بسم هللا الرحمن الرحٌم
اللهم صلً على محمد وعلى آل محمد
كما صلٌت على إبراهٌم وعلى آل إبراهٌم إنك حمٌد مجٌد
وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهٌم وعلى آل إبراهٌم انك حمٌد مجٌد

عن ابً هرٌرة عن النبً -صلً هللا علٌه وسلم قال :

من كتم علما ٌعلمه جاء ٌوم القٌامة ملجما بلجام من نار
صدق رسول هللا صلى هللا علٌة وسلم

الحمد هلل رب العالمٌن تم االنتهاء من هذا العمل الذى ادعو هللا ان ٌكون لى بمثابة صدقة
جارٌة لى وان ٌنفع كل باحث عن علم وان ٌنتفع بة وان ٌرسلة لكل من ٌرٌد ...
جزاكم هللا خٌر
لمراسلتى ٌ ...مكنكم مراسلتى على المٌل التالى

Nany215eg@hotmail.com

جوال 000 - 00006060010 :

الدولة  :مصر

اسالكم الدعاء

وادعو الجمٌع الى نشر هذة المادة العلمٌة فى المنتدٌات المختلفة حتى ٌستفٌد منها العدٌد

شرح مبسط لبرنامج
Adobe Illustrator CS5
اعداد
ا  /حنان حسن

التعرٌف بالبرنامج
االلٌسترٌتور اقوى واروع برامج الرسم وهو بخالف برنامج الفوتوشوب الذى ٌعتمد على
الصور بشكل اساسى فى العمل وٌمكننا باسنخدام هذا البرنامج عمل التصمٌمات المختلفة مثل
تصمٌم الرموز والشعارات والرموز النقطٌة والمطبوعات والمخططات واالعالنات
والملصقات والبورشورات واغلفة المجالت والكتب .

Vector Shape ---- Raster Image
Vector Shape

االشكال الممٌزة  :هى عبارة عن مجموعة من النقاط تسمى الــ

 Anchor Pointوتتصل هذة النقاط مع بعضها البعض بوسطة خطوط تسمى مسارات او
 Pathsتكون منحنٌة او مستطٌلة لتعطى فى النهاٌة شكل معٌن كما ٌظهر بالشكل التالى

 .هذة الخطوط عبارة عن مجموعة من المعادالت الرٌاضٌة داخل الشكل المرسوم حٌث ٌقوم
الحاسب بعمل معادلة رٌاضٌة المرفقة داخل الملف الرسوم المنحنٌة ولذلك عند تكبٌر االشٌاء
المتجة ال ٌحدث لها اى تشوة كما فى الشكل التالى :

Raster Image

هذا بخالف الصور التى تتكون من مجموعة من المربعات اللونٌة

الصغٌرة التى تتكون بجوار بعضها البعض لتكوٌن الشكل وٌسمى كل مربع بالبٌكسل كما فى
الشكل التالى :

تشغٌل البرنامج
لتشغٌل البرنامج من قائمة start -- all program – adobe Illustrator

ٌمكن اٌضا تشغٌل البرنامج بالضغط على اٌقونة اختصار البرنامج الموجودة على سطح
المكتب

النافذة Welcome Screen

عند البداء فى تشغٌل البرنامج تظهر لنا هذة النافذة التى تسمى  Welcome Screenاو
الشاشة الترحبٌة

3

1

2
4

5
كما نرا ان هذة النافذة توفر لنا العدٌد من االوامر التى نحتاجها عند بداٌة العمل  .من هذة
االوامر :

-1

1

 Open Recent Itemمن خالل هذا االمر ٌمكننا فتح اخر مجموعة ملفات تم

فتحها حٌث تظهر اسماء هذة الملفات فى فى هذا الجزء .
كما ٌكمن فتح ملفات اخرى بالضغط على االمر Open

-2

3

2

.

 Create Newمن خالل هذا االمر ٌمكننا انشاء ملفات جدٌدة  .ونالحظ ان

البرنامج ٌوفر لنا عدة صٌغات مختلفة حسب استخدمات هذة الملفات سواء فى الطباعة Print
 (Documentاى سٌتم استخدام هذا الملف لتصمٌم احدى المطبوعات مثل برشور او بوستر
 ) ...او بصٌغة  ( Web Documentاى سٌتم انشاء ملف لتصمٌم موقع الكترونً ) او
بصٌغة  ( Mobile and Devices Documentاى سٌتم انشاء ملف لتصمٌم احدى
تتطبٌقات الموبٌل )  ...الى غٌر ذلك من الصٌغات .

-3

4

 From Templateمن خالل هذا االمر ٌمكننا فتح الملفات الجاهزة او القوالب

الجاهزة الموجودة مع نسخة البرنامج – والقوالب الجاهزة هى مجموعة من التصمٌمات
الجاهزة الموجود مع نسخة البرنامج والتى تستخدم الرشاد مستخدم البرنامج وتعرٌفة
بالتصمٌمات العدٌدة التى ٌمكن ان ٌنفذها باستخدامة هذا البرنامج .
وبالضغط على هذا االمر ٌتم فتح مربع حوارى بعنوان New from Templateحٌث ٌمكن
استخدام ملفات الـ  Templateالتى ٌوفرها البرنامج .

وبهذا نكون قد انتهٌنا من االوامر الموجودة بالشاشة الترحبٌة او نافذة Welcome Screen
ملحوظة :
النافذة الترحٌبٌة او  Welcome Screenتظهر لنا فى كل مرة ٌتم فتح البرنامج  .وٌمكننا

اختٌار عدم اظهار هذة النافذة مرة اخرى وذلك بالضغط على زرار 4

Don't show

 againباختٌار هذا االمر تختفى النافذة الترحبٌة والعادتها مرة اخرى من قائمة – help
Welcome Screen

التعرف على واجهة البرنامج

واجهة البرنامج تظهر كما بالشكل التالى :

1

7

8

2

11

12

4

3
3

9

11

Menu Bar -1

شرٌط القوائم وٌحتوى على مجموعة من القوائم المختلفة .

1

Control panel -2

2

ٌحتوى هذا الشرٌط على على متغٌرات العنصر المختار .

وبالطبع تختلف محتوٌات هذا الشرٌط تبعا للعنصر المختار .

Toole Box -3

3

ٌظهر على ٌسار نافذة البرنامج صندوق االدوات ٌحتوى على

مجموعة من االدوات المختلفة كما هو موضح بالشكل
4

وبالضغط على السهم المذدوج

4

الموجود اعلى شرٌط االدوات ٌتم ترتٌب االدوات

فى صفٌن  .والعادة الى الوضع االول ٌتم اعادة الضغط على السهمٌن المذوج .

وٌوجد سهم اسود

5

بجوار بعض االدوات وهى تعنى وجود بعض االدوات الفرعٌة

الموجودة اسفل هذة االدءة وٌمكن جعل هذة االدوات فى شرٌط منفصل بالضغط على
السهم

6

الموجود فى مؤخرة الشرٌط كما نراة

سهم اسود بجوار االداة

6

سهم اسود لجعل االدوات الفرعٌة فى
شرٌط ادوات منفصل

Application bar -4

7

شرٌط التطبٌقات الموجود اعلى نافذة البرنامج و ٌحتوى هذا

الشرٌط على :
 رمز  Adobe Bridgeبالضغط علٌة ٌتم فتح برنامج  Adobe Bridgeوهو برنامجٌقوم بعرض جمٌع الصورة والملفات الموجودة على الجهاز .
 رمز  Arrange Documentومن خاللة ٌتم تغٌر طرقة ترتٌب الملفات المفتوحةوذلك باختٌار طرٌقة الترتٌب المناسبة حٌث ٌتم الضغط على السهم االسود الموجود
بجوار الرمز .
ESSENIALS -5

8

من خاللها ٌتم التحكم وتغٌر طرٌقة عرض واجهة البرنامج

وذلك بالضغط على السهم االسود الموجود بجوارها فٌظهر لنا اكثر من شكل لواجهة
البرنامج .

-6

9

مجموعة من اللوحات الجانبٌة تظهر فى الجزء االٌمن من واجهة البرنامج

وتظهر على شكل رمز لكل لوحة مثل )( Color – SWATCHES - Layer –…….

