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مؤلف
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سخنی با خوانندگان
«سپس ،به کاتبان و نویسندگانت بنگر و بهترین آن ها را بر کارهای خود بگمار...

کاتبان و نویس�ندگانی برگزین که قدر خود را بشناس�ند ،چون کس�ی که به قدر خود ش�ناخت
ندارد ،دیگران را هم نمی شناسد».

«گرفتهشده از نامه ی  53نهج البالغه به مالک اشتر»

اگرچه نوش��تن و پرداختن زکات علم از توصیه های اکید بزرگان و گواه بر کرامت اهل دانش است؛

اما امروزه پرداختن به انگیزه ها و اهداف نوش��تن بیش��تر جلوه می کند .بی ش��ک این که چه کس��ی

می نویسد مهم نیست؛ اما این که چرا و به چه پشتوانه ای می نویسد ،درخور تأمل است.

م��ا معتقدیم که چاپ روزافزون کتاب های به اصط�لاح «زرد» که خالی از هرگونه نوآوری و

بی توجه به اس��تانداردهای چاپ کتاب و نیازهای مخاطبان اس��ت ،حاصل تفکر بازاری مستولی بر

جامعه ی نش��ر اس��ت .بی پرده آن که عنوان پر زرق و برق ،دس��تاویز قراردادن مضمون های نو با
هدف فروش باال و طویلکردن س��یاهه ی س��ابقه ی علمی ،نمی تواند دلیل محکمی برای چاپ و نشر
کتابی باش��د که خواننده ی مش��تاق با صرف هزینه های نه چندان کم آن را تهیه می کند؛ به امید آن
که چیزی از آن بیاموزد.
باید پذیرفت که انگیزه ی نوش��تن کم از محتوای نوشته نیست و بین این دو رابطه ای مستقیم

برقرار است .اگر انگیزهی نوشتن ،تولید دانش باشد ،بی شک نویسنده از قلم بی محتوا وکم عمق پرهیز
می کند و اگر دغدغه ی دانش و فرهنگ زخم خورده در میان باش��د ،ناش��ر تنها به عنوان پرطمطراق
بسنده نمی کند.
و چقدر امروزه ،فرهنگ و دانش این مرز و بوم که گرفتار آفت بی انگیزگی و زخم هوس است،

نیازمند ناشران و نویسندگانی است که نیت شان کمک به رشد دانش و ارتقای فرهنگ جامعه است و
به راستی که التیامی بر این درد نیست؛ مگر نویسندگانی که قدر خود و دیگران را می دانند و خوب

می فهمند که کتاب ،ابزار س��ودجویی های مغرضانه نیست و می  کوشند تا خود را از هرگونه شهوت
نام و رسم و ثروت تهی کنند.

انتش��ارات دانش��گاهی کیان خ��ود را بری از عیب و خط��ا نمی داند؛ اما هم��واره بیش از پیش

می کوش��یم تا در راستای تولید علم و نشر کتاب های پرمحتوا ،دس��ت نویسندگانی که انگیزه ی پاک
دارند را بفش��اریم و در کنارش��ان باش��یم و از خداوند متعال می خواهیم که در این مس��یر صعب و

پرخطر در س��ایه ی لطف و عنایت خود از آن چه به عهده ی ما نهاده ش��ده ،س��ربلند و پیروز برآییم.

انتشارات دانشگاهی کیان

مقدمه
همانطور که در طول مطالب کتاب یادآوری ش��ده است ،برنامه های گرافیکی به دو نوع پیکسلی و
برداری دس��ته بندی می ش��وند .در این میان Adobe Illustrator ،جزو نرم افزارهای برداری است .از

دی��دگاه مؤلف ،هرچند که  Illustratorمحیطی بس��یار جذاب و دوست داش��تنی دارد و نیز با محیط

برنامه ی محبوبی همچون  Adobe Photoshopبهطور وصفناپذیر منطبق اس��ت؛ اما رقیب آن یعنی

 CorelDRAWدر میان کاربران بهطور عجیبی گوی رقابت را ربوده است؛ چنان که کتاب تألیفشده ی
خوب و روانی به زبان فارس��ی برای آن وجود ندارد (به ویژه برای نس��خه های اخیر .)Illustrator

بنابراین الزم دانستم که با توجه به نیاز کاربران نرم افزارهای گرافیکی و دانشجویان این عرصه و

