
فصل چهارم

واحد يادگيري 7و8
گرافیک در رایانه
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مفاهیم کلیدی

 نرم افزارهای دوبعدیتصاویرنقش بيتی و وکتوریگرافيک و نرم افزارگرافيگ
و سه بعدی

واحد اندازه گيری 
 )unit(Illustrator فرم های هندسیمسيرنرم افزار

سبکمدرنگیفرمت و خروجیابزارویرایش

فونت های فارسیرنگ و طيف رنگیافکت و جلوهنماد

اهداف توانمند سازی فصل 4
تصاویر برداری و نقش بيتی را شناسایی کند.

فایل گرافيکی چاپی با تنظيمات مناسب ایجاد کند.
با استفاده از ابزارهای pen و pencil مسير ترسيم و ویرایش کند.

با استفاده از اشکال آماده مسير رسم کند.
با ابزار shape Builder عمليات مختلف انجام دهد.

با ابزارهای Transform، تغيير اندازه، چرخش و ... روی اشکال رسم شده انجام دهد.
فرم های هندسی را برش دهد و اشکال رسم شده را ترکيب کند.
از فایل گرافيگی خروجی های چاپی، ویدئویی، وب و jpg بگيرد.

تنظيمات مد رنگی را برای نمایش و چاپ انجام دهد.
اشيای پروژه را سازماندهی کند.

با استفاده از ابزار Mesh، ابزارهای رنگ آميزی دو بعدی و سه بعدی، اشيا را رنگ آميزی کند.
روی اشيای پروژه جلوه گذاری کند.

با استفاده از فونت های فارسی، متون هنری و پاراگرافی ایجاد و ویرایش کند.
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مقدمات تدريس

زندگی  شتاب  به  توجه  با  کنونی  عصر  در 
ماشينی و حجم باالی تبليغاتی که روزانه 
و  اعجاب آور  گونه ای  به  را  اندیشه  و  ذهن 
می دهد،  قرار  خود  هدف  تصور،  از  خارج 
بتواند  که  است  موفق تر  تبليغاتی  و  شعار 
با  و  یابد،  راه  مخاطب  درذهن  سادگی  به 
یاد، آورده شود و  به  اشاره ای  کوچک ترین 

افراد آن را به راحتی پذیرا باشند.
در  گویا،  و  ساده  زبان  چنين  به  رسيدن 
تصویرسازی از عوامل مهم به شمار می آید. 
تدریس  به  این فصل  در  اینکه  به  توجه  با 
 Illustrator گرافيکی  نرم افزار  با  کار  نحوه 
پرداخته شده به عنوان یک هنرآموز رایانه الزم 
است از یک دانش اوليه در مورد گرافيک و 
نحوۀ تدریس نرم افزارهای گرافيکی برخوردار 

باشيد لذا الزم است برای یک تدریس اثربخش 
راهکارهای  به عنوان  را  زیر  موارد  کارآمد  و 

عمومی مد نظر قرار دهيد:

الف( چرايی فصل حاضر
امروزه با روی کار آمدن و تثبيت تجهيزات 
تصویری  هنرهای  تصویر،  توليد  دیجيتالی 
در بسياری از قسمت ها با هنرهای تصویری 
جایگزین  دیجيتالی(  )هنرهای  دیجيتالی 
شده اند. حال جهت ورود به این حوزه، بایستی 
به دسته ای از نرم افزارها به صورت تخصصی 
تسلط داشت که نرم افزار Illustrator یکی از 
آموزش،  این  از  است. هدف  آنها  بنيادی ترین 
انتقال دانش کاربردی و مرتبط با بازار کار است.

از جمله :
• طراحی وب از آن دست قابليت های این 
نرم افزار است چرا که به دليل تعدد امکانات 
و خروجی های مناسب برای وب دست شما 
برای  را  قالبی  هر گونه  تا  می گذارد  باز  را 

طراحی وب تدارک ببينيد. 

متعدد  قلم های  و  گرافيکی  • سمبل های 
یاری  بسيار  را  صفحه آرایان  پيش ساخته 

می دهد. 

ویرایش  و  خطوط  انواع  ساده  ترسيم   •
ساده تر آنها در امر طراحی آرم، لوگو، پوستر 

و... کارایی بسيار باالیی را ارائه می دهد.

• انواع جلوه ها و افکت های قابل اعمال به 
تصاویر نيز در خدمت کاربر می باشند. که 
در زمينه پویا نمایی و انيميشن بسيار کاربرد 

دارد.
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درعصر کنونی با توجه به شتاب زندگی ماشینی و حجم باالی تبلیغاتی که روزانه ذهن و اندیشه را به گونه ای اعجاب آور و خارج 
شعارو تبلیغاتی موفق تر است که بتواند به سادگی درذهن مخاطب  راه یابد، و با کوچکترین از تصور، هدف خودقرارمی دهد، 

 آورده شود و افراد آن را به راحتی پذیرا باشند.، اشاره ای به یاد

 رسیدن به چنین زبان ساده و گویا،  در تصویرسازی از عوامل مهم به شمارمی آید. 

پرداخته شده به عنوان یک هنرآموز کامپیوتر  Illustratorبا توجه به اینکه در این فصل به تدریس نحوه کار با نرم افزار گرافیکی 
برخوردار باشید لذا الزم است برای یک گرافیکی  الزم است از یک دانش اولیه در مورد گرافیک و نحوه تدریس نرم افزارهای 

 وارد زیر را به عنوان راهکارهای عمومی مد نظر قرار دهید:تدریس اثر بخش و کارآمد م
 

 
 

 الف( چرایی فصل حاضر
امروزه با روی کار آمدن و تثبیت تجهیزات دیجیتالی تولید تصویر، هنرهای تصویری در بسیاری از قسمت ها 

به  حوزه بایستیبا هنرهای تصویری دیجیتالی )هنرهای دیجیتالی( جایگزین شده اند. حال جهت ورود به این 
یکی از بنیادی ترین آنها  Illustratorنرم افزار  صصی تسلط داشت که دسته ای از نرم افزارها به صورت تخ

 است

 است هدف از این آموزش، انتقال دانش کاربردی و مرتبط با بازار کار

راهکار های عمومی 
تدریس اثر بخش

و داشتن طرح درس
طراحی آموزش 

مناسب

استفاده ازشیوه های
( Pbl)پروژه محوری 

تدریسدر

تعریف پروژه ی 
گروهی

نظارت فرایندی در 
تکمیل پروژه

نصب نر م افزار و 
helpاستفاده از 

آشنایی با نرم  
یافزارهای گرافیک
آشنایی با 

نرم افزارهای گرافيکی

تعریف پروژۀ 
گروهی
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ب( جايگاه فصل در برنامۀ درسی

ج( اهميت فصل

ایده های  بعد  دو  از  گرافيک  نرم افزارهای 
و  سریع  صحيح،  دقيق،  اجرای  و  خالق 

اصولی تشکيل شده است. 
از طرفی به دليل باال رفتن سرعت در دنيای 
مدرن امروز و همگام شدن با عصر تکنولوژی، 
استفاده از روش های سنتی و قدیمی، نظير 
اتودهای دستی، چسب و قيچی و ....  رو به 
منسوخ شدن می روند و به تدریج استفاده از 
نرم افزارهای گرافيکی در تمامی زمينه های 

این رشته جایگزین می گردند، که این امر 
را  گرافيکی  نرم افزارهای  یادگيری  اهميت 
خالق،  ایده های  و  می سازد  نمایان  بيشتر 
اجرای  با  که  بود  خواهد  تأثيرگذار  زمانی 
فراگيری  با  که  باشد.  شده  همراه  درستی 
صحيح دانش استفاده از این نرم افزارها، این 
مهم پلی است برای ورود به بازار کار و در 
اجرا کار ماهر  به  کنار یک طراح گرافيست 

مبدل شوند. 

