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 : تصویر

تصویر، آن چیزی است که حس بینایی انسان آن را درک و فهم می کند. تصویر در ذهن انسان به تصور و خیال پردازی تبدیل می شود 

و می تواند منشاء بسیاری از اعمال و رفتار ما باشد. لذا یک ذهن و مغز سالم می تواند با رویت تصاویر زیبا، هماهنگ و مناسب بعنوان 

و عملکردهای بهتری را از خود به عنوان خروجی نشان دهد. همچنان که غذای مناسب و سالم ما را در زندگی بهتر  ورودی خود، نتایج

 کمک می کند ، دیدن تصاویر سالم و مناسب نیز ذهن ما را سالم می سازد. 

 : سازی تصویر

 القاکننده که شودمی گفته تصویریهای هنرهای تجسمی است و به نوعی از اثر خالقانه تصویرسازی یا تصویرگری یکی از زیرشاخه

و حتی تبلیغات  کتابو  روزنامهای در ، مقالهشعر، داستانتواند این مفهوم و روایت می .یا روایت با فرم بصری است مفهوم یک تجسمی

از انگلیسی میانه، مشتق  "illustration" منشا کلمه تصویر سازی .ها باشدهای روی کاالها و لباسها و اشکال و فرمتجاری، سرگرمی

 به طور نزدیکی در ارتباط با پیدایش صنعت چاپ و نشر است.  تصویر سازیز نظر تاریخی، هنر است. ا شده

 :ویژگي های یک تصویر سازی

 خاطره انگیز بودن

ی که صادقانه یحال طرح هارا به وجد می آورد. با این انسان این ویژگی عناصر زیبا و عاطفی را به ارمغان می آورد. واقعی بودن یک عکس 

 انسان را به یاد واقعیت ها می اندازند، به اندازه ی عکس ها موثرند. 

 کیفیت پیام 

باشد، می تواند از عکس موثر تر واقع شود. طرح ها اکثرا روی جزئیات تعالی فکر و اندیشه با انگیزه ی یا طرح هنگامی که خلق تصویر 

؛ حتی اگر سیاه و سفید یا و مفهومی را به بیننده القاء می نمایند را برجسته تر نشان می دهند تاکید بیشتری می کنند و عناصر مهم

راحت تر از فهمیدن یک عکس انسان متشکل از چند خط ساده باشند. گاهی اوقات برداشت کردن مفهوم واطالعات یک طرح برای یک 

 .است

 وضوح و دقت 

طراح می تواند طرح  رگونه ابهام باشند به نحوی که توسط عموم مردم قابل فهم و درک باشد.بدون هتصاویر باید واضح و دقیق باشند و 

کلی از یک انسان یا شی را با برجسته نشان دادن عناصری که نویسنده قصد دارد آن ها را مشخص تر کند، ترسیم کند. می توان از طرح 

 طرح ها باید تا حد ممکن به زندگی واقعی نزدیک باشند. هایی جداگانه برای نمایش مراحل یک فرایند استفاده کرد. 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://www.agerin.ir/ویکی/تصویر-سازی
http://www.agerin.ir/ویکی/تصویر-سازی
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 Corel Drawآشنایی با مفاهیم 

که برای تولید بارکد در کاالها  corel barcodeمجموعه نرم افزارهای کورل شامل پنج نرم افزار می شود که عبارتند از  کورل دراو:

برای عکس گرفتن از صفحه  corel captureمشابه کار نرم افراز فتوشاپ است.  که  Photopaintو طراحی آنها استفاده می شود. 

برای نمایش تصاویر و  acdseeکه مشابه  corelconnectمی باشد و  prtscreenمونیتور استفاده می شود و با دقت  بیشتر از 

بر خالف نرم افزار فتوشاپ که یک نرم افزار پیکسلی می ، رل یک نرم افزار برداری استونرم افزار ک کارهای برداری استفاده می شود.

یک مزیت برای ، شما می توانید طراحی خود را بدون افت کیفیت به هر اندازه ای که می خواهید تغییر سایز بدهید از آنجائیکه باشد و 

بتدا صفحه ای که ایجاد میکنید ابعادش را رل محسوب می شود اما این امکان در نرم افزار فتوشاپ وجود ندارد و شما باید از همان اوک

 مشخص کنید

خاص کورل هستند. اگر  Object , effectمحیط نرم افزار:  در باالی صفحه نسخه نرم افزار و  سطر بعد منوها هستند. منوی های 

ه در ردیف بعدی است. که تنظیمات صفح کنید گزینه ها دیگری را می آورد . right clickسمت راست منو ها و در یک جای خالی آن 

ابزاررا در  سمت چپ داریم . مثلث کوچک کنار هر ابزار حاالت مختلف مربوط  شامل ابعاد صفحه /عمودی/افقی و واحد اندازه گیری است.

یم. اگر شکلی سمت راست صفحه رنگ ها را دار به گروه آن ابزار را نشان می دهد. ابزارهای با کارایی یکسان در یک دسته قرار گرفته اند.

 بکشیم با دکمه سمت چپ موس داخل و دکمه سمت راست موس،  دور شکل رنگ می شود.

م به طور کلی دو نوع فایل داریم، پیکسلس و برداری و متناسب با این دو نوع فایل، دو نوع نرم افزار برای کار بر روی این دو نوع فایل ه

می کنند. دسته اول پیکسلی هستند  که از نرم افزار فتوشاپ استفاده می شود مثل داریم که روی این دو نوع فایل ویرایش و طراحی 

روتوش و مونتاژ. دسته دوم برداری هستند و از نرم افزار برداری مثل کورل دارو استفاده می شود و اینها دیگر نقطه به نقطه ثبت و حفظ 

نا، رنگ داخل و .....و لذا هیچوقت افت کیفیت نخواهیم داشت نمی شود بلکه خصوصیات شکل نگهداری می شود مثل طول ، عرض، په

. دوربین دیجیتال، تصاویر پیکسلی تولید می  illustratot , corelو در زوم کردن ، حجم فایل هم تغییر نمی کند. مثل نرم افزارهای 

 کند. در حالیکه در نرم افزارهای برداری ما خودمان خالق آن عکس هستیم.