همچنین تجربهی تألیف بیش از  44عنوان کتاب و س��ال ها تدریس در دانشگاه ها و آموزشگاه های

کامپیوتر ،دست به نگارش کتابی پیرامون  Illustratorبزنم .امیدوارم که این گام هرچند ناچیز برای
شما عزیزان مفید باشد .پیش از شروع مطالعه ی کتاب ،به نکتههای زیر توجه کنید:

½½پیش فرض مطالب کتاب آن اس��ت که ش��ما حداقل با مبانی کامپیوتر ،يعني جزییاتی همچون
کار با ماوس و کلیککردن ،اجزای پنجره ،دکمه ی ش��روع ،صفحه ی شروع و موارد مشابه
آش��نا هس��تید .پایه ی مطالب آموزش��ی این کتاب ،منطبق با فناوری ویندوز  8است؛ اما در

س��ایر ویندوزها نیز با مشکلی روبهرو نمیشوید .براي آش��نايي بيشتر با ويندوز  ،8كتاب
«مرجع كامل  »Windows 8 Enterpriseنوش��ته ی همين مؤلف از انتشارات دانشگاهی کیان را
مطالعه کنید.

½½اگ��ر حین مطالعه ی فصلهای ابتدایی کتاب با واژه یا اصطالح یا عبارتی روبه رو ش��دید که
برایتان ناآشنا بود ،آن موضوع را بهصورت گذرا و روزنامهوار بخوانید و کمی حوصله به
خرج دهید؛ زیرا حتم ًا در فصلهای آینده بهصورت کامل با آن آشنا میشوید.

در پايان ،ضمن عرض ارادت به همه ی کسانی كه برای نشر این كتاب كمر همت را بستند ،برای

آنان آرزوي طول عمري با عزت دارم .شما خواننده ی گرامي مؤلف را از نظرات و انتقادات سازنده ی
خود بي نصيب نگذاريد .پل ارتباطي بین ما ،پست الکترونیک زیر خواهد بود.

							

علي محمودي

							

مدرس دانشگاه

Site:www.@3dshut.com
Email: info@3dshut.com
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فصل1
آنچه برای شروع باید بدانید
آنچه در این فصل میخوانیم:
½½آشنایی با سبک های گرافیکی رایانه ای؛
½½مقایسه ی  CorelDRAWو Adobe Illustrator؛
½½کاربرد Adobe Illustrator CS6؛
½½قاعدههای به کارگیری کتاب؛
½½محتوای  CDهمراه کتاب.

در این فصل اساس�� ًا با مطالبی مقدماتی در خصوص برنامه های گرافیکی آشنا میشوید .همچنین

کاربرده��ای برنامه ی  Adobe Illustrator CS6را نی��ز میآموزید .اصطالح هایی را می آموزید که در

فصلهای آینده با آنها روبه رو شده و در نهایت با محتوای  CDهمراه کتاب آشنا میشوید .بنابراین،
مطالب این فصل را پیشزمینهی کتاب بدانید و خوب مطالعه کنید.

انواع سبک های گرافیک رایانه ای

سبک های گرافیک رایانه ای به دو دسته ی زیر تقسیم می شوند:
½½الف) سبک گرافیک بیت مپی 1یا رستری 2یا پیکسلی.3

½½ب) سبک گرافیک برداری.4

هر یک از این سبک ها ویژگی های منحصربه فردی دارند که در ادامه به آنها اشاره می شود.

گرافیک پیکسلی

پیکس��ل کوچکترین عنصر تش��کیلدهنده ی تصویر اس��ت .به بیان دیگر از کنار ه��م قرارگرفتن

پیکس��ل ها ،تصویر نمایش داده می شود .هر پیکسل ،ویژگی هایی نظیر رنگ ،غلظت ،شدت نور و ...
دارد؛ بنابراین هرچه تعداد پیکسل ها بیشتر باشد ،دقت وضوح تصویر نیز بیشتر میشود.

1. Bitmap
2. Raster
3. Pixel
4. Vector
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از طرف��ی ،میزان تفکیک پذیری یا دقت وضوح 1هر تصویر ،تعداد پیکس��ل هایی اس��ت که در

واح��د طول آن نمایش داده میش��ود .میزان تفکیک پذیری تصویر ،برحس��ب  dpiیا  ppiس��نجیده

می شود DPI :به معنی تعداد نقطه در اینچ 2و  PPIبه معنی تعداد پیکسل در اینچ 3است .هرچه میزان
تفکیک پذیری تصویر بیش��تر باشد ،جزییات بیشتری از تصویر ذخیره شده و در نتیجه حجم فایل

نیز بیشتر میشود.

