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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Тема №2. Corel Draw. Створення нового документу. Робота з
інструментами Прямокутник та Еліпс.
Мета: Навчитись створювати нові документи в програмі векторної графіки
Corel Draw і використовувати такі інструменти як Прямокутник, Еліпс. На
основі вивчених інструментів виконати вправу для створення малюнку по
зразку.
Теоретичні відомості
Векторні зображення будуються з простих геометричних фігур: ліній,
еліпсів, прямокутників, багатокутників, дуг, що називаються векторами, або
графічними примітивами. Кожен графічний примітив є незалежним об’єктом,
який можна редагувати: переміщувати, масштабувати, змінювати форму,
забарвлення та ін.
Інструменти Прямоугольник (Прямокутник), Элипс (Еліпс) призначені
для побудови цих простих об’єктів. Коли вибрати якийсь з цих інструментів,
біля курсора появляється його відображення.
Щоб побудувати прямокутник, еліпс, багатокутник чи спіраль потрібно
натиснути кнопку мишки в тому місці, де має бути один з кутів (уявних)
фігури, і утримуючи кнопку мишки провести по діагоналі до місця, де має
розміщуватись інший кут. Після побудови графічного примітиву на панелі
властивостей

відображаються

віконечка

та

кнопки,

призначені

для

редагування властивостей даного об’єкта.
Хід роботи
Завдання 1
1.Створіть новий документ. На панелі атрибутів задайте формат паперу А4,
орієнтацію сторінки - альбомну, одиниці виміру - мм, крок переміщення
курсора - 2,54 мм (див. рис. 1).
Рис. 1. Панель інструментів з заданими параметрами нового документа.
2. Виберіть інструмент Прямокутник з панелі інструментів (покажчик
мишки на екрані прийме форму прямокутника). Побудуйте прямокутник:

натисніть кнопку мишки у верхньому лівому куті створюваного прямокутника
і, не відпускаючи кнопку мишки, перетягніть покажчик мишки по діагоналі до
нижнього правого кута. На панелі атрибутів можна подивитись його
координати центра, висоту, ширину. Запишіть їх у звіт.
(Якщо навести покажчик курсора на кнопку чи віконечко на панелі
атрибутів, випливе підказка з його назвою.)
3. Повторіть прийом побудови прямокутника, утримуючи при побудові
клавішу Сtrl. В результаті побудується квадрат. Побудуйте ще один
прямокутник, утримуючи при побудові клавішу Shift, тепер в точці, звідки
почали перетягувати покажчик мишки, буде центр прямокутника; цей прийом
зручний коли відомо де повинен розміщуватись центр прямокутника.
4. Модифікуйте розміри побудованого прямокутника, використовуючи
маркери рамки виділення: перетягніть мишкою маленькі чорні квадратики
навколо

прямокутника.

Змініть

місце

розміщення

прямокутника,

перетягнувши його мишкою.
5. Заокругліть вузли прямокутника. Для цього виберіть інструмент Форма
(Фігура), виділіть один з вузлів в кутах прямокутника і перетягніть його вздовж
сторони прямокутника. Щоб заокруглити тільки один кут прямокутника, треба
клацнути інструментом Прямокутник

по вузлі цього кута. Скинеться

виділення усіх вузлів, крім того на якому клацнули, і тепер перетягування
цього вузла призведе тільки до заокруглення його кута.
6. Заокругліть кути використовуючи кнопки заокруглення кутів панелі
атрибутів (рис. 2).
Рис. 2. Панель атрибутів для інструмента Прямокутник.
При відтиснутому положенні кнопки блокування роздільного заокруглення
кутів (колодка ), заокруглюється тільки кут для якого вводиться коефіцієнт
заокруглення, при натиснутому положенні цієї кнопки -заокругляться всі кути
пропорційно.
7. Вставте в документ Corel Draw ще одну сторінку за допомогою команд
меню Макет – Добавить страницу .

8. Виберіть інструмент Еліпс і побудуйте еліпс на сторінці документа.
Зверніть увагу на значення висоти, ширини, центру еліпса на панелі атрибутів
(рис. 3). Занотуйте їх у звіт.
Рис. 3. Панель атрибутів для інструмента Еліпс.
Перемістіть на вузол побудованого еліпса покажчик мишки. Для цього
виберіть інструмент Форма (Фігура). Натисніть кнопку мишки і змістіть вузол
у напрямку до центра, а потім за годинниковою стрілкою не виходячи за межі
еліпса. Еліпс перетвориться в сектор.
9. Побудуйте ще один еліпс і повторіть описану послідовність дій, але цього
разу переміщайте вузол еліпса не до його центра, а за його межами. У
результаті буде побудована дуга еліпса.
10. Перетворіть еліпс у сектор та дугу використовуючи кнопки панелі
атрибутів Сектор та Дуга на панелі атрибутів та задаючи значення градусів в
лічильниках розташованих після цих кнопок.
Завдання 2. “Малювання горнятка”
1. Створити нову сторінку у програмі Corel Draw із попередніми
параметрами із Завдання 1. Намалювати прямокутник, наприклад 55х65
мм.
2. Також створити два еліпси 55 мм довжиною і 12 мм висотою. Розмістити
їх так, як показано на рис. 4. Верхній еліпс скопіювати в буфер обміну.
3. Застосувати операцію Об’єднання на панелі властивостей (для того, щоб
отримати доступ до цих інструментів, слід виділити перший об’єкт,
утримуючи

кнопку

Shift

виділити другий (на малюнках еліпс

та

попередньо
об’єкти

прямокутник),
виділивши

всі

(можна

використовувати вказівник і

Shift, а можна застосувати виділення “прямокутною рамкою”) – рис. 4.
Рис. 4. Горнятко до і після застосування операції об’єднання
4. Для того, щоб горнятко виглядало об’ємнішим, створимо градієнтне
заповнення (заливка), і застосуємо його до основного об’єкта.
5. Вклеїти з буферу обміну еліпс і задати йому аналогічне заповнення, після
чого еліпс відзеркалити по горизонталі (однойменна кнопка на панелі
властивостей).
6. Побудувати ще один еліпс виду Сектор, який буде відігравати роль
ручки- тримача. Зробити його копію (кнопка + на цифровій клавіатурі) і
пропорційно зменшити. Ці еліпси не повинні мати заповнень.
7. Виділити їх, як в попередньому випадку і застосувати операцію
швидкого вирізання - Інструмент Обрізка на панелі властивостей.
8. Модифікувавши попереднє заповнення на власний розсуд, застосувати
до щойно створеної ручки-тримача та розмістити її якнайкраще.
9. Останнім етапом буде використанні інтерактивних інструментів тіні та
прозорості на лівому нижньому краю горнятка. Результат повинен бути
схожим з горнятком, що зображене на рис. 5.

Рис. 5. Результат виконання вправи
Питання для самоконтролю:
1.

Де використовується програма Corel Draw?

2.

З чого складається зображення у векторній графіці?

3.

Яка структура векторного зображення?

4.

Що являє собою об’єкт, сегмент у векторному зображенні?

5.

Що входить в інтерфейс програми Corel Draw?

6.

Що являє собою панель атрибутів (властивостей)?

7.

Для чого призначене поле навігатора?

8.

Що таке робоча область і робоча сторінка у програмі Corel Draw?
Яка між ними різниця?

9. Який крок переміщення можна задати для курсора в програмі Corel Draw?
10. Які прості геометричні фігури будуються за допомогою засобів панелі
інструментів?
11. Як заокруглити один з кутів прямокутника?
12. Якими способами можна перетворити еліпс у дугу чи сектор?
13. Які параметри можна встановити для багатокутника на панелі
атрибутів?

Тема №2. Corel Draw. Робота з інструментами Багатокутник,
Спіраль, Діаграмна сітка, Крива.
Мета: Навчитись створювати нові документи в програмі векторної графіки
Corel Draw і використовувати такі інструменти як Багатокутник, Спіраль,
Діаграмна сітка, Крива. Вміти створювати за допомогою цих інструментів
більш складні об’єкти векторної графіки.
Теоретичні відомості
Векторні зображення будуються з простих геометричних фігур: ліній,
еліпсів, прямокутників, багатокутників, дуг, що називаються векторами,
або графічними примітивами. Кожен графічний примітив є незалежним
об’єктом, який можна редагувати: переміщати, масштабувати, змінювати
форму, забарвлення та ін.
Інструменти Многоугольник (Багатокутник), Спираль (Спіраль),
Кривая (Довільна крива) та Кривая Безьє призначені для побудови цих
простих об’єктів. Коли вибрати якийсь з цих інструментів, біля курсора
появляється його відображення.
Щоб побудувати прямокутник, еліпс, багатокутник чи спіраль
потрібно натиснути кнопку мишки в тому місці, де має бути один з кутів

(уявних) фігури, і утримуючи кнопку мишки провести по діагоналі до місця,
де має розміщуватись інший кут. Після побудови графічного примітиву на
панелі властивостей відображаються віконечка та кнопки, призначені для
редагування властивостей даного об’єкта.
Хід роботи
Завдання №1
1.Створіть новий документ. На панелі атрибутів задайте формат паперу А4,
орієнтацію сторінки - альбомну, одиниці виміру - мм, крок переміщення
курсора - 2,54 мм (див. рис. 2).

Рис. 2. Панель інструментів з заданими параметрами нового документа.
2. Виберіть інструмент Прямоугольник (Rectangle) з панелі інструментів
(покажчик мишки на екрані прийме форму прямокутника). Побудуйте
прямокутник: натисніть кнопку мишки у верхньому лівому куті
створюваного прямокутника і, не відпускаючи кнопку мишки, перетягніть
покажчик мишки по діагоналі до нижнього правого кута. На панелі
атрибутів можна подивитись його координати центра, висоту, ширину.
Запишіть їх у звіт.
!!! (Якщо навести покажчик курсора на кнопку чи віконечко на панелі
атрибутів, випливе підказка з його назвою.)
3. Повторіть прийом побудови прямокутника, утримуючи при побудові
клавішу Сtrl. В результаті побудується квадрат. Побудуйте ще один
прямокутник, утримуючи при побудові клавішу Shift, тепер в точці, звідки
почали перетягувати покажчик мишки, буде центр прямокутника; цей
прийом

зручний

коли

відомо

де

повинен

розміщуватись

центр

прямокутника.
4. Модифікуйте розміри побудованого прямокутника, використовуючи
маркери рамки виділення: перетягніть мишкою маленькі чорні квадратики
навколо

прямокутника.

Змініть

перетягнувши його мишкою.

місце

розміщення

прямокутника,

5. Заокругліть вузли прямокутника. Для цього виберіть інструмент Форма
(Shape Tool), виділіть один з вузлів в кутах прямокутника і перетягніть його
вздовж сторони прямокутника. Щоб заокруглити тільки один кут
прямокутника, треба клацнути інструментом Прямоугольник (Rectangle) по
вузлі цього кута. Скинеться виділення усіх вузлів, крім того на якому
клацнули, і тепер перетягування цього вузла призведе тільки до
заокруглення його кута.
6. Заокругліть кути використовуючи кнопки заокруглення кутів панелі
атрибутів Left Rectangle Corner Roundness, Right Rectangle Corner Roundness
(рис. 3).

Рис. 3. Панель атрибутів для інструмента Прямокутник.
При відтиснутому положенні кнопки блокування роздільного заокруглення
кутів (зняти дію колодки – Именить кути совмесно), заокруглюється тільки
кут для якого вводиться коефіцієнт заокруглення, при натиснутому
положенні цієї кнопки -заокругляться всі кути пропорційно.
7. Вставте в документ Corel Draw ще одну сторінку за допомогою команд
меню Макет – Вставить страницу.
8. Виберіть інструмент Еліпс і побудуйте еліпс на сторінці документа.
Зверніть увагу на значення висоти, ширини, центру еліпса на панелі
атрибутів (рис. 4). Занотуйте їх у звіт.

Рис. 4. Панель атрибутів для інструмента Еліпс.
Перемістіть на вузол побудованого еліпса покажчик мишки. Для цього
виберіть інструмент Фігура. Натисніть кнопку мишки і змістіть вузол у
напрямку до центра, а потім за годинниковою стрілкою не виходячи за межі
еліпса. Еліпс перетвориться в сектор.

9. Побудуйте ще один еліпс і повторіть описану послідовність дій, але цього
разу переміщайте вузол еліпса не до його центра, а за його межами. У
результаті буде побудована дуга еліпса.
10. Перетворіть еліпс у сектор та дугу використовуючи кнопки панелі
атрибутів Сектор та Дуга на панелі атрибутів та задаючи значення градусів
в лічильниках розташованих після цих кнопок.
Завдання 2.
11. Вставте в документ нову сторінку за допомогою контекстного меню:
клацніть правою кнопкою миші на ярличку останньої сторінки і виберіть в
контекстному меню, що відкриється команду Вставить страницу после …
Використовуючи команду контекстного меню Переименовать страницу
вже для цієї нової сторінки, задайте їй ім'я Багатокутники.
12. Виберіть інструмент Многоугольник і на панелі атрибутів в віконечку
Число углов многоугольника (Точки или стороны) встановіть число вузлів
багатокутника 10 (рис. 4).