های مختلف داشته باشیم  pageپایین صفحه که اندازه مختصات و .... نمایش داده می شود. در همان نوار پایین می توان  نوار توضیحات

که مربوط به یک فایل است. باید توجه داشت که اگر کار ما داخل صفحه کادر باشد. مختص همان صفحه می شود و در صفحات دیگر 

ون کادر صفحه کشیده شده باشد، در تمام صفحات قابل مشاهده است. امکان رویت چندین فایل آن را نمی بینیم ولی اگر کار ما بیر

کردن روی خط کش  dragباال هست. برای طراحی یک طرح جلد، کارت ویزیت و یا پوستر باید ابعاد را تعریف کنیم. با  tabجداگانه در 

 عمودی و افقی می توان از این خط کش ها استفاده کنیم. 
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را می زنیم و سپس اسم سند را انتخاب می کنیم و .... و این گزینه ها بعدا قابل تغییر است. با  newبرای ایجاد کار جدید ، گزینه  حال

قابلیت ها آن را انتخاب می کنیم.   backgroundابعاد صفحه و خروجی را تعریف می کنیم و رنگ  pagesetup , layoutگزینه 

 عبارتند از:یه طور کلی 

یا شی است و می توان  objectآشنا شویم. هرچیزی که در محیط کورل کشیده می شود،   object: ابتدا باید با  pick toolابزار 

: جابجایی جابجاییقابل انجام است.  pick toolشی ها را کنار هم قرار دهیم و طرح مورد نظر خود را بکشیم. شش نوع کار مهم توسط  

دارای نقاطی است   objectچپ موس و جابجایی آن وقتی نمایش فلش در چهار سمت شی نمایان است.  هر یعنی  گرفتن کلید سمت 

می توانیم آنها را تغییر دهیم و شکل دلخواه را در بیاوریم و برای اینکار .نقطه  shape toolیا گره گویند و با ابزار   nodeکه به آنها  

 ا می گیریم و شکل یا افقی یا عمودی حرکت می کند.را می گیریم تا جذب شود . کلید کنترل ر

و بعد رها رکرن  rightclickکردن شکل و سپس   Dragکردن یا    copy&paste: که با شیوه های مختلف قابل انجام است.  کپی

یا اینکه شکل را  شکل و یا  اینکه  کلید + صفحه کلید را می زنیم که در این حالت یک کپی از شکل روی خودش ایجاد می کند و 

Drag  کرده و در همان حال کلیدspace  را می زنیم و به تعداد زدن کلیدspace .عالئم و نقاط دور شکل  شکل ما تکرار می شود

و انتخاب شکل دیگر باعث انتخاب شکلی   shiftیعنی شکل فعال است و عملیات روی شکل فعال انجام می شود. با نگه داشتن دکمه 

شکل هایی که حتی گوشه آن  ALTدیگر می شویم. با کادر کشیدن دور شکل ها می توان شکل ها را انتخاب نمود . با نگه داشتن کلید 

 در کادر باشد را انتخاب خواهد کرد. 

برای  ، دبل کلیک می کنیم.  pick toolروی ابزار را می زنیم و یا اینکه  Ctrl+Aبرای انتخاب همه شکل های موجود در صفحه، 

را نگه می داریم. برای تنظیم محل شکل و  ctrlاستفاده می کنیم و اگر مربع می خواهیم کلید   rectangleاز ابزار  لکشیدن مستطی

نقطه در گوشه باال  9.  مربعی با که در گوشه پایین است و می توان با توجه به نقطه مرکز آنها را تغییر داد  x,yمختصات مرکز شکل و 

سمت چپ هست که نقطه توپر آن مبین مرکز شکل است که می توان آن را تغییر داد. برای تغییر واحد پیش فرض مثل سانتی متر 

 و غیره تغییر داد. inchروی خط کش باال دبل کلیک می کنیم و می توان آن را به 

برای گرد  مستقل از هم تغییر می کنند. قفل بسته: تناسب پهنا و ارتفاع وابسته به هم هستند.همچنین نمادهای قفل باز : پهنا و ارتفاع 

استفاده می کنیم. اگر روی یک نقطه کلیک کنیم همان گوشه تغییر می  shape toolکردن و هموار نمودن گوشه های شکل از  ابزار 

تغییر سایز متوجه  وجود ویا عدم وجود این گزینه می شویم. اگر این  :(   با رسم دو چند ضلعی و Relative corner scaling  کند.

 هم برای جابجایی چند شکل روی هم است to back of layer, to frontگزینه   گزینه فعال باشد تناسب شکل ما به هم نمی ریزد.

یم و سپس قرینه می کنیم و دیگر حالت می کن curveو گوشه آنرا   curve: برای مثال یک مربع می کشیم .   convert toگزینه 

 مستطیل نخواهد داشت و شکل ان نظم اولیه را نخواهد داشت.
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3 point rectangle  برای رسم مستطیل به شیوه ای دیگر که ابتدا یک ضلع مستطیل را با کلیک موس کشیده و سپس باdrag 

 : شاملخط های زیر مجموعه ابزار کردن موس مستطیل کشیده می شود.

1_ freehand  :drag   کردن روی صفحه و هر  تصویری که مورد نظر است باید تسلط بر موس دااشته باشیم و برای شکلهای تقریبی

 روی نقطه شروع و سپس روس نقطه انتها کلیک می کنیم.، خط صافکشیدن مناسب است.   برای 

2_2 Point – line با  . البته : از نقطه شروع تا پایان که راحتتر خط صاف کشیده می شودfreehand   هم می شود این کار را انجام

 می توان خط عمود یا مماس بر یک شکل دایره ای هم کشید. وداد 

 ل آنرا رنگ کنیم. برای خط بعدی می کشیم و می توان شکل را ببندیم  و داخ dragهر جایی که بخواهیم روی نقطه خط قبلی و  

3_ Bezier  برای کشیدن منحنی بین دو نقطه به طور  کاربردی و حرفه ای که دو نقطه شروع و پایان و دو نقطه کنترلی داریم که با

 می توان نقطه شروع را تغییر و حرکت داد. Altبا گرفتن  و حرکت نقاط کنترلی شکل تغییر می کند 

 جهت کشیده شدن منحنی بعدی تغییر می کند. مثل کشیدن یک قلب یا گل ctrl+Cبا 

4_ pen tool  شبیه :Bezier   .است 

5_ B_spline  همان منحنی ولی محدود به چهار نقطه است. تعدادی نقطه می گذاریم و داخل آنها یک منحنی قوص دار می کشد :

 برای ما مثل شکل یک دندان

6_polyline  مثل :freehand   می باشد و می توان خطوط کشید و برای تمام شدن رسم روی نقطه شروع کلیک و یا روی هر نقطه

double click    و یاenter   و یاspace  و یاesc   را می زنیم تا شکل تمام شود. اگر کلیک کنیم، خط صاف ، اگرdrag  کنیم ادامه

 دار خواهد شد.

