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מבנה של אובייקטים גרפיים



אובייקט וקטורי בנוי משתי תכונות :מילוי וקו מתאר ,כאשר להגדיר בנפרד את תכונות קו
המתאר והמילוי.
תכונות מילוי  -באילוסטרייטור ישנם שלושה סוגי מילוי :צבע אחיד ,מעבר צבעים (,)Gradient
מילוי תבניתי (.)Pattern
Pattern



Gradient

צבע אחיד

תכונות קו מתאר  -עובי הקו ,צבע הקו (ניתן להקנות לקו שלושה סוגי צבעים :צבע אחיד,
 ,)Gradient, Patternצורת הקו (מברשות ,עובי משתנה ,קו מקווקו) .לכל אובייקט ניתן
מספר בלתי מוגבל של קווי מתאר ,כל אחד יכול להיות עם תכונות שונות .ניתן לבצע פעולה
זו באמצעות חלון  Appearanceכפי שנראה בהמשך.

הערות אישיות:
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כלי האליפסה

Ĵ Ĵיצירת פאי מאליפסה:
גרירת הידית המופיעה בצידה הימני של האליפסה מאפשרת
ליצור פאי בהתאם לצורך כפי שניתן לראות בדוגמה.





Transform

באמצעות חלון  Transformכאשר
האליפסה מסומנת ,ניתן לבצע פעולה
זאת תוך כדי הגדרת זוית הפאי הרצויה על
ידי הגדרת שתי נקודות :נקודת הפתיחה
ונקודת הסיום.

W:

X:

H:

Y:

Ellipse Properties:

Scale Rectangle Corners
Scale Strokes & Effects
Align to Pixel Grid

לחיצה על החיצים בחלון  Transformתהפוך את הפאי כפי שניתן לראות בדוגמה:

Ĵ Ĵאחרי היפוך הפאי

Ĵ Ĵלפני היפוך הפאי
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פיזור אובייקטים

Align
Alignc Objects:



בחלק השני של חלון  Alignניתן לפזר
אובייקטים על פי בחירה .יש לבחור את
האובייקטים הרצויים וליצור מרחק שווה
בין אחת מתכונות האובייקטים :קצה ימני,
Distribute Spacing:
Align To:
קצה שמאלי ,מרכז ,קצה עליון או קצה
0 mm
המרחקים שבין הקצה
תחתון .לדוגמה ,בפיזור ימני ,כל האובייקטים יזוזו בצורה כזו שכל
הימני של כל אובייקט לזה שאחריו ,יהיו שווים .כאשר מבצעים פיזור אובייקטים במסמך,
יישארו תמיד שני האובייקטים הקיצוניים במקומם.
Distribute Objects:

Align
Alignc Objects:

Distribute Objects:

Align To:

Distribute Spacing:
0 mm

אחרי

לפני

הערות אישיות:
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קביעת מיקומה של נקודת הציר



על מנת לשנות את מיקומה של נקודת הציר של האובייקט ,יש לסמן את האובייקט
הרצוי ,לגשת לאחד מכלי השינוי הרצויים לדוגמה כלי הסיבוב ,להחזיק את מקש Alt
וללחוץ במיקום הרצוי .הנקודה בה מוקם העכבר תהווה את נקודת הציר החדשה שלנו.

Ĵ Ĵדוגמה ליצירת פרח באמצעות כלי הסיבוב תוך כדי שינוי נקודת הציר:
1.1יוצרים את האובייקט המשתכפל.
 .2מתחת לאובייקט המשתכפל יוצרים עיגול קטן ומוודאים שהם ממורכזים אחד לשני.
 .3ניגשים לכלי ה Rotate-ותוך כדי לחיצה על מקש  ALTבמקלדת מקליקים במרכז
העיגול הקטן .כעת ,בעצם מיקמנו את נקודת הציר במקום הרצוי על מנת לשכפל
את האובייקט.
 .4בחלון שנפתח יש להגדיר  360מעלות לחלק לכמות האובייקטים שרוצים לשכפל
לאחר מכן ,שימו לב ,יש ללחוץ על כפתור  Copyבחלון.
 .5כעת יש להקיש את הקיצור  Control+Dבמקלדת ובכל פעם שתקליקו על המקשים
תקבלו אובייקט נוסף ...בסיבוב!
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מילוי מסוג מעבר צבעים



על מנת ליצור מעבר צבעים יש לעשות זאת באופן הבא:
 .1ניגשים לתחתית חלון כלי העבודה או בוחרים צבע מסוג מעבר צבעים בחלון ה Swatches
וצובעים את האובייקט המסומן

 .2לאחר שהאובייקט נצבע במעבר הצבעים הרצוי ,על מנת לערוך אותו במידת הצורך,
יש לגשת לכלי מעבר הצבעים בחלון כלי העבודה.
 .3קליק וגרירה עם הכלי על גבי האובייקט יציג את פס העריכה של הכלי על גבי האובייקט
ויאפשר לקבוע את זווית המילוי הרצויה כפי שניתן לראות בדוגמה:
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מילוי תבניתי



מילוי תבניתי נוצר כתוצאה מאובייקט או קבוצת אובייקטים שחוזרת על עצמה במחזוריות
בכל שטח הצורה שנבחרה.
כל אובייקט יכול להוות מילוי תבניתי ,החל מצורות פשוטות או חופשיות ,קבוצות של
אובייקטים מאוחדים ,מלל ,תמונות שהוטמעו במסמך וקווים.
צביעת האובייקט במילוי תבניתי



הצורה הבסיסית

על מנת לצבוע את האובייקט הנבחר במילוי תבניתי ,ניתן להשתמש ב Patterns -השונים
המגיעים עם התוכנה ויש מבחר לא מבוטל.
את ה Patterns -השונים ניתן למצוא בספריות הממוקמות בחלון  Swatchesוניתן
לערוך אותם במידת הצורך.
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מילוי תבניתי