Рис. 4. Панель властивостей для інструмента Многоугольник.
Тепер по замовчуванню будуть будуватись десятикутники. Побудуйте
багатокутник. Утримуючи клавішу Сtrl, побудуйте ще один рівносторонній
багатокутник.
13. Наведіть покажчик миші на один з вузлів багатокутника, і, утримуючи
клавішу Сtrl, перетягнути цей вузол до центру багатокутника ( вийде щось
схоже на зірку).
14. Наведіть покажчик мишки на основний вузол в одній з вершин
багатокутника і перетягнути його за годинниковою стрілкою навколо
центра. Фігура втратить осьoву симетрію, зберігши центральну.
15. Побудуйте ще один багатокутник, намагаючись щоб він був вписаний в
горизонтально витягнутий еліпс. Переміщуйте багатокутник вправо і, перед

тим як відпустити ліву кнопку мишки, натисніть праву. В результаті
появиться копія раніше побудованого багатокутника.
16. Виділіть одну копію багатокутника і перетворіть багатокутник в зірку за
допомогою кнопок переключення режимів багатокутника і зірки на панелі
атрибутів. Поміняйте кількість вузлів зірки на панелі атрибутів. Перетягніть
бігунок поля загострення кутів на панелі атрибутів і поміняйте гостроту
кутів зірки.

17. Виберіть інструмент Спираль і побудуйте різні типи спіралей: поміняйте
кількість витків спіралі за допомогою кнопки панелі атрибутів, побудуйте
спіраль, що розкручується, вибираючи кнопку (Logarithmic Spiral) і задаючи
коефіцієнт розширення спіралі бігунком в полі (Spiral Expansion Factor).
18. Побудуйте кілька діаграмних сіток інструментом Диаграмная сетка,
міняючи кількість їх рядків та стовпчиків на панелі атрибутів.
19. Вставте нову сторінку і виберіть інструмент Кривая. Побудуйте
замкнуту криву: утримуючи кнопку мишки, малюйте лінію наче олівцем;
коли домалюєте до початкової точки кривої, курсор змінить форму на
стрілочку і тоді відпустіть кнопку мишки. Якщо відпустити кнопку мишки
раніше, то крива буде незамкнута.
(Якщо в процесі побудови кривої лінія поїхала "не туди", потрібно, не
відпускаючи кнопку мишки, натиснути Shift і повернути покажчик курсора
вздовж лініі в зворотньому напрямку, щоб стерти невдалу ділянку).
Завдання для самостійної роботи:
Побудуйте такі зразки для тренування:

Питання для самоконтролю:
1. Що таке графічні примітиви (вектори)?
2. Як задати крок переміщення для курсора в програмі Corel Draw?
3. Які прості геометричні фігури будуються за допомогою засобів панелі
інструментів?
4. Як заокруглити один з кутів прямокутника? І як заокруглити усі
одночасно на однакову відстань?
5. Якими способами можна перетворити еліпс у дугу чи (або) сектор?
6. Які параметри можна встановити для багатокутника на панелі
атрибутів?
7. Як перетворити багатокутник у зірку? Які при цьому можна створити
ще зображення?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

Тема: Corel Draw. Створення блоків зв’язного тексту,
форматування тексту.
Мета: Навчитись працювати із двома видами тексту: простим та фігурним
текстом, форматувати текст у програмі векторної графіки Corel Draw.
Теоретичні відомості
В програмі Corel Draw працюють з двома видами тексту: простим та
фігурним. Фігурний текст викоритовується, коли потрібно створити
короткий надпис із застосуванням спеціальних ефектів. Для стоврення
фігурного тексту треба вибрати інструмент Текст, клацнути лівою кнопкою

мишки в будь-якому місці вікна документа і ввести потрібні символи з
клавіатури.
Простий текст застосовується для створення текстових блоків з кількох
абзаців чи стрічок. Для створення простого тексту потрібно намалювати рамку
блоку простого тексту. Для цього треба клацнути лівою кнопкою мишки і
потягнути курсор по діагоналі прямокутної області, в якій буде розміщуватись
блок простого тексту.
Хід роботи
1. Створіть нову сторінку та наберіть меню, відповідно до малюнку
поданого нижче:

3. Виберіть інструмент Текст і намалюйте ним прямокутник. Утвориться
пунктирна рамка простого тексту з маркерами навколо. Введіть перший
блок тексту у цій рамці. Натисніть на середньому нижньому маркері,
курсор прийме вигляд листочка з текстом. Намалюйте ним прямокутник
і утвориться нова рамка простого тексту зв’язана синьою стрілкою з
попередньою.
Введіть в ній наступний блок тексту.
Так створіть усі шість блоків зв’язаного
тексту.
4.

Відформатуйте текст, як на зразку,

використовуючи кнопки панелі атрибутів.
Можна форматувати текст натиснувши

кнопку на панелі атрибутів Редактивровать Текст. Текст з усіх блоків
появиться у вікні Редактивровать Текст, і тоді виділяються окремі його
частини та задаються їм відповідні параметри форматування (рис. 6).

Рис. 6. Вигляд вікна Редагування тексту
4. Для введення фігурного тексту виберіть інструмент Текст клацніть
мишкою в будь-якому місці сторінки та наберіть текст, як на зразку:
.
5. Задайте набраному тексту відповідне форматування. Виділений текст
можна копіювати та переміщати через буфер обміну, як ви це робили в
інших програмах. Зробіть копію тексту таким чином: виділіть його
інструментом Выбор (Вибір) і натисніть + на цифровій клавіатурі. Копія
створилась над оригіналом, відсуньте її в бік інструментом Вибір. Зробіть
ще кілька копій тексту.
6. Тепер розмістіть текст по певній траєкторії:

7. Для цього, виберіть інструмент Кривая і намалюйте лінію. Виділіть лінію
інструментом Выбор, натисніть і утримуйте Shift, і клацніть по одній з копій
тексту.

(Виділити

кілька

об’єктів

одночасно

можна

обвівши

їх

уявним

прямокутником інструментом Вибір; об’єкти, які повністю попадуть у межі
рамки, виділяться, а ті, що частково – не виділяться).
8. Виберіть команди меню Текст – Тескт вдоль пути. На панелі атрибутів
появились кнопки та віконечка для задання параметрів тексту, розміщеного
вздовж траєкторії. Виберіть у віконечку Вертикальное положение (варіант
- текст над лінією, у віконечку Размещение текста – текст по центру лінії,
у віконечку Розмір шрифта – 3мм (рис. 7).

Рис. 7. Вигляд панелі атрибутів при розміщенні тексту по траєкторії.
9. Тепер, подібно як у попередньому випадку, спробуйте вписати іншу
копію тексту у еліпс:

А

Рис. 8.

Б

Цього разу у віконечку Вертикальное положение виберіть варіант - текст під
лінією. Як на рисунку 8.А.
10. Вставте у текст спеціальний символ. Для цього виберіть команду меню
Текст – Вставить Символ. В правій частині екрану відкриється
приєднуване вікно Вставка символа . У його верхній частині розміщений
список шрифтів, з яких можна вибирати символи (вибраний символ є в
шрифті Webdings). Виберіть потрібний символ у вікні зі зразками і
натисніть кнопку Вставить внизу вікна Вставка символу. Символ
вставиться у місці, де був розміщений курсор, перемістіть його всередину
вписаного тексту. Як на рис.8.Б.
Питання для самоконтролю:
1. Які види тексту використовуються у програмі Corel Draw?

2. Яка особливість створення простого тексту?
3. Яка особливість створення фігурного тексту?
4. Як розмістити текст по визначеній траєкторії?
5. Яке приєднуване вікно застосовується для вставки символу і як його
викликати?
6. Який інструмент використовується для створення блоків зв’язного
тексту?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

Тема: Corel Draw. Індивідуальне завдання: Розробка макету
фірмового надруку (на пакет, ручку)
Мета: Навчитись створювати макети фірмового надруку (начерку),
використовуючи набуті знання в лабораторних 2,3,4.
Теоретичні відомості
Corel Draw застосовується для виготовлення рекламної продукції,
плакатів, листівок, календарів, візиток, шрифтових робіт,що виводяться на
плотер і т. д.
В програмі Corel Draw працюють з двома видами тексту: простим та
фігурним. Фігурний текст викоритовується, коли потрібно створити короткий
надпис із застосуванням спеціальних ефектів. Для стоврення фігурного тексту
треба вибрати інструмент текст, клацнути лівою кнопкою мишки в будь-якому
місці вікна документа і ввести потрібні символи з клавіатури.
Простий текст застосовується для створення текстових блоків з кількох
абзаців чи стрічок. Для створення простого тексту потрібно намалювати рамку
блоку простого тексту. Для цього треба клацнути лівою кнопкою мишки і
потягнути курсор по діагоналі прямокутної області, в якій буде розміщуватись
блок простого тексту.
Завдання

Використовуючи набуті знання та навики на попередніх лабораторних
№2,3,4 розробіть макет фірмового надруку (на пакет, ручку) та створіть меню
для ресторану чи кафе, використовуючи метод простого тексту і створення
блоків зв’язного тексту.
Прикладами такого надруку є надрук на кульках мережі магазинів
Сільпо, Колібріс, Фуршет; на ручках фірми Львівське, Окко, Славутич…

В ході виконання практичного завдання використайте такі команди як
– Тескт вдоль пути, Текст – Вставить Символ, Вертикальное положение
виберіть варіант - текст під лінією, Редактивровать Текст.
Розробити власний надрук, використовуючи спеціальні символи із
шрифтів Webdings, Windings : Текст – Вставить Символ. В правій частині
екрану відкриється приєднуване вікно Вставка символу .
Зміст звіту: в ході роботи показати всі команди і інструменти, які ви
застосовували для виконання індивідуального завдання, показати мету
роботи і зробити висновки. Дати відповіді на питання самоконтролю.
Питання для самоконтролю
1. В чому полягає принцип роботи інструмента Вибір (Pick)?
2. Який інструмент призначений для роботи з вузлами та сегментами
графічних об’єтків Corel Draw?
3. Які типи вузлів можуть мати графічні об’єкти Corel Draw?
4. Які операції можна виконувати з вузлами та сегментами графічних
об’єктів засобами панелі атрибутів для інструмента Форма (Shape)?
5. Який інструмент призначений для роботи з контурами графічних
об’єтків?
6. Які інструменти Ви використовували на даній лабораторній роботі?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5

Тема: Corel Draw. Створення кривої Безьє. Робота з вузлами.
Використання інструменту Фігура (Форма).
Мета: Набути навиків роботи із кривою Безьє. Навчитись працювати із
інструментом Фігура (Форма) та вузлами різних типів.
Теоретичні відомості
Геометричні фігури Corel Draw складаютьcя з сегментів. Початок і
кінець кожного сегмента називається вузлом; вузли з’єднуються прямими
та кривими лініями.
При побудові лінії інструментом Кривая Безьє кожне натискання
мишки створює вузол, який з’єднується плавною кривою з попереднім
вузлом. Якщо потягнути мишкою біля щойно створеного вузла, то
появляються направляючі точки та лінії даного вузла. Регулюючи
положення направляючих точок, можна задати кут нахилу та кривизну лінії
біля цього вузла.
Для редагування форми вже побудованих графічних об’єктів за
допомогою направляючих ліній та точок використовується інструмент
Форма (Shape). При виборі цього інструмента на панелі властивостей
появляється набір кнопок для роботи з вузлами та сегментами.
Хід роботи.
1. Створіть новий документ і виберіть інструмент Кривая Безьє.
2. Почніть побудову лінії з вузла, що передує лінійному сегменту. Натисніть
ліву кнопку мишки, не відпускаючи її, натисніть Ctrl (щоб направляюча
лінія розміщувалась строго горизонтально) і потягніть мишку вправо.
Відпустіть кнопку мишки і Сtrl, перший вузол готовий.

3. Другий вузол має розташовуватись на одній горизонтальній лінії з першим,
тому знов натисніть Ctrl і побудуйте другий вузол точно так, як перший.

4. Знову натисніть Ctrl, поставте точку під другою, і не відпускаючи кнопку
мишки витягніть напрямляючу лінію горизонтально вліво.

5. Четвертий вузол побудуйте так само, як третій. Тепер замкніть криву:
перемістіть покажчик мишки у початкову точку (біля покажчика курсора
появиться стрілочка, замість вузла), натисніть кнопку мишки, тоді, не
відпускаючи кнопку мишки, натисніть Ctrl і витягніть напрямляючи лінію
горизонтально вправо.

6. Намалюйте довільну криву інструментом Кривая. Виберіть інструмент
Форма (Фігура). На панелі атрибутів появились кнопки та вікна для роботи
з вузлами та ділянками кривої (рис. 9).