7_ 3 point curve  برای کشیدن منحنی. نقطه شروع و پایان را : ساده ترین ابزارdrag  می کنیم و به محض رها کردن دکمه موس

 منحنی شکل می گیرد   اساس نرم افزراهای طراحی همین ابزار است .

می توان از ذره بین  حاالت مختلف نمایش تصویر وزوم و نحوه خروجی گرفتن و چاپبرای دقت و کار بر روی قسمت خاصی از تصویر ، 

هر بخشی از تصویر را که می خواتهیم، یک کادر دورش می کشیم و سپس آنرا زوم می کنیم . درصد  ، ابزار ذره بیناستفاده نمود.  

انجام می شود. عدد درصد را هم می توان  zoom outهم کار   click  rightدیده می شود. و با  comboboxبزرگنمایی هم در باال 

یر با آن درصد نمایش داد. ابزارهای ذره بین در باال نمایش داده می شود مثل ذره بین مثبت یا منفی و یا کلید آن باال اضافه کرد تا تصو

F3 ، اگر شکلی را انتخاب کنیم گزینهzoom to select  .فعال می شودF4 zoom to all  .را هم نمایش می دهدZoom to page 

، برای جابجایی تصویر خیلی بزرگ از ذره بین گوشه سمت راست پایین  Zoom to widthده درصد اطراف صفحه را خالی می کند. 

استفاده میکنیم و چند لحظه  نگه می داریم موس را تا نمایش یابد و هر جا دکه موس را ول کنیم آنجا را نشان می دهد.  هر جا باشیم 
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را نگه داریم و کلیک کنیم ،  تصویر کوچکتر  Shift , right clickرا بزنیم . کوچک شدن را نشان می دهد.  navigatorیعنی  nدکمه 

 کارهای ذره بین را انجام می دهد. Window->docker->view managerمی شود. 

ابتدا یک تصویر را از منوی  ) را تبدیل به تصاویر برداری کنید Bitmap با استفاده از این ابزار می توانید تصاویر : Corel Trace ابزار

 (را امنجام می دهیم quicktraceو انتخاب  bitmapمنوی  می کنیم و سپس از  importاخل صفحه فایل د

با استفاده از این ابزار می توانید رنگ ، کنتراست و روشنایی تصاویر را تا حد قابل قبولی افزایش  : Image Adjustment Lab ابزار

 را انتخاب می کنیم ( image adjustmentکزینه  Bitmap) از منوی . دهید

امکان فیت شدن عکس مورد نظر ، دقیقا به همان ، به منظور کشیدن جدولباالی صفحه  tableواقع در منوی  Table اضافه شدن ابزار

 امکان الیه بندی و همچنین توانایی انتخاب نمایش خطوط فرضی، قابلیت تغییر اندازه متن نوشته شده،  اندازه ای که جدول جا دارد

نوار ابزار  تنظیمات هر ابزار باالی صفحه زیر منوبار، ابزارها در قسمت سمت چپ تصویر : نرم افزار کرل از چند بخش تشکیل شده است

. حال در ادامه مبتنی بر شکل صفحه اول کورل پالت رنگ به صورت جداگانه در قسمت راست تصویر مشخص شده است، باالی صفحه

 برخی ویژگیهای آن برای تصویر سازی می پردازیم:دراو به  توضیح مختصری از 
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شورتکات  می باشد . این ابزار یکی از پرکاربردترین و کلیدی ترین ابزارها در نرم افزار کرل می باشد Pick Tool  اولین ابزار در لیست 

  Space کلید
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بخواهید شکل و فرم آن را تغییر بدهید باید از این می باشد . هر شکلی که در کرل میکشید برای اینکه  Shape Toolدومین ابزار 

  F10 شورتکات کلید. ابزار استفاده کنید و یک ابزار اصلی به شمار می آید

 

هست . روش کار این ابزار به این صورت هست که  Smudge Brushمی باشد ابزار  Shape Tool سومین ابزار که زیر مجموعه ابزار

اگر به طرف داخل کادر کلیک کنید ناحیه انتخاب شده  Smudge Brush شکل کشیده اید حال با ابزارفرض کنید یک کادر مربع 

برای لکه گذاری بیشتر بکار می .محو می شود و اگر به طرف بیروی کادر کلیک کنید قسمت مورد نظر به بیرون کادر کشیده می شود 

 .رود

 

 .قسمت بیرونی یک کادر را دندانه دار کنیدبا این ابزار می توانید  : Roughen Brushابزار 

 

روش کار این ابزار به این صورت هست که ابتدا باید یک شکل را که می خواهید زوایای قرار گیری آن را در  : Free Transformابزار 

 .صفحه مشخص کنید می توانید طرز قرارگیری آن را در Free Transform صفحه تغییر دهید انتخاب کرده سپس با انتخاب ابزار
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 . با این ابزار می توانید یک قسمت از کادر کشیده شده را حذف کنید  : Cropابزار 

 

 .برای برش دادن اشکال کشیده شده از این ابزار استفاده می شود : Knifeابزار 

 

 . برای پاک کردن قسمت های کشیده شده بکار می رود : Eraserابزار 

 

 .این ابزار نیز برای پاک کردن قسمت های خاص بکار برده می شود : Virtual Segment Deleteابزار 

 

می توانید کادر وسط  Pan این ابزار هم برای کوچکتریا بزرگتر کردن ناحیه مورد نظر بکار می رود . با ابزار : Pan و Zoomابزار 

 .صفحه را کمی جابجا کنید
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 . دن خط بکار می رودبرای کشی : Freehandابزار 

 

کشیدن خطوط بوسیله خطی یعنی شما یک خط صاف میکشید و در ادامه می توانید خطوط دیگری بوسله آهن  : point Lineابزار 

 .ربایی که دارد اضافه کنید

 .می توانید به طور آزاد یک کادر را ایجاد کنید : Bezierابزار

یک سری قلم به صورت پیش فرض وجود دارد شما می توانید کادر خود را به صورت آزاد بکشید و و قلم   : Artistic mediaابزار 

 .انتخاب شده به جای خط جایگزین شود

 .برای رسم خطوط استفاده می شود : Penابزار 

 .ک کادر با انحنا الزم بکشیدبا استفاده از نقاطی که هنگام ترسیم در اختیار شما قرار می دهد می توانید ی : b-SPLINEابزار 

 .یک کادر به صورت دلخواه می کشید و حتما باید دو سر آن را به هم وصل کنید تا تبدیل به یک شکل شود : polylineابزار 