לאחר בחירה בפקודה  Make < Patternיופיע החלון הבא:

התוכנה מבהירה שכרגע נוסף לחלון  Swatchesמילוי חדש ובמצב הנוכחי
שבו אנו נמצאים למעשה בעריכת המילוי ,כל שינוי שנבצע יחול באופן אוטומטי
על המילוי עד אשר נצא ממצב העריכה.
ניתן לבחור באפשרות  Don't Show Againעל מנת שלא נקבל את ההודעה
בפעם הבאה שנבחר ליצור .Pattern
לאחר אישור החלון יופיע חלון  Pattern Optionsוהמסמך יראה במצב
העריכה יראה כך:
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מילוי תבניתי



בחלון עריכת ה Pattern-ניתן למצוא את האפשרויות הבאות:















 .1כלי ה Pattern-מאפשר לקבוע באופן ידני את המרחק בין האריחים כפי שניתן לראות
בדוגמה:

 .2מתן שם ל Pattern-החדש שנוצר
 .3בחירת אופן פיזור האריחים כפי שניתן לראות בדוגמה:

 .4כאשר בוחרים בפיזור מסוג  Brickכלשהו ניתן לקבוע את מידת ההזחה של האריחים
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מילוי תבניתי

 .5קביעת פיזור האריחים אחד ביחס לשני כפי שניתן לראות בדוגמה:

 .6בחירה באפשרות זו ,תיקבע שהאריחים יצמדו אחד לשני בהתאם לגודל האריח כפי שניתן
לראות בדוגמה:

 .7קביעת הריווח הרצוי בין האריחים
 .8קביעת מיקום האריחים מעל או מתחת לשני כפי שניתן לראות בדוגמה:

 .9קביעת כמות האריחים שתופיע בעת מסביב לאובייקט המקורי בעת עריכת המילוי
 .10בתחתית החלון ניתן לקבוע את ההגדרות הבאות לצרכי נוחות בעת עריכת המילוי:
 - Dim Copies toמידת שקיפות האריחים מסביב לאובייקט בעת עריכת המילוי
 - Show Tile Edgeניתן לקבוע אם גבולות האובייקט המקורי יראו בעת העריכה
 - Show Swatch Boundsניתן לקבוע אם יופיעו ידיות אחיזה מסביב לאובייקט בדומה
לסימון האובייקט עם כלי החץ השחור.

© כל הזכויות שמורות לאורן שמעון
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אפשרויות עריכת צבע מתקדמות



כאשר החלון נמצא במצב כפתור  ,Assignסימון אובייקט צבעוני או מספר אובייקטים בעלי
צבע שונה ,יציג את כל צבעי האובייקטים המסומנים בחלקו העליון של החלון.
שם ספריית הצבעים

ייבוא צבעי העבודה
אל החלון

צבעי האובייקט

מספר הצבעים
שירכיבו את העבודה
החדשה

קביעת אופי
הצביעה
הצבע עליו
מתבצע השינוי

איתור צבע במסמך
בחירת ספריית צבעים

ערכי הצבע שסומן

מודל צבע לעריכה
תצוגה מקדימה

האובייקט המסומן
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Illustrator

אפשרויות עריכת צבע מתקדמות



פעולות העריכה שניתן לבצע בחלון במצב  Assignהם:
החלפת/עריכת צבע  -על מנת להחליף את אחד מהצבעים שברשימה ,יש ללחוץ פעמיים
על דוגמית הצבע הרצויה בצידה הימני של רשימת הצבעים ,בעזרת חלון Color Picker
שנפתח ניתן לבחור את הצבע הרצוי ולבצע את ההחלפה (דוגמה ).
כמו כן ,ניתן להשתמש במכווני הצבע שבחלקו התחתון של החלון .לאחר השינוי ,ניתן יהיה
לראות ברשימת הצבעים את הצבע המקורי במידה השמאלי של הרשימה ולימינו את
דוגמית הצבע החדש (דוגמה ).
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Illustrator

אפשרויות עריכת צבע מתקדמות



כאשר החלון נמצא במצב כפתור  ,Editחלון מציג גלגל צבעים .חלון זה מהווה דרך נוספת
לעריכה/החלפה של צבעי האובייקט הנבחר .כאן ניתן גם לקשור בין הצבעים על מנת
שהשינוי יתבצע תוך כדי השפעה של שאר הצבעים .את הצבעים ניתן לשנות על ידי בחירת
עיגול הצבע המתאים בגלגל הצבעים וגרירתו למקום חדש.

צבעי האובייקט

צבע מתוך צבעי
האובייקט הנבחר
גלגל הצבעים
שינויי גוון ,רוויה
או בהירות

״קשירת״ הצבעים

ניתן לבצע שינויי
גוון ,רוויה
או בהירות
גם באמצעות
המכוונים

הוספה/החסרה
של צבעים
לקבוצת הצבעים
של האובייקטים
המסומנים.
על מנת להשתמש
בצבע החדש ,יש
לעבור לקטגוריית
Assign

אחרי השינוי

לפני השינוי
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Illustrator

Mesh Gradient



שלבים בצביעת אובייקט באמצעות :Gradient Mesh
ראשית ,מומלץ לדאוג שהצבעים שאנו
מעוניינים להשתמש בהם במהלך
הצביעה יופיעו בחלון הSwatches-
ויוגדרו כ.Global-
 .1מסמנים את האובייקט הרצוי ,ניגשים
לפקודה Create Gradient Mesh
בתפריט  ,Objectבחלון שנפתח
מגדירים את מספר השורות והטורים
עבור הרשת הרצויה וכיצד יראה
המילוי כאשר נאשר את החלון ,תחת
האפשרות :Appearance
 ,Flat, To Center, To Edgeאנו נבחר באפשרות .Flat
 .2כעת מומלץ לסמן את נקודת המפגש הרצויה של קווי הרשת באמצעות
כלי הלאסו או החץ לבן ,לגשת לחלון  ,Swatchesלבחור את הצבע הרצוי
ונקודת המפגש שרצינו תשנה את צבעה בהתאם ,כפי שניתן לראות בדוגמה:

