
 

 

 هاآشنایی با جلوه -درس نهم استفاده از تابلوی کنترلی برای ویرایش مسیرها مقدمات-درس اول

 شامل: Illustratorهای جلوه های مرکباستفاده از تابلوی معرفی شکل معرفی گرافیک پیکسلی و برداری

 Shape Builder Tool برای ویرایش مسیرها  CorelDRAW Pathfinderو  Adobe Illustratorی مقایسه

 Width Tool برای ویرایش مسیرها Objectای استفاده از منوی کرکره Illustratorکاربرد 

 Warp Tool موضوعاتحذف  Illustratorمعرفی اجزای رابط گرافیکی 

 Twirl Tool موضوعاتتنظیم خط دور  اینوار منوی کرکره

 Artwork Paintbrush Tool Pucker Toolو  Artboard ،Pasteboardآشنایی با مفاهیم 

 Bloat Tool موی نقاشیایجاد و ویرایش سبک قلم نوار کاربردی

 Arrange Documents Blob Brush Tool Scallop Toolی دکمه

 Workspace Eraser Tool Crystallize Toolی دکمه

 Scissors Tool Wrinkle Tool تابلوی کنترلی

 Knife Convert to Shape ی سندپنجره

 Reshape Tool Crop Marks تابلوها

 Distort & Transform موضوعاتی تجزیه تابلوهای رنگ

 Rasterize موضوعاتانتخاب -درس پنجم ی ابزارجعبه

 Stylize انتخاب با استفاده از کلیک کردن نوارهای پیمایش

 SVG Filters انتخاب با استفاده از باز کردن پنجره نوار وضعیت

 Lasso Warpانتخاب با استفاده از ابزار  نوارهای پیمایش

 Magic Wand Envelop Distortانتخاب با استفاده از ابزار  ناوبر صحنه

 شامل: Photoshopهای جلوه Selectای انتخاب با استفاده از منوی کرکره کادر

 Layers Artisticانتخاب با استفاده از تابلوی  فیلد

 Blur موضوعاتتغییر ترتیب  منوی میانبر )حساس به زمینه(

 Brush Strokes موضوعاتبندی گروه تنظیم رنگ محیط

 Distort قرارگرفته در گروه موضوعاتانتخاب  برنامه (Options)محل انجام تنظیمات اختیاری 

 Pixelate موضوعاتقفل کردن  مدیریت اسناد-دومدرس 

 Sketch موضوعاتمخفی کردن  ایجاد یک سند جدید

 Stylize موضوعاتایزوله کردن  ورود اسناد مختلف به درون سند جاری

 Texture موضوعاتتغییر شکل -درس ششم صدور موضوعات

 Video موضوعاتحرکت دادن  های بازچیدمان فایل

 هااز بین بردن جلوه موضوعاتچرخش  هاموضوعات بین اسناد و برنامهتبادل 

 های گرافیکیسبک موضوعاتسازی قرینه بازگشت ناگهانی تمام کارها

 Blendهای کار با مدل موضوعاتگذاری مقیاس تکرار آخرین فعالیت انجام شده

 ماسک برشی موضوعاتسازی کوتاه ی تصویرکنترل صفحه-درس سوم

 بُعدیسازی سهمدل-درس دهم تغییر شکل )با دست( آزاد ی سندنماهای قابل مشاهده

 Extrude تکرار آخرین تغییر شکل بازیابی نما

 Revolve بندی ابزارهای تغییر شکلجمع مدیریت نماهای ذخیره شده

 3D Rotate موضوعاتهمترازی  ناوبری سند

 بُعدی 5/2های ترسیم موضوعاتپخش کردن  نمایش تمام صفحه

 بُعدی از مبنا 5/2ترسیم مدل  کار با نوشتار-درس هفتم Zoomنمایی سند با استفاده از ابزار بزرگ

 بُعدی 5/2های معمولی به فضای انتقال ترسیم تایپ متن معمولی نوارهای پیمایش

 بندی پرسپکتیوکار با خطوط شبکه تایپ متن درون شکل ی تصویرجایی صفحهجابه

 کار روی تصاویر-درس یازدهم تایپ متن روی مسیر هاکشکارگیری خطنمایش و به

 درج تصاویر در سند ویرایش متن معرفی خطوط راهنما

 مدیریت تصاویر های نوشتاریکار با سبک راهنماهای هوشمند

 تبدیل تصویر به ترسیم درج حروف ویژه بندیخطوط شبکه

 روی نقاشی زنده شامل:بر ابزارهای کار  گریز متن از موضوعات نماپرش مکان

 کارگیری سطل نقاشی زندهبه تبدیل متن به شکل یا مسیر موضوعاتگیری از اندازه

 های نقاشی زندهانتخاب گروه هاها و الیهمدیریت رنگ-درس هشتم ایهای پایهکار با مسیرها و شکل-درس چهارم

 ها و نمودارهاکار روی سمبل-درس دوازدهم موضوعاتتنظیم میزان شفافیت  مفهوم مسیر

 هاایجاد و ویرایش سمبل های رنگیمدل های گردترسیم چهارضلعی یا چهارضلعی با گوشه

 Symbolismابزارهای  تغییر وضعیت رنگ سند ترسیم بیضی

 هاکار با گراف های رنگیتنظیم ترسیم چندضلعی یا ستاره

  کارگیری تابلوی ابزاربه ترسیم شعله و کاربرد آن

  کارگیری تابلوی کنترلیبه خطترسیم پاره

  Colorکارگیری تابلوی به ترسیم کمان

  Color Guideکارگیری تابلوی به ترسیم فنر

  Swatchesکارگیری تابلوی به ی ماتریسیترسیم شبکه

  Gradientکارگیری تابلوی به ی قطبیترسیم شبکه

  Gradient Tool کار با قلم

  Mesh Tool ترسیم خط با دست آزاد

  Eyedropper Tool هاسازی ترسیمنرم

  هامدیریت الیه کن مسیرپاک

  های موضوعمدیریت خصلت ها و مسیرهاویرایش نقاط کنترلی شکل
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