16ساعتساعت تدریس کل کتاب در هفته به صورت ترمی

5 ساعتساعت تدریس کاربر نرم افزار گرافيکی

با توجه به لزوم وجود نرم افزارهای گرافيکی 
نرم افزار  و  شبکه  رشته  درسی  برنامه  در 
رایانه، نرم افزار Illustrator به عنوان نرم افزار 
این  از  نرم افزار  این  شد.  معرفی  گرافيکی 
جهت که می تواند تصاویر وکتوری مناسب 
با تصویرسازی توليد کند و جذابيت خوبی 
به عنوان  و  شد  انتخاب  دارد  کار  بازار  در 
در  محتوا  و  کليپ  توليد  در  پيش زمينه 
کارگاه 2 پایه دهم مورد توجه قرار گرفته 

اگر  کارگاه 1  کتاب  در  تصویرسازی  است. 
دقيق توسط هنرآموز هدایت شود، می تواند 
کاربردی  تصویرسازی های  توليد  به  منجر 
از هنرجو  کتاب می توانيد  در همين  شود. 
در  است  قرار  که  سی دی  برای  بخواهيد 
کتاب کارگاه 2 محتوای آن را توليد و مورد 
استفاده قرار دهد، جلد مناسب تصویرسازی 

کند.
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د( دانش های ضمنی برای تدريس) تعريف گرافيک(
این موضوع سهل انگاری است که تصور کنيم 
اتمام فرایند تدریس اتمام آموزش یک موضوع 
است. این فرایند بدون فعاليت های مشخصی 
اثربخشی  و بدون تضمين  ناقص  از آن  پس 

راهنمای  کتاب  منظور  این  به  بود.  خواهد 
هنرآموز مواردی را با عنوان فعاليت های پس 
از تدریس باید ارائه کند که اهم آنها به شرح 

ذیل است:

فعالیت كارگاهي: 
دو تصویر را با هم مقایسه نموده و تفاوت آن دو را نسبت به یکدیگر بنویسيد.

درشکل 1، کاشت درخت در تمامی نقشۀ ایران نشان دهندۀ سرسبزی و یک حرکت 
ملی است، ولی در شکل 2، قطع درختان غم و اندوه و بيابان زایی را به همراه دارد.

فعالیت كارگاهي: 
پيامی که از تک درخت تصویر شماره 3 دریافت می کنيد، در کادر سفيد بنویسيد.

درخت بکارید

فعالیت كارگاهی:
از کدام یک از وسيله هایی که در کارگاه مشاهده یا به همراه دارید، پيام گرافيکی 

دریافت می کنيد؟
در این فعاليت پيشنهاد می گردد از هنرجویان بخواهيد به تمامی وسایلی که به همراه 
دارند دقت کنند و برداشت خود را از هرگونه رنگ، نوشته، تصویر بر روی وسایل بيان 
کنند. هدف از این فعاليت این است که هنرجویان متوجه شوند که از طریق رنگ و 

تصویر می توان خيلی سریع و آسان مفاهيم را به مخاطب انتقال داد.

فعالیت كارگاهی: در جدول زیرمشخصات تصاویر وکتور و پيکسلی را بنویسيد.

كتاب  مطالب  بر  عالوه  فعالیت  این  در 
از  می تواند  محترم  هنرآموز  هنرجو، 

مطالب جدول نیز استفاده كند.
آن  بدانند  باید  هنرجویان  که  مهمی  نکتۀ 
است که ارجحيتی بين نرم افزار های گرافيکی 
آنچه  بلکه  ندارد  وجود  پيکسلی  و  برداری 
مهم است آنست که چون تصاویر، عکس ها 
یا نقاشي هاي دیجيتالي از سایه روشن هایی 
فایل های  شده اند  تشکيل  درجه بندی شده 
نوع  بهترین  از  یکي  پيکسلی،  یا   Raster
این گونه  گرافيک هایی هستند که می توانند 
دليل  همين  به  دهند.  نمایش  را  عکس ها 

فتوشاپ،  مانند  پيکسلی  نرم افزارهای 
اختصاصاً برای ویرایش تصاویر مورد استفاده 

قرار می گيرند.
برداری  گرافيکی  نرم افزارهای  مقابل  در 
مناسب رنگ های Solid یا یکدست هستند 
توليد کننده  شرکت های  دليل  همين  به 
را مناسب کارهای  آنها  نرم افزارها  این گونه 
ترسيمی می دانند نه تصویری. ضمن اینکه 
براي  انتخاب  بهترین  برداري  گرافيک هاي 
گرافيک هایي هستند که باید در اندازه های 

مختلف و متفاوت ظاهر شوند. 
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تفاوت اساسی

نقش بيتی: تصاویر از پيکسل ساخته شده است

برداری: از فرمول ریاضی برای نمایش تصاویر استفاده می شود.

جدول مشخصات نرم افزارهای وکتور وپیکسلی

 VectorBitmap

ویرایش تصاویر ساده است.ویرایش تصاویر نياز به دانش پيشرفته دارد.
اگر از رنگ ترکيبی استفاده شود رنگ یکنواخت 

است.
اجازه استفاده از تنوع رنگی را می دهد و هر پيکسل رنگ 

مختص خود را دارد.

بدون از دست دادن کيفيت می توان آن را کوچک 
کرد.

با تنزل کيفيت تصویر پيکسلی می شود.

تبدیل آن به وکتور مشکل است.تبدیل آن به نقش بيتی آسان است.
.eps, .ai, .cdr, .ps از فرمت های

پشتيبانی می کند.
  .psd, .jpeg, ,bmp, .gif, .png, .tiff از فرمت های

 پشتيبانی می کند
نرم افزارهایی مثل 

Illustrator, CorelDRAW, FreeHand
نرم افزارهایی مثل

PaintShop and Photoshop

فعالیت منزل: 
نرم افزارهای  با  که  گرافيکی  محصوالت  از  استفاده  با  را  پازل  این  خالی  جاهای 

گرافيکی انجام شده اند، پرکنيد.

پيشنهاد  هنرجویان  به  فعاليت  این  در 
می شود نمونه هایی از کارهای انجام  شده در 
اداری  ست  همانند  گرافيکی  نرم افزارهای 
)کارت ویزیت، پاکت نامه و سربرگ(، بنرهای 
تبليغاتی، کارت دعوت، اعالميه ترحيم، کارت 

عروسی، طراحی مهر، طراحی تصاویر جهت 
و  پيراهن  روی  و چاپ  شابلون  در  استفاده 
کاله و ظروف ...، طراحی پاکت ها و جعبه های 
بسته بندی و جلد کتاب و مجله، روزنامه ...  را 

نشان دهيد.

 فعالیت كارگاهي:
پس از مشاهده فيلم آموزشی، نام نرم افزارهای گرافيک دو بعدی و سه بعدی را در 

جدول صفحه بعد بنویسيد.
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نرم افزارهای گرافیکی

3 بعدی 2بعدی

D3 S MAX یکی از قدرتمندترین برنامه های طراحی 
این  و  می باشد  انيميشن سازی  سه بعدی  مدل های 
نرم افزار به طور گسترده ای در معماری ساختمان، طراحی 
پيش پردازش  و  رایانه ای  بازی های  ساخت  صنعتی، 
جلوه های ویژه استفاده می شود و بزرگ ترین قابليتش 

امکانات خوب مدل سازی آن است.

البته نرم افزار Corel Draw در همان ابتدا مسير خود را 
از فتوشاپ جداکرد. قدرت اصلی این نرم افزار در ایجاد و 
ویرایش فایل های گرافيکی برداری است. البته کورل دراو 
فتوشاپ  از  چيزی  نيز  تصاویر  یا   Vector ویرایش  برای 

کم ندارد. 

Maya
پيشرفته ترین نرم افزار انيميشن و مدل سازی سه بعدی 
فيلم سازی،  استودیوهای  در  گسترده  به طور  که  است 
انيميشن و همين طور صنعت بازی های رایانه ای استفاده 
می شود. از جمله ویژگی های این نرم افزار، انعطاف پذیری 
آن   )customization( شخصی سازی  قابليت های  و 
است که به کاربران حرفه ای اجازه می دهد به سادگی 

محيط آن را به دلخواه خود تغيير دهند.

نرم افزار فری هند Macromedia FreeHand ابزاری بسيار 
کارآمد و گرافيکی می باشد که برای ترسيم اشکال دو بعدی 
کاتالوگ،  انواع  ساخت  هندسی،  اشکال  از  استفاده  برداری 
بروشور، سربرگ و کارت ویزیت براي چاپ انبوه، صفحه بندي 
و صفحه آرایي، ساخت تصاویر متحرک و حتي بيلبورد بزرگ 
کاربرد  از جهت  برنامه  این  مي شود.  استفاده  نيز  تبليغاتی 
و محيط کاربری و کاربران بسيار شبيه ادوبی ایلوستریتور 
Adobe Illustrator است. اميدوارم این کتاب مورد پسند 

شما عزیزان واقع شود.