לאחר הפעלת הפקודה



סימון נקודות וצביעתן

על מנת לערוך את רשת במידת הצורך ,ניתן באמצעות החץ הלבן להזיז נקודת
מפגש של הרשת על מנת להשפיע על אופן פיזור הצבע.
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Illustrator

פעולות לעריכת קו



תוכנת אילוסטרייטור מאפשרת לבצע
מגוון פעולות עבור מסלולים כגון :חיבור
מסלולים ,פיצול מסלולים ,הוספת/
הפחתת נקודות במסלול ,הרחבת
מסלול ועוד.
חיבור מסלולים פתוחים  -באמצעות
הפקודה  Joinוסימון המסלולים
הרצויים ניתן לחבר שני מסלולים לכדי
מסלול אחד .בכל פעם שנפעיל את
הפקודה יתחבר קצה אחד של המסלול,
במידה ומעוניינים לחבר שתי קצוות ,יש
להפעיל את הפקודה פעמיים .קיצור
מקלדת מאוד שימושי עבור פקודה זו
הואControl + J :

Object
Transform
Arrange
Group
Ungroup
Lock
Unlock All
Hide
Show All
Expand...
Expand Appearance
Rasterize...
Create Gradient Mesh...
Create Object Mosaic...
Flatten Transparency...
Slice
Create Trim Marks
Join
Average...
Outline Stroke
Oﬀset Path...
Simplify...
Add Anchor Points
Remove Anchor Points
Divide Objects Below
Split Into Grid...
Clean Up...

Ĵ Ĵמסלולים נפרדים

Path
Shape
Pattern
Blend
Envelope Distort
Perspective
Live Paint
Image Trace
Text Wrap
Clipping Mask
Compound Path
Artboards
Graph

Ĵ Ĵלאחר הפעלת הפקודה Join

בגרסת אילוסטרייטור  2015התווסף כלי חיבור המסלולים .Join Tool -
על מנת לחבר שני קצוות של המסלולים הרצויים ,מסמנים את המסלולים ,ניגשים
לכלי חיבור המסלולים וגוררים את הכלי על פני שני הקצוות הרצויים .המסלולים
יחוברו להם יחדיו באופן מושלם!
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Illustrator

פעולות לעריכת קו



המרת קו לצורה  -מדובר באחת הפקודות השימושיות ביותר משום שניתן לבצע
פקודות מסוימות בתוכנה רק על גבי צורות.
על מנת לבצע פקודה זו ,יש לגשת לתפריט Object > Path < Outline Stroke
Ĵ Ĵמגן דוד שנוצר משני מסלולים
באמצעות משולש



Ĵ Ĵלאחר הפעלת הפקודה

Outline Stroke

הרחבה/צמצום צורה  -פקודה זו מאפשרת ליצור צורה חדשה מורחבת או
מצומצמת באופן מקביל לצורה המקורית.
על מנת לבצע פקודה זו ,יש לגשת לתפריט Object > Path < Offset Path
עם הפעלת פקודה זו ,יוצג חלון המאפשר לקבוע האם מדובר בהרחבה או בצמצום
הצורה המקורית .ערך חיובי יגרום להרחבת הצורה וערך שלילי יגרום לצמצומה של
הצורה המקורית.
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Illustrator

כלי ליצירת קו בעובי משתנה Width Tool -



כלי ה Width-מאפשר לגשת לקו הרצוי ולעבות אותו בנקודה הרצויה על גבי הקו.
Ĵ Ĵלפני

Ĵ Ĵלאחר עיבוי הקו באמצעות הכלי

החזקת מקש  Shiftתוך כדי
הפעולה עם כלי ה,Width-
תאפשר לנו לעבות או להצר את
הקו בהתאמה פרופורציונלית:

החזקת מקש  Altתוך כדי
הפעולה עם כלי ה,Width-
תאפשר לנו לעבות את הקו רק
בכיוון אחד:

הערות אישיות:
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123

Illustrator

חלון שילובי הצורות





9.9פקודה זו מסירה את המילוי של הצורות ומפצלת מסלולים ,פתוחים או סגורים למסלולים
פתוחים בהתאם לנקודות החפיפה בניהן.
על מנת להפריד בין הצורות החדשות שנוצרו ניתן להשתמש בכלי החץ הלבן ,או לחלופין
להפעיל את הפקודה .Ungroup
הפעלת הפקודה והזזה
של המסלולים הפתוחים
החדשים שנוצרו

1010פעולה זו מחסירה את שטחן של כל הצורות התחתונות משטחה של הצורה העליונה ביותר.
לאחר הפעלת הפקודה
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Illustrator

כלי המחק

דרך נוספת ליצירת צורות חדשות היא באמצעות חיתוכי
צורות בעזרת כלי המחק וכלי הסכין.
•כלי המחק  -מאפשר למחוק או לפצל חלק מצורה
גרפית .על מנת לעבוד עם הכלי יש לסמן את הצורה
הרצויה ולגרור באמצעות הכלי על שטחה של הצורה.
לאחר עזיבת העכבר ייווצר חלל בשטח שעליו עבר העכבר.