سوف ٌتم شرح كل لوحة الحقا  . -والظهار هذة اللوحات ٌتم الضغط على السهمٌن
المذوجٌن الجانبٌن

11
بالضغط على السهمٌن
المذدوجٌن ٌتم فتح
اللوحات

وٌمككنا اغالق اى لوحة والظهارها ثانٌا ٌتم ذلك من قائمة . Windows

white board -7

11

السابورة البٌضاء وهى المساحة او المنطقة التى ٌتم العمل

بها واى شكل او عنصر ٌتم عملة خارجها ال ٌظهر عند طباعة المستند .
-8

12

فى هذا الشرٌط ٌتم عرض جمٌع الملفات المفتوحة حالٌا .

ٌ -9وجد مسافة بٌضاء حول منطقة العمل تسمى  Screen areaوٌمكننا رسم اى شكل
داخل هذة المساحة المقررة ولكن لن ٌظهر هذا الشكل فى الطباعة وٌجب علٌنا الرسم
داخل االطار االسود فقط والذى ٌسمى Art board
 -11نالحظ وجود اسفل صندوق االدوات مجموعة الزرائر التى تتحكم فى العرض كما ٌلى :

 : Full screen mode with menu bar .1اى ملىء الشاشة باالصافة الى شرٌط القوائم
ٌ : Full screen mode .2تم عرض نافذة العمل ملىء الشاشة واخفاء شرٌط الـ title bar
وشرٌط القوائم .

ملحوظة هام :
 الخفاء او اظهار جمٌع الشرائط بالضغط على زرا ر  tabمن لوحة المفاتٌح . الخفاء او اظهار شرٌط التحكم ٌ Control Panelتم ذلك من خالل قائمة – Windows. Control
 الخفاء او اظهار صندوق االدوات ٌ Tool Boxتم ذلك من خالل قائمة Windows – Tool الخفاء او اظهار اى من اللوحات الجانبٌة مثل ) ( Color – SWATCHES - Layer –…….منخالل قائمة  Windowsتحتوى القائمة على جمٌع اللوحات الجانبٌة و ٌتم اختٌار اى منها
الظهارة فى واجهة البرناج عند الحاجة الستخدامها .

وبهذا نكون قد انتهٌنا من التعرف على واجهة البرنامج

انشاء ملف جدٌد

النشاء ملف جدٌد ٌتم الضغط على قائمة  FILE – NEWاو من النافذة الترحبٌٌة – السابق شرحها –
نختار االمر  Create Newفتظهر لنا النافذة التالٌة :

تحتوى هذة النافذة على التالً :

 Name .1نحدد اسم الملف الجدٌد
 New Document Profile .2بفتح السهم الموجود فى هذة الخانة تظهر قائمة تحتوى على عدة
تصنٌفات للملف والتى منها :

ٌ Print ستخدم لعمل اى تصمٌم سوف ٌتم طباعتة مثل برشور – بوستر – غالف مجلة
وباختٌار التصنٌف  Printتظهر فى الخانة  sizeعدة اشكال للورق وباختٌار احد هذة
االشكال ٌظهر فى الخانة  Widthعرض الصفحة وفى الخانة  Heightطول الصفحة .

ٌ Web ستخدم لعمل صفحة وٌب  .وباختٌار هذا التصنٌف ٌظهر فى الحانة Size
المقاسات المختلفة للعرض على شاشة الكمبٌوتر  .كما ٌمكن تحرٌك مساحة العمل بادخال
القٌم فى خانات  Widthو . Height
وفى الخانة  Unitتحدد لنا الوحدات المستخدمة .
وفى الخانة  Orientationتحدد اتجاة الصفحة سواء طولٌة او عرضٌة .

ٌ Number of Artboards -3ستخدم هذا االمر لتحدٌد عدد المساحات البٌضاء او مساحات العمل
التى ٌمكنن العمل بها  .فعند كتابة  5فى هذة الخانة ٌظهر لنا  5مساحات بٌضاء ٌمكننا الرسم فى كل
منهم .
ٌ Spacing -4ستخدم لتحدٌد المسافة بٌن كل مساحة عمل واالخرى  .وٌمكن كتابتها داخل الخانة
او بالتحكم فى االسهم .
 Bleed -5لعمل اطار اضافى للطباعة  .فعند طباعة المستند ٌتم حذف جزء منة كهوامش وٌجب
علٌنا تحدٌد هذا الجزء عند انشاء ملف وقبل البدء فى العمل .

وبالضغط على زرارا ٌ Advancedظهر لنا  3اوامر هما :
.1

 Color Modeتحدد لنا النظام اللونى المستخدم فى الملف  .وتحتوى على :
 CMYK وهو النظام اللونى المستخدم عند عمل تصمٌمات الستخدامها فى مجال الطباعة
 RGB هو النظام اللونى المستخدم مع التصمٌمات التى سٌتم عرضها من خالل شاشات
العرض سواء شاشات الكمبٌوتر او شاشات التلٌفزٌون او غٌرها  ...بمعنى اخر ٌستخدم
هذا النظام عند تصمٌم مثال موقع الكترونى سوف ٌتم عرضة على شاشاة الكمبٌوتر .

Raster Effects -2نحدد درجة دقة المؤثرات  .وبالطبع ٌجب استخدام دقة مرتفعة عند استخدام
الملف فى الطباعة  .ونستخدم دقة منخفضة اذا كنا سنستخدم الملف فى العرض على الشاشة .

 .3نحدد طرٌقة العرض فى الملف

بعد االنتهاء من اختٌار حجم وموصفات الملف المطلوبة نضغط على زرار  okفٌتم فتح ملف جدٌد

وبهذا نكون قد انتهٌنا من التعرف على كٌفٌة انشاء ملف جدٌد .

مالحظة هامة

مالحظة هامة
للتعدٌل فى الملف بعد انشاءة ٌتم ذلك بعدة طرق كما ٌلى :

الطرٌقة االولى  :وذلك من شرٌط الــ  Control panelالموجود اعلى نافذة البرنامج
1
Document
والضغط على زرار Setup

1

بالضغط على زرار ٌ Document Setupظهر لنا المربع الحوارى التالى :

2

بالضغط على زرار  Edit Artboardsالموجود فى المربع الحوارى Document
Setup

ٌتم تحرٌر مساحات العمل الموجود والسابق اعددها فٌمكننا االن تغٌر مقاسات

اى مساحة عمل وتغٌر مكانها ورسم مساحات عمل اضافٌة او الغاء اى منها  .وٌكون
شكل واجهة البرنامج فى هذا الوضع كما ٌلى :

ونالحظ ان شرٌط الــ  Control panelاصبح ٌحتوى على الزراٌر التالٌة :

ومن خالل هذة الزراٌر التى ٌحتوٌها شرٌط الــ ٌ Control panelمكننى تغٌر مقاس
المساحة المحددة – تغٌر اتجاه مساحة العمل سواء بالطول او العرض – انشاء مساحة
عمل جدٌدة – الغاء مساحة العمل المحدد – تغٌر اسم مساحة العمل -

وللخروج من هذا الوضع  -بعد االنتهاء من التعدٌالت المطلوبة على مساحات العمل -
نضغط على زرار  ESCاو الضغط على اى اداة .
الطرٌقة الثانٌة ٌ :مكننا التعدٌل فى مساحات العمل التى قمنا بانشائها من خالل اداة الــ
Artboard Tool

4

الموجودة فى صندوق االدوات كما بالشكل :

4

الطرٌقة الثالثة ٌ :مكننا التعدٌل فى مساحات العمل او الملف الحالى وذلك من – file
 Document setupفٌظهر لنا المربع الحوارى السابق شرحة .

