
 ماهو االلستراتور ومجاالت استخدامه في التعليم

 

 تقديم:

  ، في الطرقات والشوارعحياتنا الخاصة والعملية في  تزايد اعتمادهافي عهد الصورة والرمز، وبعد  

االلكترونية المتنوعة    انتشار استعمال الهواتف واالجهزة  اعتمادها مع  وتزايدالمرافق العمومية،  و

ة أو تعدلها، بل تجاوزت ذلك الى  تطورت البرامج المعلوماتية التي تنتج الصور. لحظة بلحظة

المؤثرات البصرية، وكذا تحويل النصوص  مستويات جد متطورة، من التصاميم الثالثية االبعاد،  

 إلى رموز وأشكال، يتواصل بها العالم أجمع.

تنتج الرموز واألشكال والرسوميات،   لم، التيكأحد أهم البرامج في العايأتي برنامج االلستراتور  

يمكن القول باختصار أنه البرنامج الذي يمد و. الموجهة للحاسوب والهواتف الذكية أو للطبع

، بما تحتاجه من خلفيات وأيقونات وأشكال رسومية، في التصاميم الثابتة  باقي برامج الكرافيك

اكتيكية ومنتجات  ، خرائط،  أو المتحركة. هو نفسه الذي ينتج لنا لوكوهات احترافية ودعامات ديد

 .الرقمي  العمل التربوي  بشكل أساسي فيتفيدنا 

  ، وتنافسه مجموعة من البرامج وعلى رأسهامن طرف شركة أدوبي  1987  ظهر هذا البرنامج سنة

 .Skencilو    Inkscape  كذاو  ،CorelDraw  العمالق

ن الدورة التكوينية عن بعد، حول برنامج االلستراتور بصفة خاصة، هو استجابة لهذا الطلب  إ

المتزايد للرسوميات الرقمية، المعتمدة في أغلب األعمال الرقمية الموجهة للتربية والتكوين.  

ة لباقة التكوينات التي  واختيار االلستراتور دون غيره من برامج "الفيكتور" كان استمراري

تشتغل عليها جمعية أوراق رقمية، حول موضوع برامج الكرافيك، والذي تتخصص فيه شركة  

أدوبي بشكل بارز، حيث يمكن ألي مهتم التدرب بكل سهولة على مجموعة برامج هاته الشركة  

فات المفتوحة  والتنقل بينها بأريحية، والتعديل على المل )فوتوشوب، انديزاين، أفتر إفكت...( 

 بكل يسر.

 

 



 

 

 االليستراتور  ماهو .1

الرسم  هو برنامج معلوماتي، متخصص في الرسم الرقمي، باعتماد المتجهات، وهو نظام يتيح 

ويمكن بهذا البرنامج    والطبع على مستويات صغيرة أو كبيرة دون أن تتأثر أبعاد الرسم أو تتشوه.

االنطالق من رسم شكل بسيط وبأدوات التقنية المتاحة إنتاج أعمال فنية أو عملية مفيدة جدا  

 1للمجموعة من المجاالت، من بينها التربية والتعليم والتكوين.

 

 ما الذي ينتجه االلستراتور ويتفوق به عن باقي البرامج؟ .2

 الحجمأكثر قوة في التصاميم الكبيرة   •

أكثر قوة في مختلف المطبوعات والمجسمات )المطويات، اللوحات االشهارية،   •

 اإلعالنات...( 

 أكثر قوة في الرسم الحر وتصميم الحروف والنصوص •

 اللوغوهات )الهوية البصرية لجمعية، أو نادي تربوي، أو لموقع إلكتروني...(  •

ليه عالميا، أو قريب  األيقونات: تحويل مفهوم او كلمة او جملة لرسم متعارف ع •

 للشكل األصلي للمعنى.

 .)التفاصيل الدقيقة بالخرائط(   الخرائط والشروحات والمجسمات التوضيحية •

 

 ماهي مبادئ التصميم الكرافيكي باعتماد االلستراتور؟ .3

سواء تعلق األمر   الجانب النظري للتصميم الكرافيكي ال يتعلق ببرنامج معين دون اآلخر،

بعناصر التصميم وطريقة توزيعه على مساحة العمل، مبادئ التصميم، اختيار األلوان  

تنطبق على جميع البرامج سواء كانت  حيث  والنصوص، وغيرها من التفاصيل الفنية والتقنية، 

 احترافية أو هاوية.
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 ماهو الفرق بين االلستراتور وفوتوشوب؟ .4

يتخصص برنامج فوتوشوب في معالجة الصور والتعديل عليها أو إنتاجها، بينما يتخصص  

في انتاج العمل،    سيلكالبااللستراتور في الرسم الرقمي. من جهة أخرى، يعتمد فوتوشوب على  

 مقابل الفيكتور بالنسبة لاللستراتور.

 

 في التربية والتكوين؟ ما هي مجاالت استخدام االلستراتور .5

تصميم لوغوهات وهويات بصرية، للنادي التربوي، للموقع االلكتروني للمؤسسة،   •

 لجمعية تربوية.

انتاج وثائق تربوية بتصاميم جذابة تراعي الفئة المستهدفة )جذاذات، وثائق توضيحية،   •

 رسومات، مجسمات...(.

أو لتبسيط مفهوم معقد  تصميم أنفوكرافيك يلخص درسا كامال او مجموعة دروس،   •

 ومركب، وغيرها من االستخدامات األخرى لألنفوكرافيك.

، أو الستثمارها في  يمكن أن تلخص معطيات نصية طويلة ورموزتصميم أيقونات  •

 تصاميم أخرى متنوعة

 ...انجاز خرائط وتصاميم للمؤسسات التعليمية •
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