Рис. 9. Панель інструментів для інструмента Форма (Фігура).
7. Виділіть один з вузлів, клацнувши по ньому кнопкою мишки. Біля
виділеного вузла появляються направляючі лінії, рухаючи якими можна
міняти форму кривої біля цього вузла. Знищіть виділений вузол за
допомогою кнопки (-) Удалить узел на панелі атрибутів. Виділіть вузол і
додайте ще один вузол на ділянці кривої перед ним кнопкою (+) Добавить
узел . Роз'єднайте криву в виділеному вузлі кнопкою Разъединить кривую
на панелі атрибутів. У місці роз’єднання появилось два вузли, накладених
один на другий. Перетягніть один з накладених вузлів мишкою в інше місце.
8. Вузли кривої можуть бути трьох типів. Перший тип – точка зламу, що
задасться кнопкою ( ) Острый панелі атрибутів; для цього типу вузла

можна міняти форму кривої з однієї сторони вузла, форма з іншої сторони
залишиться незмінною. Тип вузла (

) Сглаженый використовується, коли

треба отримати криву з плавним згином, направляючі точки даного типу
вузла завжди залишаються на одній прямій і поворот направляючої точки з
одної сторони вузла призведе до повороту направляючої точки з іншої
сторони на тикий же кут. Вузли типу (

) Симетрический можуть

розділяти симетричні криволінійні сегменти, так як їх направляючі точки
знаходяться на одній прямій на рівній відстані від вузла. Переміщення
одної точки викликає центрально-симетричне переміщення іншої точки.
9. Поміняйте форму ділянок кривої перетягаючи їх покажчиком мишки.
Перетворіть криволінійну ділянку в прямолінійну, виділивши вузол перед
даною ділянкою кривої, та натиснувши кнопку панелі атрибутів
Перетворити в пряму. Так само перетворіть прямолінійну ділянку в
криволінійну кнопкою Перетворити в криву.
10. Виділіть один вузол у місці роз'єднання кривої, натисніть Shift і виділіть
другий, тепер їх можна об'єднати в один за допомогою кнопки панелі
атрибутів Соединить два узла. Кнопка панелі атрибутів Изменить
направление кривой міняє порядок слідування вузлів кривої від останнього
до першого.
11. Знову роз’єднайте криву в якомусь вузлі і відтягніть в сторону один з
роз’єднаних вузлів. Роз’єднані частини кривої вважаються одним об’єктом.
Виділіть один з вузлів роз’єднаної кривої і натисніть кнопку панелі
атрибутів Извлечь фрагмент, частина з виділеним вузлом стане окремим
об’єктом.
12. Щоб знову сполучити роз’єднані частини кривої, їх треба зробити одним
об’єктом. Для цього виділіть обидві частини кривої інструментом Выбор
та виконайте команду меню Упорядочить – Обьединить. Тепер виділіть
крайні роз’єднані вузли двох частин кривої і сполучіть їх прямолінійним
відрізком, вибравши кнопку панелі атрибутів Соединить кривую.
13. Змініть відстань по горизонталі та вертикалі між кількома вузлами кривої,
виділивши ці вузли інструментом Форма (Фігура) і натиснувши кнопку

панелі атрибутів Розтягнути чи масштабувати вузли. Появляться маркери
виділення у вигляді чорних прямокутників, перетягання яких буде
збільшувати чи зменшувати відстань між вузлами.

14. Тепер виділіть кілька вузлів і виберіть кнопку Повернути чи наклонити
вузли появились маркери виділення якими можна повернути виділені вузли
на певний кут чи змістити їх.

15. Знов виділіть кілька вузлів і натисніть кнопку Выровнять . Появиться
діалогове вікно, в якому можна задати вирівнювання вузлів по горизонталі
чи по вертикалі.
16. Переважно при одночасному переміщенні кількох вузлів, вони всі
переміщаються на однакову відстань. Коли включити режим ( ) Гибкий
режим на панелі атрибутів, то відстані на які будугь зсуватися виділені
вузли

кривої при переміщенні одного з

них,

будуть обернено

пропорційними віддаленню від переміщуваного вузла. Це можна
подивитись на прикладі побудови спіральної пружини:

17. Намалюйте спіраль з восьми витків і виділіть всі її вузли за допомогою
кнопки Выделить все узлы на панелі атрибутів інструмента Форма
(Фігура);
18. Натисніть на кнопку Гибкий режим на панелі атрибутів інструмента
Фігура, перетягніть останній вузол зовнішнього витка вверх.

8. Щоб змінити тип лінії (контура), яку ви малюєте виберіть на панелі
інструментів інструмент Абрис, відкриється меню групи цього інструмента
(рис. 10).

Рис. 10. Меню групи інструмента Перо Абриса.
Тут можна задати потрібну товщину лінії контуру, а в вікнах Колір(
) та Ширина та тип (

) - стиль лінії, типи кутів зламу лінії, наконечники

лінії, форму пера яким буде малюватись лінія, вибрати її колір.
Питання для самоконтролю:
1. Які типи ліній можна побудувати в програмі Corel Draw?
2. В чому полягає принцип роботи інструмента Кривая Безьє?
3. Який інструмент призначений для роботи з вузлами та сегментами
графічних об’єтків Corel Draw?
4. Які типи вузлів можуть мати графічні об’єкти Corel Draw?
5. Які операції можна виконувати з вузлами та сегментами графічних
об’єктів засобами панелі атрибутів для інструмента Форма (Фігура)?
6. Для чого призначений Гибкий режим при роботі з вузлами?
7. Який інструмент призначений для роботи з контурами графічних
об’єтків?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

Тема: Corel Draw. Побудова зображення по зразку.
Використання групи інструментів Абрис.
Мета: Навчитись створювати різного роду фігури, удосконалити навики
роботи із інструментом Форма та вміти використовувати групу інструментів
Абрис.
Хід роботи

1. Використовуючи знання набуті при виконанні попередній лабораторних
робіт для закріплення пройденого матеріалу побудуйте зображення, як на
зразку.

2. Побудуйте квадрат з заокругленими кутами (параметр заокруглення 60).
Використовуючи кнопку панелі атрибутів Переобразовать в кривыеь

(

), перетворіть квадрат в криві.
3. Виберіть інструмент Форма (Фігура) і виділіть ним всі вузли нової
кривої, розтягнувши навколо неї прямокутну рамку виділення.
4. Виберіть команду меню Упорядочить – Разединить (крива розділиться
на вісім cамостійних об’єктів).
5. Інструментом Выбор виділіть чотири прямолінійні відрізки і клацніть
правою кнопкою мишки на перекресленому зразку кольору на екранній
панелі кольорів ( ), колір контура відрізків перестане відображатись на
екрані.
6. Утримуючи клавішу Shift інструментом Выбор виділіть чотири
дугоподібні відрізки.
7. Вибравши кнопку меню групи інструмента Абрис (

), викличте вікно

Перо Абрису (рис. 11) і в ньому призначте дугоподібним об’єктам
наконечник у вигляді літачка.
8. Використовуючи певний інструмент за власним бажанням, створіть
геометричну фігуру і проробіть з нею все те саме, що у пунктах 1-7.
Призначте дугоподібним об’єктам будь-який наконечних із існуючих.
9. Відобразіть створені об’єкти у звіті, оформіть звіт, зробіть висновки по
виконанню даної лабораторної роботи.

Рис. 11. Вигляд вікна Перо Абрису.
Питання для самоконтролю:
1. В чому полягає принцип роботи інструмента Кривая Безьє?
2. Який інструмент призначений для роботи з вузлами та сегментами
графічних об’єтків Corel Draw?
3. Які типи вузлів можуть мати графічні об’єкти Corel Draw?
4. Які операції можна виконувати з вузлами та сегментами графічних об’єктів
засобами панелі атрибутів для інструмента Форма (Фігура)?
5. Для чого призначений Гибкий режим при роботі з вузлами?
6. Який інструмент призначений для роботи з контурами графічних об’єтків?
7. Як перетворити геометричну фігуру у криві?Який інструмент при цьому
використовується?
8. Які параметри контуру можна задати у діалогових вікнах Тип лінії та панель
Колір лінії ?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7

Тема: Corel Draw. Робота із інструментом Художнє
оформлення.
Мета: Навчитись малювати готовими узорами та фігурами, які записані в
наборі заготовок програми. Створювати нові, власні заготовки для
малювання і оформлення зображень.

Теоретичні відомості
Інструмент програми Corel Draw Художнє оформлення дає можливість
малювати готовими узорами та фігурами, які записані в наборі заготовок
програми. Вибравши кнопку Художнє оформлення на панелі інструментів, на
панелі властивостей можна задати тип інструменту для малювання: Заготовка,
Кисть, Распылитель, Калиграфическое перо, С нажимом. Для кожного з цих
типів інструментів можна вибрати вид заготовки для малювання із списку на
панелі властивостей та задати додаткові параметри малювання.
Також користувач може створити свої власні зразки узорів та фігур та
доповнити ними стандартний набір заготовок інструменту Живопись.
Хід роботи.
1. Виберіть інструмент Художнє оформлення і задайте тип інструменту, яким
ви хочете малювати на панелі властивостей Кисть (рис. 12).

Рис. 12. Панель атрибутів для інструмента Кисть з набору Художнє
оформлення.
2. В списку штрихів пензля на панелі атрибутів виберіть один з типів
заготовок,

для

малювання.

В

пункті

панелі

атрибутів

Толщина

инструментов для живописи можна задати ширину пензлика. Попробуйте
помалювати, використовуючи різні типи заготовок для пензлика та для
інших інструментів: Заготовка, Кисть, Распылитель, Калиграфическое
перо, С нажимом. Наприклад, результат використання інструменту
Распылитель може бути таким:

3. Створимо власний тип заготовки для малювання. Намалюйте змію:

Спочатку побудуйте замкнуту криву, що відповідає абрису голови та тіла змії,
а потім ламану лінію - зигзаг на спину, та очі і ніздрі з еліпсів.
4. Виділіть за всі елементи змії одночасно інструментом Выбор, перетягнувши
покажчик інструменту по діагоналі уявного прямокутника, що охоплює всю
змію, і згрупуйте його кнопкою на панелі атрибутів Група.
5. Виберіть інструмент Художнє оформлення, і включіть режим Кисть.
Клацніть на кнопці з зображенням дискети на панелі атрибутів, і задайте
ім'я файлу для збереження заготовки. Тепер в списку заготовок Кисти, буде
і заготовка з зображенням змії, її можна вибрати і малювати нею.
6. Щоб зробити змію згорнутою в спіраль, намалюйте спіраль з двох витків,
включіть інструмент Художнє оформлення, і виберіть в списку заготовку
змії.

7. Створіть заготовку за власним бажанням, повторивши пункти 2-5.
Збережіть результати своєї роботи і продемонструйте їх викладачеві.
8. Зробіть висновки по даній лабораторній роботі і створіть звіт засобами
текстового редактора
Питання для самоконтролю:
1. Для чого призначений інструмент Художнє оформлення?
2. Які типи інструментів на панелі властивостей можна вибрати для
інструменту Художнє оформлення ?
3. Які різновиди інструмента Художнє оформлення ) можна застосовувати?

4. Як зберегти власну заготовку для малювання у наборі заготовок
інструмента Художнє оформлення?
5. Які існують режими роботи для інструменту Художнє оформлення?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8

Тема: Corel Draw. Робота із Інструментами програми Розмір і Ніж.
Мета: Навчитись створювати об’єкти і здійснювати їх розрив в певному
місці, а також вимірювати розміри готових об’єктів використовуючи
інструменти Розмір і Ніж.
Теоретичні відомості
Інструмент Розмір дозволяє вивести розміри для побудованих
геометричних фігур, довжини об’єктів та розміри між ними. На панелі
властивостей можна вибрати типи розмірних ліній: горизонтальні,
вертикальні, нахилені, кутові розміри .
Інструмент Ніж призначений для розриву кривої в певному місці, а
також для створення ефекту роз’єднання об’єктів в певних елементах їхньої
структури.
Хід роботи
1. Використайте інструмент Розмір. Намалюйте прямокутник і виберіть
інструмент Ромір. Виберіть тип розміру на панелі інструментів:
автоматический( ), вертикальный( ), горизонтальный (
(

), диагональный (

), кутовой

) задайте стиль розміру – десятичный, точність

розміру ( кількість цифр після коми) - 2, одиниці виміру - см. В пунктах
Префикс , та Суфикс розмірної лінії можна задати надпис перед і після
розміру. Кнопкою Динамическое проставление размерных линий можна
задати прив'язку надпису розміру до величини розмірної лінії.

Натиснувши на кнопку Положение текста , можна задати розміщення
тексту відносно розмірної лінії.
Наведіть покажчик мишки на один з кутів прямокутника і коли кутовий
вузол буде синього кольору, клацніть мишкою. Потім наведіть покажчик
мишки на інший вузол і клацніть по ньому, а після цього клацніть в місці,
де має бути надпис розміру.

2. Надпис розміру можна редагувати. Виділіть його, клацнувши по ньому
інструментом Вибір. Тепер можна змінити його висоту, ширину, вибрати
тип шрифта надпису та розмір шрифта.
3. Проставте різні типи розмірів для різних фігур. Розміри можна
створювати як самостійний об'єкт не прив'язаний до певної фігури.
4. Побудуйте еліпс витягнутий у горизонтальному напрямку і перетворіть
його в криві (поступово зробимо з еліпса перлину).

5. Виділіть інструментом Форма (Фігура) верхній та нижній вузли еліпса і
змістіть їх вліво при натиснутій клавіші Ctrl.
6. Виберіть інструмент Ніж і включіть режим Автозамикання кнопкою (
) на панелі атрибутів. Помістіть покажчик ножа в лівий вузол фігури
і коли він прийме вертикальне положення, натисніть ліву кнопку мишки.
Перемістіть покажчик ножа у правий вузол і знову клацніть мишкою.
Фігура розрізалась на окремі верхню і нижню частини.
7. Виділіть інструментом Выбор верхню частину і клацніть по ній лівою
кнопкою мишки ще раз, щоб появились маркери повороту. Перемістіть
центр повороту у лівий нижній вузол об’єкта. Відкрийте приєднуване

вікно Преобразование за допомогою команд меню: Окно –Окна
настройки – Преобразование, задайте кут повороту 15о і натисніть Enter
(рис. 13).

Рис. 13. Приєднуване вікно Преобразование

Питання для самоконтролю:
1. Для чого призначений інструмент Розмір?
2. Які види розмірів для графічних об’єктів можна встановлювати у
програмі Corel Draw?
3. Як відредагувати вже встановлений розмір об’єкта?
4. Для чого призначений інструмент Ніж?
5. Які операції можна виконувати з графічними об’єктами за допомогою
приєднуваного вікна Преобразование (Transform)?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9

Тема: Corel Draw. Робота із приєднююми вікнами програми
Corel Draw. Вікно задання форми.
Мета: Навчитись працювати із приєднюючим вікном, а саме вікном задання
форми у векторному графічному редакторі Corel Draw. Вивчити усі
властивості цього вікна і їх нє практичне застосування.

