
                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

  1399 -1398 سال تحصیلی:    4ترم:گرافیک.     رشته: کارشناسیمقطع تحصیلی:کاردانی

 سمیه لطیفی نام ونام خانوادگی مدرس:                 نرم افزار ترسیمی   نام درس:
 09361395832 تلفن همراه مدرس:          somayeh735735@gmail.com مدرس:emailآدرس 

   شانزدهممربوط به هفته  :                   نرم افزار ترسیمی   جزوه درس:.
 textدارد : ندارد                      voiceدارد: ندارد                         power pointدارد:  ندارد 

 093827852تلفن همراه مدیر گروه : 

                                   

 

 در ایلوستریتور Symbol کاربرد ابزار

 

 
 

Symbol ست از یک سانی یک طرح تکراری خلق کنید. ابتدا الزم ا شما کمک می کنند به آ  Symbol ها به 

صلی عمل می کند را ایجاد کنید. نمونه های  صلی در که مانند کپی ا شما خلق می کنید با کپی ا جدیدی که 

 update کنید، نمونه ها نیز به طور خودکار طرح ها را update ارتباط پیدا می کنند. وقتی شما کپی اصل را

 .ها را به وجود آورنده اند باقی می مانند symbol هایی که transformation می کنند اما همه

 یک نماد خلق) symbol(  :آن را انتخاب کرده ایدی خود را ایجاد کرده گرافیک که طرحزمانیجدید ،

را برای تایید تغییرات اعمال  OK کلیدسپس  (Window>Symbols)  بکشید Symbols و به پالت

 .شده بزنید

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://persiangfx.com/
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  ابزارهایSymbol Sprayer Tools                                                                                         ا                                                         

 
را انتخاب کنید. اگر در حالیکه این ابزار را انتخاب کرد ه اید  Symbol Sprayer در این مرحله ابزار

صفح شد که در آنجا می توانید برخی دو بار روی  ه طراحی کلیک کنید پنجره تنظیمات آن باز خواهد 

 .تغییر دهید diameter و intensity  از تنظیمات از قبیل شدت و سایز اسپری در گزینه های

 
 
 

  .ایجاد شود symbol کنید تا یک نمونه جدید از drag کلیک و Symbol Sprayer با ابزار

 
 
 

کار  بهدو  تان را  ید. ابزار جام ده با کمک این ابزار ان ید  تغییر دهید و  Symbol Spinner دیگر نیز می توان

کنید تا جهت نمونــــه ای که ایجاد کرده اید تغییر کند. فلش ها جهت  drag ها کلیـــک و Symbol  روی

 .چرخش را نشان می دهند
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صادفی و نامنظم، ابزار ها  Symbol را انتخاب کرده و کلیک کنید تا  Symbol Sizer برای ایجاد اندازه های ت

 .را نگه دارید Alt بزرگتر شود. همچنین می توانید برای کم کردن سایز آن همزمان با کلیک کردن کلید

 
 

را انتخاب کنید و رنگ  Symbol Stainer در انتها می خواهیم آن را با رنگ زرد رنگ آمیزی کنیم. ابتدا ابزار

را برای زمینه انتخاب نمایید. روی قســمت هایی که می خواهید رنگ شــوند کلیک کنید. اگر می خواهید  زرد

 .شدت رنگ در جایی بیشتر باشد مجددا روی آن کلیک کنید

 
 گسترش دادن  Symbol 

 
 Break Link و انتخاب Symbol ها گسترش پیدا کنند، با رفتن به پالت Symbol اگر الزم بود که

to Symbol می توانید این کار را انجام دهید. 
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 ویرایش symbol 

 
کنید، سپس  drag را به صفحه طراحی symbol ها، یک کپی از symbol  برای ایجاد تغییرات در

روی آن دوبار کلیک کنید یک پنجره باز می شود که به شما اخطار می دهد تغییرات روی نمونه 

را بزنید. زمانیکه اعمال تغییرات را تایید  OK کار بودید کلیداعمال شود یا خیر اگر مایل به ادامه 

 .کردید خودش به طور خود کار اعمال می شود

 
بروید تا نماد  Object>Expand کنید، به مسیر Drag را به صغحه طراحی symbolکپی از

نماد قدیمی در  را نگه دارید و آن را روی Alt شود و تغییرات الزم را انجام دهید. کلید expand  شما

  .کنید تا جایگزین نسخه قبلی شود Drag پالت الیه ها
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 برش تصویر در ایلوستریتور

ستند و گاهی نیاز  سلی ه صاویر پیک ستفاده می کنیم. اکثر ت شاپ ا سلی از فتو صاویر پیک صوال برای ویرایش ت ا

 .کنیم ویرایش را ها آن ایلوستریتور است که در نرم افزار

  

 مرحله اول کات کردن تصویر

 .تصویر مورد نظر خود را در ایلوستریتور وارد نمایید File>Place ابتدا از مسیر

 
  

 مرحله دوم برش تصویر در ایلوستریتور

ستفاده از ابزار شود را انتخاب Rectangle (M) با ا صویر که می خواهید جدا  سمتی از ت شته ، ق کنید. توجه دا

 .باشید که این ابزار، ناحیه را به صورت مستطیل انتخاب می کند
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 مرحله سوم 

ستطیلی دلخواه، کلیدهای ترکیبی سمت م شار دهید تا یک ۷و  Ctrl بعد از انتخاب ق  Clipping Mask را ف

 .ایجاد شود

 
 مرحله چهارم 

ـــده فعا ـــکل انتخاب ش ـــده به ش ـــم ش ـــتطیل رس ـــت، زمانی که مس  همه را در Blending Modeل اس

Transparency در هر حالتی به جز  Normal ست کنید. 

 
 برش عکس در ایلوستریتور

 مرحله پنجم

 .پارامترهای موجود را مانند شکل زیر وارد نمایید Object > Flatten Transparency با رفتن به مسیر
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 مرحله ششم

موجود در پنل الیه ها را حذف کنید و همچنین تمام اشـیا را از حالت  Clipping Masks در گام آخر باید دو

 .گروه خارج کنید

 

 پایان 
 

 


