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توانايي شناخت 
محيط نرم افزار 
 CorelDRAW
و كار با اجزاي آن

پس از مطالعه اين واحد كار از 
فراگير انتظار مي رود كه:

1- نوار ابزارها را در محيط نرم افزار اعمال كند.

2- پالت رنگ را از نوار منو انتخاب كند.

3- در صفحه طراحي تغييرات انجام دهد.

واحد كار دوم

4- جعبه  ابزار را بشناسد.
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كليات
در اين بخش با محيط CorelDRAW و بخش هاي مختلف آن آشنا خواهيد شد. براي شروع كار پس از اجراي 
نرم افزار روي گزينه New در كادرمحاوره Welcome كليك كنيد يا در صورت عدم نمايش كادرخوشامدگويي 

 .)Ctrl+N را انتخاب كنيد تا يك صفحه طراحي ايجاد شود )كليد تركيبي New گزينه File از منوي

 CorelDRAW 1-2 شناخت محيط اصلي نرم افزار
در محيط نرم افزار CorelDRAW قسمت هاي مختلفي وجود دارد كه مي توان آن ها را روي محيط نرم افزار قرار 

داد. اين اجزا عبارتند از: نوار منو، نوار ابزار استاندارد، نوار ويژگي، جعبه ابزار، پالت رنگ و صفحه ترسيم.

)Title Bar( 1-1-2 نوار عنوان
اين نوار در قسمت باالي نرم افزار قرار دارد و نام نرم افزار با نگارش آن و نام سند جاري را نشان مي دهد 

)شكل 2-1(.

 

CorelDRAW شكل 1-2 پنجره
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)Menu Bar( 2-1-2 نوار منو
در اين نوار، منوهاي نرم افزار قرار دارد. با كليك روي هر يك از آن ها زيرمنوي مربوطه ظاهر مي شود، مانند:  

 . Fileو Edit ،View

)Standard Toolbar( 3-1-2 نوار ابزار استاندارد
دكمه هاي مربوط به كاربردي ترين فرمان هاي CorelDRAW روي اين نوار قرار دارند.

شكل 2-2

)Property Bar( 4-1-2 نوار ويژگي ها
اين نوار،  ويژگي هاي ابزار و اشيايي را كه انتخاب مي كنيد، نشان مي دهد و كاربردي ترين نوار در نرم افزار 
است كه بخش اعظم تغييرات صفحه  كار، ابزارها و اشكال را در اين نوار انجام مي دهيد. با انتخاب هر ابزار، 
مشخصات آن ابزار نمايش داده مي شود و به شما اين امكان را مي دهد كه تغييرات موردنظر خود را در اين 

نوار اعمال كنيد )شكل 2-2(.

  نكته: اگر ابزار Pick Tool از جعبه ابزار در حالت انتخاب باشد و هيچ شيئي 
در حالت انتخاب نباشد، نوار ويژگي ها مشخصات صفحه  طراحي را نشان 

مي دهد كه مي توانيد تمام مشخصات صفحه  طراحي را به دلخواه تغيير دهيد، 
مانند اندازه صفحه، واحد اندازه گيري و غيره.
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)Tool Box( 5-1-2 جعبه ابزار
نوار جعبه ابزار در سمت چپ محيط نرم افزار قرار دارد و مهم ترين بخش نرم افزار است كه رنگ آميزي، رسم و 

طراحي شكل ها، تايپ متن، ايجاد افكت روي تصاوير و غيره توسط ابزارهاي آن انجام مي شود.
در كنار برخي از ابزارها مثلث كوچكي وجود دارد كه با كليك و نگه داشتن اشاره گر ماوس روي آن، يك كادر 

بازشو نمايان مي شود، با اين روش مي توانيد به ابزارهاي بيشتري دسترسي پيدا كنيد )شكل 2-1(.

)Drawing Page( 6-1-2 صفحه  طراحي
بخش اصلي محيط نرم افزار است كه تمام طراحي ها را مي توان در آن انجام داد و سند گرافيكي حاصل را براي 
چاپ يا خروجي موردنظر آماده كرد. با استفاده از نوار ويژگي ها مي توانيد صفحه  جاري را به دلخواه تغيير دهيد 

تا صفحه  دلخواه شما ايجاد شود )شكل 2-1(.

)Color Palette( 7-1-2 پالت رنگ
پالت رنگ در سمت راست محيط نرم افزار به صورت عمودي قرار دارد و به طور پيش فرض مد رنگي  CMYK را 

نشان مي دهد. 
براي دسترسي به تمام رنگ هاي موجود در پالت، روي پيكان كوچك پالت كليك كنيد. براي افزودن پالت جديد يا 
تغيير پالت پيش فرض از مسير Window/Palettes، پالت موردنظر را انتخاب كنيد. به همين صورت مي توانيد به طور 

هم زمان چندين پالت رنگ را در كنار هم داشته باشيد)شكل 2-3(.