Теоретичні відомості

У

векторному

графічному

редакторі

Corel

Draw

є

багато

приєднуваних вікон, які можна викликати в потрібний момент за допомогою
команди меню Окно –Окна настройкы. Одним з таких вікон є вікно
Задание формы (Формирование), яке має три вкладки: Соединение,
Исклбчение, Пересечение.
Використання кнопок вкладки Соединение дає можливість об’єднати
по контуру кілька графічних об’єктів, які накладаються один на одного.

За допомогою вкладки Исключение одним графічним об’єктом можна
відрізати частину іншого.
Використання кнопок вкладки Пересечение дає можливість отримати
новий об’єкт, який лежить на перетині кількох інших графічних об’єктів.
Хід роботи.
1.

Намалюйте прямокутник та круг так, щоб вони накладались один на
другий. Виберіть в меню команди Вікно – Выкна настройки.
Відкриється вікно з трьома ярличками Соединение, Исключение,
Пересечение.

2.

Виберіть ярлик Соединение, зніміть прапорці Исходный обьект (,
Конечный обьект. Виділіть прямокутник і натисніть на кнопку
Соединить с… і стрілочкою вказівника курсора натисніть на круг.
Прямокутник і круг об'єднаються по контуру.

3.

Намалюйте такі ж прямокутник і круг. Виберіть ярлик Исключение і
зніміть прапорці Исходный обьект , Конечный обьект. Виділіть
прямокутник і натисніть на кнопку Исключение, і тоді натисніть
стрілкою вказівника курсора на круг, щоб відрізати прямокутником
частину круга.

4.

Виберіть ярлик Пересечение і зніміть прапорці Исходный обьект,
Конечный обьект. Знов намалюйте прямокутник і круг. Виділіть
прямокутник, натисніть на кнопку Пересечь с… і натисніть на круг.
Результат роботи буде такий:

5.

Спробуйте

намалювати вечірній пейзаж.

Спочатку намалюйте

прямокутник і контур гори інструментом кривая так щоб він був
замкнутим і зробіть його Пересечение з прямокутником, поставивши
галочки в пунктах Конечный обьект, Исходный обьект вікна
Пересечиние. Непотрібну частину яка залишилась від контура виділіть
і знищіть.
8.

Так само намалюйте ще два контури гір і пересічіть їх з тим же
прямокутником.

9. Тепер намалюйте сонце і зірки. Щоб намалювати зірку, намалюйте
маленький круг, виділіть його і виберіть з панелі інструментів інструмент
Интерактивное искажение. Клацніть ним по крузі і потягніть вправо
стрілочку управління, яка появилася.

10. Тепер розмалюйте малюнок. Виділіть прямокутник (небо) і виберіть
Интерактивный инструмент заливка . Виберіть на панелі властивостей
тип заливки - Линейная градиентная заливка, для Первого указателя
заливки - фіолетовий колір, для Последнего указателя заливки - жовторожевий (рис. 14).

Рис. 14. Вигляд панелі атрибутів для інструмента Интерактивный
инструмент заливок
11. Клацніть мишкою над верхньою стороною прямокутника і протягніть
вниз до місця, де небо перетинається з горами, не відпускаючи кнопку
мишки. Щоб додати проміжний колір між фіолетовим і жовто-рожевим,
виберіть його з екранної панелі кольорів в правій частині екрану і не
відпускаючи кнопку мишки, перетягніть на пунктирну лінію градієнта, а
тоді відпустіть кнопку мишки. Гори можна замалювати аналогічно за

допомогою інструменту Интерактивный инструмент заливка. Щоб
поміняти порядок накладання об'єкта один на другий, наприклад сховати
сонце за гори, треба його виділити і вибрати послідовність команд меню
Упорядочить - Порядок – Назад.
12. Скопіюйте весь малюнок. Виділіть прямокутник-небо і виберіть
інструмент Интерактивный инструмент заливка . Поміняйте кольори
Первого указателя заливки і Последнего указателя заливки на темний
голубий і світлий голубий, так щоб пейзаж став денним.
13. Знищіть зірки і намалюйте інструментом Кривая хмари (контур хмари
має

бути замкнутий).

Виділіть

хмару і виберіть

інструмент

Интерактивная заливка сеткой. На хмарі появиться сітка з вузлами.
Тепер можна вибрати якийсь колір з панелі кольорів і, не відпускаючи
кнопку мишки, перетягнути показник курсору на вузол сітки на хмарі,
а після цього відпустити кнопку мишки. Частина хмари біля вузла
замалюється у вибраний колір. Так можна розмалювати різними
кольорами вузли сітки.

14. Виділіть сонце і перемістіть його вище на небо. Виберіть інструмент
Интерактивная тень . Клацніть показником курсора по центру сонця
і протягніть до краю контура сонця, не відпускаючи кнопку мишки. На
панелі атрибутів встановіть Оперение падающей meнu - 60, задайте
колір тіні - жовтий, Ручное Направление Тeнu– наружу (рис. 15).

Рис. 15. Вигляд панелі атрибутів для інструмента Интерактивная тень.
Питання для самоконтролю:
1. Для чого призначене приєднуване вікно Задання форми (Формирование)?
2. Як об’єднати два об’єкти, що накладаються один на одного, по контуру?

3. Як відрізати одним графічним об’єктом частину іншого?
4. Які дії з графічними об’єктами можна виконати за допомогою вкладки
Пересечиние приєднуваного вікна Задання форми (Формирование)?
5. Для чого призначений Інтерактивний інструмент заливка?
6. Які види інтерактивних заливок можна задавати графічним об’єктам?
7. Які параметри заливки встановлюються засобами панелі атрибутів для
інструмента Інтерактивний інструмент заливка?
8. Як працює інструмент Інтерактивна заливка сіткою?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 10

Тема: Corel Draw. Робота з інструментами групи
Інтерактивні.
Мета: Навчитись працювати з інструментами: Інтерактивний контур,
Інтерактивне викривлення, Інтерактивна тінь, Інтерактивна оболонка у
векторному графічному редакторі Corel Draw. На прикладі поданої вправи
навчитись використовувати інструменти групи Інтеррактивні для окремих
випадків при створенні зображення
Теоретичні відомості
В програмі Corel Draw є група інструментів призначених для
регулювання форми готових об’єктів чи груп об’єктів, додавання тіней,
перетворення двохвимірних об’єктів в тривимірні та задання інших ефектів
графічним об’єктам.
Щоб застосувати певний ефект до графічного об’єкта, потрібно
виділити його інструментом Вибір, тоді вибрати з панелі інструментів
відповідний ефект та натиснути ліву кнопку мишки на графічному об’єкті.
Біля об’єкту появиться стрілка з бігунками, якими можна регулювати
параметри цього ефекту (рис. 16.).

Рис. 16. Приклад можливості регулювання для інструмента
Интерактивное выдавливание .
Додаткові параметри для кожного з цих інструментів можна задати на
панелі атрибутів.
Хід роботи.
1. Намалюйте прямокутник і виберіть інструмент Интерактивний
контур . Задайте на панелі властивостей тип контура – Вовнутрь , Шаг
контур – 1, Cмещение в контуре – 2,54. Отримаєте прямокутник обведений
контуром.

2. Тепер намалюйте якийсь складніший об’єкт, наприклад, машину
(зовнішній контур машини). Для інструменту Интерактивный контур
задайте тип контура – Наружу , Шаг контура –3, Смещение в контур – 3.
Отримаєте ще три машини трохи більшого розміру.
3. Намалюйте прямокутник і виберіть інструмент Интерактивное
искажение, тип искажения – Вдавливание и випячивание , клацніть мишкою
по центру прямокутника і потягніть вправо. Вийде щось таке:

4.

Перетягніть

квадратик

біля

синьої

стрілки

Интерактивное искажение вліво і отримаєте квітку:

інструменту

Якщо

порухати

ромбіком

інструменту

искажения,

зміниться

розміщення центру квітки.

5. Намалюйте новий прямокутник і виберіть тип искажения

-

Искажение застежкой , на панелі властивостей можна задати Aмплітуду
искажения , Частоту искажения (кількість зубців), та типи иксажения –
Cглаженое , Cлучайное

і Mестное.

Приклад Mестного искажения

застежкой :

6. Намалюйте прямокутник і виберіть тип искажения - Искажение
закручиванием . Клацніть мишкою по центру прямокутника і потягніть
курсор по колу за, або проти годинникової стрілки. Порухайте ромбом та
кругом інструменту Искажение закручиванием
мінятись ваше зображення.

і подивіться як буде

7. Намалюйте прямокутник, замалюйте його якимсь кольором і
виберіть інструмент Интерактивная тень . Клацніть мишкою по центру
прямокутника і потягніть вправо.

Рухаючи чорним квадратиком інструменту Интерактивная тень
можна міняти напрямок падіння тіні; білий квадратик можна пересувати з
центру на середини сторін прямокутника для зміни точки з якої починається
тінь; якщо совати бігунком по синій стрілці інструменту Интерактивная
тень можна міняти насиченість тіні. На панелі властивостей можна задати
Темноту падающей тени, Оперение падающей тени (розмитість країв тіні),
Тип перспективи , Угол тени , Растяжение тени і поміняти її колір.

8. Побудуйте ще один прямокутник і виберіть на панелі інструментів
ефект Инетрактивной Огибающей . Навколо прямокутника появиться
червона

пунктирна

лінія

з

вузлами та

напрямляючими точками.

Пересуваючи мишкою ці вузли і напрямляючі точки можна міняти форму
прямокутника довільним чином.
9. Побудуйте три еліпси, по черзі виділіть їх і призначте їм жовтий,
червоний і синій кольори, натискаючи лівою кнопкою мишки на
відповідний кольорах екранної палітри кольорів. Розмістіть еліпси так, щоб
вони частково перекривали один одного.
Виділіть одночасно всі еліпси і натисніть на кнопці Объединения(
) на панелі атрибутів.

Утворився один об’єкт з прорізами в місцях перетинання еліпсів.
Колір об’єкта береться від еліпса, який був виділений останнім.
10. Виділіть цей об’єкт і натисніть на кнопці Отделить (

) на панелі

атрибутів. Еліпси знову стануть окремими об’єктами.
Вправа «Спіла груша»
У цій вправі ви намалюєте грушу, таку як на рис. 17

Рис. 17. «Спіла груша»
1. Виберіть інструмент Эллипс через З точки (Еліпс через З точки) і на
панелі властивостей встановіть для нього режим зображення Еліпс. Після
цього перемістіть вказівник миші в робочу область і намалюйте еліпс, як
поазано на рис.а.

2. Активізуйте інструмент Указатель (Вибір) і за його допомогою виділіть
еліпс.

Потім

виберіть

інструмент

Оболонка

(Интерактивной

Огибающей). Підведіть вказівник до верхнього середнього вузла та,

утримуючи натиснутою ліву кнопку миші, перемістіть його так, щоб
отримати зображення, яке б нагадувало бік груші. Також перемістіть
правий боковий середній вузол і надайте малюнку симетричності за
допомогою правого верхнього вузла. Ви маєте отримати зобра-ження, як
на рис. б.
3. Використовуючи інструмент Прямокутник, намалюйте прямокутник
(рис. в); виділення з нього не знімайте. Активізуйте інструмент Оболонка
та, утримуючи натиснутою ліву кнопку миші, перемістіть верхній і
нижній середні вузли так, щоб отримати зображення, подібне до
наведеного на рис. г.
4. Знову активізуйте інструмент Вибір)і виділіть зображення груші.
Виберіть інструмент Фонтанная заливка , у вікні, що відкриється, у
списку типів заливки клацніть Радіальні та встановіть два кольори
градієнтного перетікання: світло-коричневий та темно-коричневий.
Після цього виділіть зображення черешка груші та залийте його
градієнтом.
5. Скориставшись інструментом Вибір, двічі клацніть лівою кнопкою миші
зображення черешка, щоб навколо нього з'явилися маркери обертання.
Перемістіть їх за натиснутої лівої кнопки миші так, щоб зображення
черешка було правильно розташоване відносно намальованої груші.
6. Перемістіть зображення черешка до зображення груші. Простежте за
тим, щоб черешок було розташовано позаду груші: клацніть його правою
кнопкою миші та в контекстному меню виберіть команду Порядок ► На
уровень назад (Порядок ► На рівень назад). За допомогою інструмента
Свободная форма (Довільна форма) намалюйте груші «чубчик».
Збережіть його у файлі Вправа 1.cdr.
Питання для самоконтролю:
1. Які ефекти можна задавати графічним об’єктам засобами панелі
інструментів у програмі Corel Draw?
2. Для чого призначений інструмент Интерактивний контур?

