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 ئناس ببرنامج اليستراتور.قبل البداية، اإلست

اللة سريعة خالل إطأدوبي، فمن  ن عائلة برامج التصميم الكرافيكي لشركة  ال يختلف برنامج اليستراتور كثيرا ع

 برنامج اليستراتور: عنيمكن القول  عموما،   يتبين أنه قريب جدا من فوتوشوب وإنديزاين.

المقاسات  يتيح البرنامج مجموعة من االختيارات حول تصميم العمل، وبدقة كبيرة، سواء من حيث  •

 .عدد لوحات العمل، نوع النظام اللوني، ل...(سكييليمتر، بياس )سنتمتر، م، ونوع المقواألبعاد

 :مناطق رئيسية 5خمس من  من   واجهة البرنامج تتكون •

وتضم جميع االختيارات   ()توجد باألعلى  la barre des optionsعمود االختيارات  .1

 البرنامجب

تضم األدوات من( )توجد على الجانب األي la barre des optionsت عمود األدوا .2

 األساسية للعمل

تيارات مساعدة أثناء العمل ود يضم اخ: هي عمla barre de contrôleعمود التحكم   .3

 بأحد األدوات

يمكن القول أنها  كبير جدا،امج، عددها  توجد على يمين البرن  les panneauاللوحات  .4

 )عكس عمود التحكم(، مستقلة عن أدوات العمل أدوات مساعدة

ئيسية( والمساحة الرمادية )يمكن الراء )، وهي المساحة البيضمساحة العمل .5

 االشتغال عليها لكن ال تظهر عند الطبع أو تصدير العمل(.

ستطيل(، الم )مثال أداة ل الجاهزةعمال األشكاأولية، ومنها استبأدوات بسيطة إنجاز أعمال يمكن  •

 outilنصوص ابة جملة باعتماد أداة الوكت outil sélectionاة التحديد التحكم في حجمه ومكانه بأدو

texteخير حفظ العمل عبر اختيار ، ثم في األExporter sous  جدة بقائمة  المتواfichier. 

حيث أن أي ، عن فوتوشوبيتضح لنا جليا أن طريقة اشتغاله تختلف ببرنامج اليستراتور،  بعد انجاز أول عمل

وهو سر تميز  les points d’ancrageنقط ربط تسمى أو رسمه، يتكون من  قوم بتصميمنشكل أو خط 

  ،إضافية نقط ربط   إضافةيمكننا  بسهولة.  اليستراتور، فمن خالل هاته النقط يمكن التحكم مرة أخرى في الشكل

فة إلى بعض األدوات األساسية وعلى رأسها أداة إضاان اتقان التعامل مع نقط الربط،  حذفها، حسب الحاجة.  أو 

، سيجعل والتحديد  zoomا أدوات التقريب  وكذ  les calquesطبقات  م الظانلتمكن من التعامل مع  امع  ريشة،  ال

ن ننسى  دون أبداعك وخيالك وتصورك،  طبقا ومنزال إلمستعمال جيدا إلليستراتور، والذي يبقى في األخير ممنك  

 .محتوى مرئي   ميم الكرافيكي بعناصره ومبادئه، إلى عبر التصالذي نود تحويله  القيمة الكبرى للمحتوى
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