شكل2-3
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)Status Bar( 8-1-2 نوار وضعيت
اين نوار در بخش پاييني نرم افزار قرار گرفته است كه اطالعاتي درباره رنگ انتخاب شده، موقعيت شئ در 

صفحه طراحي، ابعاد شئ انتخاب شده و غيره را نمايش مي دهد )شكل 2-4(.

شكل 2-4

شكل 2-5

Dockers 9-1-2 آشنايي با پالت هاي
براي دسترسي به پالت هاي موجود در Dockers از مسير Window/Dockers استفاده كنيد. اين پالت ها به طور 

خودكار در سمت راست پنجره نرم افزار فعال مي شوند )شكل 2-6( .

نكته: با كليك  راست در قسمت خاكستري محيط نرم افزار كادر بازشويي ظاهر مي شود 
كه از آن مي توانيد نوارها را به محيط نرم افزار اضافه يا حذف كنيد. كافي است عالمت       

را در كنار آن ها اضافه كنيد يا برداريد )شكل 2-5( .
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در واحدهاي كار بعد به طور مفصل درباره اين پالت ها توضيح خواهيم داد. 

شكل 2-6

 )Rulers(10-1-2 خط كش ها
خط كش ها وسيله اي براي اندازه گيري هستند كه در نرم افزار CorelDRAW نيز تعريف شده اند. براي مشاهده 
آن ها، از منوي View گزينه Rulers را انتخاب كنيد يا در جايي از محيط نرم افزار كليك راست كرده و گزينه 

View/Rulers را از منوي ظاهر شده انتخاب كنيد.

)Paragraph text( 2-2 پاراگراف متني
يكي از امكانات تايپ در نرم افزار است و به شما امكان مي دهد تا يك پاراگراف متني ايجاد كنيد كه بيشتر براي 

صفحه آرايي در بروشورها، كاتالوگ ها و مجالت استفاده مي شود.

نكته: عالمت تيك در سمت چپ هر پالت در منوي Dockers به معناي فعال 
بودن آن پالت است. 
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)Artistic text( 3-2 متن هنري
به معناي ايجاد متن هاي هنري  است و به شما اين امكان را مي دهد تا در صفحه  طراحي خود با ابزار تايپ، 
متن هاي كوتاه يا يك جمله اي تايپ كرده و از آن به عنوان يك شئ استفاده كنيد و آن را ويرايش نماييد. در 
مورد ابزار text و تايپ در واحدهاي كار بعد صحبت خواهد شد، زيرا متن، بخش مهمي در يك كار گرافيكي 

است كه بايد آن را به خوبي فراگيريد.

)Guidelines( 4-2 خطوط راهنما
براي ترسيم بهتر و دقيق تر اشيا از خطوط راهنما استفاده مي كنيم. كافي است روي خط كش )افقي يا عمودي( 
كليك كرده و به داخل صفحه طراحي درگ كنيد تا يك خط راهنما به صفحه طراحي شما اضافه شود. اين  

خطوط فقط در محيط نرم افزار مشاهده مي شوند و در خروجی چاپي ديده نمي شود )شكل 2-7(. 

شكل 7-2 خطوط راهنما 

)Grid( 5-2 خطوط شبكه
خطوط شبكه محيط نرم افزار را به يك صفحه شطرنجي تبديل مي كند تا در رسم اشكال هندسي و شكل هاي 
پيچيده، برای تنظيم دقيق فاصله بهتر عمل كنيد. از منوي View گزينه Grid را انتخاب كنيد تا صفحه شطرنجي 

در محيط كار ظاهر شود )شكل 2-8(.

شكل 8-2 خطوط شبكه
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) Save و Save As ( 6-2 ذخيره سازي سند
زماني كه يك سند جديد را ايجاد كرده و در آن شروع به ترسيم مي كنيد كه در ابتداي كار سند را در يك مسير 
مشخص ذخيره كنيد. فرمت ذخيره نرم افزار CorelDRAW پسوند CDR است. اما مي توانيد از پسوند هاي 
ديگري كه نرم افزار از آن ها پشتيباني مي كند، استفاده كنيد. البته اين زماني است كه شما پسوند مورد نظر خود را 

به خوبي مي شناسيد، در غير اين صورت از پسوند اصلي خود نرم افزار يعني CDR استفاده كنيد.

شكل 9-2 كادرمحاوره Save Drawing براي ذخيره سند جديد

7-2 شناخت اصول پشتيبان گيري از سند
نرم افزار CorelDRAW به طور خودكار از سند هايي كه ساخته و ذخيره مي كنيد، پشتيبان تهيه مي كند. اين 
امكان زماني سودمند است كه سند اصلي شما به داليلي قابل دسترس نباشد، در اين صورت مي توانيد از سند 
پشتيبان استفاده كنيد. براي تهيه سند پشتيبان از سند اصلي، از منوي Tools گزينه Options را انتخاب كنيد و 

در كادرمحاوره Options زيرمجموعه Workspace گزينه Save را انتخاب كنيد )شكل2-10(.