برنامه های  قوی ترین  از  یکی   Blender نرم افزار 
Open Source در زمينه خلق گرافيک های دو بعدی 
و سه بعدی، انيميشن های حرفه ای سه بعدی، طراحی 
بازی و آماده سازی آنها برای توليد است. این نرم افزار 
می تواند جایگزین متن باز برای نرم افزارهایی همچون 

Maya و D3 MAX باشد.

Adobe Illustrator CC یکی دیگر از محصوالت شرکت 
است که نسخۀ CC آن منتشر شده است. به وسيلۀ این 
نرم افزار کاربران قادر خواهند بود تا به طراحی برداری بر 
و  فلش  انيميشن های  تصویری،  های  فایل  تصاویر،  روی 

... بپردازند.

D4 CINEMA از جمله نرم افزارهای خلق شخصيت های 
سه بعدی برای استفاده در فيلم ها و ایجاد مدل هایی است 
که وجود خارجی ندارند. مانند اژدها و غيره. این نرم افزار 
ساخت  برای  را  انعطاف پذیری  و  متنوع  بسيار  امکانات 
مدل های  بتوانيد  تا  می گذارد  شما  اختيار  در  مدل ها 

سه بعدی بسازید و از آنها در فيلم ها استفاده نمایيد.

Adobe Photoshop
مي توان  حتي  که  است  تصاویر  ویرایش  براي  نرم افزاری 
از  تصاویر را به وسيلۀ آن به وجود آورد. این نرم افزار یکي 
محبوب ترین و شگفت انگيزترین نرم افزار در زمينۀ گرافيک 
است که یکي از محصوالت با ارزش شرکت Adobe است.
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Facial Studio محصول قدرتمند و موفق شرکت 
DIـOـMATIC کمک می کند تا به آسانی به خلق 
و  کاریکاتوری  یا  و  واقعی  بسيار  سرهای  صورت ها، 

حتی کارتونی اقدام کنيد.

Toon Boom
 D2( اگر به دنبال ساخت کارتون و یا انيميشن های دو بعدی
پر طرفدارترین  و  بهترین  از  یکی  هستيد،   )Animation
 Toon Boom نرم افزارهای ساخت انيميشن های دو بعدی
می باشد. این نرم افزار آماده است تا رؤیای شما را تبدیل به 
یک کارتون زیبا به همراه افکت های زیبا و با سرعت بسيار 

باال نماید.

ه( تجهيزات الزم 

 نصب نرم افزار و فعال کردن آن بر روی همه سيستم ها 1
 پروژکتور یا تخته های هوشمند  2

 شبکه  3
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 و( تجهیزات الزم 

 

 نصب نرم افزار و فعال کردن آن برروی همه سیستم ها -1
 پروژکتور یا تخته های هوشمند  -2
 شبکه  -3

 
 

 ز( مشکالت متداول در تدریس فصل  
بعضی موارد با مشکالتی در حین تدریس ممکن است مواجه شوید آگاهی از این مشکالت با توجه به اینکه در 

 می تواند شما را در رفع سریع آن کمک نماید.

( Activeهای موجود در کارگاه فعال)تمام رایانهدر   ILLUSTRATORافزار نرممطمئن شوید که  -1
 است 

انات برای استفاده از امک باید گوشزد نمایید آنست کهنکته بسیار مهمی که به سرپرستان محترم کارگاهها 
مخصوص زبان عربی انتخاب شود  English، نسخه  Languageفارسی نرم افزار، حتما الزم است در بخش 

 و نیازی به نصب فارسی ساز نمی باشد.

و( مشکالت متداول در تدريس فصل 

با توجه به اینکه در بعضی موارد با مشکالتی 
در حين تدریس ممکن است مواجه شوید 
آگاهی از این مشکالت می تواند شما را در 

رفع سریع آن کمک نماید.
 Illustrator مطمئن شوید که نرم افزار 1
در تمام رایانه های موجود در کارگاه فعال 

)Active( است. 

نکتۀ بسيار مهمی که به سرپرستان محترم 
کارگاه ها باید گوشزد نمایيد آن است که 
نرم افزار،  فارسی  امکانات  از  استفاده  برای 
 ،Language بخش  در  است  الزم  حتماً 
عربی  زبان  مخصوص   English نسخه 
انتخاب شود تا نيازی به نصب فارسی ساز 

نباشد. )شکل 4ـ1(
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که  Netsupportسرعت پایین نمایش پروژه های گرافیکی هنگام استفاده از نرم افزارهایی مانند  -1
 پیشنهاد می شود برای نمایش از پروژکتور یا تخته های هوشمند استفاده گردد.

 
 عدم کالیبره بودن مانیتور و عدم نمایش صحیح رنگ ها -2

 پایین بودن رم سیستم و رم کارت گرافیک -3

 

 تریانتخاب اعداد بزرگ، اسنادفضای بیش که باانتخاب درست واحد اندازه گیری و درجه وضوح سند، -4
 اشغال میکنند و تغییرات به کندی انجام می شود.

در بعضی مواقع سیستم ها از طریق شبکه به اینترنت وصل می شود و دراین مواقع قبل از نصب نرم  -5
 افزار ازخاموش بودن  اینترنت مطمئن باشید.

 
 گرفت.  jpgنمی توان ، خروجی باشد بیشتر ابایت مگ  25که حجمش از  Ai فایل اگر  -6

 

 سرعت پایين نمایش پروژه های گرافيکی  2
مانند  نرم افزارهایی  از  استفاده  هنگام 
برای  می شود  پيشنهاد  که   Netsupport
هوشمند  تخته های  یا  پروژکتور  از  نمایش 

استفاده گردد.

3عدم کاليبره بودن مانيتور و عدم نمایش 
صحيح رنگ ها

پایين بودن رم سيستم و رم کارت گرافيک 4

انتخاب درست واحد اندازه گيری و درجه  5

بزرگ،  اعداد  انتخاب  با  که  سند،  وضوح 
و  می کنند  اشغال  بيشتری  فضای  اسناد 

تغييرات به کندی انجام می شود.
طریق  از  سيستم ها  مواقع  بعضی  در  6
شبکه به اینترنت وصل می شود و در این 
خاموش  از  نرم افزار  نصب  از  قبل  مواقع 

بودن اینترنت مطمئن باشيد.

 اگر فایل Ai حجمش از 25 مگابایت  7
بيشتر باشد نمی توان، خروجی jpg گرفت.

درپروژه های سنگین گرافیکی به دلیل اشغال فضای بسیار زیادی  توجه: 
از حافظه سیستم، بهترین گزینه برای به اشتراک گذاشتن صفحه نمایش، 
 Netsupport استفاده از پروژكتور است و اغلب اوقات نرم افزارهایی مانند

از سرعت مناسبی برای نمایش برخوردار نیستند.

ـ  1 شکل 4
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شروع تدريس

الف( مقدمه

فرایند  در  آن  به  توجه  که  عواملی  از  یکی 
است  یادگيری  زمينۀ  دارد  آموزش ضرورت 
اگر هنرجو متوجه شود، که مطالب تأثيرات 
برای  دارد  او  زندگی  در  مفيدی  و  شایسته 
یادگيری اشتياق بيشتری پيدا می کند. برای 
یادگيری بهتر الزم است تعامل مؤثری بين 
فرد و محيط به وجود آوریم به گونه ای که او 
بتواند سؤال کند، مطالب جمع آوری کند، به 
تجزیه و تحليل آنها بپردازد و خالصه خودش 
این  به  توجه  با  سازد  فعال  یادگيری  در  را 

نکات، برای ایجاد انگيزه پيشنهاد می شود:
 از بازی های رایانه ای استفاده کنيد. 1

 نمایش انيميشن کوتاه داشته باشيد. 2
3 نمایش کليپ نرم افزارها که کاربرد آنها 

را نمایش دهد.
 از فارغ التحصيالنی که با این نرم افزارها  4
در بازار مشغول به کار هستند دعوت به عمل 

آورید.
 نمایشگاه برگزار کنيد. 5

 یک دستگاه چاپگر در سایت قرار دهيد  6
که در پایان هر کارگاه، آثار هنرجویان را 

چاپ کرده و به نمایش بگذارید.
 نمایشگاه گروهی برگزار کنيد. 7

8 نوآوری داشته باشيد به عنوان مثال تاریخ 
تولد هنرجویان و همکاران را یاداشت کرده 
پروژه هنرجویانی که به صورت کارت پستال 

اجرا شده را به مناسبت تولد، هدیه دهيد.