اٌضا ٌمكننا تعدٌل النظام اللونى للملف الحالى وذلك من file – Document color
mode

التعامل مع القوالب الجاهزة
كما سبق وقد اشارنا سابقا ان القوالب الجاهزة هى مجموعة من التصمٌمات الجاهزة الموجود
سابقا مع نسخة البرنامج والتى تستخدم الرشاد مستخدم البرنامج وتعرٌفة بالتصمٌمات العدٌدة
التى ٌمكن ان ٌنفذها باستخدامة هذا البرنامج  .وتحتوى هذة الملفات على اعدادات خاصة مثل
ابعاد الصفحات والخطوط المساعدة اٌضا على تصمٌمات جاهزة ٌمكن العمل علٌها وتعدٌلها
لعمل تصمٌمات اخرى  .وتكون هذة الملفات بامتدات AI
ولفتح الملفات الجاهزة او القوالب الجاهزة الموجودة مع نسخة البرنامج ٌتم ذلك باحدى
الطرٌقتٌن :
 -1من الشاشة الترحبٌة  Welcome Screenوذلك بالضغط على امر create from
template
 -2من القائمة New from template - file
وباختٌار االمر ٌ New from templateتم فتح المربع الحوارى التالى :

1

ٌحتوى على مجموع من المجلدات التى تحتوى على الملفات سابقة االعداد ٌمكن استحدامها
كقوالب

1

التعامل مع االمر Open

ٌمكننا فتح الملفات التى قمنا بتصمٌمها من  File – openوبالضغط على هذا االمر ٌظهر
لنا مربع حوارى باسم open

التعامل مع االمر Open Recent File
من خالل االمر ٌ Open Recent Fileمكننا فتح اخر  11ملفات تم فتحها فى البرنامج
االمر File - Open Recent File

التعامل مع االمر Browse in Bridge
من خالل االمر ٌ Browse in Bridgeتم فتح برنامج  Adobe Bridgeالذى ٌستعرض
جمٌع الصور والرسومات الموجودة بالجهاز
االمر

file - Browse in Bridge

التعامل مع االمر Place
من خالل هذا االمر ٌمكننا من استٌراد او ادخال انواع مختلفة من الملفات الى ملف العمل
الحالى  .فمثال اذا ارد ادخال صورة على الملف الحالى الذى اقوم بتصمٌمة ٌتم ذلك من خالل
Place
االمر  File – Placeوباختٌارة ٌتم فتح المربع الحوارى  placeثم ٌتم اختٌار الصورة
المطلوب ادخالها الى التصمٌم .

التعامل مع االمر Export

من خالل هذا االمر ٌتم تصدٌر الملفات بامتدات مختلفة  .االمر File - Export

التعرف على ادوات رسم االشكال – الجزء االول
ٌوجد مجموعة من االدوات فى برنامج االلٌسترٌتور خاصة برسم االشكال – كرسم الشكل
المربع او الدائرى او المضلع او النجمة –
سوف نتعرف على كٌفٌة رسم جمٌع هذة االشكال .
وتوجد هذة االدوات فى صندوق االدوات كما هو موضح بالشكل :
االداة االساسٌة هى  Rectangle Tooleوبجوارها سهم اسود صغٌر بالضغط علٌة مع السحب ٌظهر لنا
باقى االدوات الفرعٌة .

مجموعة ادوات رسم
االشكال

اوال  :اداة رسم المستطٌل Rectangle toole

 .1لرسم مستطٌل ٌتم اختٌار االداة ونقوم بالرسم داخل مساحة العمل
 .2لرسم مربع نختار االداة مع الضغط على زرار  Shiftمن لوحة المفاتٌح .
 .3لرسم المستطٌل من المنتصف نضغط على االداءة مع الضغط على زرار Alt
 .4بالضغط على مفتح ٌ Spaceمكننا تعدٌل وضع العنصر
 .5لرسم مستطٌل ذات ابعاد معٌنة نضغط فقط داخل مساحة العمل فٌظهر النافذة التالٌة :

من خالل هذة النافذة ٌمكن تحدٌد عرض المستطٌل  widthوطول المستطٌل height
بعد تعدٌل وتحدٌد المطلوب نضغط زرار okفٌظهر لنا الشكل داخل مساحة العمل .

للتحكم فى خصائص الشكل ( لون الملىء – لون االطار – سمك االطار ٌ ) ...تم ذلك كما
ٌلى :
 – 1نقوم بتحدٌد الشكل وذلك من خالل اداة التحدٌد الموجودة بصندوق االدوات – السهم
االسود – Selection Tool
 -2التحكم فى خصائص الشكل من خالل شرٌط التحكم كما ٌلى :

 Fill -1بة ٌتم تحدٌد لون الملىء لهذا الشكل ولتعدٌلة ٌتم فتح القائمة الموجودة بجورة
ونختار اللون المراد ملىء الشكل بة
 Stroke -2نختار لون االطار لهذا الشكل .
 Stroke width -3نعدل منها سمك االطار
 Brush -4لتعدٌل شكل خط الحدود
 Opacity -5نحدد درجة شفافٌة الخط
 Style -6تمكننا من تطبٌق نماذج سابقة االعداد

ثانٌا  :اداة رسم المستطٌل ذات حواف محدبة Rounded Rectangle Toole

تستخدم لرسم مستطٌل مستدٌر الحواف  .وٌمكننا التحكم فى مقدار استدارة الحواف اثناء
الرسم باستخدام االسهم العلوى والسفلى  .وٌمكن تحوٌلة الى مستطٌل بدون حواف محدبة
باالسهم الشمال والٌمٌن .
وٌمكن رسم مستطٌل ذات حواف محدبة بابعاد معٌنة وذلك بالضغط فقط داخل مساحة العمل
فٌظهر النافذة التالٌة :

من خالل هذة النافذة ٌمكن تحدٌد عرض المستطٌل  widthوطول المستطٌل height
وتحدٌد درجة تحدب حوافة او اطرافة من Corner Radius
بعد تعدٌل وتحدٌد المطلوب نضغط زرار okفٌظهر لنا الشكل داخل مساحة العمل .

ثالثا  :اداة رسم الدوائر Ellipse Rectangle Toole

 .1لرسم شكل دائرى او بٌضاوى ٌتم اختٌار االداة ونقوم بالرسم داخل مساحة العمل
 .2لرسم دائرة ولٌس شكل بٌضاوى نختار االداة مع الضغط على زرار  Shiftمن لوحة
المفاتٌح فٌتم رسم دائرة متكاملة .

 .3لرسم الدائرة من المنتصف نضغط على االداءة مع الضغط على زرار Alt
 .4بالضغط على مفتح ٌ Spaceمكننا تعدٌل وضع العنصر
لرسم دائرة ذات ابعاد معٌنة نضغط فقط داخل مساحة العمل فٌظهر النافذة التالٌة :

من خالل هذة النافذة ٌمكن تحدٌد عرض الدائرة  widthوطول الدائرة height
بعد تعدٌل وتحدٌد المطلوب نضغط زرار okفٌظهر لنا الشكل داخل مساحة العمل .

رابعا  :اداة رسم المضلع polygon Rectangle Toole

تستخدم هذة االداة لرسم الشكل المضلع و ٌمكننا التحكم فى عدد االضالع وذلك بالضغط اثناء
الرسم على االسهم العلوٌة والسفلٌة من لوحة المفاتٌح
لرسم مضلع ذات ابعاد معٌنة نضغط فقط داخل مساحة العمل فٌظهر النافذة التالٌة :

 Radiusتستخدم لتحدٌد حجم المضلع  Sidesتستخدم لتحدٌد عدد اضالع المضلع
بعد تعدٌل وتحدٌد المطلوب نضغط زرار okفٌظهر لنا الشكل داخل مساحة العمل .

خامسا  :اداة رسم االشكال Star Toole

تستخدم هذة االداة لرسم نجمة  .و ٌمكننا التحكم فى عدد االضالع باستخدام السهم العلوى
والسفلى من لوحة المفاتٌح
للتحكم فى ازرع النجمة اضغط على زرار  CTRLولتقلٌل تحدب االزراع اضغط على
CTRL + Alt
لرسم نجمة ذات ابعاد معٌنة نضغط فقط داخل مساحة العمل فٌظهر النافذة التالٌة :

من خالل هذة النافذة ٌمكننا تحدٌد شكل النجمة

بعد تعدٌل وتحدٌد المطلوب نضغط زرار okفٌظهر لنا الشكل داخل مساحة العمل .

سادسا  :اداة رسم االشكال Flare tool

اداة  Flare toolتستخدم لعمل تاثٌر توهج الضوء المنعكس على الكامٌرا  .وٌوجد هذا
العنصر كاداة فرعٌة ضمن مجموع االدوات الفرعٌة الموجودة اسفل اداة الــ Regtuncle
tool
والستخدام االداة ٌتم الضغط علٌها وسحبها داخل مساحة العمل او بالضغط على زرا ر Alt
ولتغٌر خصائص هذة االداءة ٌتم الضغط داخل مساحة العمل فٌظهر لنا النافذة التالٌة :

تحتوى هذة النافذة على الزراٌر التالٌة :
 Diameter .1تحدد قطر مركز العنصر  .ولرؤٌة هذة التعدٌبالت ٌجب اذالة عالمة
صح بجوار  Raysوالعالمة بجوار Rings
 Opacity .2للتحكم فى الشفافٌة
 Brightness .3للتحكم فى االضاءة
 .4الجزء  Haloتحدد متغٌرات الهاالت الخاصة بالعنصر ونقوم بتشغٌل االختٌار Rings
لرؤٌة تاثٌر هذة القٌم
 Growth .5تحدد حجم هذة الهاالت
 Path .6تحدد مسافة بعد الحلقة عن مركز العنصر
 Number .7تحدد عدد الحلقات
 Direction .8تحدد اتجاة الحلقات
ٌ Rays .9تم اضافة خطوط االشعة التى نراها وبزٌادة قٌمة ٌ Numberزٌد عدد االشعة
التى نراها

بعد تعدٌل وتحدٌد المطلوب نضغط زرار  okفٌظهر لنا الشكل داخل مساحة العمل .