במידה ולא סומנה צורה מסוימת ,ישפיע כלי המחק על כל הצורות שמוקמו תחתיו.
לחיצה כפולה על דמות כלי המחק תאפשר לקבוע את תכונות כלי המחק באמצעות חלון העריכה,
התכונות שניתן להגדיר הן :גודל המחק ,מידת המעוגלות וזווית ההטיה המחק.
עבור כל אחת מתכונות אלו ,ניתן לקבוע האם מדובר בערך קבוע  ,Fixed -משתנה באופן אקראי לאורך
מסלול המחיקה  ,Random -ובמקרה של שימוש בוואקום ,משתנה בהתאם לעוצמת הלחיצה של העט
בעת השימוש וכמו כן ,את רמת השינוי של כל אחד מהם.
במידה ורוצים לבצע חיתוך בקו ישר ,יש להחזיק את מקש  Shiftבזמן הגרירה של העכבר.
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Illustrator

יצירת צורות מצביעה מתקדמת

 - Live Paint Bucket Toolכאמור ,לאחר שהפעלנו את הפקודה  Live Paintעל הצורות
הרצויות ,יש לגשת לאחד משני הכלים על פי נוחות אישית של המשתמש.
בחירה בכלי דלי מביאה עמה שלוש קוביות צבע שניתן לדפדף בניהן באמצעות החץ הימני
או השמאלי במקלדת ,סדר הצבעים שיוצגו בקוביות הצבע הוא סדר הצבעים המופיע
בחלון  .Swatchesכאשר רוצים לצבוע את השטח הרצוי ,יש לעמוד מעליו עם כלי הדלי
ולהקליק עם העכבר.

 - Live Paint Selection Toolאפשרות נוספת לצבוע שטח באמצעות  Live Paintהיא
לגשת לכלי הסימון של הפקודה ,להקליק על השטח הרצוי ולצבוע את השטח באמצעות
בחירת צבע בחלון  .Swatchesניתן לסמן בעזרתו מספר שטחים במקביל באמצעות
החזקת מקש  Shiftבמקלדת .מלבד פעולת הצביעה ניתן גם לשנות את תכונותיהם
(מילוי וקו) ,וכמו כן ,להפוך אותם לצורות עצמאיות באמצעות הפקודות  CopyוPaste -

© כל הזכויות שמורות לאורן שמעון
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Illustrator

יצירת צורות מצביעה מתקדמת



כלי  Live Paintנותן פתרונות גם עבור ציורים שנעשו ביד חופשית ובהם נוצרו צורות
שאינן סגורות עד תום.
הפעלת הפקודה  Gap Optionsשבתפריט  ,Object > Live Paintתציג חלון אשר
באמצעותו ניתן להגדיר כיצד יתייחס הכלי לצורות שאינן סגורות עד תום.
באמצעות התפריט שבחלון ,ניתן לבחור בין שלוש אפשרויותSmall, Medium, Large :
להגדרת גודלו של המרווח אליו תתייחס התוכנה כסגור.

לאחר הגדרת מרווח
 ,Largeניתן למלא
את הצורה במצב זה.

האזור הבעייתי,
הצורה אינה סגורה
עד הסוף
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Illustrator

שילובי צורות עם כלי שיפור הצורות

בעזרת כלי שיפור הצורות ניתן גם לבצע איחוד או חיתוך של צורות.
Ĵ Ĵלהלן השלבים על מנת לבצע את הפעולה ,נמחיש זאת באמצעות ציור של בית:
 .1בעזרת  Shaper Toolמציירים מלבן באופן חופשי ,ברגע שנשחרר את הסמן
הכלי יצור מלבן מושלם:
Ĵ Ĵהתוצאה שהתקבלה לאחר
עזיבת הסמן

Ĵ Ĵציור הצורה באמצעות
Shaper Tool

 .2על מנת ליצור גג לבית  -מציירים משולש בעזרת  ,Shaper Toolברגע שנעזוב את
סמן נקבל משולש שווה שוקיים ,מגדילים את המשולש כפי שניתן לראות בדוגמה:

Ĵ Ĵהתוצאה שהתקבלה לאחר
עזיבת הסמן

Ĵ Ĵציור הצורה באמצעות
Shaper Tool

142
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Illustrator

הגדרת אובייקט מרובה מילוי וקווים



על מנת להוסיף מילוי נוסף לאובייקט יש לסמן את האובייקט הרצוי לגשת לכפתור
בתחתית חלון Appearance - Add New Fill

הוספת מילוי נוסף מסוג  Patternגרמה לכך שהאובייקט
מכיל כרגע שני סוגי מילוי :מילוי אחיד ומילוי Pattern
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Illustrator

מעטפות



מעטפת מסוג :Make With Mesh
במעטפת מסוג זה ניתן להגדיר את הרשת הרצויה (מספר השורות והטורים) ,לאחר
מכן תוצמד לאובייקט שסומן הרשת שהוגדרה.
בשלב זה ,באמצעות החץ הלבן ניתן יהיה להזיז כל אחד מהריבועים מהם מורכבת
הרשת או את מפגשי הקווים ,ועל ידי כך לעוות את האובייקט בצורה חופשית.

לאחר ביצוע העיוות
באמצעות החץ הלבן

164

האובייקט עם רשת
המעטפת החלה עליו
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Illustrator

מעטפות



מעטפת מסוג :Make With Top Object
במעטפת מסוג זה ניתן להשתמש באובייקט הממוקם מעל האובייקט שמתחתיו
כמעטפת .יש לסמן את שני האובייקטים ולבחור בפקודה .Make With Top Object
האובייקט התחתון יתעוות בהתאם לצורתו של האובייקט העליון .כמו כן ,לאחר ביצוע
העיוות ניתן יהיה להמשיך ולערוך את המעטפת בדומה לעריכת המעטפות הקודמות
שראינו קודם לכן באמצעות החץ הלבן.

האובייקטים המסומנים

לאחר ביצוע העיוות

הערות אישיות:
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Illustrator

עבודה עם פרספקטיבה



רשת פרספקטיבה עם ציר אחד



רשת פרספקטיבה עם שני צירים



רשת פרספקטיבה עם שלושה צירים
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Illustrator

עבודה עם פרספקטיבה

שלבים בהוספת אובייקט לרשת הפרספקטיבה:
 .1ניגשים לכלי הפרספקטיבה בחלון הכלים ,ברגע שנעשה זאת ,תופיע רשת
הפרספקטיבה כאשר כברירת מחדל מאפשרת להצמיד אובייקט לרשת השמאלית.
על מנת לשנות זאת יש להתייחס לקובייה הקטנה שתופיע לנו בצד ימין במסמך.
בעזרת תצוגת קובייה זו ,ניתן לקבוע לאיזו רשת (ימנית ,שמאלית ,תחתונה ,עליונה),
אנו מעוניינים להצמיד את האובייקט וכמו כן ,להסיר את תצוגת רשת הפרספקטיבה
מהמסמך.