ب( ورود به مبحث) بخش مقدماتی(

در ورود به مبحث مسيرها پيشنهاد می شود ابتدا نمونه آثار خطی که با نرم افزار اجرا 
شده، به هنرجویان نمایش دهيد. )شکل 4ـ2(

و شروع تدریس خود را با سؤالی مبنی بر اینکه این اشکال چگونه ترسيم می شوند و 
به وسيلۀ نرم افزار چگونه می توان خطوط مستقيم و منحنی را ترسيم کرد ؟ آغاز کنيد.
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 براي ايجاد انگيزه می توانيد :

 از بازي هاي کامپيوتري استفاده کنيد. -1

 نمايش انيميشن کوتاه داشته باشيد. -2

 ا که کاربرد آنها را نمايش دهد.نمايش کليپ نرم افزاره -3

 از فارغ التحصيالنی که  با اين نرم افزارها در بازار مشغول به کار است دعوت به عمل آوريد. -4

 نمايشگاه برگزار کنيد. -5

 نمايشيک دستگاه پرينتر در سايت قرار دهيد که در پايان هر کارگاه ، آثار دانش آموزان را چاپ کرده و همه آنها را به  -6
 بگذاريد.

 .نمايشگاه گروهی برگزار کنيد -7

نو آوري داشته باشيد به عنوان مثال تاريخ تولد دانش آموزان و همكاران را ياداشت کرده  پروژه دانش آموزانی که به صورت  -7
 کارت پستال اجرا شده را به مناسبت  تولد، هديه دهيد.

 

 

 ب( ورود به مبحث) بخش مقدماتی(

 مبحث مسيرهاپيشنهاد می شود  ابتدا نمونه آثار خطی که با نرم افزر اجرا شده ، به هنرجويان نمايش دهيددر ورود به 

و شروع تدريس خود را با سوالی مبنی بر اينكه اين اشكال چگونه ترسيم می شوند و توسط نرم افزار چگونه می توان خطوط 
 مستقيم و منحنی را ترسيم کرد ؟ آغاز کنيد.

 

راهکار های 
افزایش 
دانش 
گرافیکی

مشاهده فیلم
های کاربردی  

رتکنیک محو
استفاده از  

منابع  
کتابخانه ای

استفاده از  
منابع آنالین

تخصصی
مشاهده نمونه

کارهای  
مختلف

تمرین و 
اجرای عملی  

کارگاهها

مشاوره از  
افراد  

متخصص
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ب( شيوه و الگوی پيشنهادی 
با توجه به اینکه منطق سازماندهی مطالب در این کتاب بر رویکرد پروژه محوری است 
و در طول مطالب ارائه شده از پروژه های تمرین محور استفاده شده لذا برای اثر بخشی 

هرچه بيشتر مطالب الزم است موارد زیر مورد توجه قرار گيرد:
 اجرای تمرینات مورد نياز تدریس به وسيلۀ هنرآموز مربوطه  1

 استفاده از فيلم ها  2
 الگو سازی مطالب و اجرای مجدد آن به وسيلۀ هنرجو 3

 استفاده از تمرینات پيشرفته تر و اجرای آن به وسيلۀ هنرجویان 4
 استفاده از تمرینات واگرا برای پرورش خالقيت هنرجویان 5

 نظارت بر پروژه های عملی هنرجویان 6
 داشتن نقش کاتاليزوری هنرآموز در طول تدریس و اجرای پروژه ها 7

در شیوه پروژه محور، اساس كار تدریس بر اصول زیر قرار داده شده است:
در  انگیزه  ایجاد  موضوع،  ساده سازی  هنرجویان،  عالقه  برانگیختن 

هنرجویان و نمایش عملکرد صحیح
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 ب( شیوه و الگوی پیشنهادی 

شده از پروژه هاي      ست و در طول مطالب ارائه  سازمانددهی مطالب در اين کتاب بر رويكرد پروژه محوري ا با توجه به اينكه منطق 
 تمرين محور استفاده شده لذا براي اثر بخشی هرچه بيشتر مطالب الزم است موارد زير مورد توجه قرار گيرد:

 د نياز تدريس توسط هنراموز مربوطه اجراي تمرينات مور .1

 استفاده از فيلم ها  .2

 الگوسازي مطالب و اجراي مجدد  آن توسط هنرجو .3

 استفاده از تمرينات پيشرفته تر و اجراي آن توسط هنرجويان .4

 استفاده از تمرينات واگرا براي پرورش خالقيت هنرجويان .5

 نظارت بر پروژه هاي عملی هنرجويان .6

 کاتاليزوري معلم در طول تدريس و اجراي پروژه هاداشتن نقش  .7

 
 

 ج( مطالب تکمیلی 

بزار هاي ترسيم مسير پرداخته ايم و اين ابزارها نقش بسيار مهمی در تصويرسازي وکتوري به نحوه کار با ا 2چون در کارگاه 
دارندالزم است براي تفهيم بهتر مطالب مبحث انواع نقطه و نحوه ترسيم آنها در يک مسير اشاره شود تا هنرجو با پيش زمينه ارائه 

 شده آماده کار با ابزارهاي ترسيمی گردد.

 در شیوه پروژه محور، اساس کار تدریس بر اصول زیر قرار داده شده است :

 و نمایش عملکرد هنرجويان ایجاد انگیزه در ، ساده سازی موضوع، هنرجويانبرانگیختن عالقه 
 صحیح
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 ب( شیوه و الگوی پیشنهادی 

شده از پروژه هاي      ست و در طول مطالب ارائه  سازمانددهی مطالب در اين کتاب بر رويكرد پروژه محوري ا با توجه به اينكه منطق 
 تمرين محور استفاده شده لذا براي اثر بخشی هرچه بيشتر مطالب الزم است موارد زير مورد توجه قرار گيرد:

 د نياز تدريس توسط هنراموز مربوطه اجراي تمرينات مور .1

 استفاده از فيلم ها  .2

 الگوسازي مطالب و اجراي مجدد  آن توسط هنرجو .3

 استفاده از تمرينات پيشرفته تر و اجراي آن توسط هنرجويان .4

 استفاده از تمرينات واگرا براي پرورش خالقيت هنرجويان .5

 نظارت بر پروژه هاي عملی هنرجويان .6

 کاتاليزوري معلم در طول تدريس و اجراي پروژه هاداشتن نقش  .7

 
 

 ج( مطالب تکمیلی 

بزار هاي ترسيم مسير پرداخته ايم و اين ابزارها نقش بسيار مهمی در تصويرسازي وکتوري به نحوه کار با ا 2چون در کارگاه 
دارندالزم است براي تفهيم بهتر مطالب مبحث انواع نقطه و نحوه ترسيم آنها در يک مسير اشاره شود تا هنرجو با پيش زمينه ارائه 

 شده آماده کار با ابزارهاي ترسيمی گردد.

 در شیوه پروژه محور، اساس کار تدریس بر اصول زیر قرار داده شده است :

 و نمایش عملکرد هنرجويان ایجاد انگیزه در ، ساده سازی موضوع، هنرجويانبرانگیختن عالقه 
 صحیح

ج( مطالب تکميلی 
چون در کارگاه 2 به نحوۀ کار با ابزارهای ترسيم مسير پرداخته ایم و این ابزارها نقش 
بسيار مهمی در تصویرسازی وکتوری دارند الزم است برای تفهيم بهتر مطالب مبحث 
انواع نقطه و نحوه ترسيم آنها در یک مسير اشاره شود تا هنرجو با پيش زمينه ارائه شده 

آماده کار با ابزارهای ترسيمی گردد.

ـ  2 شکل 4

تدريس
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یک  ساده سازی  كاربردی،  های  روش  از  یکی  مسیرها  ترسیم  :در  توجه 
با  عمل،  این  از  پس  می تواند  هنرجو  كه  می باشد  پایه  اشکال  به  مسیر 

ابزارهای ویرایشی و ترسیم مسیر اقدام به ایجاد شکل نهایی نماید.

توجه :در ترسیم مسیرها یک اصل مهم و اساسی وجود دارد و آن استفاده 
از كمترین نقطه یا گره در ترسیم مسیرهاست.
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انواع نقطه در 
مسیر

نقطه منحنی

Curve Point

Cusp Smooth Symmetrical

نقطه گوشه  
Corner point

ترسیم مسیرها یکی از روش های کاربردی ، ساده سازی یک مسیر به اشکال پایه می باشد در توجه :
که هنرجو می تواند پس از این عمل، با ابزارهای  ویرایشی و ترسیم مسیر اقدام به ایجاد شکل نهایی 

 نماید.