وبهذا نكون قد انتهٌنا من الجزء االول من ادوات رسم االشكال المختلفة

التعرف على ادوات رسم االشكال – الجزء الثانً
ٌوجد مجموعة اخرى من االدوات فى برنامج االلٌسترٌتور خاصة برسم االشكال – وهى
مجموعة من االدوات الخاصة برسم الخطوط سواء المستقٌمة او الحلزونٌة او الشبكٌة او
الدائرٌة – سوف نتعرف على كٌفٌة رسم جمٌع هذة االشكال .
وتوجد هذة االدوات فى صندوق االدوات كما هو موضح بالشكل :
االداة االساسٌة هى  Line segment Tooleوبجوارها سهم اسود صغٌر بالضغط علٌة مع
السحب ٌظهر لنا باقى االدوات الفرعٌة .

اوال  :اداة رسم الخطوط المستقٌمة Line segment

تستخدم هذة االداة لرسم الخطوط المستقٌمة  .وبالضغط على زرار  Shiftتكون هذة الخطوط
مستقٌم
 .وباختٌار االداة والضغط داخل مساحة العمل ٌظهر النافذة التالٌة :

 Lengthلتحدٌد طول الخط
 Angleلتحدٌد زاوٌة امالة الخط
 Fill Lineلملىء الخط بلون
بعد تعدٌل وتحدٌد المطلوب نضغط زرار okفٌظهر لنا الخط المستقٌم داخل مساحة العمل .

ثانٌا  :اداة رسم االشكال Arc tool

تستخدم هذة االداة لعمل خط منحنى .
 بالضغط على  CTRLنتحكم فى زاوٌة االنحناء . -بالضغط على ٌ CTRL + ALTزٌد زاوٌة االنحناء .

 وبالضغط على زرار  shiftنحافظ على زاوٌة االنحناء .  .وبالضغط المذدوج على االداة ٌظهر لنا المربع الحوارى التالىالخاص بخصائص رسمالخط المنحنى :

ٌ Length X- Axis .1حدد عرض الخط المنحنى
ٌ Length Y-Axis .2حدد ارتفاع الخط المنحنى
ٌ Type .3حدد نوع الخط المنحنى هل هو مفتوح ام مقفول
ٌ Base Along .4حدد اتجاة رسم الخط المنحنى هل فى اتجاة المحور  xام فى اتجاة
المحور y
 Slope .5تحدد مقدار تحدب او تقعر الخط المنحنى .
ٌ Full arc .6تم ملىء الخط المنحنى باللوان المحددة .

ثالثا  :اداة رسم االشكال الحلزونى Spiral tool
تستخدم لرسم خط او شكل حلزونى  .وٌمكن تحدٌد عدد لفات االسهم وذلك باستخدام السهم العلوى
والسهم السفلى .
وباختٌار االداة والضغط داخل مساحة العمل ٌظهر النافذة التالٌة :

هذة النافذة تمكننا من التعدٌل فى خصائص الشكل الحلزونى

بعد تعدٌل وتحدٌد المطلوب نضغط زرار  okفٌظهر لنا الشكل الحلزونى داخل مساحة العمل
.

رابعا  :اداة رسم االشكال Rectangular Grid tool

تستخدم لرسم شبكة من المستطٌالت وٌمكن زٌادة عدد المستطٌالت الرئسٌة باستخدام
االسهم العلوٌة والسفلٌة وعدد المستٌطٌالت االفقٌة باالسهم الجانبى االٌمٌن واالٌسر من لوحة
المفاتٌح .
وبالضغط على مساحة العمل ٌظهر لنا نافذة تشٌر الى خصائص هذة االداة كما ٌلى :

.11

 W – Hتستخدم لتحدٌد عرض وارتفاع العنصر .

.11

 Horizontal Numberتحدد عدد التقسٌمات االفقٌة

.12

 Skewتمكننا من تضٌق التقسٌمات فى جهة وتوشسعها فى جهة اخى
تحدد عدد التقسٌمات الرئٌسٌة بالعنصر .

.13

Number Vertical

.14

 Fill Gridلملىء العنصر بالكامل نختار Fill Grid

.15

 Use outsideلملىء االطار الخارجى من العنصر فقط

خامسا  :اداة رسم االشكال Polar Grid tool

تستخدم لعمل شبكة دائرٌة  .وٌمكن تحدٌد عددالدوائر المححدة للعنصر باستخدام االسهم
العلوٌة والسفلٌة .
وبالصغط داخل مساحة العمل ٌظهر لنا نافذة مثل النافذة السابقة تماما

وبهذا نكون قد انتهٌنا من الجزء الثانً من ادوات رسم االشكال المختلفة

التعرف على شرٌط الــ Control pallet
سوف نتعرف معا على شرٌط الــ  Control Panaleوهو ٌحتوى متغٌرات العنصر
المختار  .وتتغٌر محتوٌات شرٌط التحكم مع كل اداة  .فمثال سوف اقوم باختٌار احدى ادوات
رسم االشكال السابق شرحها و برسم اى شكل داخل مساحة العمل فنالحظ ظهر الشرٌط كما
ٌلى :

 Fill -7بة ٌتم تحدٌد لون الملىء لهذا الشكل ولتعدٌلة ٌتم فتح القائمة الموجودة بجورة ونختار اللون
المراد ملىء الشكل بة
 Stroke -8نختار لون االطار لهذا الشكل .
 Stroke width -9نعدل منها سمك االطار
-11

 Brushلتعدٌل شكل خط الحدود

-11

 Opacityنحدد درجة شفافٌة الخط

-12

 Styleتمكننا من تطبٌق نماذج سابقة االعداد

التعرف على اداة Pencil tool
تستخدم هذة االداة لرسم اى خط سواء مستقٌم او منحنى  .ولغلق الخط ٌتم ذلك بالضغط على
زرار Alt
بالضغط المذوج على االداءة تظهر لنا النافذة التالٌة :

ٌ Fidelity .1تحكم فى المسافة بٌن النقاط المكونة للخط فبزٌادة هذة القٌمة ٌقل عدد
النقاط المكونة للخط
 Smoothness .2لزٌادة او تقلٌل نعومة المسار المتكون

ٌ Fill new pencil strock .3تم ملىء المسار الذى ٌتم رسمة ولكن ٌجب اختٌار لون
الملىء قبل ان ٌتم الرسم
 Keep selected .4بتشغٌل هذا االختٌار ٌتم االحتفاظ بالمسار الذى نقوم برسمة
مختارة
ٌ Edit selected paths .5مكننا اجراء تعدٌالت على المسار المختار بالرسم علٌة

هذا وتوجد مجموعة من االدوات الفرعٌة اسفل اداة الــ  Pencil toolهذة االدوات هى :

 اداة Smooth toolتستخدم هذة االداة بعد رسم اى خط باستخدام اداة الــ اداة  Pencil toolوذلك لتنعٌم هذا
الخط  .اذا وظٌفة هذة االداة هو تنعٌم اى خط  .كما هو موضح بالشكل :

 اداة Path Earese toolتستخدم هذة االداة لمسح اى جزء من الخط المرسوم  .فهى بمثابة استٌكة لمسح او الغاء جزء
من الخط المرسوم  .كما هو موضح بالشكل

التعرف على ادواة

تقوم هذة االداءة بنفس عمل اداة الــ

paint brush tool

Pencil tool

اٌضا ٌمكننا اختٌار اشكال مختلفة من الفرش من القائمة  brushمن شرٌط التحكم
 . Controller Panelوبالضغط المذوج على هذة االداة ٌظهر لنا نافذة تحتوى على نفس
الخصائص السابق شرحة فى اداة pencil

التعرف على اداة

pen tool

تعتبر اداة الـ  2 pen toolاو اداة عمل المسارات من اقوى االدوات فى برنامج
االلٌسترٌتور وال ٌمكن االستغناء عنها خالل العمل بالبرنامج  .توجد هذة االداة ضمن ادوات
صندوق االداوت كما بالشكل :