به تعداد پیکسل های تشکیلدهنده ی طول و عرض تصویر ،ابعاد پیکسلی گفته می شود .برای

مثال ،تصویری که از  1024*768پیکس��ل تش��کیل شده است ،در واقع  1024پیکسل در طول و 768
پیکسل در عرض دارد.

برای مثال وقتی که می گویند تصویری با دوربین پنج مگاپیکس�لی گرفته شده است؛
یعنی این تصویر از پنج میلیون پیکسل تشکیل شده است .به بیان دیگر پنج میلیون

پیکسل کنار هم قرار گرفته اند تا این تصویر شکل بگیرد و ما بتوانیم آن را ببینیم.

گرافیک پیکسلی ،تصاویری است که حجم باالیی دارد و با بزرگ نمایی 4از کیفیت آنها کاسته

می ش��ود .همچنین با بزرگکردن اندازه ی تصاویر 5پیکس��لی نیز کیفیت آنها کم میشود .فایل های

پیکسلی معمو ً
ال در قالب های  *.jpgو  *.bmpو  *.tiffذخیره می شوند.

گرافیک برداری

این نوع گرافیک بر پایه ی معادالت و محاسبات ریاضی بنا شده است .به بیان دیگر در نرم افزارهای

مبتنی بر گرافیک برداری ،نقاط ،خطوط ،منحنی ها ،چندضلعی ها و اشکال بر اساس روابط و فرمول های

ریاضی ترسیم می شوند؛ بنابراین فایل هایی که از گرافیک برداری تشکیل شده اند ،حجم کمتری دارند
و هرچه این تصاویر را بزرگ کنید ،باز هم از کیفیت آنها کاسته نمیشود.

در صورتی که وقتی تصاویر پیکس��لی را بزرگ یا کوچک می کنید ،لبه های موضوعات پلهپله

یا رنجه میش��وند .از طرفی در طرح های برداری ،تفکیک پذیری معنا ندارد .فایل های برداری غالب ًا

در قالب های  *.epsو  *.pdfذخیره می شوند.

1. Resolution
2. Dot Per Inch
3. Pixel Per Inch
4. Zooming
 .5منظور از بزرگکردن اندازه ی تصاویر ،همان  Scaleیعنی مقیاس گذاری برحس��ب درصدی از اندازه ی کنونی یا  Resizeیعنی تغییر
اندازه ی کنونی است.
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هرچند که مزایای تصاویر برداری بیشتر از تصاویر پیکسلی است؛ ولی ما ناچار به استفاده

از تصاویر پیکس��لی هستیم؛ زیرا عکس هایی که حاصل دستگاه هایی همچون دوربین های دیجیتال

یا دستگاه های پویندهی 1کاغذند ،جزو تصاویر پیکسلی هستند.

در ادامه ،توجه ش��ما را به چند نمونه از برنامه های مربوط به گرافیک های دوگانه ی پیکسلی

و برداری جلب می کنم.

نوع سبک گرافیکی

نام برنامه

حوزه ی کاری پیش بینیشده

Adobe Photoshop

پیکسلی

Corel PHOTO-PAINT

پیکسلی

رقیبی ضعیف برای Adobe Photoshop

MS Paint

پیکسلی

ویرایش غیرحرفه ای تصاویر

برداری

CorelDRAW

برداری

طراحی کارت مالقات ،جزوه ،4جلد کتاب ،تخته ی اعالنات
تبلیغاتی ،5مقاله ،6پرچم 7و ...
رقیبی قوی برای Adobe Illustrator

AutoCAD

برداری

Autodesk 3ds Max

برداری

رسمهای دو ُبعدی و طراحی های سه ُبعدی

Adobe InDesign

تلفیقی از پیکسلی و
برداری

Adobe Illustrator

ویرایش تصاویر ،طراحی کارت مالقات ،2جلد کتاب 3و ...

مدل سازی سه ُبعدی و انیمیشن و پرداخت کاری

8

طراحی کتاب ،مجله ،9روزنامه ،10جزوه ،برچسب 11CDو ...