הצמדת האובייקט
לפאה הימנית

הצמדת האובייקט
לפאה השמאלית

הצמדת האובייקט
לפאה התחתונה

לחיצה על האיקס הקטן בחלק
העליון תסיר את תצוגת הרשת
מהמסמך

חשוב להקפיד לעבוד עם כלי הפרספקטיבה כאשר מעוניינים לעבוד עם קובייה זו.
 .2יוצרים את האובייקט המבוקש ובאופן אוטומטי האובייקט ייצמד לרשת הרצויה בהתאם
למה שהוגדר בפאה.
כאשר מעוניינים להצמיד מספר אובייקטים מומלץ ליצור אותם תחילה כרגיל
(ללא הצמדה לרשת) ,לבצע את הפקודה  Groupלקבוצת האובייקטים הרצויה,
לגשת לכלי Perspective Selection
ובעזרתו לגרור את קבוצת האובייקט לרשת,
כפי שניתן לראות בדוגמה:
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Illustrator

הצמדת מלל לרשת הפרספקטיבה



בדומה להצמדת אובייקט גרפי לרשת הפרספקטיבה ,ניתן להצמיד גם תיבת מלל .העובדה
שאנו מצמידים מלל לרשת עדיין מאפשרת לנו לערוך את המלל במידת הצורך.
הצמדת המלל מתבצעת בשני שלבים:
 .1יוצרים את תיבת המלל ומקלידים את המלל הרצוי.
 .2בוחרים את תיבת המלל עם כלי  Perspective Selectionומצמידים את התיבה
לרשת הפרספקטיבה.



לאחר הצמדת המלל לרשת ניתן לערוך אותו כאמור .על מנת לעשות זאת ,ניגשים לחלון
השליטה (מתחת לשורת התפריטים) ,שם ניתן למצוא שני כפתורים עם אייקון של תלתן,
לחיצה על הכפתור השמאלי תעביר את המסמך למצב עריכת מלל .על מנת לצאת ממצב
עריכת מלל יש ללחוץ על החץ המופיע בחלק העליון של המסמך מצידו השמאלי
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Illustrator

עבודה עם Clipping Mask



פקודה זו מאפשרת להסתיר חלקים מהאובייקט או מקבוצת האובייקטים באופן מהיר
ויעיל.
על מנת להשתמש בפקודה זו ,יש לסמן את האובייקט הרצוי או קבוצת האובייקטים
הרצויה ואובייקט נוסף הממוקם מעל ולהפעיל את הפקודה  -אותה ניתן למצוא
בתפריט  Objectאו באמצעות קליק ימני עם העכבר באמצעות התפריט שנפתח.
כאשר נעשה שימוש בפקודה זו ,האובייקט העליון מאבד את כל תכונות המילוי והקו
המקוריות שהוקנו לו.
ביצוע הפקודה עבור התמונה

התוצאה שהתקבלה
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Illustrator

יצירת מסיכה וקטורית

 .3כעת למעשה התוכנה עברה למצב עריכת מסיכה ומתפקדת בהתאם .כלומר,
לא ניתן לבצע
באופן רגיל את
כל הפקודות
בתוכנה והעבודה עם צבעים מתבצעת באמצעות צבע שחור שתפקידו
להסתיר ,צבע לבן שתפקידו לחשוף וגוונים של אפור המסתירים באופן חלקי

(מזכיר אפקט של שקיפות) .הלשונית של המסמך בחלק העליון תראה כך:
כעת במצב הזה יש ליצור את האובייקט שישמש כמסיכה שניתן לראות דרכה,
כלומר אובייקט שצבוע בצבע לבן .בדוגמה ,נעשה שימוש במלל בצבע לבן וכך
מתקבל האפקט שהתמונה נראית דרך האותיות בלבד.
 .4בשלב הזה ,לאחר שהוספנו מסיכה לאובייקט ,ניתן לצאת ממצב העריכה של
המסיכה באמצעות לחיצה כפולה על דוגמית האובייקט בחלון.
חשוב לעשות זאת על מנת להמשיך לעבוד בתוכנה באופן רגיל.
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Illustrator

הגדרת שקיפות מדורגת



 .3יש לעבור למצב מסיכה באמצעות לחיצה כפולה על דמות המסיכה בחלון ולצייר
מלבן עם מילוי מסוג  Linear Gradientהמכיל צבעים שחור ולבן שמכסה את כל

שטח האותיות ,ולכוון את המילוי בכיוון הרצוי באמצעות כלי הGradient -
 .4לאחר מכן ,ניתן להוריד עוד קצת שקיפות עבור המילוי באמצעות האפשרות Opacity
הממוקמת בחלק הימני העליון של חלון Transparency

התוצאה הסופית



לסיכום הדברים החשובים שיש לדעת לגבי עבודה עם מסיכות:
•במצב עריכת מסיכה ,האובייקטים האחרים במסמך לא ניתנים לשימוש.
•מסיכה עובדת בגוונים :שחור  -מסתיר ,לבן  -חושף וגוונים של אפור  -יוצרים
שקיפות הדרגתית.
•מסיכה יכולה להיות מורכבת מתמונות ,מלל ואובייקטים גרפים וקטורים ,כמו כן,
ניתן לשלב מספר אובייקטים.
•ניתן להוסיף אפקטים למסיכה.
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Illustrator

הצמדת מלל למסלול



באופן טבעי המלל נמצא בתוך תיבת מלל שצורתה מלבנית או ריבועית .תוכנת
אילוסטרייטור מאפשרת להצמיד מלל למסלול פתוח ,סגור ,ישר או עקום .או לחלופין
למקם מלל בתוך צורה גרפית שהופכת למעשה לתיבת מלל.
את תכונות המלל הבסיסיות כגון :פונט ,גודל ,משקל וכיוצא בזה ניתן לערוך במידת
הצורך גם לאחר הצמדת המלל למסלול או הכנסתו לתוך צורה גרפית .כמו כן ,צורת
המסלול ניתנת לשינוי גם לאחר הצמדת המלל שיסתדר בהתאם.