3. Які типи викривлень можна виконати з графічними об’єктами за
допомогою інструмента Интерактивное искажение?
4. Які параметри тіні можна задати на панелі атрибутів для
інструмента Интерактивная тень ?
5. Як працює інструмент Инетрактивная Огибающая?
6. Для чого призначена кнопка Объединения?
7. Як розділити об’єднані об’єкти?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 11

Тема: Робота із інструментами програми Corel Draw:
Інтерактивне перетікання і видавлювання. Робота у
приєднюючому вікні Перетворення (Трансформація).
Мета: навчитись використовувати інструменти Інтерактивне видавлювання
для створення ілюзії трьохвимірного об’єкту, а також створювати ефекти
перетікання для окремих об’єтів. Вміти використовувати приєднане вікно
програми для перетворення зображень.
Теоретичні відомості
Ефект перетікання в програмі Corel Draw використовується для
плавного перетворення одного графічного об’єкта в інший з побудовою
заданої кількості проміжних перехідних об’єктів. Цей ефект може
застосовуватися у багатьох випадках, але всі вони починаються з побудови
двох вихідних об’єктів, які позначають початок і кінець переходу.
Сукупність об’єктів, що отримуються в результаті застосування ефекту
перетікання називаються групою перетікання. Така група складається з
трьох частин: двох управляючих об’єктів (початкового і кінцевого) і групи
проміжних об’єктів, створених в процесі застосування ефекту.
Ефект екструзії чи видавлювання дозволяє надавати плоским
двохмірним об’єктам ілюзію об’ємності, додаючи їм тертій вимір. Цей

ефект домальовує невидимі переважно бокові грані об’єктів, замінюючи
планову проекцію на перспективну з заданою точкою сходження променів.
Хід роботи
1. Намалюйте два початкові об’єкти – круг та прямокутник. Виділіть круг,
виберіть інструмент – Интерактивное перетекание , клацніть мишкою
по кругу і не відпускаючи кнопку мишки перетягніть покажчик курсора
мишки до прямокутника. Побудується поступовий перехід від круга до
прямокутника.

На панелі властивостей можна задати Количество шагов перехода між
об’єктами, Угол поворота обьєктов перехода , типи перетікання – По
прямой, По часовой стрелке, Против часовой стрелки .
2. Спробуйте намалювати нитку бісеру за допомогою інструменту
Интерактивное перетекание. Намалюйте спочатку два круги з
радіальною інтерактивною заливкою та „нитку”.

3. Побудуйте інтерактивне перетікання між двома кругами, і зразу, ще при
включеному інструменті Интерактивное перетекание , клацніть
правою кнопкою мишки по перетіканню і в контекстному меню виберіть
команду Новий путь. Чорною стрілкою, що появиться, виберіть „нитку”.
Білі квадратики в серединах першого і останнього кругів перетікання
можна пересувати вздовж нитки міняючи відстань між об’єктами
перетікання. Щоб відділити нитку від бісеру виберіть команди меню
Упорядочить – Отделить. Тепер нитку можна сховати за бісер,
виділивши її і вибравши команди Упорядочить – Порядок – Назад.

4. Намалюйте багатокутник і виберіть інструмент Интерактивное
выдавливание. Клацніть мишкою по багатокутнику, і не відпускаючи
кнопку мишки, перетягніть курсор трохи в сторону.

5. Побудований об’єкт можна розділити на частини за допомогою команд
меню Упорядочить – Отделить, і розгрупувати всі частини за
допомогою кнопки панелі інструментів Разгрупировать все. Після цього
кожну частину об’єкта можна редагувати окремо.
6. Побудуйте витягнутий по вертикалі восьмикутник і задайте йому
довільну заливку. Відкрийте приєднуване вікно Преобразование за
допомогою команд меню Окно – Окна настройки – Преобразование
(рис. 13).
7. Центр повороту восьмикутника розмістіть у нижній вузол. У лічильник
кута повороту Угл

введіть значення 20о і клацанням на кнопці

Применить к копии перетворіть восьмикутник у квітку. Виділіть усі
восьмикутники, залийте їх якимсь кольором і з’єднайте кнопкою
Объєдинения (

) на панелі атрибутів.

4. Побудуйте зображення тріснутого яйця. Побудуйте білий еліпс,
перетворіть його в криві. Інструментом Форма (Фігура) при натиснутій
клавіші Ctrl відтягніть правий вузол трохи вправо.

5. Клавішею + на цифровій клавіатурі побудуйте копію об’єкта.
Декількома послідовними клацаннями інструментом кривая Безье
обудуйте ламану лінію, що перетинає границю яйця.
6. Виділіть інструментом Выбор ламану лінію, відключіть прапорці
Целевой обьект

і Исходный обьект

на вкладці Обрезка

в

приєднуваному вікні Форма і клацніть Застосувати.
7. Виберіть інструмент Форма, виділіть при натиснутій клавіші Shift всі
вузли ламаної лінії і включіть кнопку повороту вузлів (

) на панелі

атрибутів. Маркер центра повороту розмістіть у лівому вузлі тріщини і
потягніть правий верхній маркер рамки виділення

(

) трохи вверх.

Задайте шкарлупі яйця бежеву заливку.
Вправа 1. «Робота в приєднуваних вікнах»
1. Створюємо круг (коло). Відкриємо приєднуване вікно Перетворення як
на рисунку 1. Налаштуємо відповідно показані на рисунку параметри.
Центр кола змістити як на Рис. В нижній правий кут відносно далеко від
кола. Кут повороту 5 градусів, кількість копій 71. Вибрати команду
Застосувати у приєднуваному вікні.

Рисунок 1.
2. Виділимо всі об’єкти і з’єднаємо їх кнопкою Об’єднати на панелі
влатисвотей інструменту Вибір. Рисунок 2.

Рисунок 2.
3. Малюємо

коло

і

у

вікні

Перетворення

вибираємо

наступні

параметри:кут повороту 15 градусів, кількість копій 23, кут повороту

перетягуємо відносно не далеко у нижній правий кут. як на Рис. 3. ,
застосовуємо команду об’єднати і залити відповідно вибраним
кольором.

Рисунок 3.
4. Створимо капсулу (прямокутник із заокругленими кутами) таким же
способом як і у попередніх завданнях налаштуємо відповідні у вікні
Перетворення (Рисунок 4).

Рисунок 4
5. Намалюємо круг і поставимо його відносно в центрі нашої фігури.
Об’эднаємо круг і фігуру квітки, отримаємо малюнок текстуру як на
рисунку 5.

Рисунок 5.
6. Вибрати фігуру Спіраль, можна логарифмічну. Налаштувати параметри
як на Рисунку 6. Зробити кут повороту 12, кількість копій 29, відносно
нижнього

правого

кута.

Застосувати

перетворення

до

спіралі.

Наступним кроком об’єднати і замкнути криви командами на панелі
властивостей створеного примітиву.

Рисунок 6.
7. Використаємо фігуру Складної зірки для створення наступного узору.
Кількість кутів зірки – 10.

При цьому поміняємо дещо її вигляд,

використавши інструмент Фігура і змістивши один із кутів зірки до
центру. Отримаємо як на Рисунку 7. Кут повороту 30 градусів, кількість
копій 11. Центр переміщення як і у попередніх випадках.Можна
застосувати приєднуване

вікно

Заокруглення/вм’ятина/ фаска

заокруглити кути зірки на певний радіус заокруглення.

і

РРисунок 7.
8. Виберемо фігуру Прямокутник , заокруглимо його кути і вгнемо їх до
середини. Кут повороту виберемо 15 і кількість копій – 23. Кут зміщення
відносно нижнього правого кута . Рисунок 8.

Рисунок 8.
Вправа 2. «Робота з інтерактивними інструментами»
1.

Створити об’єкт коло і продублювати його. Вибрати команду на панелі
Меню: Упорядочить – Вировнять – Вировнять по центру як на Рисунку
9.

Рисунок 9.
2. Зробити

перетікання кола в коло за допомогою Інструменту

Інтерактивне перетікання. Виконати команду : Упорядкувати –
Роз’єднати. Група перетікання. Наступним короком Розгрупувати
об’єкти і наступни - Згупувати знову.
3. Продублювати групу об’єктів, опустити дещо в низ. Вибравши їх разом

натиснути комбінацію команд: Упорядкувати – Вирівняти – Вирівняти
центри по вертикалі ( Рисунок 10).

Рисунок 10

Рисунок 11

4. Вибрати одну групу об’єктів і зробити перетікання їх до іншої за

допомогою Інструменту Інтерактивне перетікання. Кількість кроків –
10. (Рисунок 11).
5. Вибрати весь новостворений об’єкт, роз’єднюємо

його командою:

Упорядкувати – Роз’єднати. Група перетікання. Наступним кроком –

роз’єднати (розгрупувати)

і комбінувати їх за допомогою команди

Об’єднати . Використати заливку. (Рисунок 12)

Рисунок 12.
6. Використаємо один із малюнків, ставорених на попередньому уроці і

надамо йому об’єму та випуклості.
До Рисунку 7 виокнаємо набір команд: Упорядкувати – Формування –
Границя.

Рисунок 13.
7. Отримаємо контурний об’єкт, який перетягнемо всторону і надамо йому

заливки. До основного об’єкту застосуємо набір команд як на Рисунку
14:

Рисунок 14.
8. Вилучимо абрис в сторону і отримаємо як на Рисунку 15.

Рисунок 15.

Рисунок16.

9. Відцентровуємо два об’єкти (контур і абрис) за допомогою команди

Упорядкувати - Вирівняти - Вирівняти так, щоб вони накладалися один
на

оден.

Вибравши

інструментом

Вибір

створений

об’экт

скомбінований із абрису і контуру наступним – застосувати команду:
Заднє мінус переднє на панелі Властивостей .

Рисунок 17.

Рисунок 18.

10. Отримаємо нову криву, яку залиємо градієнтною заливкою, при чому ж

радіальною, в сірих тонах.
11. На наступному кроці роз’єднаємо усі криві останнього створеного

об’єкту командою Упорядкувати - Роз’єднати. Криві. Отримаємо
відповідно як на Рисунку 19.

Рисунок 19.

Рисунок 20

12. Можна змінити тип лінії абрису та оформити лінію (контур) об’экту

однією із заготовок із художнього оформлення. Створіть ще два такі
малюкниі з об’эктів, створених на попердніх уроках. Перемістіть їх на
чорний фон і продемонтствруйте результати .
Питання для самоконтролю
1. Як працює інструмент Интерактивное перетекание?
2. Які параметри для групи перетікання можна задати на панелі атрибутів
для інструмента Интерактивное перетекание?
3. Як розмістити групу перетікання по заданій траєкторії?
4. Чи можна кожен об’єкт групи перетікання зробити окремим об’єктом?
Як це зробити?
5. Як працює інструмент Интерактивное выдавливание ?
6. Для чого призначене приєднуване вікно Преобразование?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 12

Тема: Використання ліній та тексту при створенні складних
векторних об’єктів. Опрацювання зображень, створення
заготовок для зображень.
Мета: здобути навички використання інструментів і команд редактора Corel
DRAW, призначених для створення і опрацювання складних векторних
зображень, окремих заготовок для зображень.
Хід роботи
1. Запустіть CorelDRAW і створіть новий документ. Ви маєте намалювати
такий годинник, як на рис. 18. Роботу розпочинайте з побудови основи
малюнка.

Щоб

створити

зображені

на

(рис.

а)

примітиви,

скористайтесь інструментами Еліпс - Еліпс через З точки та Безье .

Рис. 18. "Чарівний годинник"

Оскільки вам до корпуса годинника потрібно приєднати його ніжки,
виберіть інструмент Указатель, утримуючи клавішу Shift виберіть корпус і
ніжки та на панелі властивостей натисніть кнопку Обьединение. Вікно

Формирование (Формування) не закривайте. Для

малювання кнопки

скористайтесь еліпсом та дугою, яку можна вибрати за допомогою елемента
Простые формы, потім на панелі властивостей натиснути кнопку
Идеальные формы. Об’єднайте еліпс с дугою.
2. Тепер малюнок можна зафарбувати. Виберіть інструмент Указатель
(Вибір), виділіть за його допомогою зображення кнопки годинника,
клацніть інструмент Заливка та виберіть пункт Заливка текстурой
(Заливка текстурою). В однойменному вікні, що відкриється, виберіть зі
списку бібліотек текстур пункт Примеры, а зі списку текстур —
Слоистый мрамор. Клацніть кнопку ОК. Зафарбуйте з використанням
мармурової текстури також і внутрішнє коло годинника (рис. в).
3. Активізуйте інструмент Указатель (Вибір), виділіть за його допомогою
зовнішнє коло і ніжки годинника. Клацніть інструмент Заливка
(Заливка) та на панелі властивостей виберіть пункт Градиентная
заливка. У вікні, що відкриється, зі списку типів виберіть Радиальная,
встановіть перемикач Монохромная і задайте кольори переходу —
чорний та білий, значення центра переходу залиште рівним 50 (рис.1).
4. Виберіть інструмент Указатель (Вибір) і виділіть за допомогою рамки
весь малюнок. Виконайте команду Упорядочить - Сгруппировать
(Впорядкувати - Згрупувати), щоб отримати єдиний об'єкт. Перетворіть
цей об'єкт на тло за допомогою команди Упорядочить - Порядок - На
задний план страницы (Впорядкувати - Порядок - На задній план
сторінки).
5. Використовуючи

інструменти

Прямоугольник

(Прямокутник)

і

Многоугольник (Багатокутник), намалюйте у вільному місці робочої
області хвилинну стрілку (для створення трикутника на панелі
властивостей введіть у поле кількості кутів значення 3. Об'єднайте
складові стрілки в єдине зображення (рис.19.а) за допомогою команди
Монтаж-Формирование (Формування). Можна використати Фигурные
стрелки.

Рис. 19.
6. Годинну стрілку можна створити на основі хвилинної. Для цього
виберіть інструмент Указатель (Вибір) і, виділивши зображення
хвилинної

стрілки,

виконайте

команди

копіювання

і

вставки.