2

اداة عمل المسارات هى اداة للرسم الحر  .منها ٌمكن رسم خطوط مستقٌمة وخطوط منحٌنة
واشكال حرة كما هو موضح بالشكل :

نقطة ارساء Anchor point

وبعد رسم المسار ٌظهر فى شرٌط الــ  controller palletكما ٌلى :

 Convert anchor point to corner .1ولتشغٌلها ٌتم تحدٌد احد نقاط الباص  .وهى
تقوم بتحوبل هذة النقطة الى نقطة قائمة
 Convert anchor point to smooth .2وهى تقوم بتحوٌل هذة النقطة الى نقطة
ناعمة او منحنٌة
 Remove selected anchor point .3احذف احد نقاط المسار

Re color art work .4العادة ملىء اللوان بالوان اخرى
 .5توجد مجموع من االزرار الخاصة بالــ Align
هذا وتوجد مجموعة من االدوات الفرعٌة اسفل اداة الــ  pen toolهذة االدوات هى :

 اداة Add Anchor Point toolتستخدم هذة االداة الضافة نقطة ارساء اضافٌة  Anchor pointعلى الخط المنحنى او
الشكل المرسوم بواسطة اداة الــ اداة  pen toolكما هو موضح بالشكل التالى :

تم اضافة نقطة ارساء

 Anchor pointجدٌدة

 اداة Delete Anchor Point toolتستخدم هذة االداة اللغاء اى نقطة على الخط المنحنى او الشكل المرسوم بواسطة اداة الــ
اداة  pen toolكما بالشكل التالى :

تم الغاء نقطة ارساء

Anchor point

 اداة Convert Anchor Point toolتستخدم هذة االداة لتحوٌل اى نقطة على الخط المنحنى او الشكل المرسوم الى منحنى .

التعامل مع النصوص

الدراج النصوص والتعامل معها فى اى تصمٌم ٌتم ذلك مجموعة من االدوات موجودة
بصندوق االدوات واٌضا من خالل قائمة  Typeالموجودة فى شرٌط القوائم .
وتظهر مجموعة ادوات كتابة النصوص كما بالشكل التالى :

سوف نتعرف على مجموعة االدوات وكٌفٌة التعامل معها :

 اداة Right - To – Left Type toolتستخدم هذة االداة لكتابة اللغة العربٌة اى للكتابة من الٌمٌن الى الشمال  .مع مالحظة انة اذا
كانت نسخة البرنامج ال تتدعم اللغة العربٌة فان هذة االداة تكون غٌر موجودة ضمن مجموعة
ادوات كتابة النصوص .
ٌمكننا اختار االداة ثم الكتابة مباشرة داحل التصمٌم فى حالة كتابة سطر واحد او الكتابة
داخل كتلة لكتابة اكثر من سطر وذلك باختٌار االداة ثم السحب داخل مساحة العمل لرسم
مربع كتلة ٌتم الكتابة داخلة .
للتحكم فى خصائص النص ٌتم ذلك من خالل شرٌط التحكم  control Palateحٌث ٌتم
تحدٌد النص ثم التعدٌل فى خصائصة  -اللون و الحجم والنوع  . - ...وٌظهر شرٌط التحكم
كما ٌلى :

 -1تحدٌد لون الخط
 -2تحدٌد لون اطار الخط – فى حالة الرغبة فى عمل اطار للخط –
 -3تحدٌد سمك اطار الخط
 Character -4لتحدٌد نوع الخط
 -5تحدٌد استٌل الخط
 -6تحدٌد حجم الخط
 Paragraph -7لتحدٌد محاذة الخط

 -8تحدٌد اتجاة الكتابة
 Opacity -9لتحدٌد شفافٌة الخط
 Transform -11لتحكم فى طول وعرض الخط وامالتة .

 اداة Right - To – Left Area Type toolتستخدم هذة االداة للكتابة داخل شكل او مسار وللقٌام بعملها نقوم باالتى :
اوال  :نقوم برسم شكل ( مربع او دائرة او مضلع  ) ...دخل مساحة العمل .
ثانٌا  :نقوم باختٌار االداة  Right - To – Left Area Type toolثم نقف باالداة على
الشكل السابق رسمة ونبدا باضافة نص داخل الشكل فٌاخذ النص شكل الدائرة وٌظهر كما ٌلى

 -1نقوم برسم شكل دائرة مثال .
.16
.17
.18

 -2نختار اداة الكتابة ثم نقف داخل
الدائرة ونقوم بكتابة النص المطلوب
 .فٌاخذ النص شكل الدائرة

 اداة Right - To – Left Type on Path toolتستخدم هذة االداة للكتابة خارج اى شكل او مسار وللقٌام بعملها نقوم باالتى :
اوال  :نقوم برسم شكل ( مربع او دائرة او مضلع  ) ...دخل مساحة العمل .
ثانٌا  :نقوم باختٌار االداة  Right - To – Left Type on Path toolثم نقف باالداة على
الشكل السابق رسمة ونبدا باضافة نص خارج الشكل فٌاخذ النص الشكل الخارجى للدائرة
وٌظهر كما ٌلى :

 -3نقوم برسم شكل دائرة مثال .

 -4نختار اداة الكتابة ثم نقف على شكل
الدائرة ونقوم بكتابة النص المطلوب .
فٌاخذ النص شكل الدائرة من الخارج

ٌمكن اٌضا رسم اى مسار – باستخدام ادة الـ  Pen Toolوالكتابة علٌة بنفس اداة الكتابة
 Right - To – Left Type on Path toolفتاخذ الكتابة بشكل المسار كما بالشكل التالى
:

 -1نقوم برسم مسار باستخدام اداة الـ
 Pen Toolعلى شكل منحنى كما
بالشكل .

 -2نختار اداة الكتابة ثم نقف على
المسار ونقوم بكتابة النص المطلوب .
فٌاخذ النص شكل المسار المرسوم .

 اداة Type toolتستخدم هذة االداة للكتابة وادراج النصوص سواء الكتابة على سطر واحد او الكتابة داخل
كتلة نص اى رسم مستطٌل باداة الكتابة ثم الكتابة داخل هذا المستطٌل كما بالشكل التالى :

 -1اضافة نص على سطر كتابة
 -2اضافة نص داخل كتلة نص

 أداة area type toolُتحوّ ل المسارات المغلقة إلى أُطر حروفٌة وتتٌح لك الدخول وتغٌٌر النص داخلها كما
هو بالشكل :

 أداة The vertical type toolُتنشىء نصوصا ً وأُطر حروف عمودٌة وتتٌح لك الدخول وتحرٌر النصوص العمودٌة .
اى نستطٌع بوساطة هذة االداة ادراج او اضافة نصوص بشكل عمودى كما هو موضح
بالشكل :

 أداة The vertical area-type toolُتحوّ ل المسارات المغلقة إلى ُ
أطر حروف عمودٌة وتتٌح لك الدخول وتحرٌر النصوص
بداخلها كما هو موضح بالشكل

 أداة مسار الحروف العمودٌة The vertical type toolُتحوّ ل المسارات إلى مسارات حروف عمودٌة وتتٌح لك الدخول وإجراء التحرٌر علٌها
كما هو موضح بالشكل :

التعرف على ادوات

Selection tool

 اداة Selection toolتستخدم هذة االداة فى اختٌار وتحدٌد العناصر او االشكال بالضغط علٌها بالماوس  .وهذة
االداة تقوم بتحدٌد الشكل او المسار كلة كما بالشكل التالى :

اداة التحدٌد Selection tool

تحدٌد واختٌار الشكل

اٌضا تستخدم هذة االداة لتحرٌك الشكل الى اى مكان وذلك بتحدٌدة ثم سحبة الى المكان المراد
تحرٌك الٌة
اٌضا تستخدم االداة لعمل نسخة  copyالى شكل نقوم وذلك بتحدٌدة بالكامل – باستخدام اداة
التحدٌد  -ثم سحبة اثناء الضغط على زرار . Alt
ٌمكن استخدم هذة االداة اٌضا وذلك بالسحب على الشكل او العنصر المراد تحدٌدة – كاننا
نقوم برسم مستطٌل حول الشكل المطلوب تحدٌدة – كما هو موضح بالشكل :

اٌضا تستخدم االداة فى تغٌر حجم الشكل  .فعند اختٌار االداة ثم الضغط بالماوس على الشكل
ٌظهر لنا نقاط على الشكل ٌمكن منها تغٌر حجمة  .وذلك بالوقوف على هذة النقاط وسحبها
لتكبٌر او تصغٌر حجم الشكل  .وعند الوقف على اى من النقطة ٌكون شكل الماوس كما ٌلى
 .كما هو موضح بالشكل