מלל
שנכתב בתוך
צורה גרפית

סגור

מלל

שמוצמד למס
ל
ו
ל

מ לל

וצמד
שה

סלול
למ

 שלבים בהצמדת מלל למסלול:
 .1יוצרים מסלול באמצעות אחד מכלי הקו השונים כגון :עיפרון
או עט .כאשר המסלול מסומן ניגשים לכלי המלל Type on
( Path Toolהכלי מופיע בשתי גרסאות עבור עברית בתוכנה
תומכת עברית ואנגלית כמובן) .ומקליקים באמצעות על גבי
המסלול.
 .2כעת ,הפך המסלול לסוג של תיבת מלל וניתן להקליד עליו.
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Illustrator

הצמדת מלל למסלול



כאשר עובדים עם מלל על גבי מסלול יש להבחין בשלושה סמנים:
 .1סמן התחלה  -המגדיר את תחילתו של מקטע המלל ,נוצר בנקודה בה בוצעה
הלחיצה.
2.2סמן הסיום  -המגדיר את קצהו של מקטע המלל ,נוצר בקצהו של המסלול כאשר
מדובר בצורה פתוחה ,או בגבו של סמן ההתחלה כאשר מדובר בצורה סגורה.
3.3סמן האמצע  -מציין את נקודת המרכז של מקטע המלל ,אשר הוגדר על ידי סמני
ההתחלה והסיום ומגדיר לאיזה צד של המסלול יוצמד בסיס המלל.

סמן כניסת המלל



סמן יציאת המלל

סמן כניסת המלל

סמן יציאת המלל

ניתן להזיז כל אחד מהסמנים לאורך המסלול באמצעות כלי החץ השחור ולקבוע את
מיקומו של המלל .גרירתו של סמן האמצע אל צידו הנגדי של המסלול ,תשנה את כיוון
ההצמדה של בסיס המלל אל המסלול.

הערות אישיות:
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Illustrator

הצמדת מלל למסלול

 להעניק אפקטים ולרווח את האותיות,ניתן לשנות את מיקומו של המלל על גבי העקומה
Type  שנמצאת בתפריטType on Path > Options במלל באמצעות הפקודה



Type
Add Fonts from Typekit...
Font
Recent Fonts
Size
Glyphs
Type Conversion
Area Type Options...
Type on a Path
Threaded Text
Fit Headline
Find Font...
Change Case
Smart Punctuation...
Create Outlines
Optical Margin Alignment
Story Direction
Apply Middle Eastern Composer

Rainbow
Skew
3D Ribbon
Stair Step
Gravity
Type on Path Options...
Update Legacy Type on a Path

Show Hidden Characters
Type Orientation
Legacy Text

)היפוך כיוון המלל (מראה

אפקט ההצמדה למסלול
בחירת מיקום המלל
ביחס למסלול
ריווח האותיות במלל
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Illustrator

מלל בתוך צורה גרפית



כאמור ,אילוסטרייטור מאפשרת לכתוב מלל בתוך
צורות גרפיות .על מנת לכתוב בתוך צורה יש לגשת
לכלי ( Area Typeבתוכנה התומכת בעברית ,הכלי
מגיע בשתי גרסאות ,אחת עבור עברית ואחת עבור
אנגלית) ,יש למקם את הסמן מעל הצורה הרצויה
ולהקליק .מרגע זה הצורה הגרפית הפכה למעשה
לתיבת מלל לכל דבר ועניין...
לאחר שעשינו זאת ,ניתן לערוך את המלל במידת
הצורך באופן חופשי כפי שאנו רגילים לעשות כאשר
מדובר בתיבת מלל.
שימו לב ,לאחר שהפכנו את הצורה לתיבת מלל,
לא ניתן להוסיף מילוי או קו מתאר .כמו כן ,לא ניתן
להחזיר את צורה לקדמותה.

מלל
חי שנכתב בתוך צורה
גרפיתקיפות בקצות במהיו את
בקצוין שיים לכל דפסהלעבדו אתם
בבי מעות בי עות .טומטים רביעיקר,
ייניתניתנת בעזרת ומפוסרים אתם
תכונותנת שתמושלבין בעוצבעות בשכבות
ביטה לשלמת בקצוין במים ובסותייצות .לו
מספוס .צרות נפשראה חדש ייצרותייצו.
הדפסה כאורה וביעיצוב עות המסמך,
הדפסה ואפקטי עוצמיות הקבצות אם
לב הזמניים בשלכם כמה .צרות היו
מספורך הניתנת כבוד העבות
כלות העבדו אדו אתם
ואינדקס
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Illustrator

הקפת מלל



הקפת מלל עשויה להיות מאוד שימושית כאשר אנו מעוניינים לשלב גרפיקה בגוף
המלל ונרצה שהמלל יקיף את האובייקט הגרפי כפי שניתן לראות בדוגמה:
ודה שלב העבדונותר בשכם לדפורה ואפקטי
אוות הטי אותנת כמה .דו לדפיסופשיים מצוע
ערים מסמך ,לכם יצו חד .ערים יות נפשכם
לעבוד במה .דה בזכות נפשכם
בכלוחון שתוכנה מצוע ישו
לעבות שק המללה מושל
התוכלות
תכונות.
הקבצירו ליטה לכלים
תכוניים
בביעיל
יים
בביעילוחדש
לשמאל ,קבצוביעיל
תכות שקיצים לנסו
חון עם כמה מה
בקצות אדונות של
דבר אתם במימיותנת
כבר יים לכם כאוטומטים
המלל ,דבר לל ,יוחדש יצוין
עיקודה ,לספר ,קבצירתייצות
הטיפו מהשתמשו לערים מוס.
עבדונות בבין לביצו .רה לשמעוצמ ימימים
ומפורים לכם תכונות הסקיפור ממשקיצרות
הדפוס .ים אתם אותיינדקס .וב הצלל ,תכות