 در ترسیم مسیرها یک اصل مهم و اساسی وجود دارد وآن:توجه :

 قطه یا گره در ترسیم مسیرهاستاستفاده از کمترین ن

دو نوع ابزار انتخاب در Illustrator وجود دارد كه برای انتخاب اشکال یا 
اشیا از آنها استفاده می شود.

Selection Tool: برای انتخاب و انتقال اشکال استفاده می شود. همچنین 
می توان از این ابزار برای تغییر دادن سایز اشکال نیز استفاده كرد.

 anchor( ثقل  نقطه  فقط  شکل،  همه  انتخاب  جای  به   :Direct Selection Tool
point( را انتخاب می كند. از آن برای ویرایش anchor point یک شکل استفاده 
می شود. اگر روی یکی از anchor point ها یک بار كلیک كنید تا انتخاب شود و در 
همین حین كلید Shift را هم نگه دارید تمام anchor point های آن شکل انتخاب 

خواهد شد. 

د( فعاليت های کارگاهی 

همکار محترم پيشنهاد می شود عالوه بر تمرین های داده شده در این فصل از تمرین زیر 
نيز استفاده کنيد:

 شما می توانيد برای تمرین بيشتر هنرجویان، از آنها بخواهيد بخشی از این تمرین را  1
انجام دهند در نظر داشته باشيد که نکتۀ مهم این تمرین استفاده از تنوع خطوط است، 
که می توانيد هماهنگ با کتاب بخش fill یا رنگ کردن فضای بسته را به کارگاه های 

بعدی، موکول کنيد )شکل 4ـ3(.
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ـ  3 شکل 4
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 های کارگاهی د( فعالیت

 شما می توانيد عالوه بر تمرين هاي داده شده در اين فصل از تمرين هاي زير نيز براي اين منظور استفاده کنيد:

ه مرين را انجام دهند در نظر داشته باشيد کشما می توانيد براي تمرين بيشتر هنرجويان از آنها بخواهيد بخشی از اين ت -1تمرين 
يا رنگ کردن فضاي بسته را به کار گاه   fillنكته مهم اين تمرين استفاده از تنوع خطوط است که ميتوانيد هماهنگ با کتاب بخش 

 هاي بعدي ، موکول کنيد .

  

 
 .وجود دارد که برای انتخاب اشکال یا اشیا از آنها استفاده می شود Illustrator دو نوع ابزار انتخاب در

Selection Tool: برای انتخاب و انتقال اشکال استفاده می شود. همچنین می توان از این ابزار برای
 .استفاده کردتغییر دادن سایز اشکال نیز 

Direct Selection Tool:به جای انتخاب همه شکل فقط نقطه ثقل (anchor point)  .را انتخاب می کند
ها یک بار  anchor pointیک شکل استفاده می شود. اگر روی یکی از anchor point از آن برای ویرایش

های آن  anchor point ید تمامرا هم نگه دار Shift کلیک کنید تا انتخاب شود و در همین حین کلید
 شکل انتخاب خواهند شد
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ب( ورود به مبحث) پيشرفته(

آشنایی  برای  کارگاه 1  در  یادگيری  واحد  این  اینکه شروع  به  توجه  با  همکار محترم 
هنرجویان با ابزار Shape Builder با اجرای لوگوی پرچم جمهوری اسالمی ایران 
شروع شده است برای ورود به مبحث می توانيد اشکال زیر را به آنها نشان داده و در مورد 

نحوۀ ترسيم این اشکال از آنها سؤال نمایيد.
در این کارگاه هنرجو، یکی کردن و ترکيب اشکال را می آموزد. 

ج( مطالب تکميلی 

الزم است ابتدا هنرجو فرم هندسی پایه تشکيل دهندۀ شکل اصلی را تشخيص دهد سپس 
کاربرد ابزار Shape Builder در ترکيب و تجزیه مسيرها توضيح داده شود )شکل 4ـ7(.
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 ب( ورود به مبحث) پیشرفته(

 اجرایبا  Shape Builderبراي آشنايی هنرجويان با ابزار  1همكارمحترم با توجه به اينكه شروع اين واحد يادگيري در کارگاه  
شروع شده است براي ورود به مبحث می توانيد اشكل زير را به آنها نشان داده و  ایرانی اسالم جمهوری پرچم لوگوی

 در مورد نحوه ترسيم اين اشكال از آنها سوال نماييد.

 در اين کارگاه دانش آموز  يكی کردن و ترکيب اشكال را می آموزد. 

 

 
 

 ج( مطالب تکمیلی 

در ترکيب و تجزيه  Shape Builderصلی را تشخيص داده سپس کاربرد ابزار آنها الزم است ابتدا اشكال پايه تشكيل دهنده شكل ا
 مسيرها توضيح داده شود.

 
 توجه : براي ترکيب توسط اين ابزار از درگ و براي تجزيه از کليک استفاده می شود.

 های کارگاهی د( فعالیت

 میتوانید از فعالیت کارگاهی زیر استفاده نمایید.  Shape Builderبرای فعالیت کارگاهی بیشتر در مورد ابزار 
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 ب( ورود به مبحث) پیشرفته(

 اجرایبا  Shape Builderبراي آشنايی هنرجويان با ابزار  1همكارمحترم با توجه به اينكه شروع اين واحد يادگيري در کارگاه  
شروع شده است براي ورود به مبحث می توانيد اشكل زير را به آنها نشان داده و  ایرانی اسالم جمهوری پرچم لوگوی

 در مورد نحوه ترسيم اين اشكال از آنها سوال نماييد.

 در اين کارگاه دانش آموز  يكی کردن و ترکيب اشكال را می آموزد. 

 

 
 

 ج( مطالب تکمیلی 

در ترکيب و تجزيه  Shape Builderصلی را تشخيص داده سپس کاربرد ابزار آنها الزم است ابتدا اشكال پايه تشكيل دهنده شكل ا
 مسيرها توضيح داده شود.

 
 توجه : براي ترکيب توسط اين ابزار از درگ و براي تجزيه از کليک استفاده می شود.

 های کارگاهی د( فعالیت

 میتوانید از فعالیت کارگاهی زیر استفاده نمایید.  Shape Builderبرای فعالیت کارگاهی بیشتر در مورد ابزار 
كلیک  از  تجزیه  برای  و  درگ  از  ابزار  این  وسیلۀ  به  تركیب  برای  توجه: 

استفاده می شود.

ـ   6 شکل 4

ـ  7 شکل 4
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د( فعاليت های کارگاهی 
 Shape ابزار  مورد  در  بيشتر  کارگاهی  فعاليت  برای  می شود،  پيشنهاد  محترم  همکار 

 Builder می توانيد از فعاليت کارگاهی زیر استفاده کنيد.
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ـ  8 شکل 4



160

 

157 
 

 

 

 

 

  
 

نمونه کاشیکاریهای مختلف که یکی از مهمترین آثارهنری مساجد وبناهای تاریخی کشورمان  -2 
می باشد را نشان دهید و از دانش آموزان بخواهید بااستفاده از آموزش این کارگاه نمونه های 

 جدید ترسیم کنند.
 این مبحث برای طراحی دکوراسیون،  بسیارکاربردی است.

نمونه کاشی کاری های مختلف که یکی از مهم ترین آثار هنری مساجد و بناهای تاریخی  2
کشورمان است را نشان دهيد و از هنرجویان بخواهيد با استفاده از آموزش این کارگاه 

نمونه های جدید نقوش هندسی ترسيم کنند.
این مبحث برای طراحی دکوراسيون، بسيارکاربردی است.

فعالیت: با به كارگیری نقوش هندسی ترسیم شده برای منزل یا مدرسه خود 
در و پنجره جدید طراحی كنند.

ـ   9 شکل 4
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 فعالیت :
 درو پنجره جدید طراحی کنند مدرسه خود گیری نقوش هندسی ترسیم شده  برای منزل یابا بکار

 
 

 (2-3-4ب( ورود به مبحث) کارگاه های 

مورد  Blendو  Warpبه مبحث جلوه ها پرداخته شده و جلوه هايی ماننند  2و 4،3توجه به اينكه در کارگاه  با پيشنهاد می شود، 
 بررسی قرار گرفته لذا  براي ورود به اين مبحث می توانيد نمونه هايی از کاربرد جلوه ها در تصويرسازي گرافيكی ارائه دهيد.