Перемістіть отримане зображення в інше місце та зменшіть його
розміри.
7. Підведіть вказівник до годинної стрілки й двічі клацніть її зображення,
щоб отримати навколо нього маркери обертання. Розташуйте вказівник
миші на кутовому маркері обертання й, утримуючи ліву кнопку миші,
перемістіть його (тобто вказівник) так, щоб зображення стрілки було
повернуто на певний кут (рис.б).
8. Виберіть інструмент Эллипс (Еліпс) і, утримуючи натиснутою клавішу
Ctrl, намалюйте коло, після чого перемістіть його до годинної стрілки,
як показано на (рис19.б). Об'єднайте ці зображення в один об'єкт.
9. Перемістіть зображення годинної стрілки до зображення стрілки, що
показує на хвилини (рис. в). Виділіть зображення годинної стрілки та у
вікні

Формирование

(Формування)

виберіть

пункт

Исключить

(Виключити) і встановіть прапорець Исходные объекты (Вихідні
об'єкти). Перемістіть вказівник (він набув іншого вигляду) до
зображення хвилинної стрілки і клацніть лівою кнопкою миші.
10. Розфарбуйте стрілки. Щоб згадати, як це робиться, повернітья і
перечитайте пункт 4.
11. Виділіть зображення стрілок та перемістіть його в центр годинника (рис.
18). За бажанням ви можете, обертаючи стрілки, встановити на
годиннику інший час.

12. Скориставшись інструментом Текст (Текст), нанесіть на створений
малюнок цифри, що позначатимуть години. Для цього використайте
простий тест, потім перетворіть його у фігурний.
Питання для самоконтролю
1. Які види тексту можна створити у Corel Draw? Яка між ними різниця?
2. Які види об’єкту еліпсу можна побудувати у програмі Corel Draw? Чим
вони відрізнятимуться?
3.

Які можливості дає приєднуване вікно Формування?

4. Який

інструмент

необхідно

використовувати

для

створення

зображення як єдиний об’єкт?
5. Який інструмент використовується для створення із зображення
ефекту тла, тобто заднього плану?
6. Які інструменти групи Інтерактивні Вам відомі? В яких ситуаціях має
місце їх застосування?
7. Які види заливки можна задати об’єктам?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 13
Тема: Corel Draw. Опрацювання графічних примітивів при створенні
зображень
Мета: здобути навички використання інструментів і команд редактора Corel
DRAW, призначених для створення та опрацювання складних векторних
зображень. Здобути навики створення і редагування зображень, надання
ефектів для графічних примітивів.
Хід роботи
Вправа №1 . «Створення казкового метелика»

1. Для малювання голови бабочки виберіть інструмент Еліпс через З точки
(Еліпс через З точки) і на панелі властивостей клацніть кнопку Еліпс
(Еліпс). Встановіть вказівник миші в початок першої умовної осі еліпса
й, утримуючи кнопку миші натиснутою, проведіть цю вісь. Відпустіть
кнопку та розтягніть еліпс відповідно до розміру другої осі.
2. Не знімаючи виділення, перейдіть на палітру кольорів, лівою кнопкою
миші клацніть зразок сірого кольору, і голову бабки буде зафарбовано.
3. Виберіть інструмент Эллипс (Еліпс), на панелі властивостей клацніть
кнопку Эллипс (Еліпс) і намалюйте око. На панелі властивостей задайте
товщину контуру — 1,411 мм.
4. Знову перейдіть на палітру кольорів і, клацнувши лівою кнопкою миші
зразок зеленого кольору, зафарбуйте серединку ока, а потім, для
фарбування його контуру, правою кнопкою клацніть зразок чорного
кольору.
5. Вусики можна намалювати за допомогою інструмента Эллипс (Еліпс) в
режимі Дуга (Дуга). На панелі властивостей клацніть кнопку Дуги и
сектора по часовой стрелке (Дуги та сектори за годинниковою
стрілкою), в будь-якому місці робочого поля намалюйте дугу, на панелі
властивостей введіть у поля початкового та кінцевого кутів значення 170
і 270. Це буде перший вусик бабки.
6. Намалюйте другий вусик, задавши для дуги кути 130° і 215°.
7. Виділіть спочатку перший вусик, клацнувши його мишею, та
прилаштуйте до голови бабки. Потім прилаштуйте другий вусик.

8. Ще раз виберіть інструмент Еліпс с через З точки (Еліпс через З точки) і
на панелі властивостей клацніть кнопку Еліпс. Помістіть курсор у те
місце тільця бабки, де має бути початок крила, натисніть ліву кнопку
миші та проведіть вісь еліпса довжиною, ш;о відповідає довжині крила,
відпустіть кнопку миші та курсором скоригуйте ширину крила.
9. Застосовуючи ті самі прийоми, намалюйте ше три крила.
Вправа №2
Описані вище прийоми можна застосовувати не тільки до тексту, але і
до будь-яких інших об'єктів, наприклад, при малюванні іконок.

1. Спочатку за допомогою інструменту Text

пишемо той текст, якому

хочемо додати "глянцевий вигляд". Краще вибрати який-небудь шрифт
пожирніше (тут використаний шрифт Bremen Bold). Переводимо текст в
криві (Ctrl+Q).

2. Тепер почнемо додавати тексту ефект об'єму. Для цього скористаємося
інструментом Контури. Виділяємо текст і додаємо один зовнішній
контур (Эффекты - Контур > Снаружи, Шаги > 1, значення Сдвиг - на ваш
розсуд, але не дуже велике).

Повинне вийти щось подібне (для кращого відображення змініть кольори
контура та зображення. Розбиваємо групу контура на окремі криві
(Упорядкувати > Перетворити в крику або Ctrl+K).

Починаємо працювати з шарами. Залийте внутрішній контур букв бажаним
кольором. Виділіть нижню, велику фігуру і залийте її градієнтом (меню
градієнтної заливки - F11 або за допомогою Інтерактивної заливки

).

Видаляємо видиме обведення (А12).

Ці параметри градієнта є приблизними, надалі ви зможете самі регулювати
напрям і кольори заливки, використовуючи Інтерактивну заливку.

3. Додаємо об'єм буквам. Дублюємо велику фігуру і розташовуємо її під
всіма іншими. Заливаємо нижню фігуру яким-небудь темним кольором
(наприклад, темно-сірим). Злегка зміщуємо її убік щодо верхньої, щоб

букви здавалися об'ємними.
4. Букви вже нагадують об'ємні, проте виглядають трохи неприродно. Щоб
виправити це, потрібно за допомогою інструменту Фігура (F10) в

потрібних місцях "підтягти" вузли нижньої фігури до кутів верхньої.
Якщо поблизу не виявиться відповідного вузла, його можна створити в
будь-якій точці кривої подвійним клацанням миші.

5. Займемося скляним відблиском на буквах. Нам знову знадобиться
Інструмент Контур. Цього разу застосовуємо його до внутрішньої
частини букв. (Контур > Внутри, Шаги > 1, значення Сдвиг - на ваш
розсуд, але краще зовсім невелике, менше ніж в першому випадку).

6. Далі знову "розбиваємо" контур на окремі криві (Упорядкувати >
Перетворити в крику або Ctrl+K). Виділяємо внутрішню, меншу фігуру
і заливаємо її білим.

7. За допомогою інструменту Кривої Безьє малюємо довільну криву, що
перетинає текст. Про форму цієї кривої не варто піклуватися, вона
потрібна тільки як допоміжна.

8. Потім виділяємо одночасно білу фігуру у складі букв і намальовану
криву (щоб виділити декілька фігур одночасно, утримуйте Shift) і
обріжте першу, натискуючи кнопку Заднє мінус переднє

.

Зафарбуйте нижню частину.

9. Зробимо відблиск прозорим за допомогою інструменту Інтерактивна
прозорість

.

Ви маєте отримати наступний результат:
Завдання для самостійного опрацювання: Скориставшись досвідом,
отриманим під час виконання попередніх вправ намалюйте шахову
фігуру «туру» та квітку. Задайте об’єктам ефектів, кольорів та
об’ємності. Опишіть використані в ході роботи інструменти.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 14-15

Тема: Розробка макету візитної картки. Розробка макету
рекламної афіші.
Мета: Використовуючи здобуті знання

та

навики

із

попередніх

лабораторних робіт по усьому курсу Corel Draw та для закріплення
пройденого матеріалу, розробити макети візитної картки та рекламної
афіші.
Хід роботи
1. Створити новий документ в програмі Corel Draw
2. Створити макет візитної картки, використовуючи набуті навики і
вивчені

інструменти

на

попередніх

лабораторних

роботах

(Лабораторна робота №15)
3. Створити макет рекламної афіші, використовуючи набуті навики і
вивчені

інструменти

на

попередніх

лабораторних

роботах

(Лабораторна робота №16)
4. В ході роботи показати всі команди, які ви застосовували для
виконання індивідуального завдання, показати мету роботи і зробити
висновки.

5. Зберегти результати індивідуального завдання і продемонструвати
викладачу
6. Дати відповіді на контрольні питання.
7. Створити звіт за допомогою текстового редактора
Приклади візитних карток:

Приклади рекламних афіш:

Питання для самоконтролю:
1.

Які ефекти можна задавати графічним об’єктам засобами панелі

інструментів у програмі Corel Draw?
2. Для чого призначений інструмент Интерактивний контур?
3. Які типи викривлень можна виконати з графічними об’єктами за
допомогою інструмента Интерактивное искажение?
4. Які параметри тіні можна задати на панелі атрибутів для
інструмента Интерактивная тень?
5. Як працює інструмент Инетрактивная Огибающая?
6. Для чого призначена кнопка Объединения?
7. Як розділити об’єднані об’єкти?
8. Як працює інструмент Интерактивное перетекание ?
9. Які параметри для групи перетікання можна задати на панелі
атрибутів для інструмента Интерактивное перетекание?
10. Як розмістити групу об’єктів перетікання по заданій траєкторії?
11. Чи можна кожен об’єкт групи перетікання зробити окремим об’єктом?
12. Як працює інструмент Интерактивное выдавливание ?
13. Для чого призначене приєднуване вікно Преобразование ?
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ДОДАТОК 1. Інструменти програми Corel Draw.
Вибір (Pick)

Використовується для виділення обُєктів

Кривая (Freehand) Малює прямі і криві лінії як олівець

Кривая Безе
(Bezier)

Використовується для малювання кривих шляхом послідовного
нанесення вузлів, через які проходить крива Безье

Художественные
средства

Призначається для створення ліній змінної ширини, малювання
спеціально розробленими мазками пензлика і створення ефекту
розбрискування наперед підготованих малюнків

Размер

Використовується для вимірювання довжини об’єктів та розмірів
між ними

Интерактивная
соеденительная
линия
(Interactive
connector )

Призначена для автоматичного відслідковування встановлених
між об’єктами ліній зв’язку при виконанні подальших
перетворень

Многоугольник
(Polygon)

Використовується для малювання багатокутників і зірок

Спираль (Spiral)

Використовується для створення симетричних і логарифмічних
спіралей

Диаграмная
сетка (Craph
Paper)
Прямоугольник
(Rectangle)
Эллипс (Ellipse)

Текст (Text)

Форма (Фігура)

Використовується для малювання клітинок таблиці

Будує прямокутники і квадрати

Для побудови еліпсів, кругів, секторів та дуг

Використовується для вводу

Призначений для зміни форми прямих і кривих ліній

Нож (Knife)
Ластик (Erase)

Призначений для розриву кривої в певному місці
Використовується для знищення частини чи всього об’єкта

Дозволяє крутити виділений об’єкт навколо іншого чи навколо
Свободное
преобразование певної точки вікна документа
(Free Transform)
Интерактивное Призначений для створення копій об’єктів з їх одночасною
трансформацією
перетекание
(Interactive blend)
Интерактивное
искажение
(Interactive
distortion)

Використовується для створення трьох типів викривлень:
стиснення і розтягнення, зигзагоподібні, скручення

Инетартивная
оболочка
(Interagtive
Envelope)

Призначений для інтерактивної зміни форми оболонки

Интерактивное
выдавливание
(Interactive
Extrude)

Використовується для витягування об’єкта з ціллю імітації
ефекту об’єму

Интерактивная
тень (Interactive
Drop Shadow)

Використовується для імітації трьохмірного об’єкта шляхом
додавання тіні

Интерактивный
контур
(Interactive
Contour)

Призначений для побудови в інтерактивному режимі зовнішніх і
внутрішніх контурів для імітації ефекту об’єму

Пипетка
(Eyedropper)

Дозволяє копіювати кольорові атрибути заливки і контуру

Черпак
(Paintbucker)

Дозволяє переносити скопійовані інструментом Eyedropper
атрибути заливки і контура на інші об’єкти

Интерактивная
заливка
(Interactive Fill)

Дозволяє змінювати атрибути градієнтної і текстурної заливки в
інтерактивному режимі з допомогою перетягання мишкою
управляючих маркерів

Интерактивная
заливка
Створює багато точкову сітку з точок і сегментів, що дозволяють
сетчаткой
реалізувати локальні градієнтні заливки
(Interactive Mesh
Fill)

Заливка (Fill)

Містить панель інструментів для доступу до різних вікон діалогу
для застосування різних заливок

Абрис (Outline)

Містить панель, що включає різноманітні засоби для призначення
контуру атрибутів кольору та товщини

Интерактивная
прозрачность
(Interactive
Transparancy)

Дозволяє змінювати кольоровий тон заливок від вихідного
кольору до повністю прозорого і створювати градієнтні переходи
між вихідними і прозорими кольорами

Панорама (Pan)

Використовується разом з полосами прокрутки для перегляду
окремих частин ілюстрації всередині вікна документа

Масштаб (Zoom)

Дозволяє змінювати масштаб перегляду документа

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ

КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА
ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ
ЧАСТИНА ДРУГА (PHOTOSHOP)

галузь знань: 05«Cоціальні та поведінкові науки»
(шифр і назва галузі знань)
спеціальність: 051 «Економіка»
(шифр і назва спеціальності)
спеціалізація: Інформаційні технології в бізнесі
освітній ступінь:

бакалавр
(бакалавр/магістр)
форма навчання: ____________денна________________

Укладач:
,к.е.н., доцент, Стадник Ю.А.