הסקיצובין ענים כלים ליטחון אתם את הרגישו
לדפורה לביצו .טיפורים לגרפיסו לספר ,לכל
יעיצו שלב עילות אם אתם בביעיקה שיפו
מסמך ,תכות הטים מכייררכיים
רבין את ביטה ומטים יים בבין
בקצוע
ימיון עותייצוע לאוות
הדפוס.עבוד המספר
לבין עות שלמת
ביצים של יו לכם
לשל ייצוין אחריכם
מסמך ,תכונות השר
לנסו חות הצללה
וב הסקיצוין עיקה
משקיצובעיקו מימים
בזכותרצו אתם אם כבוד
בשכבודה כבות העבוד
בשכם לשלכם ולתמונו
תיינדקס .ומטלנסו חות הצללה
וב הסקיצוין עיקה משקיצובעיקו מימים
בזכותרצו אתם אם כבוד בשכלנסו חות הצללה
וב הסקיצוין עיקה רצו אתם אם כבוד בשכ

על מנת לבצע הקפת מלל ,יש למקם את
האובייקט הגרפי מעל המלל ,וכאשר האובייקט
מסומן לגשת לפקודה Text Wrap > Make

Object
Transform
Arrange
Group
Ungroup
Lock
Unlock All
Hide
Show All

באמצעות הפקודה Text Wrap Options
ניתן להגדיר את המרחק מהמלל והיפוך של
הקפת המלל.

Expand...
Expand Appearance
Rasterize...
Create Gradient Mesh...
Create Object Mosaic...
Flatten Transparency...
Slice
Create Trim Marks

Make
Release
Text Wrap Options...
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Path
Shape
Pattern
Blend
Envelope Distort
Perspective
Live Paint
Image Trace
Text Wrap
Clipping Mask
Compound Path
Artboards
Graph

Illustrator

סוגי מברשות

•מברשת זיפים ( - )Bristle Brushמאפשרת לצייר קווים במשיכות מכחול טבעיות בדומה
לסוג המברשות שניתן למצוא בפוטושופ ,אך בניגוד לפוטושופ מברשת הזיפים היא וקטורית.

•מברשת תבנית ( - )Pattern Brushמברשת זו יוצרת תבנית מהאובייקט שהוגדר כמברשת
ומציבה אותו כאריחי תבנית המוצבים לכל אורכו של הקו .מברשת תבנית יכולה לכלול
עד חמש תבניות ריצוף שונות עבור :תחילת המסלול ,קצה המסלול ,פינות פנימיות ,פינות
חיצוניות והמסלול עצמו.

הערות אישיות:
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Illustrator

Image Trace



הפעלת הפקודה פשוטה מאוד ,מסמנים את התמונה הרצויה במסמך ,ניגשים לתפריט
השליטה הממוקם מתחת לשורת התפריטים ,מקליקים על הכפתור  Image Traceוהקסם
קורה ,התמונה הופכת מבחינת תצוגה בלבד (הסבר בהמשך) בשלב הזה לווקטורית.


 .1הקלקה על החץ הקטן (מסומן בעיגול צהוב) תציג רשימה המכילה מגוון
אפשרויות להמרת התמונה לווקטורים.

 .2לחיצה על כפתור  Image Traceתהפוך את התמונה לווקטורית.

הערות אישיות:
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Illustrator

תלת ממד Extrud&Bevel -

 .4ניגשים לכפתור  Map Artעל מנת להוסיף סימבולים על הפאות השונות של האובייקט.
בתצוגת החלון שמתקבלת יש להוסיף את הסימבולים הרצויים באופן הבא :בוחרים באמצעות









המאפיין  Surfaceאת הפאה הרצויה (ניתן לדפדף באמצעות החיצים המסומנים במסגרת
בדוגמה מספר  ,2על מנת לקבוע את הפאה הרצויה) ,על האובייקט עצמו תופיע מסגרת המציינת
באיזו פאה מדובר כפי שאפשר לראות
בדוגמה מספר  .3לאחר מכן יש לבחור
את הסימבול הרצוי מתוך הרשימה
כפי שניתן לראות בדוגמה מספר ,1
הסימבול הנבחר יופיע בשטח התצוגה
של החלון (דוגמה מספר  .)4וכעת ניתן
יהיה להגדיל/להקטין או לסובב את
הסימבול לפי הצורך.
באותו אופן יש להוסיף סימבולים לשאר
הפאות ולאשר את החלון.
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תלת ממד Revolve -



בתת-תפריט של אפקט  3Dניתן למצוא מתחת לפקודה  ,Extrud&Bevelאת
הפקודה  ,Revolveהמאפשרת ליצור אובייקט תלת ממדי תוך כדי סיבוב על ציר אנכי
ב 360-מעלות.
על מנת לעשות שימוש באפקט זה ,יש ליצור חצי אובייקט מצידו הימני כפי שניתן
לראות בדוגמה ולהפעיל את הפקודה ,כל הקסם כבר יקרה לבד )-:
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מושגים בעולם הדפוס

Ĵ Ĵשיטות צבע
 - CMYKארבעת צבעי היסוד המשמשים להדפסה בצבע מלא (פרוצס) בתהליך דפוס
האופסט - C :כחול;  - Mמג'נטה ;  - Yצהוב;  - Kשחור.
בתהליך דפוס האופסט מכינים לכל צבע לוח נפרד .ההדפסה בארבעת הלוחות יחד יוצרת
מגוון צבעים רחב .צבעי הדפוס הינם שקופים ,כך שהדפסת צבע על צבע יוצרת צבע חדש
לעיתים מוסיפים גם צבע מיוחד  -זהב ,כסף שהם למעשה צבעי פנטון (פירוט על עבודה
עם צבעי פנטון בפרק העוסק בעבודה עם צבעים).
לעיתים מדפיסים פחות מארבעה צבעים ,וחוסכים כסף על לוחות ,שהרי כל צבע הוא לוח
נוסף.
 - RGBשיטת צבע המורכבת משלושה צבעי יסוד :אדום ,ירוק וכחול .בשיטה זו עובדים
מסכי מחשב ,מקרנים ומסכי טלויזיה.
העובדה שמסך המחשב אינו עובד בשיטת צבע זהה לדפוס ,יוצרת פער בין מה שנראה על
המסך לבין מה שנראה בהדפסה בפועל.