 . یک نیم دایره را در سه نقطه رسم می کند : point Curveابزار 

 .رودبرای تغییر رنگ شکل انتخاب شده بکار می  : smart Fillابزار 

 

شما یک شکل به صورت غیر منظم می کشید و بعد از چند ثانیه شکل شما به یک کادر منظم و دارای    : smart Drawingابزار 

 . زوایای مشخص تبدیل می شود
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 .برای کشیدن کادرهای مربع و مستطیل شکل از این ابزار استفاده می شود : rectangleابزار 

 .کشیدن کادرهای مربع و مستطیل با توجه به زاویه دلخواه : point Rectangleابزار 

 

 .برای کشیدن دایره بکار می رود : ellipseابزار 

 .برای کشیدن دایره و بیضی با توجه به زاویه دلخواه : point Ellipseابزار 

 

مجموعه چند ضلعی های دلخواه بکشید و یا و زیر مجموعه اش : شما می توانید با انتخاب این ابزار و ابزار های زیر  poligonابزار 

 .اشکال دیگری را به صورت دلخواه ترسیم کنید

 

 .می توانید با تغییر تنظیمات هر کدام از ابزار یک شکل به دلخواه ترسیم کنید Shapeبا انتخاب ابزارهای 

 

 .تایپ کنیدمی توانید متن مورد نظر خودتان را در کادر دلخواه  text Toolبا انتخاب ابزار 

 

 .می توانید یک جدول را با سطر و ستون مشخص ایجاد کنید table Toolبا انتخاب ابزار 
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 . برای اندازه گیری زوایا و قسمت های مورد نظر بکار می رود Dimensionابزارهای لیست 

 

کادرها و اشکال کشیده شده ارتباط برقرار همانطور که از اسم آن مشخص است می توانید بین  connector با استفاده از ابزارههای

 .کنید

 

و ابزارهای زیر مجموعه آن می توانید روی هر کدام از اشکال مورد نظر در طراحی خود کلیک کرده تا  Blendبا استفاده از ابزار 

 .انتخاب شود سپس با استفاده از ابن ابزاراشکال را دفرمه ، سایه دار، منحنی ویا... کنید

 

 .می توانید درصد رنگی نقطه مشخص شده را انتخاب و سپس کادر مورد نظر را رنگ کنید Eyedropperفاده از ابزار با است

 

 .می توانید نوع خط اشکال یا کادر کشیده را تغییر دهید outline Penبا انتخاب ابزار 
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 .گ از یک بافت مشخص شده استفاده کنیدمی توانید رنگ اشکال را تغییر دهید یا به جای رن Fillبا انتخاب ابزارهای 

 

 ابزار قلم در کورل 

موقع ساخت سند جدید باید سایز، مد . استفاده کنید Ctrl+N برهای میانبرای این کار از کلیدد کنیایجاد یک سند جدید ابتدا 

تعیین کنید. البته سایزی که در است را  (dpi) نقطه در اینچ 300و رزولوشن یا همان وضوح تصویر که به اندازه  (RGB) رنگی

این مرحله تعیین می کنید در مراحل بعدی و حین کار هم قابل تغییر است. همچنین توجه داشته باشید که این تنظیمات، با فرض 

ید، طراحی برای انتشار در وب و دیگر بسترهای دیجیتال در نظر گرفته شده است و اگر می خواهید وکتورها را برای چاپ طراحی کن

 استفاده کنید CMYK باید از مد رنگی

 .و ایلوستریتور است فتوشاپافزار مثل کار با قلم در دو نرم (pen) کار طراحی را با ابزار قلم شروع کنید. کار با این ابزارسپس 

یک نقطه بگذارید و سپس منحنی را به سمت چپ بچرخانید. حاال منحنی را از  .ها را بکشیدکنید و منحنی گذاریپس شروع به نقطه

در  .را طراحی کنید، سپس منحنی را به سمت پایین ببرید و به نقطه آغازین برسانیدشکل سمت راست به طرف باال بکشید تا باالی 

https://faradars.org/courses/fvps9402-photoshop
https://faradars.org/courses/fvps9402-photoshop
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اگر بعد از کشیدن شکل مورد نظرتان  .کندتر مینهاییتان از برسید، این کار شما را راحتگذاری حتماً به یک شکل کلی طرح حین نقطه

ها مناسب نیست، الزم نیست که طرح را به طور کامل پاک و از اول شروع به کشیدن کنید. متوجه شدید که جای یکی یا چند تا از نقطه

 .اید را ویرایش کنیدطی که کشیدهنقا F10 کلیدیا  Shape کافی است که با استفاده از ابزار

 .همچنین می توانید قلم موها و اسپری های سفارشی در آن به وجود آورید

:Artistic Media Tool   همانند انواع مختلف قلم موها عمل می کند. می توانید قلم موهای نقاشی، برداری، اسپری ای و موارد

 .استفاده کنید  Artistic Media dockerهتر، همزمان از میانبردیگر را به وجود آورید. برای کنترل و مدیریت ب

Attract Tool   : لبه های شی را با کشیدن گره ها به سمت جایی که مکان نما قرار می گیرد، دستکاری می کند تا زمانیکه آنها در

 .محدوده قطر نوک ابزار باشند

Attributes Eyedropper که از ویژگی های دیگر یک شی مثلین ابزار نه تنها از رنگ، بل: ا Fill ،outline   و چیزهای دیگر

هایی را روی Node بدین ترتیب. نمونه برداری کرده که به شما امکان انتقال این ویژگی ها روی سایر اشیا داخل سندتان را می دهد

را قرار دهید و قلم را به سمت باال و چپ انحنا بدهید.  Nodeکنیم. هایی رسم میهای مختلف منحنیدهیم و روی قطعهسند قرار می

 هایاصلی بچسبانید. دستگیره Node ادامه بدهید و سپس به سمت راست و پایین بیاورید و بهشکل این انحنا را تا سمت راست و باالی 

Node را با استفاده از ابزار Shape با میانبر F10 برای ویرایش در نوار های دیگری ویرایش کنید. همچنین گزینهProperty در مسیر 

Window > Toolbars > Property Bar  .هست 

 رفته  Window > Dockers > Object Properties اید به مسیربرای ویرایش کردن شیئی که به تازگی رسم کرده

 باید .ء منتخب مشاهده خواهید کردها را برای شیرا بزنید. در این صفحه، تعدادی از گزینه Alt+Enter و یا کلیدهای میانبر

Outline  را انتخاب کنیم و عرضstroke  پوینت تغییر دهیم. رنگ آن را سیاه و هر دو گزینه  0.2را به میزانCap و 