نقاط محورٌة على الشكل ٌمكن
من خاللها تغٌر حجم الشكل
وذلك بسحبها بالماوس

كما ٌمكننا عمل استتدارة للشكل وذلك بالوقوف بالقرب من النقاط الموجودة بزواٌا وتصبح
شكل الماوس الشكل كما هو موضح بالشكل

شكل الماوس

 اداة Direct selectionتستخدم لتحدٌد نقاط فى الشكل بعكس االداة السابقة التى تقوم بتحدٌد الشكل كلة  .كما هو
موضح بالشكل :

اداة التحدٌد Direct selection tool
تحدٌد نقطة
واحدة فقط فى
المسار او الشكل

 أداة انتقاء المجموعة The group-selection toolتستخدم هذة االداة لتنتقً مجموعة من النقاط داخل مجموعات كما هو موضح بالشكل :

 اداة العصا السحرٌه (التحدٌد) الــ Magic Wand toolتستخدم فى تحدٌد اواختٌار العناصر أو المجموعات متشابهة األلوان للعنصر الذى نقوم
بالضغط علٌة كما هو موضح بالشكل :

اداة التحدٌد Magic Wand tool

 اداة التحدٌد االختٌاري الــ lasso tooleتستخدم فى تحدٌد الشكل ولكن بشكل حر وٌتم االختٌار او التحدٌد للشكل بالكامل  .كما هو
موضح بالشكل

التعرف على اداءة البرم الــ rotate tool

تستخدم أداة البرم  rotate toolلبرم االشكال وامالة االشكال  .حٌث ٌتم اختٌار االداء ثم
عمل ازاحة للشكل فٌتم امالة الشكل فى االتجاة الذى ٌتم ازاحتة كما هو موضح بالشكل .

الشكل قبل امالتة

الشكل بعد امالتة
أداة rotate tool

هذا وتندرج اسفل هذة االداة اداة اخرى هى :

 أداة االنعكاس reflect toolهذة االداة تقلب االشكال على محور ثابت كما ٌلى :
اوال اقوم برسم اى شكل ( مستطٌل – دائرة  ) ... -داخل مساحة العمل
ثانٌا اقوم باختٌار االداة والوقوف على النقطة المركزٌة للشكل ( نقطة المنتصف ) ثم اقوم
بسحب هذة النقطة الى الخارج  .فتصبح هذة النقطة بمثابة النقطة المحورٌة او المركزٌة
التى من خاللها ٌنعكس الشكل فى اى اتجاة  .كما هو موضح بالشكل

النقطة المركزٌة

اقوم برسم مربع
نختار اداة االنعكاس ثم
نقوم بازاحة النقطة
المركزٌة الى اسفل او الى
اى اتجاة نرٌدة

نقوم بازاحة الشكل فى اى اتجاة حول النقطة المركزٌة  .نالحظ ان االزاحة تتم حول النقظة
المركزٌة وٌتم عكس الشكل .

التعرف على اداءة الــ scale tool

أداة ضبط الحجم  scale toolتضبط حجم االشكال حول نقطة ثابتة ولتفعٌل االداة نقوم اوال
برسم اى شكل ثم نقف باالداة داخل الشكل الى ان بتحول الماوس الى سهم اسود ثم نقوم
بضبط الحجم سواء بتصغٌر او تكبٌر الشكل كما بالشكل :

أداة scale tool

هذا وٌندرج اسفل هذة االداة مجموعة من االدوات الفرعٌة وهى :

 أداة التحرٌف The shear toolتستخدم هذة االداة المالة الشكل حول نقطة ثابتة  .حٌث نقف باالداة عند احد زواٌا الشكل
ونقوم بالسحب كما هو موضع بالشكل :

الشكل قبل امالتة
الشكل بعد امالتة

 أداة إعادة التشكٌلreshape toolتُُ نعّم مسار أو تغٌّره مع المحافظة على شكله العام  .وٌتم ذلك برسم شكل ثم اختٌار
نقطة واحدة فى الشكل – احد زواٌا الشكل – وذلك باداة التحدٌد الفرعٌة Direct
 . selectionثم الوقوف على هذة النقطة المحددة وسحبها باستخدام اداة اعادة التشكٌل
 . reshape toolكما فى الشكل التالى :

الشكل قبل اعادة تشكٌلوة

الوقوف على هذة النقطة
المحددة وسحبها باستخدام اداة
reshapeاعادة التشكٌل
tool

التعرف على ادوات اعادة تشكٌل العناصر

ٌوفر لنا االلسترٌتور العدٌد من االدوات التى تساعد فى اعادة تشكٌل العناصر والتى منها :

مجموعة ادوات اعادة االشكال

 اداءة الــ . Warp toolوتستخدم هذة االداءة لعمل تحرٌك للنقاط وبالتالى اعادة تشكٌل الشكل كما هو موضح :

الشكل قبل اعادة تشكٌلوة

الشكل بعد اعادة تشكٌلوة
شكل الماوس عند اختٌار
االداة

باختٌار االداءة نالحظ وجود دائرة مكان مؤشر الماوس وهذة الدائرة تمثل حجم االداءة او
حجم منطقة التاثٌر
وٌمكننا تعدٌل حجم االداءة بالضغط على مفاتٌح  Shiftو Alt
وٌمكننا تغٌر شكل االداءة بالضغط على مفتاح Alt
وهذة االداءة تشبة فى عملها عمل الصلصال فى تشكٌل العناصر
بالضغط  D.Cعلى االداءة ٌظهر لنا المربع الحوارى التالى :

 .6من  W & Hنحدد طول وعرض االداءة
ٌ Angle .7مكننا عمل دوران لشكل االداءة
 Intensity .8نحددة شدة تاثٌر االداءة

 اداءة الــ Twirl toolتستخدم هذة االداة لعمل دوران للشكل وبنفس طرٌقة اداة الــ ٌ warbمكننا التحكم فٌها من
ازرار  shift & altلتعدٌل حجم االداءة  .وٌكون الشكل كما ٌلى :

الشكل قبل اعادة تشكٌلوة

الشكل بعد اعادة تشكٌلوة
شكل الماوس عند اختٌار
االداة

وبالضغط ضغط مذدوج على االداءة ٌظهر لنا نافذة للتعدٌل فى خصائصها وهى مثل نافذة
اداة الــ warp

 أداة الثنً الــ pucker toolتستخدم لتحرٌك نقاط العنصر فى اداة العنصر بشكل دائرى كما هو موضح بالشكل :

 اداءة النفخ الــ Bloat toolتستخدم لنفخ الشكل حٌث تعمل عكس اداة الــ  pucker toolحٌث تقوم بتحرٌك الى عكس
مؤشر االداة

 اداءة الــ Scallop toolتستخدم اٌضا العادة تشكٌل االشكال و تعطى منحنٌات

 أداة البلورة crystallize toolتعمل على اعادة تشكٌل الشكل اٌضا و ُتضٌف تفاصٌل كثٌرة لألشكال كما هو موضح بالشكل
:

 أداة التجعٌد wrinkle toolتستخدم هذة االداة إلضافة تجاعٌد على األشكال كما بالشكل التالى :

وبهذا نكون قد انتهٌنا من مجموعة االدوات المسئولة عن اعادة تشكٌل اى شكل

التعرف على أداة التحوٌل الحرfree transform tool
توجد أداة التحوٌل الحر free transform toolضمن مجموعة االداوات فى صندوق
االدوات

 free transform toolأداة التحوٌل الحر

وتستخدم أداة التحوٌل الحر free transform toolفى تغٌر حجم الشكل  .والستخدام االداة
نقوم بما ٌلى :
 نقوم برسم شكل ( مستطٌل – دائرة) ... - نقوم بتحدٌد الشكل باداة  Selection toolالسابق شرحة فٌظهر لنا نقاط محورٌةحول الشكل
 نقوم باستخدام أداة التحوٌل الحر  free transform toolوذلك بالوقوف على هذةالنقاط وسحبها لتكبٌر او تصغٌر حجم الشكل  .وعند الوقف على اى من النقطة ٌكون
شكل الماوس كما ٌلى  .كما هو موضح بالشكل

نقاط محورٌة على الشكل ٌمكن
من خاللها تغٌر حجم الشكل
وذلك بسحبها بالماوس

كما تستخدم أداة التحوٌل الحر free transform toolلعمل استتدارة للشكل وذلك بالوقوف
بالقرب من النقاط الموجودة بزواٌا وتصبح شكل الماوس الشكل كما هو موضح بالشكل