Ĵ Ĵשיטות דפוס
1.1אופסט שטוח  -שיטת הדפוס השכיחה והמקובלת .ההדפסה נעשית על ידי לוחות
אלומיניום המעבירים צבע לגלילים ומהם לנייר .הנייר נכנס כגיליון לבן ויוצא מהצד השני
כגיליון מודפס.
מכונות האופסט מוגדרות עפ"י שני פרמטרים עיקריים:
•גודל  -גיליון ,חצי גיליון ,רבע גיליון ושמינית (לטפסים בלבד).
מספר הצבעים  -מכונת צבע אחד ,שני צבעים ,ארבעה צבעים (פרוצס) ,חמישה צבעים
(פרוצס פלוס צבע חמישי מיוחד ,לדוגמה :זהב או כסף או לקה) ושמונה צבעים (הדפסה
של פרוצס מלא על שני צידי הדף בו זמנית.
2.2אופסט רוטציה  -מכונות ענק ,המדפיסות על גלילי נייר מיוחדים במקום על גיליונות
בודדים .ההדפסה מהירה מאד (עד  30,000גיליונות בשעה) והגיליון יוצא מהמכונה מקופל
לעמודים (קונטרס) מה שחוסך זמן בתהליך הכריכה .היתרון  -מהירות וחסכון בזמן.
מתאים לכמויות גדולות כגון :הדפסת עיתונים ,חוברות בכמויות של מעל  50,000וכד').
החיסרון  -איכות הדפסה ירודה בהשוואה להדפסה שטוחה.
3.3דפוס דיגיטלי  -הדפסה שנעשית ישירות מהמחשב למדפסת בדומה למדפסת ביתית.
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מושגים בעולם הדפוס

במכונות דפוס דיגיטלי ניתן להדפיס בצבע על דפים בודדים עד לגודל של כ 44x33-ס"מ,
בעובי נייר עד  300גרם ,ניתן להדפיס מצד אחד או משני צידי הדף .כמו כן ניתן להדפיס
על שקפים ומדבקות.
הדפסה דיגיטלית מתאימה להדפסות בכמויות קטנות (עד  100עותקים) או לעבודות
הדורשות מוצר מיידי .איכותן נופלת במקצת מהאופסט.
ניתן למצוא מכונות דיגיטליות להדפסה על גלילים (פלוטר) המאפשרות הדפסה מרוחב
של מטר ועד לרוחב של  10מטר ובאורך בלתי מוגבל .מכונות אלו מדפיסות על מגוון סוגי
חומרים כגון :שמשונית ,בדים מסוגים שונים ,מדבקות ,נייר ועוד .הדפסות אלו מתאימות
לייצור דגלים ,באנרים לאירועים ,רול אפ ,מתקני טראס ,ועוד ...והם למעשה מהווים את
הפתרון היחיד לייצור דברים מסוג זה.
 .4דפוס משי  -שיטה להדפסה על כל חומר בצבעים אטומים .ההדפסה נעשית על ידי מריחת
צבע (או לקה) בלחץ על רשת עליה מצויה הגרפיקה המודפסת .בשיטה זו מדפיסים תיקים
מבד או פלסטיק ,מוצרי פרסום שטוחים ,חולצות טריקו וכיוצא בזה.
כיום ניתן למצוא אפשרויות להדפסה דיגיטלית איכותית ,מדויקת ומהירה על מוצרים
שטוחים ובעלי נפח מכל חומר שהוא (אבן ,עץ ,זכוכית וכד') ,במקום דפוס משי.
 .5דפוס טמפון  -הדפסת בשיטת דפוס המשי על מוצרים שאינם שטוחים  -בעיקר מוצרי
פרסום וכן פאנלים למכשירים .ההדפסה מתאימה עצמה לצורת החפץ (כדור ,עט ,שעון
וכד').

Ĵ Ĵגימורים וסוגי הפקה
בגמר ההדפסה ניתן להשביח את הנראות של הנייר המודפס במגוון אפשרויות:
לקה מים  -שימושי לכיסוי כל גיליון ההדפסה בשלב ההדפסה ,במכונות שיש בהן יחידה
ללקה כזו .ניתן למצוא לקה מים בברק מט ,חצי מט ומבריק .מומלץ להוסיף לקה מים
כאשר בגיליון ישנם שטחים גדולים של צבע העשויים ללכלך את העבודה בשלב הכריכה.
לקה  UVסלקטיבית  -לקה עבה ומבריקה מאד המבליטה אלמנטים מסוימים מתוך
ההדפסה .נעשית במכונות דפוס משי.
למינציה  -כיסוי הנייר בשכבה פולימרית ,מט או מבריק המקנה לעבודה יוקרה וסגנון.
חובה לעשות למינציה בכל מקרה שיש שטחי צבע המקבלים קיפול לאחר הדפסה
(פולדרים ,כריכות לספרים וכד').
שטנצים  -כאשר מפיקים מוצר שהוא אינוי מלבני כגון :מדבקות עגולות ,תלי לדלת
וכדומה ,יש צורך לייצר סכין צורנית החותכת בנייר ומסמנת פסי קיפול (ביגים) על מנת
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סגירת קובץ לדפוס
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