Corner را به صورت Rounded گزینه بعدی یعنی  .تنظیم کنید Fill را درون صفحه انتخاب کنید و مقدار Uniform 

Fill  کرده و رنگ را به سفید تغییر دهیدرا انتخاب 

 Bézier و Freehand ابزارهای

ها کامالً آسان خواهد بود. یک شکل دیگر رسم کنید. به جای انتخاب جاهایی که گره F5 با میانبر Freehand استفاده از ابزار

که در  Freehand Smoothing طحگیرند و به سها به صورت اتوماتیک قرار میظاهر خواهند شد، در فرایند ترسیم، این گره

Property Bar برای 12کار خود را با تنظیم مقدار پایین  .اید وابسته هستندتنظیم کرده Freehand Smoothing 

کنیم. این بار شکل با استفاده از ماوس ترسیم تنظیم می 97را برابر با  Freehand Smoothing در ادامه مقدار کنیم. آغاز می
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بینید شکل دوم در قیاس با شکل اول کامالً هموار است. وقتی در این برنامه از ابزار ترسیم چنان که می .گره دارد 3ها شود و تنمی

 .تأثیر اندکی دارند Property کنید تنظیمات در نواراستفاده می

 های شیء در بخشخصوصیتخواهیم ضخامت لبه و رنگ درونی آن را تنظیم کنیم. به این منظور به جای تغییر دادن حال می

Object Properties از Attributes Eyedropper اول را با  کلبدین منظور ابتدا ش .کنیمدر نوارابزار استفاده می

رای بدوم کپی کنید.  کلهای آن را روی شدوم را نیز انتخاب کنید و همه خصوصیت شکل.انتخاب کنید eyedropper استفاده از

های مختلف شفافیت، رسد، اما زمانی که از تنظیمات حالتانند این، انجام عملیات زیر چندان معقول به نظر نمیاشیای کامالً ساده م

توانید شود و بدین ترتیب میجویی زمانی زیادی در بلندمدت میکنید، این فرایند موجب صرفهگرادیان و آمیختگی رنگ استفاده می

 جاد کنیدهای شبیه به هم را در اثر خود ایآیتم

 اول رسم کنیم. همانند ابزار کلکنیم تا یک چهره را روی شکار می Bézier برای نمایش کاربردهای دیگر ابزارهای ترسیم با ابزار

Pen کنیم که انحنای آن کنیم. یک منحنی رسم میکار خود را با یک دهان کوچک آغاز می .کنیمهای منقطعی را ترسیم میمنحنی

کنیم. وزن ها تکرار میاین شکل را در مورد چشم .کنیممنحنی را متوقف می Shift یا Enter است. با زدن کلیدبه سمت پایین 

برای  Bézier را نسبت به ابزار Pen ما استفاده از ابزار .دهیمکاهش می Object Properties خطوط را از طریق کادر

ها و یک دهان دهیم. بدین ترتیب دو دایره کوچک جالب برای چشمرجیح میایم تهایی مانند آن چه در چهره دوم ایجاد کردهشکل

شوند و به منحنی بعد های منحنی که در گره با شیب تند متوقف میشود. شاید متوجه شده باشید که رسم شکلعریض و باز رسم می

را برای هر  Fill رنگ .زهای رسم شما وابسته خواهد بودکنید، به نیاها استفاده میروند دشوار است. این که از کدام ابزار در پروژهمی

 سه شکل جدید به صورت سیاه تعیین کنید

 Smart Drawing و B-Spline ابزارهای

ها را به یابد. دقت کنید که هر چه گرهکنیم که به سمت باال و راست انحنا مییک خط را شروع می B-Spline با استفاده از ابزار

 گره دارد. رنگ 7شده زیر مجموعاً شکل ترسیم .کنندها انحنای بیشتری پیدا میها و گوشهمنحنی قرار دهید، لبهسمت مرکز و داخل 

Fill آن را در کادر Object Properies ابزار.  به صورت نارنجی روشن تنظیم کنید Smart Drawing  با کلیدهای

 .است Freehand در ابزار Freehand Smoothing هایکامالً مشابه گزینه Shift+S میانبر

 Smart Smoothing و Shape Recognition Levelدو گزینه با منوهای بازشدنی وجود دارند که شامل  Properties در نوار

Level ها را به صورتهستند. در آغاز هر دوی آن None همزمان که هر دو گزینه سطح را .تعیین کنید None اید، یک تعیین کرده

بینید این طور که میریع و ساده دیگر را با ماوس رسم کنید. بارگذاری رسم هوشمند ممکن است چند لحظه طول بکشد. همانشکل  س

تنظیم کنید و همان شکل را مجدداً رسم کنید. توجه  Highest های سطح را به صورتهر دو گزینه .شکل دارای دندانه و پر از گره است
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تفاوت بین این دو شکل و تأثیر تنظیماتشان را در شکل زیر  .گره دارد 2قدر هموار و ساده است و تنها داشته باشید که این شکل چه 

 تماشا کنید

 Point Curve-3و  Point Line-2ابزارهای 

نت، پوی 3.0وزن خط را به  Object Properties را بردارید و یک خط عمودی طوالنی رسم کنید. در کادر Point Line-2ابتدا ابزار 

خط عمودی را در حالت انتخاب حفظ کنید و در  .تنظیم کنید Rounded را به صورت corner و cap هایرنگ آن را سیاه و گزینه

چهار خط قطری نیز رسم کنید  .یابدگره فوقانی شروع به رسم خط افقی بکنید. بدین ترتیب شیء بدون نیاز به رسم خط جدید ادامه می

ا ابزار . ببندی کنیدروهگبا هم  Control+G یابند. همه اشیا را با استفاده از کلیدهایه سمت بیرون امتداد میکه از گوشه شیء قبلی ب

3-Point Curve  و با آغاز از خط افقی فوقانی یک خط مستقیم رسم کنید تا با خط قطری اول تالقی کند. بدین ترتیب دو نقطه ایجاد

به رسم خطوط منحنی  .کنیمپوینت تعیین می 1.5کنیم عرض آن را شه تارعنکبوت رسم میسپس خطی با انحنا به سمت گو .شودمی

دهیم. هر جا که ممکن باشد یک خط منحنی را انتخاب کرده و آن را با انتخاب گره باز و ایجاد یک بین هر قطعه از تارعنکبوت ادامه می

 هایی پر شده استاست و هر کدام با منحنی اینک تار عنکبوت کامل شده .دهیمای ادامه مینقطه-3منحنی 