ЛЬВІВ-2020
1

Лабораторний практикум навчальної дисципліни «Комп’ютерна графіка»
розроблений для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
спеціальності 051 «Економіка» освітнього ступеня бакалавр.

Розробник: к.е.н., доцент кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики
факультету управління фінансами та бізнесу Стадник Ю.А.

2

Лабораторний практикум, частина ІІ

3

ЗМІСТ
Програма для роботи із растровою графікою Adobe Photoshop….…72
Лабораторна робота №15. Adobe Photoshop. Виділення растрового
зображення та його частин застосовуючи різні методи для
виокремлення………………………………………………………...….……79
Лабораторна робота №16. Adobe Photoshop. Робота із кольоровими
режимами і тональностями картинок. …………………………. .….....…..87
Лабораторна робота №17. Adobe Photoshop. Створення шарів та їх
переміщення………………………………………………..………. ….. ….92
Лабораторна робота №18. Adobe Photoshop. Робота із фільтрами та
інструментами малювання. Редагування фрагментів зображення ..….…97
Лабораторна робота №19. Adobe Photoshop Робота із каналами у
зображеннях растрової графіки……………………………..……….….…. 104
Лабораторна робота №20. Adobe Photoshop. Створення колажу засобами
растрової графік…….….……....……………………………………… ..…108
Лабораторна робота №21. Adobe Photoshop. Вправи для створення
різноманітних ефектів засобами растрової графіки……………………..112
Лабораторна робота №22. Adobe Photoshop. Робота із відокремленими
фонами. Надання ефекту викривлення зображення………………… .....117
Лабораторна робота №23. Adobe Photoshop. Робота із текстом і різними
ефектами до тексту……….………………………………….. …… .…......119
Лабораторна робота №24. Adobe Photoshop. Художня ретуш фотографії.
Тонова корекція зображення……………………………….……….….….. 122
Лабораторна робота №25. Adobe Photoshop. Художня ретуш фотографії.
Робота із фоном і контурами зображення……………………………..….125
Лабораторна робота №26. Adobe Photoshop. Візаж фотографії і фільтрація
фону. Розмальовування зображення……………….…….…....128
Лабораторна робота №27. Adobe Photoshop. Відновлення сканованої
старої та чорно-білої фотографії……………………………….…..………130
Лабораторна робота №28. Художня ретуш фотографії. Робота над
усуненням дефектів шкіри, виправленням недоліків зовнішності у програмі
Adobe Рhotoshop………………………………………………….132
Список використаної літератури……………………………..………..134
Додаток 2. Інструменти програми растрової графіки Adobe Photoshop
……………………………………………………………………….………. 135

4

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 16
Тема: Adobe PhotoShop. Виділення растрового зображення та

його частин застосовуючи різні методи для виокремлення.
Мета: Навчитись виділяти об’єкти (зображення) і їх фрагменти різними
способами, а зокрема: прямокутне виділення (квадратне), виділення
овальної (круглої) області, стрічки-стовпця, виділення із допомогою
багатокутного ласо, магнітного ласо, простого ласо і чарівної палички.

Теоретичні відомості
Растрове зображення є матрицею (таблицею) маленьких точок
(пікселів), які замальовані різними кольорами. Щоб змінити в програмі
PhotoShop растрове зображення чи його частину, міняють розміри, кількість
та кольори пікселів, з яких воно складається. Для того, щоб працювати з
частиною пікселів зображення їх потрібно спочатку виділити. В програмі
PhotoShop є група інструментів призначених для виділення прямокутних,
еліптичних та іншої форми частин растрового зображення чи цілого
зображення. Ці інструменти відрізняються за принципами їх роботи і кожен
з них є простішим та ефективнішим для застосування залежно від того, що
у зображенні необхідно виділити.
Хід роботи
Виділення прямокутної області
1.

Завантажте програму PhotoShop. Відкрийте кольорове зображення
Accelerator.jpg з папки Взірці.

2.

Вибиріть інструмент Прямоугольная область. Встановіть вказівник
курсора в лівий верхній кут прямокутника з надписом Accelerator,
натисніть кнопку мишки і тягніть його в протилежний кут. Коли
прямокутник набуде потрібних розмірів, відпустіть кнопку мишки.
Навколо прямокутника появиться пунктирна рамка видалення.

5

3.

Обведіть квадратну область в лівій частині картинки, тягнучи мишку
при натиснутій клавіші Shift.

4.

Виділіть одночасно і прямокутну і квадратну області. Для цього
спочатку виділіть прямокутну область і на панелі властивостей
натисніть на кнопку Добавить к виделению.

(Якщо при виділенні прямокутника тримати натиснутою клавішу Alt,
то прямокутна рамка виділення буде витягуватися не з кута, а з
центра. Щоб виділити квадрат з центру неохідно тримати одночасно
дві клавіші Alt+Shift.)
Виділення круглої області
5.

Виберіть інструмент Эллиптическая область і виділіть круг у лівій
частині зображення.

6.

Натисніть приблизно посередині потрібної області і ведіть вказівником
до периферії. Натисніть клавішу Alt і тримайте її. Рамка виділення
стрибне так, що перша точка виявиться в центрі рамки. Поки клавіша
Alt натиснута виділення “росте” з центру, якщо її відпустити, воно
знову буде “рости” із кута.

7.

Не відпускаючи кнопку миші і клавішу Alt, натисніть на клавішу
Пробіл і тримайте її натиснутою. Переміщуйте вказівник. Ви бачите,
що тепер розмір області виділення не змінюється, а замість цього вона
переміщується по полотні.
6

8.

Якщо виділена область попала не точно на край круга, виберіть
команди меню Выделение - Преобразовать
выделение
(Трансформирование выделеной области).
Навколо

виділення

появиться

рамка,

перетягаючи прямокутники на її сторонах
ви зможете підігнати виділення точно по
контурах об’єкта. Виберіть будь-який інший інструмент на панелі
інструментів, при цьому появиться вікно з запитом чи застосувати
трансформацію, який потрібно підтвердити.
Виділення стрічки
9.

Виберіть інструмент Одна строка і виділіть стрічку висотою в один
піксель. Поперек усього зображення витягнулась пунктирна лінія.
Якщо ви натиснете на ній декілька разів інструментом Лупа, щоб
збільшити масштаб відображення, то переконаєтесь, що подвійний
пунктир виділив точно один піксель. Натискаючи на клавіші
переміщення вверх-вниз (↑, ↓), змініть Преобразование вертикальне
положення стрічки виділення.

10. Стовпець шириною в один піксель виділяється аналогічно, тільки
потрібно вибрати інструмент Один столбец .
11. Щоб зняти виділення Преобразование

виконайте команду меню

Выделить – Отменить выделение , або натисніть гарячі клавіші Ctrl+D.
Виділення області з фіксованими розмірами
12. Збільшіть масштаб перегляду зображення до 300%. Виберіть
інструмент Прямоугольная область . На панелі керування виберіть в
комірці Стиль режим Нормальный (Обычный). Виділіть область, яка
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буде зразком. В нашому випадку обведіть прямокутником надпис
Home.
13. Відкрийте Палітру Инфо і запам’ятайте числа біля позначок W і H в її
нижній правій частині. Якщо ви не пам’ятаєте, які одиниці
вимірювання у вас встановлені виконайте команду Настройки палитр
в меню палітри, що відкривається кнопкою ( ) и подивіться на комірку
Единицы измерения .
14. Виберіть на панелі властивостей режим Фиксированый размер і введіть
в поля Ширина і Высота розміри W, H попереднього виділення з
Палітру Инф.

(Щоб змінити одиниці виміру в комірках Ширина і Высота, клацніть
в них правою кнопкою мишки і виберіть потрібну одиницю виміру).
15. Тримаючи натиснутою клавішу Shift, натисніть в лівому верхньому
куті прямокутника з надписом Specs. Цей надпис виділиться, проте
виділення першої кнопки також залишиться. При натиснені цієї клавіші
кожна нова виділена область добавляється до областей виділених
раніше. Точно так виділяють усі решта кнопки.

Виділення усього зображення
16. Розкрийте вікно документа на весь екран або розтягніть його так, щоб
навколо полотна з’явилися пусті поля.
17. Виберіть інструмент Прямоугольная область. Обведіть зображення
прямокутником значно більшим, ніж полотно. Точно на межі полотна
з’явиться пунктирна рамка – зображення виділено.
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18. Виділити всю картинку можна також за допомогою команд ВыделениеВсе . Щоб відмінити виділення, натисніть на пустому полі в вікні
документа, виконайте команду меню Выделить – Отменить выделение
, або натисність гарячі клавіші Ctr+D. Команда Выделить – Вернуть
поверне останнє зняте виділення.
Виділення області з допогою багатокутного ласо
19. Відкрийте

зображення

Accelerator

інструмент Многоугольное лассо

з

папки

Samples.

Виберіть

і спробуйте виділити букву А.

Натисніть на якомусь з зовнішніх кутів букви і ведіть вказівник вздовж
її краю. За ним потягнеться тонка пряма лінія. Коли доведете лінію до
іншого кута букви, натисніть ліву кнопку миші. Ця точка траєкторії
вказівника зафіксується. Знову ведіть вказівник вздовж краю області.
Тепер тонка пряма виходить не з початкової точки, а з зафіксованої.
Знову натисніть ліву кнопку мишки, щоб закріпити кінець ще одного
відрізка.
(Щоб знищити останню фіксовану точку (припустимо, ми поставили
її не в тому місці) натисніть клавішу Del. Точка зникла і тепер з
вказівником курсору зв’язана попередня точка. Поставте нову точку в
потрібному місці.)
20. Таким чином, натискуючи в різних місцях, доведіть вказівник майже
до початкової точки. Останній раз потрібно натиснути точно в
початковій точці. Ви побачите, що попали в неї за виглядом вказівника:
поруч з зображенням ласо з’явиться кружечок. Також можна
завершити віделення, двічі натиснувши в будь-якій точці. Остання
точка автоматично з’єднається початковим відрізком прямої.
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Щоб відняти від виділеного темну

21.

частинку в середині букви А на панелі
властивостей натисніть кнопку Высечь из
виделения і так само за допомогою інструмента
Многоугольное лассо

виділіть цю частинку

зображення.
Виділення області з допогою ласо
22. Завантажте документ Ducky.tif із папки Взірці.
23. Виберіть інструмент Лассо. Натисніть на границі качки та фону і
спробуйте обвести качку навколо використовуючи режими Добавить
до виделения и Высечь из виделения .
Виділення області за допогою магнітного ласо
24. Тепер спробуйте обвести качку за допомогою Магнитного лассо.
Вибиріть інструмент Магнитное лассо .
Цим інструментом добре виділяти коли є чітка межа (відмінність) між
кольорами, лінія виділення автоматично лягає по цій межі.
25. Натисніть точно на межі качки з фоном. Програма поставила там першу
фіксовану точку.

Вона

виглядає, як

чорний квадратик. Відпустіть кнопку
мишки і ведіть вказівник вздовж межі
об’єкта. Ви бачите, що за ним тягнеться
чорна лінія. На деякій відстані від першої
точки з’явився другий чорний квадратик, а перший став порожнім.
Чорний квадратик – остання, біжуча, фіксована точка. Лінією, яка
виходить з неї можна керувати, проводячи вказівник вздовж границі.
Порожні точки вже закріплені, їх ви можете тільки видаляти клавішею
Del одну за одною, починаючи від останньої.
(Коли ви ведете вказівником мишки по межі кольорів, на лінії виділення
з’являються все нові точки. Якщо програма провела межу виділення
неточно, верніть вказівник до місця, де лінія «пішла не туди», і самі
встановіть там точку, натиснувши лівою кнопкою миші).
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26. Обвівши весь об’єкт поставте останню точку точно на першу (поруч з
вказівником з’явиться порожній кружечок), або двічі натисніть на ліву
кнопку мишки для автоматичного замикання лінії.
Виділення області з допогою чарівної палички
27. Інший спосіб швидкого та зручного виділення цієї качки – за
допомогою чарівної палички. Якщо натиснути цим інструментом на
якомусь кольорі зображення, то виділяться всі фрагменти зображення
з подібним кольором. Виберіть інструмент Волшебная палочка

і

натисніть на будь-якому місці білого фону. Навколо фону з’явитьcя
пунктирна лінія виділення. Виберіть команду меню Выделение Инвертировать выделение . Ця команда міняє виділені і невиділені
частини зображення. В результаті її виконання замість фону повинна
виділитись качка.
28. Тепер спробуйте виділити дзьоб качки за допомогою інструменту
Волшебная палочка . Навколо виділеної частини об’єкта з’явитьcя
пунктирна лінія виділення. Навіть якщо дзьоб здається вам одного
кольору, це не зовсім так, в ньому є певні відтінки. Тому у нас виділився
не весь об’єкт.
29. На панелі властивостей в комірці Обратная чувствительность
(Допуск) по замовчуванню задано значення 32.
Збільшуйте його до тих пір, поки не виділиться
весь дзьоб. Прапорець Непрерывный (Смеж.
пиксели) на панелі властивостей встановлений.
Це означає, що виділяється тільки одну
нерозривну

область.