را به دانش آموزان نشان دهيد و از آنها بخواهيد در ارتباط با ترسيم شكل ها نظر شان 2و1ودر ادامه تصوير کامل شده جدول شكل 
 رو بگويند .

 موزش را برطبق کارگاه هاي گفته شده در کتاب هنرجو ادامه دهند.سپس آ

را کپی گرفته و در 2و1همكار محترم پيشنهاد می شود  به دانش آموزانی که عالقه مند يادگيري بيشترهستند مراحل  جدول 
 اختيارشان قرار دهيد.  

 ت.الزامی اس 5،آموزش کارگاه 1نكته: براي يادگيري ترسيم  تصاوير جدول 

ب( ورود به مبحث) کارگاه های 4ـ3ـ2(
همکار محترم پيشنهاد می شود، با توجه به 
اینکه در کارگاه 2، 3 و 4 به مبحث جلوه ها 
و   Warp مانند  جلوه هایی  و  پرداخته شده 
Blend مورد بررسی قرار گرفته، برای ورود 
به این مبحث نمونه هایی از کاربرد جلوه ها 

در تصویرسازی گرافيکی ارائه دهيد.
و در ادامه تصویر کامل شده جدول را به 
هنرجویان نشان دهيد و از آنها بخواهيد در 

ارتباط با ترسيم شکل ها نظر دهند.

سپس آموزش را برطبق کارگاه های گفته 
شده در کتاب هنرجو ادامه دهند.

همکار محترم پيشنهاد می شود، به هنرجویانی 
هستند،  بيشتر  یادگيری  به  عالقه مند  که 
مراحل جدول 4ـ1 و 4ـ2 را کپی گرفته و در 

اختيارشان قرار دهيد.  
نکته: برای یادگيری ترسيم تصاویر جدول 

4ـ1، آموزش کارگاه 5 الزامی است.

ـ  10 شکل 4
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 2جدول 

 

 
 
 

 ج( مطالب تکمیلی 

 در مبحث جلوه ها توجه به چند نكته براي هنرجويان ضروري است که الزم است در هنگام تدريس بيان شود.

 

انواع جلوه ها

جلوه های برداری جلوه های 
پیکسلی
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 2جدول 

 

 
 
 

 ج( مطالب تکمیلی 

 در مبحث جلوه ها توجه به چند نكته براي هنرجويان ضروري است که الزم است در هنگام تدريس بيان شود.

 

انواع جلوه ها

جلوه های برداری جلوه های 
پیکسلی

ج( مطالب تکميلی 

در مبحث جلوه ها توجه به چند نکته برای 
هنرجویان ضروری است که الزم است در 

هنگام تدریس بيان شود.
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تنها نکته بسیار مهم در مورد جلوه ها 
آن است كه بر خالف جلوه های برداری 
كه خاصیت غیر مخرب داشته و قابل 
ویرایش و حذف می باشند، جلوه های 
و  بوده  ویرایش  قابل  غیر  پیکسلی، 
روی  بر  تخریبی  اثر  دارای  نوعی  به 
ساختار تصویر هستند به طوری كه با 
اعمال یک جلوه پیکسلی ، تغییرات 
انجام شده بر روی تصویر قابل حذف 

و ویرایش نیست.
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 های کارگاهی د( فعالیت

در مورد جلوه ها ،و با توجه به اینکه این مبحث جذابیت بسیار زیادی برای  برای فعالیت کارگاهی بیشتر
 هنرجویان دارد می توان از تمرین ها و کارگاههای متعددی مانند موارد زیر استفاده کرد.

 ین را شبیه سازی نمایید.با استفاده از جلوه مناسب ، بر روی یک متن ، با بزرگ کردن یکی از کلمات حالت ذره ب .0

ه مخرب داشتتنها نکته بسیار مهم در مورد جلوه ها آنست که بر خالف جلوه های برداری که خاصیت غیر 
و قابل ویرایش و حذف می باشند جلوه های پیکسلی ، غیر قابل ویرایش بوده و به نوعی دارای اثر تخریبی 

بر روی ساختار تصویر می باشند به طوریکه با اعمال یک جلوه پیکسلی ، تغییرات انجام شده بر روی 
 تصویر قابل حذف و ویرایش نمی باشد

د( فعاليت های کارگاهی 

همکار محترم پيشنهاد می شود، برای فعاليت 
کارگاهی بيشتر در مورد جلوه ها و با توجه 
بسیار  جذابیت  مبحث  این  اینکه  به 
زیادی برای هنرجویان دارد می توان از 
مانند  متعددی  كارگاه های  و  تمرین ها 

موارد زیر استفاده كرد.
با استفاده از جلوه مناسب، بر روی یک  1
متن ، با بزرگ کردن یکی از کلمات حالت 

ذره بين را شبيه سازی نمایيد.
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 ( 5ب( ورود به مبحث )کارگاه 

و تكنيک رنگ آميزي آن پرداخته شده که در اين قسمت نيز می توان با نمايش  Meshبه نحوه استفاده از ابزار  5در کارگاه 
 اشكال ترسيمی زير و براي ايجاد انگيزه آنها ،

 از هنرجويان بپرسيدتاثير سايه روشن در تصاوير چه تاثيري دارد؟ 

 آيا استفاده از رنگهاي تيره تر براي فرورفتگيها و رنگ هاي روشن براي برجستگيها در سه بعدي کردن تصاوير موثراست؟ -2

 

 

ـ   12 شکل 4

ـ   11 شکل 4
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 ( 5ب( ورود به مبحث )کارگاه 

و تكنيک رنگ آميزي آن پرداخته شده که در اين قسمت نيز می توان با نمايش  Meshبه نحوه استفاده از ابزار  5در کارگاه 
 اشكال ترسيمی زير و براي ايجاد انگيزه آنها ،

 از هنرجويان بپرسيدتاثير سايه روشن در تصاوير چه تاثيري دارد؟ 

 آيا استفاده از رنگهاي تيره تر براي فرورفتگيها و رنگ هاي روشن براي برجستگيها در سه بعدي کردن تصاوير موثراست؟ -2

 

 

ب( ورود به مبحث )کارگاه 5( 
 Mesh در کارگاه 5 به نحوۀ استفاده از ابزار
و تکنيک رنگ آميزی آن پرداخته شده که 
اشکال  نمایش  با  می توان  بخش  این  در 
ترسيمی روبه رو و برای ایجاد انگيزه آنها:

در  سایه  روشن  بپرسيد  هنرجویان  از  1
تصاویر چه تأثيری دارد؟

برای  تيره تر  رنگ های  از  استفاده  آیا  2
برای  روشن  رنگ های  و  فرو رفتگی ها 
برجستگی ها در سه بعدی کردن تصاویر مؤثر 

است؟

ج( مطالب تکميلی 

بر   5 کارگاه  اصلی  ساختار  آنجایی که  از 
تکنيک رنگ آميزی Mesh قرار داده شده 
می توانيد قبل از ورود به این کارگاه مطالبی 
در مورد این ابزار، انواع آن و نحوۀ رنگ آميزی 

به وسيلۀ آن برای هنرجویان بيان کنيد.

Mesh آشنایی با ابزار
به طور کلی Mesh تکنيکی است که به وسيلۀ 
آن می توان یک شبکه تور مانند بر روی شیء 
ایجاد کرده و به کمک این شبکه به شیء مورد 

نظر خاصيت چند رنگی اعمال نمود.
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 ج( مطالب تکمیلی 

ده شده می توانيد قبل از ورود به اين کارگاه مطالبی در قرار دا Meshبر تكنيک رنگ آميزي  5از آنجائيكه ساختار اصلی کارگاه 
 مورد اين ابزار ، انواع آن و نحوه رنگ اميزي توسط آن براي هنرجويان بيان کنيد.

