. ثشای اداهِ سسن هسیش ًطبًگش سا سٍی ًقطِ دبی

 .سٍی ًطبًگش ظبّش ضَد سذس کلیک کٌیذ سب اداهِ سسن هسیش آغبص ضَد

 

 
 2283هی سَاًیذ ًقطِ سا حزف کٌیذ. اص ٍسطى  Z ّشگبُ اضشجبّی ًقطِ ای سسن کشدیذ ثب گشفشي کلیذ کٌششل ٍ

 ٌیي ثب ّشثبس صدى ّوضهبىیک دلِ ثِ ػقت ثشهیگشدیذ. ّوچ Z فشَضبح ثِ ثؼذ ثب ّش ثبس صدى کٌششل ٍ

Shift+Ctrl+Z یک دلِ ثِ جلَ هی سٍیذ ٍ دسٍاقغ هؼکَس ػول قجل اسز. 

ثشای اضبفِ کشدى ًقطِ ای جذیذ سٍی هسیش کبفیسز سب هسیش دس حبلز اًشخبة ثبضذ ٍ ًطبًگش سا سٍی جبی 

ًقطِ ی جذیذی ایجبد هی دلخَاُ هسیش ثشدُ سب ػالهز + کٌبس ًطبًگش ظبّش ضَد، دس ایي حبلز اگش کلیک کٌیذ 

کٌبس ًطبًگش ظبّش ضَد،  -ضَد. ثشای دبک کشدى ًقطِ ّبی قجلی کبفیسز ًطبًگش سا سٍی آى ّب ثشدُ سب ػالهز 

 Auto حبل اگش کلیک کٌیذ ًقطِ حزف هی ضَد. ) سَجِ کٌیذ کِ دس ًَاس آدطي ثبالی فشَضبح گضیٌِ ی

Add/Delete  ٍ + ش ًوی ضَدظبّ -سیک خَسدُ ثبضذ ٍگشًِ ػالهز . 
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سا ًگِ داضشِ ٍ ًطبًگش  Alt اگش قصذ داضشِ ثبضیذ ًقطِ ای اص هٌحٌی سا ثِ ًقطِ سیض سجذیل کٌیذ کبفیسز کلیذ

 .سا سٍی ًقطِ هَسد ًظش ثجشیذ سب ػالهشی ضجیِ ثِ ًَک دشًذُ کٌبس ًطبًگش ظبّش ضَد سذس کلیذ کٌیذ

 
سا ًگِ داضشِ ٍ ًطبًگش سا  Alt سجذیل کٌیذ کبفیسز کلیذاگش قصذ داضشیذ ًقطِ ای کِ سیض ّسز سا ثِ هٌحٌی 

سٍی ًقطِ هَسد ًظش ثجشیذ سب ػالهشی ضجیِ ثِ ًَک دشًذُ کٌبس ًطبًگش ظبّش ضَد سذس کلیک ٍ دسگ کٌیذ سب 
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 .ثِ هٌحٌی سجذیل ضَد

داضشِ ٍ سٍی  ثؼذ اص سسن هسیش ّشگبُ ثخَاّیذ هی سَاًیذ ًقبط سا حشکز دّیذ ثشای ایي کبس کلیذ کٌششل سا ًگِ

 .ّش ًقطِ کلیک ٍ دسگ کٌیذ سب دس هحل دلخَاّشبى قشاس گیشًذ

ثشای دبک کشدى کل هسیش هطوئي ضَیذ کِ هسیش دس حبلز اًشخبة اسز )ثب گشفشي کٌششل ٍ کلیک سٍی 

 .کلیک کٌیذ Delete Path هسیش( سذس ساسز کلیک کشدُ ٍ اص هٌَی ثبص ضذُ سٍی

 
سا ثبص کشدُ ٍ  Paths سجذیل کٌیذ دٌجشُ (Selection) ا ثِ یک ًبحیِ اًشخبةثشای ایٌکِ هسیشی کِ سبخشیذ س

 .سٍی هسیش سبخشِ ضذُ کلیذ کٌششل سا ًگِ داضشِ ٍ کلیک کٌیذ

 
فشَضبح ایي اهکبى سا هی دّذ کِ هسیش سسن کشدُ سا سجذیل ثِ یک ًقبضی کٌیذ. دس ٍاقغ اص سٌظیوبر فؼلی 

هسیش سا خط هی کطذ. ثشای ایي کبس سبیض ٍ سًگ ٍ سٌظیوبر ثشاش خَد ثشاش فشَضبح اسشفبدُ هی کٌذ ٍ سٍی 

سا ثِ هقذاس دلخَاُ سٌظین کٌیذ سذس هطوئي ضَیذ اثضاس دي دس حبلز اًشخبة اسز ٍ هسیش ّن دس حبلز 

 .سا اًشخبة کٌیذ Stroke Path اًشخبة اسز سذس سٍی هسیش ساسز کلیک کشدُ ٍ دس هٌَی ظبّش ضذُ
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 Simulate ًشم اسشفبدُ کٌیذ هی سَاًیذ ٌّگبم اسشفبدُ اص دسشَس ثبال دس دٌجشُ ظبّش ضذُاگش اص یک ثشاش 

Pressure سا سیک ثضًیذ سب فطبس قلن سا ٌّگبم سسن خط ضجیِ سبصی کٌذ. 