افزار ایالستریتور مقایسه در نرم Layers توان با پنلپردازیم. این کادر را میمی Object Manger در نهایت به بررسی کادر

ا( ایجاد کرد، بلکه ها )و نه اشیهایی از الیهتوان نه تنها چند شیء، الیه و گروهمی Object Mangerکرد. با این حال، در مورد 

انتخاب هر کدام از این  :how or Hide  :دقت کنید که در کنار هر الیه سه آیکون وجود دارند توان چندین صفحه نیز داشتمی

 .شودها باعث نمایش الیه درون سند فعال یا مخفی شدن آن میگزینه

Enable or Disable Printing or Exporting  شود که الیه در سند پرینت یا ها موجب میگزینهانتخاب هر یک از این

اکسپورت شده قرار بگیرد یا نگیرد. حتی اگر یک الیه پنهان داشته باشید، اگر این گزینه غیرفعال باشد، تصویر اکسپورت شده شما 

شود ین گزینه موجب میهای اانتخاب هر یک از حالت Lock or Unlock .همچنان آن چه را روی الیه قرار دارد نمایش خواهد داد

که الیه قابل ویرایش یا غیر قابل ویرایش شود. این گزینه برای مطمئن شدن از این که شیءها در زمان کار با عناصر چندگانه در سند 

 .مانندنخورده میکه همپوشانی دارند دست

 جود است می توان تمرین های زیر را مدنظر قرار داد.باالی صفحه مو tabبا توجه به ابزارهای کورل دراو و قابلیت های هر ابزار که در 

همه جزئیات کار عملی را نمی توان  در قالب جهت دهی و راهنمایی می باشد و  ،وری آیاددستورالعمل های اشاره شده صرفا برای البته 

ازی متناسب با خالقیت و ابتکار خود در عمل بایستی دانشجو با تمرین و انتخاب های بیشتر نسبت به تصویر سدستورالعمل ارائه نمود و 

 عمل کند.

و  کرده و سپس با اشراف کامل به ابزارها را در ذهن ایجاد تجسم تصویر مورد نظرابتدا بایستی  ،برای تصویر سازی مطلوب استبدیهی 

 رای طراحی تصاویر اقدام نمود.بنها آو تغییر  نها در کنار همدیگرآ نسبت به نحوه  چیدمان موجود در نرم افزار کورل دراو قابلیتهای
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 تمرین یک : آرم ماشین میتسوبیشی و بنز را طراحی کنید. از چه روشی برای طراحی استفاده می کنید؟ آیا شیوه ساده تری هم هست؟

 یک مربع می کشیم ( CTRLرا انتخاب و با نگه داشتن کلید  Rectangleرسم یک مربع ) ابزار  -

 ( نآای برای  درجه 45 تنظیم  )  مربع به نحوی که تبدیل به لوزی شود.دوران  -

 محور چرخش لوزی را از وسط به گوشه پایین لوزی می آوریم. -

 چرخش لوزی به سمت چپ و راست و در عین حال کپی آن ) پس از چرخش کلیک سمت راست موس ( -

 به سمت راست نیز منتقل کرد. CTRL+Dتوان ابتدا لوزی را به سمت چپ دوران و کپی نمود و سپس با می  -

 انتخاب کل سه لوزی تشکیل شده و  سپس انتخاب  رنگ قرمز برای آن -

 آرم بنز:برای 

و سپس کلیک سمت راست موس  shiftنگه داشتن کلید کردن و  dragابتدا دایره ای می کشیم و  سپس آنرا انتخاب و با  -

 یک دایره داخل آن نیز می کشیم.

کرده و رنگ خاکستری را برای آن  combineباالی صفحه آن را   tabحال هر دو دایره را انتخاب و با استفاده از گزینه های   -

 کنیم. انتخاب می

الع را  از طریق گزینه مربوطه در باالی صفحه ضاد اسط دو دایره کشیده و سپس تعدیک ستاره در و starبا استفاده از ابزار   -

 کاهش می دهیم و بعد آنرا به رنگ مشکی در می آوریم.  3 عدد به

 را مناسب تر تنظیم نمائید.ارم در صورت نیاز  shape toolاستفاده از با  -

 تمرین: دو: آرم بانک انصار، کارافرین، ملت و صادرات را طراحی کنید. کدامیک ساده تر است؟ از چه ابزار و قابلیتهایی از آن برای هر 

 .به نحوی که طول آنها سه برابر عرض آنها باشد  کشیدهبا فاصله عمودی از هم (  Rectangleدو مستطیل )  -

 انتخاب و آنها را زرد رنگ می کنیم. pick toolهر دو مستطیل را با ابزار  -

درجه و  45برای زاویه   CTRLدرجه به سمت چپ به آنها می دهیم ) کلید  45حال با دبل کلیک بر روی آنها، یک دوران  -

 برای کپی شکل ( shiftکلید 

 دو مستطیل دوران یافته جدید را رنگ قرمز می زنیم. -

می زنیم تا هر دو مستطیل دوران یافته  to front of layerباالی صفحه   tabمستطیل قرمز باالیی را با گزینه های حال  -

 قرمز رنگ بر روی دو مستطیل اول زرد رنگ قرا گیرد.

 متن مورد نظر را در زیر آن تایپ می کنیم. Textبا استفاده از ابزار  -

 ارم را نوشت.می توان در قسمتی از تصویر نام  textبانک انصار رسم می شود.حال با نوشتار ارم  -

 بانک کارآفرین:آرم 
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 تا لوزی متساوی االضالح شود و آن را سبز می کنیم. آنرا دوران می دهیمیک مربع کشیده و  -

 از وسط اضالع لوزی یک مربع می کشیم و آن را سفید می کنیم. point rectangle 2با استفاده از ابزار  -

 نگ آن را  قهوه ای می کنیم ریده و یک دایره داخل آنها کش -

متن ما  ،متن را دقیقا بر روی مسیر دایره کلیک و سپس تایپ کنیماگر  متن مورد نظر خود را می نویسیم. textسپس با ابزار  -

 دورانی نوسته خواهد شد.به شکل 

 آرم بانک رفاه:

 را انجام می دهیم. رنگ آمیزی سبز آن و سپس combineنها را آکشیده و  دو دایره تو در تو -

 intersectو سپس  shaping مربوط به منوی , objectیک مستطیل وسط آن می کشیم و با   rectangle با استفاده از ابزار  -

 بخش میانی آن را جدا می کنیم.