 Meshابزار  آشنایی با

تکنیکی است که توسط آن می توان یک شبکه تور مانند بر روی شیء ایجاد کرده و به کمک   Meshبه طور کلی 
 .این شبکه به شیء  مورد نظر خاصیت چند رنگی  اعمال نمود

 
 Meshانواع روش های رنگ آمیزی توسط 

 ( :Regular Meshبافت منظم  و عددی ) .5

 Createرفته و دستور  Objectبه منوی در  این روش ابتدا شیء مورد نظر را انتخاب کرده سپس 
Object Mesh .را اجرا نمایید 

 
 ( :Irregular Meshبافت نامنظم  و ابزاری ) .2

را از جعبه ابزار انتخاب کرده و بر روی شیء مورد  Mesh Tool(U)برای این منظور ابزار 
 .نظر کلیک کنید

ـ   14 شکل 4

ـ   13 شکل 4
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به وسیلۀ  رنگ آمیزی  روش های  انواع 
Mesh

:)Regular Mesh( بافت منظم و عددی 1
در این روش ابتدا شیء مورد نظر را انتخاب 
کرده سپس به منوی Object رفته و دستور 

Create Object Mesh را اجرا نمایيد.
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 ج( مطالب تکمیلی 

ده شده می توانيد قبل از ورود به اين کارگاه مطالبی در قرار دا Meshبر تكنيک رنگ آميزي  5از آنجائيكه ساختار اصلی کارگاه 
 مورد اين ابزار ، انواع آن و نحوه رنگ اميزي توسط آن براي هنرجويان بيان کنيد.

 Meshابزار  آشنایی با

تکنیکی است که توسط آن می توان یک شبکه تور مانند بر روی شیء ایجاد کرده و به کمک   Meshبه طور کلی 
 .این شبکه به شیء  مورد نظر خاصیت چند رنگی  اعمال نمود

 
 Meshانواع روش های رنگ آمیزی توسط 

 ( :Regular Meshبافت منظم  و عددی ) .5

 Createرفته و دستور  Objectبه منوی در  این روش ابتدا شیء مورد نظر را انتخاب کرده سپس 
Object Mesh .را اجرا نمایید 

 
 ( :Irregular Meshبافت نامنظم  و ابزاری ) .2

را از جعبه ابزار انتخاب کرده و بر روی شیء مورد  Mesh Tool(U)برای این منظور ابزار 
 .نظر کلیک کنید

توجه :
• با ابزار Direct Selection یا Lasso تعدادی از نقاط روی Mesh را انتخاب کرده 
سپس از پنل هایی مانند Swatches رنگ را بر روی این نواحی درگ کنيد یا رنگ 

مورد نظر را از پنل انتخاب نمایيد.
• با ابزار Mesh می توان نقاط روی Mesh را تغيير داده و موجب تغيير شکل مورد 

نظر شد. 
• برای حذف گره های Mesh الزم است به همراه ابزار Mesh کليد Alt را پایين 

نگه دارید.

:)Irregular Mesh( بافت نامنظم و ابزاری  2
برای این منظور ابزار )Mesh Tool)U را از جعبه ابزار انتخاب کرده و بر روی شیء مورد 

نظر کليک کنيد.

د( فعاليت های کارگاهی 

همکار محترم پيشنهاد می شود، برای انجام 
 Mesh فعاليت های کارگاهی در ارتباط با ابزار
استفاده  مورد  این  در  شده  داده  تمرین  از 

کنيد.
را  آن  ترسيمی  تصویر، شکل  یک  روی  از 
 ،Mesh رسم کرده سپس با استفاده از ابزار
از روی تصویر اصلی، رنگ آميزی آن را انجام 

دهيد )شکل 4ـ16(.
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 های کارگاهی د( فعالیت

 می توانيد از تمرين زير در اين مورد استفاده نماييد. Meshبراي انجام فعاليت هاي کارگاهی بيشتر در مورد ابزار 

، از روي تصوير اصلی ،رنگ آميزي  آن را  Meshاز روي يک تصوير ، شكل ترسيمی آن را رسم کرده سپس با استفاده از ابزار 
 انجام دهيد.

 
 ، Mesh Tool ،Direct Selection  ،Eyedropper ،Rectangleابزار ها و دستورات مورد نياز :

 اشكال زير را ايجاد کنند. Meshهمچنين از هنرجويان بخواهيد با استفاده از ابزارهاي ترسيمی و تكنيک 

 توجه :
  با ابزارDirect Selection  یاLasso  تعدادی از نقاط رویMesh  را انتخاب

رنگ را بر روی این نواحی  Swatchesکرده سپس از پنل هایی مانند 
 درگ کنید یا رنگ مورد نظر را از پنل انتخاب نمایید.

  با ابزارMesh  می توان نقاط رویMesh  را تغییرداده و موجب تغییر
 شکل مورد نظر شد. 

  برای حذف گره هایMesh  به همراه ابزار  الزم استMesh  کلیدAlt  را
 پایین نگه دارید.

 

ـ   15 شکل 4

ـ   16 شکل 4
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ابزارها و دستورات مورد نياز:
  Mesh  Tool  ، Direct  Selection  

. Eyedropper ، Rectangle
در ادامه از هنرجویان بخواهيد با استفاده 
 Mesh تکنيک  و  ترسيمی  ابزارهای  از 

اشکال زیر را ایجاد کنند.

ب( ورود به مبحث) کارگاه 6(

پيشنهاد می شود در ورود به مبحث افکت های 
سه بعدی، ابتدا با نمایش تصویرهای دو بعدی 
و سه بعدی کنجکاوی هنرجویان را برانگيزید. 

با نشان دادن تصاویر از آنها بپرسيد:
 تفاوت این دو تصویر در چيست؟ 1

مشخص  تصاویر  در  تقارن  محور  آیا    2
است؟

تصویر  می توان  چگونه  شما  نظر  به    3
دو بعدی را به سه بعدی تبدیل کرد؟

 آیا تفاوت رنگ و نور بر روی یک شکل  4
می تواند باعث برجستگی یا فرو رفتگی در 

شکل شود؟
 ایجاد سایه در سه بعدی کردن تصویر  5

مؤثر است؟
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 (6کارگاه ب( ورود به مبحث) 

پيشنهاد می شود در ورود به مبحث افكت هاي سه بعدي ، ابتدا با نمايش تصوير هاي دوبعدي و سه بعدي کنجكاوي دانش آموزان 
 را برانگيزيد.

 

 

 

 

 

 

 تفاوت اين دوتصوير در چيست؟  -1

 آيا محورتقارن در تصاوير مشخص است؟ -2

 بعدي تبديل کرد؟بنظرشما چگونه ميتوان تصويردوبعدي را به سه  -3

 آيا تفاوت رنگ و نور برروي يک شكل ميتواند باعث برجستگی يا فرورفتگی در شكل شود؟  -4

 ايجادسايه در سه بعدي کردن تصوير موثراست؟-5

 ج( مطالب تکمیلی 

همکارمحترم پیشنهاد می شود با نشان دادن تصاویر، مفاهیم یک بعدی ، دوبعدی و سه بعدی را به  -1
 زان انتقال دهیددانش آمو
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 (6کارگاه ب( ورود به مبحث) 

پيشنهاد می شود در ورود به مبحث افكت هاي سه بعدي ، ابتدا با نمايش تصوير هاي دوبعدي و سه بعدي کنجكاوي دانش آموزان 
 را برانگيزيد.

 

 

 

 

 

 

 تفاوت اين دوتصوير در چيست؟  -1

 آيا محورتقارن در تصاوير مشخص است؟ -2

 بعدي تبديل کرد؟بنظرشما چگونه ميتوان تصويردوبعدي را به سه  -3

 آيا تفاوت رنگ و نور برروي يک شكل ميتواند باعث برجستگی يا فرورفتگی در شكل شود؟  -4

 ايجادسايه در سه بعدي کردن تصوير موثراست؟-5

 ج( مطالب تکمیلی 

همکارمحترم پیشنهاد می شود با نشان دادن تصاویر، مفاهیم یک بعدی ، دوبعدی و سه بعدی را به  -1
 زان انتقال دهیددانش آمو

ج( مطالب تکميلی 

ـ همکار محترم پيشنهاد می شود، با نشان دادن تصاویر نشان داده شده در شکل 4ـ19، 
مفاهيم یک بعدی ، دو بعدی و سه بعدی را به هنرجویان انتقال دهيد.

ـ   17 شکل 4

ـ   18 شکل 4
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توجه :
پاره خط یک بعدی است.

هر فرمی كه دارای طول و عرض باشد دو بعدی است.
هر فرمی كه دارای طول، عرض و ارتفاع باشد سه بعدی است.
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 فرم خطی اشکال سه بعدی

 

 

 

 

فرم                                                               های دو بعدی
 فرم های سه بعدی

 توجه :
 پاره خط یک بعدی است.

 هرفرمی که دارای طول و عرض باشد دوبعدی است.
 هرفرمی که دارای طول ، عرض و ارتفاع باشد سه بعدی است.