 
هی سَاًیذ دسٍى هسیش سسن ضذُ سا ثب سًگ دلخَاّشبى دش کٌیذ. ثشای ایي کبس ثؼذ اص سبخشي هسیش سٍی آى 

کلیک کٌیذ. دس دٌجشُ ظبّش ضذُ هی سَاًیذ سًگ ٍ  Fill Path دُ ٍ دس دٌجشُ ظبّش ضذُ سٍیساسز کلیک کش

 .کلیک کٌیذ سب هسیش ثِ ضکل دلخَاُ ضوب دش ضَد OK دیگش سٌظیوبر سا اًجبم دادُ ٍ سٍی

 
کبس گبّی الصم اسز هسیشی کِ ثب دي ایجبد کشدیذ سا هخفی کٌیذ سب ضکل صیش آى سا ثْشش ثجیٌیذ ثشای ایي 

 سا ثضًیذ. ثشای ًوبیص دٍثبسُ هسیش هجذدا ّویي کلیذّب سا ثضًیذ Ctrl + H کلیذّبی هیبًجش

 



                                                                                                   
 

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.

 

 اثسار Freeform Pen Tool 

سَاى ثِ  هی Pen Tool اسز. ثب اسشفبدُ اص ایي اثضاس، ّوبًٌذ اثضاس Pen Tool ی اثضاس اثي اثضاس اٍلیي صیش هجوَػِ

ِ  اسیز  هشفیبٍر  کویی  آى دس سشسین سٍش الجشِ سشسین اضکبل ٍ هسیشّب دشداخز. هیِ ثیِ ثشسسیی آى    ادا دس کی

 .دشداصین هی

 

ّبی هشفبٍر ثیشای دسج ًقیبط ًیسیز     دیگش ًیبصی ثِ کلیک Pen Tool دس ایي سٍش ثشخالف سشسین دس اثضاس   

ثذیي سشسیت کبفیسز ثش سٍی ًقطِ اٍلیِ دس صفحِ، کلیک کشدُ، سذس ثب دبییي ًگِ داضشي کلییذ سیوز چیخ    

س ٍ حشکز آى، هحذٍدُ هَسد ًظش خَد سا سشسین کٌیذ. دس ایي حبلز ًشم افضاس فشَضبح ثِ صَسر اسَهبسیک هبٍ

ًکشِ هْوی کِ دس اسشفبدُ اص ایي اثضاس ٍجَد داسد   .کٌذ ًقبط کطیذُ ضذُ سا ثش سٍی خطَط سسن ضذُ ایجبد هی

طَس کِ دس سصَیش صیش ًطبى دادُ  شد. ّوبىسَاى ثِ ساحشی آى سا ثِ یک اثضاس هغٌبطیسی سجذیل ک ایي اسز کِ هی

                                ّبی ایي اثضاس فؼبل کشد سا دس ًَاس گضیٌِ Magnetic ای ثِ ًبم ثبیسز گضیٌِ ضذُ اسز ثشای ایي کبس هی

 سشسییت اثیضاس  ضیَد. ثیذیي    سثب ًویبیص دادُ هیی   سبصی ایي گضیٌِ، دس کٌبس ًوبد ایي اثضاس یک ػالهز آّي ثب فؼبل

Freeform Pen Tool هطبثِ اثضاس Magnetic Lasso     ػول کشدُ ٍ دس اطشاف ًبحیِ هَسد ًظیش ثیب حشکیز

ضیَد سیب    سثیبیی آى هَجیت هیی    سش خبصییز آّیي   دشداصد. ثِ ثیبى سبدُ هبٍس ثِ دسج هسیش یب سشسین اضکبل هی

طَس کیِ   ًشخبة ٍ سشسین قشاس داد. ّوبىهشٌبست ثب سًگ ًبحیِ هَسد ًظش ثشَاى ثِ ساحشی آى ثخص سا دس حبلز ا

دس سصَیش صیش ًیض ًطبى دادُ ضذُ اسز ثب اٍلیي کلیک ثش سٍی ًبحیِ سفیذ ٍ حشکیز هیبٍس دس اطیشاف آى ثیِ     

 .گیشد صَسر هغٌبطیسی آى ًبحیِ سفیذ دس حبلز سشسین قشاس هی

صٍایبی هسییش ٍ اضیکبل ٍجیَد     ّب ٍ ّوچٌیي دس اص دسج ًقبط سَسط ایي اثضاس اهکبى اػوبل سغییشار دس هٌحٌی

ای ضیکل دس   ٍ کلیک ثش سٍی ًقطِ هَسد ًظیش دٍ دسیشگیشُ داییشُ     Ctrlداسد. ثذیي هٌظَس ثب ًگِ داضشي دکوِ

 .سَاى ثِ اػوبل سغییشار الصم دشداخز گشدد کِ ثب کلیک ثش سٍی ّشکذام هی اطشاف آى ایجبد هی
 

 

 

 

 