شكل الماوس

التعرف على أداة بخ الرمزsymbol sprayer tool
أداة بخ الرمز  symbol sprayer toolتستخدم هذة االداة لبخ الرموز على مساحة العمل
كما بالشكل :

 symbol sprayer toolأداة بخ الرمز

والستخدام هذة االداة نقوم اوال بفتح لوحة  Symbolsمن القائمة  Windowsكما بالشكل

مجموعة من الرموز موجودة داخل اللوحة Symbol

تظهر هذة اللوجة ضمن مجموعة اللوحات الجانبٌة  .وتحتوى هذة اللوحة على مجموعة من
الرموز التى ٌمكن استخدامها لبخها داخل مساحة العمل .
والستخدام أداة بخ الرمز  symbol sprayer toolنقوم بما ٌلى :
-

نقوم بفتح لوحة  Symbolsمن القائمة Windows

-

نقوم باختٌار الشكل المراد اضافتة او بخة داخل مساحة العمل

-

نقوم بالضغط مرة واحدة داخل مساحة العمل فٌضاف الرمز او بالضغط اكثر من
مرة فٌتم بخ عدد من الرمز او بالضغط بالماوس لفترة فٌتم بخ عدد كبٌر من الرمز
داخل مساحة العمل

فٌظهر كما ٌلى

ملحوظة هامة
لوحة الــ  Symbolsتحتوى على مجموعة من الرموز  .وهناك مجموعة من الرموز اخرى
مدرجة بالبرنامج ٌمكن اظهارها بالوحة من خالل المفتاح الجانبى للوحة وبالضغط علٌة

تظهر لنا قائمة منسدلة نختار االمر  open Symbol libraryفتفتح قائمة اخرى تحتوى
على العدٌد من الرموز  .كما بالشكل التالى :
ٌتم الضغط على هذا الزرارا الظهار مكتبة الرموز

ٌتم اختٌار االمر open symbol library

هذا وٌندرج اسفل هذة االداة مجموعة من االدوات الفرعٌة كما ٌلى :

 أداة التوزٌع symbol shifter toolتستخدم هذة االداة لتوزٌع الرموز على مسافات متباعدة كما بالشكل :

 أداة تجمٌع الرموزsymbol scruncher toolتستخدم هذة االداة ل ُتبعد الرموز المتجمعة عن بعض كما هو بالشكل :

 أداة تغٌٌر أحجام الرموزsymbol sizer toolتستخدم هذة االداة لتغٌٌر أحجام

-

الرموز كما هو بالشكل

أداة تتدوٌر الرموزsymbol spinner tool

تستخدم هذة االداة ل ُتدٌر الرموز كما هو بالشكل :

 أداة التوزٌع symbol stainer toolتستخدم هذة االداة لتوزٌع ألوان الرمز كما بالشكل التالى :

 أداة حجب الرمزsymbol screener toolتستخدم هذة االداة للتحكم فى شفافٌة الرمز حٌث ٌُعطً شفافٌة للرمز كما هو بالشكل :

 أداة الستاٌلsymbol styler toolتستخدم هذة االداة لتطبٌق الستاٌل على الرموز  .وٌجب فتح لوحة Graphic styleمن
القائمة  windowsالختٌار االستٌل المطلوب تتطبٌقة  .كما بالشكل :

وبهذا نكون قد انتهٌنا من مجموعة ادوات بخ الرموز

التعرف على مجموعة ادوات الرسم البٌانً
 أداة الرسم البٌانً Graph toolتستخدم هذة االداة ل ُتر ّكز األعمدة عمودٌا ً كما بالشكل التالى :

 أداة األعمدة البٌانٌة التراكمٌةStacked column graph toolتستخدم هذة االداة ل ُتراكم األعمدة البٌانٌة عمودٌا ً

 األعمدة البٌانٌة األفقٌةBar Graph toolتستخدم هذة االداة ل ُتر ّكز األعمدة البٌانٌة أفقٌا ً كما هو بالشكل :

 أداة األعمدة البٌانٌة االفقٌة التراكمٌةStacked Bar Graph toolتستخدم هذة االداة ل ُتراكم األعمدة البٌانٌة أفقٌا ً كما بالشكل :

 أداة الرسم البٌانً الخطً line graph toolُتظهر َتوجّ ه موضوع أو أكثر خالل فترة زمنٌة كما بالشكل التالى :

 أداة الرسم البٌانً المناطقً Area Graph toolتستخدم هذة االداة ل ُتبرز مجموع القٌم والتغٌٌرات كما بالشكل التالى :

 أداة الرسم البٌانً الحرScatter Graph toolُتثبت البٌانات بإحداثٌات  Xو  Yالمزدوجة كما بالشكل التالى :

 أداة القرص البٌانً Pie Graph toolُتنشىء رسما ً بٌانٌا ً دائرٌا ً مع مقاطع تظهر نسب القٌم المُقار َنه كما بالشكل التالى :

 الرسم البٌانً الدائريRadar Graph toolتستخدم دائرة لمقارنة مجموعات من القٌم فً مراحل زمنٌة أو فصائل محددة

وبهذا نكون قد انتهٌنا من مجموعة ادوات الرسم البٌانً

التعرف على اداة التشبٌك المتدرج Mesh tool
توجد هذة االداة ضمن ادوات صندوق االدوات وتستخدم لعمل تتدرٌج لونى متعدد األلوان
مستخدمة شبكة لضبط التتدرٌج اللونً كما هو موضح بالشكل :

تتدرٌج لونى متعدد األلوان
اداة التشبٌك المتدرج Mesh tool

والستخدام هذة االداة نقوم باالتى :

 رسم شكل ( مستطٌل دائرة ) ... نقوم باختٌار اداة التشبٌك المتدرج  Mesh toolونقف على الشكل وبالضغط بالماوسفى اكثر من مكان فى الشكل تظهر لنا شبكة لضبط التدرٌج كما فى الشكل

اسهم ٌمكن منة تغٌر
حجم وتاثٌر واتجا التتدرٌج

نقاط نقف علٌها الضافة
التدرٌج المطلوب

شبكة لضبط التدرٌج اللونى

 نقوم بالوقوف على كل نقطة من نقاط الشبكة ثم نختار اللون المطلوب اضافة تتدرٌج بةوذلك من لوحة االلوان الجانبٌة كما بالشكل

نختار اللون المراد اضافة
تترٌجة اللونى من هذا
الشرٌط الموجود فى لوحة
االلوان

فٌظهر لنا الشكل بعد اضافة االلوان على بعض نقاط الشبكة كما ٌلى :

هذا وتوجد اداة اخرى بصندوق االدوات تقوم اٌضا باضافة تتدرٌج لونى ولكن بطرٌقة اخرى
سوف نتعرف علٌها الحقا .

التعرف على أداة التدرج Gradient tool

تستخدم أداة التدرج  Gradient toolلعمل تتدرٌج لونً  .وتوجدة هذة االداة ضمن مجموعة
االدوات بصندوق االدوات

تم ملىء الشكل بالتتدرٌج لونى

أداة التدرج Gradient tool

والستخدام هذة االداة ٌتبع الخطوات التالٌة :
 نقوم برسم شكل ( مستطٌل – دائرة ) ... - نقوم بتحدٌد الشكل باداة التحدٌد ثم نقوم باختٌار أداة التدرج Gradient tool -نقوم باظهار لوحة االلوان  Colorمن القائمة Windows

شرٌط اللونى الذى نختار منها
الوان الجرادل اللونٌة

 -نقوم باظهار لوحة التتدرٌج اللونى  Gradientمن القائمة Windows

جرادل لونً

تحدٌد نوع التدرٌج اللونى

تحتوى هذة اللوحة على جرادل لونٌة  -هنا ٌوجد  3جرادل احمر واصفر واخضر  -لتعدٌل
هذة االلوان – مثال االحمر  -اقف على الجرد اللونى االحمر ثم اقف على الشرٌط اللونى فى
لوحة االلوان واختار لون اخر فٌتغٌر اللون االحمر الى لون اخر

ٌمكن اضافة لون اخر الى الثالثة الوان السابقٌن وذلك بالوقوف على اى نقطة فى شرٌط
الجرادل اللونى والضغط بالماوس فٌتم اضافة جردل لونى اخر
وٌمكن ازالة احد الجرادل اللونٌة وذلك بالوقوف على الجردل ثم سحبة الى اسفل .
وٌمكن من  Typeفى لوحة التتدرٌج اللونى تحدٌد نوع التدرٌج اللونى ان ٌكون طولى
 Linearاو دائرى Radial
ٌمكن من  Angleتغٌر زاوٌة التتدرٌج اللونى .