تنه�ا مش�کل برنامه های برداری از آن جاییس�ت ک�ه از تصاویر به خوبی پش�تیبانی

نمیکنند.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

تبدی�ل تصاویر پیکس�لی به برداری بس�یار پیچیدهتر و مش�کل تر از تبدیل تصاویر

برداری به پیکسلی است .با اجرای این کار معموالً اطالعات و کیفیت از دست میرود.

در گرافی�ک پیکس�لی ،بزرگک�ردن تصوی�ر نتیجه ی مطلوب�ی ندارد؛ ام�ا کوچککردن
تصویر بدون از دست دادن کیفیت ممکن است.

11

1. Scanner
2. Visit card
3. Book
4. Brochure
5. Billboard
6. Tract
7. Banner
8. Rendering
9. Magazine
10. Newspaper
11. CD Label
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از آن جایی که تصاویر پیکس�لی معموالً با دستگاه های پوینده ی کاغذ یا دوربین های

دیجیت�ال از حال�ت آنالوگ به دیجیتال تبدیل می ش�وند ،تصاوی�ری طبیعی و واقعی
هستند؛ اما تصاویر برداری که توسط کامپیوتر ایجاد می شوند هرچند که ممکن است

بسیار شبیه به تصاویر واقعی باشند ،ولی در واقع طبیعی نیستند.

در ادامه ،چند نمونه از تصاویر پیکسلی و برداری را میبینید .آنها را با یک دیگر مقایسه کنید.

شکل 1-1

در شکل  ،1-1تصویر سمت راست از پیکسل تشکیل شده و تصویر سمت چپ بر مبنای بردار

بنا شده است.

شکل 2-1

در شکل  ،2-1تصویر سمت راست برداری و تصویر سمت چپ پیکسلی است .در شکل های

 3-1و  4-1نیز تفاوت های فاحشی را بین تصاویر برداری و پیکسلی مشاهده می کنید.

شکل 3-1
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شکل 4-1

در ش��کل  ،5-1دو تصویر از نوش��ته ی روی بطری را میبینید ک��ه باالیی برداری و پایینی

پیکسلی است.

شکل 5-1

ش��کل  ،6-1دو تصویر برداری در سمت چپ و پیکسلی در سمت راست را در حالی میبینید

که در هر یک از آنها عمل بزرگ نمایی انجام شده است.

شکل 6-1
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مقایسه ی  CorelDRAWو Illustrator

بین برنامه های برداری CorelDRAW ،و  Illustratorرقبایی سرس��خت برای یک دیگر هستند؛ اما هر

یک از آنها ویژگی هایی دارند که قابل چشم پوشی نیست؛ بنابراین تا این زمان 1هر دو وجود دارند.
برخی از برتری های این دو برنامه نسبت به یک دیگر عبارت است از:

½½بعضی از امکانات ،منحصر به فرد بوده و فقط در یکی از این دو برنامه پیدا می ش��ود؛ برای
مثال ابزار اندازه گذاری 2در  CorelDRAWیا دستورهای رسم نمودار 3در Illustrator؛

½½ Illustratorاز ابتدایی ترین نس��خههای خود قادر به بازک��ردن 4عکس بود؛ اما CorelDRAW

حداکثر توانایی ورود 5عکس به درون سند را دارد.

½½ Illustratorکار شرکت  Adobeاس��ت؛ بنابراین منطبق با سایر برنامه های این شرکت بوده و
تنظیم 6آن با دستگاه های چاپ ،حداقل در ایران امکان پذیر و ساده تر است.

½½برخی از دس��تورها و همچنین ابزارهای رنگ پ��ردازی در  ،Illustratorبه  Photoshopنزدیک
بلکه با آنها یکی است.

½½روش های ترس��یم منحنی در  CorelDRAWبیشتر از  Illustratorبوده و در عین حال ترسیم
منحنی در  Illustratorیادآور ایجاد مسیر در برنامه هایی همچون  Photoshopاست.

½½در مجموع می توان گفت امکانات  CorelDRAWبیشتر از  Illustratorاست.

کاربرد Adobe Illustrator CS6

عمدهي موارد استفاده از  Adobe Illustrator CS6عبارت است از:
½½طراحی نماد.7

½½کار روی تصاویر.

½½رسم انواع نقاشی های ساده و کارتونی یا ایجاد آیکون.8

 .1منظور ،تاریخ نگارش این کتاب است که مصادف با زمستان  1391می باشد.
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2. Dimensioning
3. Graph
4. Open
5. Import
6. Calibration
7. Logo
8. Icon