 کرده و قسمت الزم را بر می داریم Breakباقیمانده، یک کپی از شکل گرفته و  "ر"حرف نماد برای  -

 آنرا با شکل ادغام می کنیم. shaping , weldدر قسمت پایینی یک مستطی باریک کشیده و با استفاده از  -

 نظر خود را می نویسیم. متن مورد textنگ آن را  سبز می کنیم و سپس با ابزار ریده و یک دایره در پایین کش -

 می کنیم. groupحال کل شکل را انتخاب و آن را  -

 آرم بانک تجارت:

را انتخاب   rotateقسمت  positionو  Transformationو  objectیک مستطیل بسیار باریک کشیده و سپس از طریق  -

را برابر یک قرار داده و به تعداد الزم  copyدرجه و قسمت گوشه باال سمت چپ را انتخاب و تعداد  6می کنیم و با زاویه 

 .تکرار شودبه شکل حلقوی را می زنیم تا شکل   Applyدکمه 

 .باالی صفحه است  tabمی کنیم که در گزینه های  Weldحال کل شکل را انتخاب و آنرا  -

در  ابی  به رنگه ای شکل جدا شود و سپس کل شکل تا قسمت دایرمی کنیم  trimیک دایره بر روی شکل می کشیم و آنرا  -

 .وریمآمی 

 می کنیم . weldن را با شکل آ و شکل به رنگ آبی رسم می کنیمیک مستطیل در پایین  -

 می کنیم. groupنهایت کل شکل را در  -

 آرم بانک ملت:

می کشیم تا  نلع سمت چپ به پاییضی کنیم برای دوران و سپس از وسط و سپس روی آن کلیک مکشیده یک مستطیل  -

 حالت متوازی االضالع پیدا نماید.

 م.ینمیک weldتخاب و نقرینه آن را در سمت راست بدست آورده و کل دو متوازی االصالع را ا -
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تا شکل اصلی  CTRL+Dدرجه و  120و به سمت چپ دوران می دهیم به اندازه ورده و سپس آحال مرکز دوران را پایین  -

 بدست آید.

 می کنیم. Trimحال قسمت باالیی را انتخاب و  -

 همزمان از مرکز شکل دایره ای به رنگ زرد می کشیم shiftو   ctrlشتن دا با نگه -

 متن خود را تایپ می کنیم.  -

 :علم و هنر آرم لیتوگرافی

 یک دایره می کشیم . داخل آنرا مشکی و دور آنرا سفید می کنیم و قطر دور آن را زیاد می کنیم. -

درجه به سمت چپ دوران می دهیم و دو بار هم   90روی دایره دبل کلیک می کنیم و محور دوران را پایین آورده و سپس  -

 را می زنیم. ctrl+Dکلید 

 می کنیم تا مسیر چرخش اصالح شود.  Trimو روی دایره سمت جپ  حال دایره باالیی را انتخاب -

 کل شکل را انتخاب و با استفاده از قرینه آنرا به شکل دلخواه تنظیم می کنیم. -

 .است برای مهارت بایستی چندین بار این کار تکرار شودبدیهی  -

از چه ابزاری آرم سازمان انتقال خون را نیز طراحی کنید.تمرین شماره سه: آرم شبکه های تلوزیونی مثل شبکه سه را طراحی کنید؟  

 استفاده شده است؟ چرا؟

 آرم شبکه سه سیما:

 قسمت باالی آن را انحنا می دهیم. shape toolیک مستطیل عمودی کشیده و با ابزار  -

 تهیه  ودر کنار آن قرار می دهیم. ctrlداخل آنرا قرمز کرده و از آن دو کپی با نگه داشتن  -

 .تر می نمائیم کوتاهنها را آاز پایین اندازه تطیل انحناء یافته سمت راست را انتخاب و سدو م -

 سایه ایجاد نمود. drop shadowمی توان از  کل شکل را دبل کلیک و به سمت راست دوران می دهیم. -

 آرم سازمان انتقال خون:

 آنها، از رنگ قرمز استفاده می کنیم. combineدایره تو در تو می کشیم و پس از  دو  -

 میکنیم. trimآنرا   shapingو  objectرسم می کنیم و  از بخش پایینی دوایر  یک مستطیل داخل -

 حال یک دایره کوچک پایین تصویر رسم و رنگ آنرا قرمز می کنیم . -

 قرار گیرد.کل شکل را می زنیم تا دایره کوچک دقیقا در وسط  Cحال کل شکل را انتخاب و کلید  -

 :  هالل ماه را طراحی نمائید؟ از چه روشی استفاده شده است؟4تمرین شماره 

 ابتدا دایره ای رسم می کنیم. -
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 و کمی جلوتر قرار می دهیم. یک کپی از دایره را به سمت چپ -

 می کنیم و روی دایره اصلی کلیک می کنیم. Trimدایره کپی شده را انتخاب و سپس  -

 حال دایره را به رنگ مورد نظر ، رنگ آمیزی می کنیم -

 تمرین شماره پنج:  یک درخت نخل و سپس درخت کاج طراحی کنید؟ آیا می توان از تعداد ابزارهای کمتری استفاده نمود؟

 و تجسم یک درخت کاج یا نخل آن را با دقت رسم می کنیم.  freehandبا استفاده از ابزار  -

 ابتدا روی نقطه اول کلیک و سپس برای نقطه دوم دوبار کلیک می کنیم تا شروعی باشد برای نقطه سوم شکل. -

 .می زنیم تا شکل نهایی شود  escشکل کلیک روی نقطه شروع پس از تکمیل شکل  -

 کنیم. زی میحال شکل را انتخاب و رنگ آمی -

 برای زیباسازی بیشتر از چه قابلیت هایی استفاه می نمائید؟ین شماره شش: یک آسمان همراه با ماه و ستاره  تصویر سازی نمائید.  تمر

 می کنیم.  Weldنها را نتخاب و آسپس کل  در باالی صفحه می کشیم و متداخل با شعاع های مختلف چند دایره  -

 .کنیمبرای تغییر شکل آنها به ابر استفاده  envelop , Distortاز ابزارهای می توانیم  برای طبیعی تر شدن -

 نها را فرم می دهیم.آو با قابلیت های باالی  برای کشیدن ستاره استفاده می کنیم  complex starیا  Starاز ابزار  -

 کردن یکی از دیگری شکل ماه را بدست آورده و رنگ می زنیم. trim و سپس در تو وبا  کشیدن دوایر ت -