 -وبعمل الخطوات السابقة ٌظهر لنا شكل المستطٌل ممتلىء بالتتدرٌج اللونى .

التعرف على أداة القطارةEyedropper tool
تستخدم أداة القطارة الستعرض سمات األلوان والحروف من االشكال كما بالشكل :

اداة القطارة

التعرف على أداة وعاء الدهان Paint bucket tool

تستخدم أداة وعاء الدهان  paint bucket toolلملىء األشكال بخصائص اللون أو الحروف
المنتقاة كما بالشكل :

التعرف على أداة القٌاس Measure tool
تستخدم أداة القٌاس  measure toolلتقٌس المسافات بٌن نقطتٌن كما بالشكل :

التعرف على أداة الدمج The blend tool
أداة الدمج ُ Blend toolتنشىء مزٌجا ً من ألوان وأشكاالً لكائنات مختلفة متعددة كما بالشكل
:

أداة الدمج Blend tool

والستخدام هذة االداة نقوم بما ٌلى :

 -نقوم برسم دائرة ولٌكن باللون االحمر ورسم دائرة اخرى باللون االصفر

 نختار اداة الدمج  Blend toolثم نقف فى مركز الدائرة الحمراء ونسحب خطمستقٌم الى الدائرة الصفراء نكررهذا العمل من الدائرة الصفراء الى الدائرة
الحمراء  .فٌظهر لنا الشكل كما ٌلى :

مسار ٌمكن التعدٌل فٌة باستخدام اداة الــ
 Direct subselection toolوبمجموعة
اداوات الـ pen tool

التعرف على أداة القطع slice tool
تستخدم أداة القطع  slice toolلتقطٌع التصمٌم الى شرائح جدٌدة بعد القص  .وتستخدم هذة
االداة بعد االنتهاء من تصمٌم موقع الكترونى وقصة لتحوٌلة الى صفحة وٌب  .حٌث ٌتم حفظ
الموقع المصمم كصفحة وٌب باختٌار االمر  Save for web & Devicesمن قائمة
Windows

الموقع بعد تقطٌعة باستخدام أداة القطعslice tool

أداة القطع slice tool

هذا وٌندرج اداة فرعٌة احرى هى :

 أداة القطع المختارهSlice select toolتستخدم هذة االداة الختٌار الشرائح المقطوعة وتحرٌكها وتكبٌر او تصغٌر الشرٌحة .

التعرف على أداة الٌد The hand tool

تستخدم أداة الٌد  hand toolل ُتحرك السبورة البٌضاء داخل بٌئة العمل .

التعرف على أداة التحجٌم Zoom tool
تستخدم هذة االداة لتحجٌم  zoom toolحٌث ُتكبر و ُتصغر حجم إطار االلسترٌتر

ولعمل تكبٌر لمساحة العمل ٌتم اختٌار االداءة ثم الضغط بالماوس على مساحة العمل
ولعمل تصغٌر لمساحة العمل ٌتم اختٌار االداة مع مفتاح  Altثم الضغط على مساحة العمل
ٌمكن اٌضا التكبٌر بالضغط على مفتاح  + Ctrlالمسطرة
ٌمكن اٌضا التصغٌر بالضغط على مفتاح  + Ctrl+ Altالمسطرة

وبهذا نكون قد انتهٌنا من شرح جمٌع االدوات الموجودة فى صندوق االدوات

وٌوجد اسفل صندوق االدوات  tool boxالجزء الخاص بااللوان  .الجزء االمامى وهو

& Fill

والجزء الخلفى وهو  . Strokeوٌستخدم الــ  fillلملىء الشكل باى لون من االلوان ام الــ Stroke
لملىء اطار الشكل باللون
Fill
Stroke

وعند الضغط علٌها ٌظهر لنا نافذ اسمها  color pickerومنها نستطٌع تغٌر الوان الــ & fill color
 stroke colorوٌمكن تبدٌل االلوان بالضغط على السهمٌن التى بجوارهما .

ومنها نستطٌع تغٌر االلوان ومنها نستطٌع معرفة قٌم االلوان الثالثة االخضر واالحمر
واالزرق ) ( RGBاو االلون  CMYKالمستخدمٌن معا فى تكوٌن اللون الحالى .

سوف نتناول فى الجزء القادم شرح بعض اللوحات الجانبٌة :

كٌفٌة التعامل مع لوحتى ) ( info – navigator
اوال navigator tab :

ٌظهر كما بالشكل التالى :

ٌتم التكبٌر والتصغٌر بتغٌر
النسبة الموجودة اسف الزرار
ٌتم التكبٌر والتصغٌر
بوسطة سحب هذا السهم

وهو زرار ٌستخدم فى تكبٌر وتصغٌر الصورة وذلك بسحب السهم الموجود اسفل الزرار او
بتغٌر النسبة الموجودة اسف الزرار

ثانٌا info tab :

ٌظهر كما بالشكل التالى :

وهى تحتوى على المعلومات الخاصة بمكان السهم حٌث تحدد احداثٌات الــ  X - Yعند
النقطة التى اقف علٌها فى الصورة فعند وضع الموشر فى اى جزء ٌظهر لنا احداثٌات هذة
النقطة وتقاس بالسنتمٌتر  .كما تحتوى اٌضا على درجات االلوان االحمر واالزرق واالخضر
.

كٌفٌة التعامل مع لوحة Layer
تظهر لوحة الطبقات كما بالشكل التالى :

لوحة الــ  Layerاو الطبقات هو ٌستخدم للتحكم فى الطبقات حٌث تتكون ملفات االلٌسترٌتور
ذات االمداد  AIاو EPSمن مجموعة من الطبقات او الــ . Layer
بجوار كل طبقة ٌوجد

عٌن تفٌد بان هذة الطبقة ظاهرة امامنا فاذا اردنا اخفاء اى

طبقة نقوم بالضغط على اٌكونة العٌن فتختفى الطبقة وبالضغط علٌها مرة اخرى ٌتم اظهار
الطبقة .
وبالضغط على اى طبقة ٌتم تغٌر لونها عن باقى الطبقات االخرى وهذا ٌعنى ان هذة الطبقة
ان هذة الطبقة هى الطبقة النشطة وان اى امر سوف ٌتم تنفٌذة سوف ٌتم تنفٌذة على هذة
الطبقة فقط

وٌوجد بجوار كل طبقة لون ٌمٌز الطبقة حٌث ٌوجد بجوار الطبقة االولة لون احمر ثم الثانٌة
لون ازرق وهكذا وهى الوان فقط للتمٌز بٌن كل طبقة واالخرى .
قد تحتوى الطبقة الواحدة على مجموعة من العناصر فٌكون كل عنصر على طبقة فرعٌة
لذلك ٌوجد سهم ابٌض بجوار كل طبقة بالضغط علٌة ٌنسدل باقى الطبقات الفرعٌة الموجودة
اسفلها كما بالشكل :

اسهم بٌضاء بالضغط علٌها
ٌندرج باقى الطبقات
الموجودة بداخلها

3

1

2

لحذف اى طبقة نقوم بتحدٌد الطبقة المراد حذفها ثم سحبها الى سلة المهمالت الموجودة اسف
لوحة ال Layer

3

النشاء  layerجدٌد ٌتم الضغط على زرار

1

 Create new layerالموجودة اسف

لوحة ال Layer
النشاء طبقة فرعٌة جدٌدة ٌتم الضغط على زرار

2

Create new sub layer

الغالق اى طبقة اى قفلها وعدم تحرٌكها او التعدٌل بها ٌتم اضافة قفل بجوار الطبقة وذلك
بالضغط على الخانة المجودة بجوار خانة العٌن فٌظهر قفل بجوار الطبقة وهذا ٌعنً انة تم
اغالق الطبقة كما هو موضح بالشكل :

تم اضافة قفل بجوار الطبقة
وبالتالى ال ٌمكن اجراء اى
تعدٌل على الطبقة المقفولة

كٌفٌة التعامل مع لوحة Color
لوحة الـ

ٌ colorظهر كما بالشكل التالى :

هى تمكنا من تغٌر اللون الموجود فى كل من الوان الــ fill color & stroke color

وذلكمن خالل التحكم فى ارقام االلوان من خالل االسهم الموجودة بجوار كل لون من االلوان
الثالثة االحمر واالخضر واالزرق .