 

 

167 
 

 

 

 

 

 

 

 

 فرم خطی اشکال سه بعدی

 

 

 

 

فرم                                                               های دو بعدی
 فرم های سه بعدی

 توجه :
 پاره خط یک بعدی است.

 هرفرمی که دارای طول و عرض باشد دوبعدی است.
 هرفرمی که دارای طول ، عرض و ارتفاع باشد سه بعدی است.

 

فرم خطی اشکال سه بعدی

فرم های دو بعدیفرم های سه بعدی
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 فونت دوبعدی و سه بعدی

 

همانطور که از نام آن پیداست برای تبدیل یک شیء دو بعدی به سه بعدی استفاده می شود. در حقیقت به کمک این  3Dجلوه  
 برای ساخت یک شی ء سه بعدی از سه روش زیر استفاده می کند: 3Dجلوه می توان به اشیاء حجم داد. جلوه 

 

3Dجلوه 

Revolve 

ان سه بعدی سازی در نتیجه دور
حول یک محور

Rotation 

ه عمل سه بعدی سازی در نتیج
چرخش شی ء

Extrude 
And Bevel

سه بعدی سازی درنتیجه 
برجسته سازی
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 فونت دوبعدی و سه بعدی

 

همانطور که از نام آن پیداست برای تبدیل یک شیء دو بعدی به سه بعدی استفاده می شود. در حقیقت به کمک این  3Dجلوه  
 برای ساخت یک شی ء سه بعدی از سه روش زیر استفاده می کند: 3Dجلوه می توان به اشیاء حجم داد. جلوه 

 

3Dجلوه 

Revolve 

ان سه بعدی سازی در نتیجه دور
حول یک محور

Rotation 

ه عمل سه بعدی سازی در نتیج
چرخش شی ء

Extrude 
And Bevel

سه بعدی سازی درنتیجه 
برجسته سازی
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 فونت دوبعدی و سه بعدی

 

همانطور که از نام آن پیداست برای تبدیل یک شیء دو بعدی به سه بعدی استفاده می شود. در حقیقت به کمک این  3Dجلوه  
 برای ساخت یک شی ء سه بعدی از سه روش زیر استفاده می کند: 3Dجلوه می توان به اشیاء حجم داد. جلوه 

 

3Dجلوه 

Revolve 

ان سه بعدی سازی در نتیجه دور
حول یک محور

Rotation 

ه عمل سه بعدی سازی در نتیج
چرخش شی ء

Extrude 
And Bevel

سه بعدی سازی درنتیجه 
برجسته سازی

فونت دو بعدی و سه بعدی

جلوه 3D همان طور که از نام آن پيداست برای تبدیل یک شیء دو بعدی به سه بعدی استفاده می شود. در 
حقيقت به کمک این جلوه می توان به اشياء حجم داد. جلوه 3D برای ساخت یک شیء سه بعدی از سه روش 

زیر استفاده می کند:

ـ   19 شکل 4
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 ز( مشکالت متداول در تدریس فصل  

 
 های کارگاهی د( فعالیت

 

 preview انتخاب باشد و فعال بودن گزینه توجه: برای اعمال افکت ، تصویر باید درحالت
تغییرات را قبل از تاییدنهایی قابل مشاهده نماید. درنظرداشته باشید اگراعدادباالیی برای زوایا 

 نسبت به سرعت کامپیوتر، اعمال تغییرات زمان بر است. و چرخش وارد کنید

 

 

3D Revolve 

 

Extrude And Bevel 
 توجه:

می توانید با درگ کردن مکعب ، زوایای موقعیت   Options Extrude And Bevelدر پنجره .1
 Surfaceشیء سه بعدی را تعیین کنید ضمن اینکه با درگ کردن نور موجود بر روی کره ، در بخش 

 نیز می توانید موقعیت نور روی شیء را تنظیم نمایید.
( بر روی هریک از Symbolامکان قرار دادن یک نماد گرافیکی ) Map Artبا استفاده از دکمه  .2

 سطوح تشکیل دهنده شیء سه بعدی وجود دارد.

Map Art 

 

171 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ز( مشکالت متداول در تدریس فصل  

 
 های کارگاهی د( فعالیت

 

 preview انتخاب باشد و فعال بودن گزینه توجه: برای اعمال افکت ، تصویر باید درحالت
تغییرات را قبل از تاییدنهایی قابل مشاهده نماید. درنظرداشته باشید اگراعدادباالیی برای زوایا 

 نسبت به سرعت کامپیوتر، اعمال تغییرات زمان بر است. و چرخش وارد کنید

 

 

3D Revolve 

 

Extrude And Bevel 
 توجه:

می توانید با درگ کردن مکعب ، زوایای موقعیت   Options Extrude And Bevelدر پنجره .1
 Surfaceشیء سه بعدی را تعیین کنید ضمن اینکه با درگ کردن نور موجود بر روی کره ، در بخش 

 نیز می توانید موقعیت نور روی شیء را تنظیم نمایید.
( بر روی هریک از Symbolامکان قرار دادن یک نماد گرافیکی ) Map Artبا استفاده از دکمه  .2

 سطوح تشکیل دهنده شیء سه بعدی وجود دارد.
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 ز( مشکالت متداول در تدریس فصل  

 
 های کارگاهی د( فعالیت

 

 preview انتخاب باشد و فعال بودن گزینه توجه: برای اعمال افکت ، تصویر باید درحالت
تغییرات را قبل از تاییدنهایی قابل مشاهده نماید. درنظرداشته باشید اگراعدادباالیی برای زوایا 

 نسبت به سرعت کامپیوتر، اعمال تغییرات زمان بر است. و چرخش وارد کنید

 

 

3D Revolve 

 

Extrude And Bevel 
 توجه:

می توانید با درگ کردن مکعب ، زوایای موقعیت   Options Extrude And Bevelدر پنجره .1
 Surfaceشیء سه بعدی را تعیین کنید ضمن اینکه با درگ کردن نور موجود بر روی کره ، در بخش 

 نیز می توانید موقعیت نور روی شیء را تنظیم نمایید.
( بر روی هریک از Symbolامکان قرار دادن یک نماد گرافیکی ) Map Artبا استفاده از دکمه  .2

 سطوح تشکیل دهنده شیء سه بعدی وجود دارد.

Map Art 

ـ   20 شکل 4

طرح هنری

برجستگی

ـ   21 شکل 4
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نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای

توجه:
مکعب،  کردن  درگ  با  می توانيد   Options Extrude And Bevel پنجره  در  1
زوایای موقعيت شیء سه بعدی را تعيين کنيد ضمن اینکه با درگ کردن نور موجود 
بر روی کره، در بخش Surface نيز می توانيد موقعيت نور روی شیء را تنظيم نمایيد.
با استفاده از دکمه Map Art امکان قرار دادن یک نماد گرافيکی )Symbol( بر  2

روی هر یک از سطوح تشکيل دهنده شیء سه بعدی وجود دارد.

ز( مشکالت متداول در تدريس فصل 

د( فعاليت های کارگاهی 
همکار محترم پيشنهاد می شود، در این کارگاه، هنرجویان تمرینات بيشتری را در خصوص 

جلوۀ سه بعدی انجام دهند.
با استفاده از فونت های سه بعدی برای سر در کالس خود، تابلویی را ایجاد کنيد. 1

با استفاده از کاربرد نقوش ایرانی، جهت یادآوری زیبایی بصری، برای بسته بندی های  2
محصوالت ایرانی، پروژه ایی را ارائه دهيد. مثل قوطی کنسرو، بسته بندی زعفران.

3با استفاده از افکت ها، صفحه شطرنج و مهره های آن را ترسيم کنند.

انتخاب باشد و فعال بودن گزینه  باید در حالت  توجه: برای اعمال افکت، تصویر 
preview تغييرات را قبل از تأیيد نهایی قابل مشاهده می کند. در نظر داشته باشيد 
اگر مقادیر بيشتری برای زوایا و چرخش وارد کنيد نسبت به سرعت رایانه، اعمال 

تغييرات زمان بر است.

ه( مشکالت متداول در تدريس فصل ) کارگاه 8(

توجه: برخی از مواقع برای تایپ فونت فارسی در نرم افزار، حروف از یکدیگر جدا 
پنل  از  کنيد،  انتخاب  را  متن  همه  باید  ابتدا  حالت،  این  در  که  می شود  نوشته 
Paragraph، زبانه سمت راست باال را باز کرده و یکی از این دو آیتم را فعال کنيد.

Middle Eastern Single - line Composer
یا

Middle Eastern Every - line Composer
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