نكته: براي اطمينان از ذخيره شدن آخرين تغييرات اجرا شده در سند خود هر چند 
دقيقه يك بار از كليد تركيبي Ctrl+S به منظور ذخيره سند استفاده كنيد، زيرا ممكن 

است به هر دليل سند شما در حين كار از بين برود. 
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Auto-backup every ….. minutes : اين گزينه كه به طور پيش فرض انتخاب شده است، به صورت خودكار 

از سند شما يك نسخه پشتيبان تهيه مي كند. تايپ يك عدد در كادر متني مربوطه كه واحد آن دقيقه است، باعث 
مي شود نرم افزار هر چند دقيقه يك بار از سند اصلي يك نسخه پشتيبان تهيه كرده و آن را ذخيره كند.

Always back-up to : اين گزينه به شما اين امكان را مي دهد كه اين سند پشتيبان در همان جايي كه سند 

اصلي ذخيره شده، ايجاد شود يا مي توان آن را با استفاده از گزينه Specific folder در جايي ديگر ذخيره كرد.
Make backup on save : اين گزينه كه به طور پيش فرض در حالت انتخاب است، سبب مي شود تا با هر بار 

فشردن كليد تركيبي Ctrl+S سند پشتيبان به روز شود )شكل 2-10(.

شكل 10-2 كادرمحاوره Options براي پشتيباني گرفتن از فايل ها

نكته: انتخاب عدد به دقيقه، بستگي به شما دارد اما پيش فرض نرم افزار 20 دقيقه 
است. نام سند پشتيبان Backup- of- filename است.
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  واژه نامه

Artistic text متن  هنري 
Backup پشتيبان  
CDR                      .است CorelDRAW كه مخفف كلمه CorelDRAW پسوند اصلي نرم افزار
 CMYK    .مد رنگي مخصوص چاپ كه مخفف چهار رنگ فيروزه اي، سرخابی، زرد و سياه است

 Paragraph text                                                                             متن  پاراگرافي
Property bar نوار ويژگي ها 

   

خالصه مطالب

• نرم افزار CorelDRAW قابليت هايي مانند جعبه ابزار،  خط كش ها، نوارمنوها و خطوط راهنما در 
   اختيار شما قرار مي دهد. 

• براي دسترسي به نوارها روي محيط خاكستري نرم افزار كليك  راست كرده و از كادر بازشوي ظاهر 
   شده، نوار دلخواه را به محيط نرم افزار اضافه كنيد يا با برداشتن    ، آن  را حذف كنيد.

• براي دسترسي سريع به خطوط راهنما كافـي است روي خط كش ها كليك كرده و در صفحه طراحی
   درگ كنيد تا اين خطوط ظاهر شوند. 

• جعبه ابزار از مهم ترين امكانات نرم افزار است و تمامي ترسيمات و اجراي جلوه هاي گرافيكي 
  توسط اين ابزار انجام مي شود. بعضي از ابزارها پنهان هستند كه با كليك و نگه داشتن اشاره گر 
   ماوس روي مثلث كوچكي كه در گوشه آن ها قرار دارد، ليست ابزارهاي پنهان مشاهده مي شود.

• سند ها در نرم افزار CorelDRAW با فرمت پيش فرض CDR )كه پسوند خود نرم افزار است.(   
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    ذخيره مي شوند. نرم افزار CorelDRAW اين امكان را به شما مي دهد كه از سند هاي خود پشتيبان  
    تهيه كنيد.

•  از بخش Dockers به پالت هاي بسياري دسترسي مي يابيد كه در طراحي به شما كمك مي كند.

  آزمون نظري

1- براي ايجاد يك سند جديد از كدام كليد تركيبي استفاده مي شود؟
Ctrl+O -د        Ctrl+S  -ج                Ctrl+N -ب          Ctrl+Z -الف     

2- براي ايجاد تغييرات در صفحه طراحي از كدام نوار استفاده مي شود؟ 
 Status bar -د         Property bar -ج   Standard bar -ب        Menu bar -الف     

3- براي دسترسي به پالت هاي رنگ از Menu bar، از كدام مسير استفاده مي شود؟
 Tools/Options -ب                                     Window -الف     

Window/Dockers -د                  Window/Color Pallets -ج      

4- براي ايجاد تغييرات در تنظيمات نرم افزار كدام گزينه مناسب است؟
 Tools -ب                               Tools/Options  -الف     
Options -د                               Window/Dockers  -ج     

5- پسوند نرم افزار CorelDRAW چيست؟
tiff -د         jpg -ج                     cdr -ب              psd  -الف

6- چه تفاوتي بين Save As و Save است؟ توضيح دهيد.
7- سند هاي پشتيبان با چه نامي ذخيره مي شوند؟

8- گزينه Make backup on save چه تأثيري در پشتيبان گيري از سند ها دارد؟
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آزمون عملي

1- پالت رنگ RGB را به ليست پالت هاي رنگ محيط كار خود اضافه كنيد.
2- در نوار ويژگي ها مشخصات صفحه طراحي خود را به دلخواه تغيير دهيد.

3- در كادرمحاوره Options مسير ذخيره سازي فايل هاي پشتيبان خود را به مسير دلخواه
     تغيير دهيد.