 مناسب تصویر سازی نمائید.  نمادین کره زمین را با ابزارهایتمرین شماره هفت: تصویر 

 یک دایره به اندازه کافی بزگ می کشیم. -

 شروع به تقسیم مناطق و قاره ها و کشورها می کنیم. f5و یا کلید  freehandبا ابزار  -

 هر کشور را متناسب با شرایط آب و هوایی رنگ آمیزی می کنیم. -

 تمرین شماره هشت: ابزار های آچار، انبر دست، دم باریک را طراحی نمائید. آیا می توانید ابزارهای کاری دیگری را طراحی نمائید؟ 

 م.یهرا بد مالز ءن انحناآبه  shape toolبا می توانیم دسته ابزار خود را ترسیم کرده و  rectangleبا استفاده از ابزار  -

 .دهانه ابزار را رسم نمودمی توان   shape toolوسپس ابزارهای    Ellipse  استفاده از با   -

مثل توقف ممنوع را طراحی نمائید. کدامیک ساده تر است؟ از چه شیوه ای برای طراحی  تمرین شماره نه: عالئم راهنمایی و رانندگی را

 این عالئم استفاده کرده اید؟

 و رنگ قرمز می کنیم. combineدو دایره تو درتو رسم و سپس  -

 یک مستطیل باریک داخل آن رسم و رنگ قرمز می کنیم. -

 یه و نور خورشید تصویر سازی نمائید.تمرین شماره ده: مجموعه ای از درختان همراه با سا

 برای آنها سایه انتخاب می کنیم. drop shadowدرختان را رسم کرده و با   freehandبا استفاده از  -
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 تمرین شماره یازده:  گل های الله، نرگس، بنفشه را تصویر سازی نمائید. برای زیبایی آن ها از چه قابلیتهایی استفاده می نمائید؟

 می توان انحناء های الزم را برای شکل کل های مختلف ایجاد نمود. shape toolو دایره و ابزار   Ellipseه از ابزار با استفاد -

 هم می توان استفاده نمود. blendedو  contourهمچنین برای زیبایی بیشتر از ابزار های  -

 ن را تبدیل به دایره می نمائیم.آ  ctrlو نگه داشتن  ellipseاستقاده از با  -

 می توان تکرار گلبرگ ها را انجام داد. Shapeو یا  Transformationو   objectکمک با  -

 .را تصویر سازی کنید پنجرهو  رین شماره دوازده: یک چترتم

 :چتربرای 

 می کنیم. Trimن را آدایره کشیده و سپس با رسم مستطیل نصف پایینی یک   -

 اللی به قسمت پایین دایره اصلی می دهیم.هکردن حالت  Trimکشیدن دوایر  کوچک در سمت پایین دایره بزرگ و با  -

 همه را متقارن می نمائید. Cک کشیده و پس از انتخاب کل تصویر و زدن حرف مستطیل عمودی بارییک  -

 هیم.دمی  ءانحنا مستطیل را گوشه های  shape toolبا ابزار حال  -

یک هالل  Trimکافی است دو دایره داخل هم کوچک رسم کرده و با  ،پیدا کنددسته چتر برای اینکه مستطیل شکل حال  -

 نمائیم.دسته چتر را شبیه عصا  Weldهمدیگر و وریم و سپس با انتخاب مستطیل و این هالل با آنها بدست آاز 

 .میزی  می توانیم چتر را طبیعی تر نمائیمآرنگ با  -

 :پنجرهبرای 

ی پایین می نرا کمآن ضلع سمت چپ آمی کشیم و سپس با دبل کلیک روی  مستطیلیک   rectangleابزار استفاده از با  -

 و همزمان با نگه داشتن کلیک سمت راست موس کپی می کنیم. کشیم

 تطیل پایین کشیده شده می نمائیم.سستطیل داخلی را کم رنگ تر از ممرنگ  -

 یک مستطیل دیگر در مجاورت مستطیل قبلی رسم می کنیم.حال  -

 باالی صفحه می توانیم قطر و رنگ پنجره را تنظیم نمائیم. tab گی هایژاستفاده از ویبا  -

 این پرنده را بروی شاخه درختی تصویر سازی نمائید؟ دشماره سیزده: یک پرنده ساده با ابزارهای کورل طراحی نمائید. آیا می توانیتمرین 

 می توان پرنده را رسم نمود. B_splineبرای دایره و  ابزار curveبا استفاده از قسمت  -

 .وان شاخه درخت را ترسیم نمودن می تآطرح بر روی سپس رنگ و  shape toolو ابزار   rectangleاستفاده از با  -

آیا می توانید این  برای زیباسازی از چه رنگ هایی استفاده می کنید؟ را تصویر سازی نمائید.عسل تمرین شماره چهارده: کندوی زنبور 

میوه سمبلیک تصویر سازی نماید؟ آیا در بین پرنده ها، پروانه هم هست؟ بال های پروانه را با چه ابزاری گل و کندو را در کنار چند 

 استفاده کرده اید؟پروانه از چه رنگ هایی بال تصویر سازی نموده اید؟ برای زیبا سازی 
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می توان نسبت به تکرار  positionو   transformationو  objectو  کپی متعدد آن و یا استفاده از  polygonاز ابزار   -

 آن در موقعیت های مختلف فضای مورد نظر  استفاده کرد.

 .حال نسبت به رنگ آمیزی هر خانه اقدام می کنیم -

 shape toolاست باید از ابزار بدیهی  مورد نظر خود را رسم کنید.و میوه می توانیم گل  Weldاستفاده از دوایر متداخل و با  -

 دادن تصاویر استفاده کنیم. ءبرای انحنا

را بنویسید. چه کاربردهای دیگری برای طراحی با نرم افزار کورل دراو پیش بینی می نمائید؟ آیا کاربرد هر یک از تمرین های ذکر شده 

 مهارت کار با نرم افزار کاربردی کورل دراو می تواند منشاء درآمد زائی و یا اشتغال زائی گردد؟ چه کسب و کارهایی را می توانی با کمک

 ابزارهای طراحی متصور شد؟

مکمل تصویر سازی و طراحی شود؟ چرا؟  چه به عنوان  یک بسته نرم افزاری ر کنار چه نرم افزارهای دیگری می تواند نرم افزار کورل د

 زمینه های کاری جدید برای تصویر سازی و نرم افزارهای آن وجود دارد؟ توضیح دهید.

تصویر گری و کسب و کار را به سمت زیبایی توام با انصاف بتواند دنیای اطالعات فناوری فعالیت های هنری مبتنی بر امید است همه این 

 بیشتر سوق داده و عاملی برای رشد شخصیت، ادب و احترام بین انسان ها باشد. انشاهلل
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