Якщо

зняти

цей

прапорець, програма виділить усі фрагменти зображення, де присутній
червоний відтінок. Для згладжування лінії виділення потрібно
встановлювати прапорець Сглажено .
Питання для самоконтролю:
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1. Які інструменти виділення використовуються у програмі Adobe
PhotoShop?
2. Яку клавішу потрібно утримувати, щоб прямокутне чи еліптичне
виділення створювалось «від центра»?
3. Які режими виділення можна задати на панелі властивостей?
4. Які гарячі клавіші використовуються для зміни режимів виділення?
5. Як працюють інструменти виділення групи Ласо?
6. За яким принципом виділяє інструмент Волшебная палочка?
7. Які параметри можна задати для інструмента Волшебная палочка
на панелі властивостей?
8. Які інструменти виділення використовуються у програмі Adobe
PhotoShop?
9. Яку клавішу потрібно утримувати, щоб прямокутне чи еліптичне
виділення створювалось «від центра»?
10. Які режими виділення можна задати на панелі властивостей?
11. Які гарячі клавіші використовуються для зміни режимів виділення?
12. Як працюють інструмент виділення Багатокутне Ласо?
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 17
Тема: Adobe PhotoShop. Робота із кольоровими режимами і

тональностями зображень.
Мета: Набути навиків при роботі із кольоровими режимами та навчитись
використовувати різні тональності до зображень.
Теоретичні відомості
У сучасних графічних програмах маніпуляція з кольором здійснюється за
допомогою кольорових моделей та режимів. Кольорові моделі дозволяють
точно описати колір за допомогою певних стандартних математичних
формул.
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Кольорові режими - це способи реалізації певних кольорових моделей
в межах різних графічних програм. Більшість комп'ютерних кольорових
моделей базується на використанні трьох основних кольорів. Кожному
основному кольору присвоюється певне значення цифрового коду, і всі інші
кольори визначаються як комбінація основних кольорів.
В програмі Photoshop можна змінювати кольорові режими зображень,
використавуючи команди меню Изображение – Режим. Для зміни кольорів
та тональності цілого зображення та окремих його частин використовуються
команди меню Изображение – Установка .
Хід роботи.
Кольорові режими.
1.

Відкрийте файл Bear.psd із папки Взірці. Зараз на стрічці назви цього

файлу ви можете бачити, що використовується кольоровий режим RGB. На
панелі Информации (Інфо) ви можете побачити, що колір зображення
задається трьома базовими кольорами: червоним, синім та зеленим.
2.

Щоб

поміняти режим

кольорів зображення

виберіть команди:

Изображение - Режим i поставте галочку біля режиму Черно-белый. Тепер
ваше зображення містить тільки чорний та білий колір. Відмініть операцію
зміни режиму на чорно-білий на панелі История.
3.

Змініть кольоровий режим з RGB на CMYK. Зображення візуально не

змінилося, але тепер всі кольори зображення будуть будуватися з чотирьох
основних СMYK.
Зміна тональності картинки
4.

Спробуйте зробити картинку темнішою або світлішою. Для цього

виберіть команди: Изображение-Установка-Кривые. Відкриється вікно з
діаграмною сіткою, яку перетинає пряма лінія по діагоналі. Перетягніть цю
пряму вверх, або вниз, і побачите як вся картинка буде ставати темнішою, чи
світлішою. Відмініть внесені зміни.
5.

Виберіть команди Изображение – Установка - Цветовой Баланс. В вікні

Цветовой баланс є лінійки з бігунками. Перетягаючи бігунок в сторону
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якогось кольору, ви побачите як в зображення додається більше цього
кольору. Відмініть внесені зміни.
6.

Виберіть команди Изображение – Установка - Яркость/Контраст.

Якщо перетягати бігунок на лінійці яркості, зображення темніє або світлішає.
Коли перетягати бігунок на лінійці контрасту, кольори зображення стають
близькими по тону поки не зіллються в один колір, або навпаки, на
зображенні

виділяються

протилежні

кольори і відкидаються тонові переходи.
Відмініть внесені зміни.
7.

Виберіть команди Изображение –

Установка - Тон/Насыщенность.
8.

Перетягаючи бігунок на лінійці

Тон, ви додаєте якогось кольору в
зображення, на лінійці Насищеность –
змінюєте насиченість кольорів, Яркость
– змінюєте яркість. Виберіть в полі Редактирование, замість режиму
майстер, режим Голубые,

і перетягніть бігунки на лінійках Тон,

Насищеность, Яркость.
9.

Тепер у вас буде змінюватися тільки та частина зображення, де є

голубий колір (небо, сніг). На стрічці з кольорами внизу вікна можна,
пересуваючи бігунки, регулювати ті тони (синій, зелено-голубий), які будуть
сприйматися програмою як голубий колір і змінюватися.
Якщо вибрати першу з трьох піпеток в цьому вікні і клацнувши нею по

малюнку ви зможете вибрати з малюнку колір який ви хочете змінювати,
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друга піпетка дозволяє додати до вибраного кольору ще якийсь, а третя віднімає від вибраних кольорів, колір по якому ви клацнете. Відмініть внесені
зміни.
10. Виберіть команди Изображение - Установки - Заменить Цвет.
Піпетками можна вибрати кольори з зображення, які ви хочете змінювати, і
поміняти їх тон, насиченість та яркість, як в попередньому випадку. Відмініть
внесені зміни.
11. Команда Обесцветить з меню Изображение – Установки перетворює
кольорове зображення в сіре півтонове.
12. Виберіть команду Изображение – Установки - Карта градиента. В
вікні Карта градиента в полі Градиент
используемый

для

отображения

полутонов натисніть на кнопку з ▼ і
виберіть різні типи градієнтних переходів.
Зображення буде відображатись в тонах
вибраних переходів. Відмініть внесені
зміни.
13.

Команда Инвертировать з меню

Изображение

-Установки

кольори зобравження

на

перетворює
протилежні.

Команда Порог перетворює зображення у
чорно-біле і можна регулювати його яскравість, рухаючи бігунком у вікні
Порог. Команда Уронять зменшує кількість півтонів в зображенні, кольорові
переходи стають більш різкими. Команда Постеризовать також дозволяє
зменшити кількість півтонів, але вже на задану величину (максимально – 256,
мінімально – 2). Використайте перечислені команди до зображення і зробіть
висновки.
14. Виберіть команди Изображение – Установки –Вариации. В вікні
Вариации можна додати якогось кольору до зображення, зробити зображення
темнішим або світлішим натискаючи на картинки з відповідними надписами.
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Картинка з надписом Текучий Вид показує як виглядає ваша картинка коли ви
вносите зміни. Відмініть внесені зміни.
Щоб редагувати кольори не цілого зображення, а якоїсь його частини,
потрібно цю частину виділити, і тоді зміни будуть виконуватись тільки над
виділеним фрагментом.
15. Для закріплення пройденого матеріалу, виберіть одне із кольорових
зображень, що знаходяться у папці Взірці. Проробіть усе, що було задано до
виконання у пунктах 2-14 із окремими частинками зображення, перед тим їх
виділивши відповідними методами виділення. Окремі пункти зберігайте до
того як відміняти цю дію і продемонструйте їх у звіті викладачеві. В
кінцевому вигляді у вас має вийти естетичне зображення.
Питання для самоконтролю:
1. Що розуміють під поняттям кольоровий режим?
2. Які кольорові режими використовуються у програмі PhotoShop?
3. Як змінити кольоровий режим зображення?
4. Для чого призначені команди меню Изображение-Установка програми
Adobe Photoshop?
5. Які інструменти малювання та замальовування використовуються в
програмі Adobe Photoshop?
6. Що мається на увазі під поняттям кольорові режими?
7. Які типи кольорових режимів використовує програма Adobe Photoshop?
8. Що таке кольорова модель?
9. Які види кольорових моделей існують?
10. Які команди входять в пункт меню - Змінити тональності картинки?
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 18
Тема: Adobe PhotoShop. Створення шарів та їх переміщення
Мета: навчитись створювати шари зображення, за допомогою активних
шарів вміти працювати із окремими частинами зображення.
Теоретичні відомості
Шари - це надзвичайно гнучкий засіб, який дозволяє маніпулювати
окремими об'єктами зображення і при цьому не пошкоджувати інші ділянки
зображення. Шар має вигляд окремої частини зображення нанесеної на
прозору плівку, коефіцієнт прозорості якої можна змінювати. Об’єкти
розміщені на окремих шарах можна переміщувати, міняти їх кольори,
розміри та виконувати інші операції з ними, не зачіпаючи інших частин
зображення. Частини зображення можна копіювати та переміщувати з одного
шару на інший. Шари можна створювати, знищувати, переміщати, міняти
місцями за допомогою палітри Слои (Шари).
Хід роботи
Вибір активного шару
1.

Відкрийте документ Accelerator.psd з

папки Взірці. Відкрийте палітру шарів
2.

Окна – вивести палітру Слои. Натисніть

на назву якогось шару, він виділиться синім та
стає активним (в активному шарі можна
працювати).

3.

Натискайте

на

палітрі

шарів

на

зображення ока в різних шарах: по черзі будуть
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зникати елементи зображення, які розміщені на цих шарах. Коли навпаки
включати зображення ока, шари знову з’являються.
Створення шарів та переміщення об'єктів на нові шари
4.

Відкрийте файл Ducky.psd з папки Взірці. Виділіть качку будь-яким

зручним способом. Виконайте команди меню Слой – Новый – Слой через
вырезание. Утворився і став активним шар Слой 1 з зображенням качки.
Натисніть покажчиком курсора на качку і пертягніть її інструментом
Перемещение. Зараз, коли качка на окремому шарі її можна переміщувати по
фону.
5.

Тепер виділіть дзьоб у качки та виріжте його в буфер обміну за

допомогою команд меню Редактирование – Резать. Створіть новий шар за
допомогою кнопки Создать новый слои на
панелі шарів. Зробіть його активним та вставте
дзьоб на цей шар Редактирование – Вставить.
6.

Розмір дзьоба можна поміняти та дзьоб

можна повернути. Для цього зробіть шар з
дзьобом активним та виберіть команди меню
Редактирование

-

Произвольная

трансформация. Навколо дзьоба появиться
рамка, її розміри можна міняти, її можна
повертати на якийсь кут і дзьоб буде мінятись разом з цією рамкою.
Натисність на будь-який інструмент на панелі інструментів і появиться вікно
з запитом Применить, Отмена, Не применять для підтвердження
трансформації дзьоба.
Трансформацію

також можна зробити за

допомогою команд

Редагування

Трансформація

Масштаб

–

–
(Поворот,

Нахил,...) .
Блокування шарів
7.

Тепер

включимо для шару з

дзьобом блокування прозорих пікселів, натиснувши на квадратик біля
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надпису Блокировка

на панелі шарів. Виберіть інструмент Кисть або

Карандаш на панелі інструментів та спробуйте помалювати. Колір, яким ви
хочете малювати підберіть на панелі Цвета або Образцы . На дзьобі слід від
пензлика залишається, а на прозорому фоні - ні.
8.

На панелі властивостей біля надпису Кисть натисніть на стрілочку ▼

та відкрийте вікно з пензлями, тепер можна вибрати тип пензлика для
малювання; попробуйте помалювати різними пензлями. Виберiть інструмент
Ластик. Ластиком ви також не зможете протерти нічого до дірок. Замість
цього він буде малювати фоновим кольором, який знаходиться в нижньому
кольоровому квадраті на панелі інструментів. За замовчуванням фоновий
колір білий.
9.

Увімкніть блокування усіх пікселів зображення, відмітивши

другий квадратик, з зображенням пензля на стрічці блокування
палітри шарів. Тепер ви не зможете змінювати ні прозорих, ні зафарбованих
пікселів. При виборі пензля або гумки курсор миші перетвориться в
перекреслене коло. Усе що ви можете тепер робити з цим шаром — це
переміщувати його. Виберіть інструмент Перемещение і перемістіть дзьоб.
Зауважте, що лінії, намальовані вами переміщуються разом з дзьобом, так як
переміщається увесь шар повністю.
10. Поставте

галочку блокування

на

панелі шарів біля

чотирьох

направляючої стрілки. Тепер цей шар не можна також пересувати. Спробуйте
пересунути його інструментом Перемещение , щоб переконатись у цьому.
11. Крайній зправа квадратик з зображенням замка вмикає усі блокування
одразу, але оскільки у нас і так усі блокування ввімкнуті, його вмикати
недоцільно. Розблокуйте шар з дзьобом, знявши галочки блокування.
12. Перейдіть на шар з фоном. Виділіть квадратну область та виберіть
інструмент Заливка. Виберіть якийсь колір на палітрі кольорів. Клацніть
інструментом
середині

Заливка

в

виділеного

прямокутника, він замалюється в вибраний колір. Тепер виділіть ще одину
квадратну область. Виберіть інструмент Заливка та на панелі властивостей в
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полі Непрозрачность пересуньте повзунок на 50%. Замалюйте виділений
квадрат, тепер його заливка буде напівпрозорою.
Зміна порядку розташування шарів
13. Перемістимо шар з дзьобом під шар з качкою. На палітрі шарів натисніть
на шарі з качкою і перетягніть його на стрічку вверх, скинувши на стрічку
шару з дзьобом. Посувайте качкою, тепер вона закриває дзьоб. Порівняйте
порядок розташування об'єктів на малюнку з порядком шарів на панелі шарів.
Прості перестановки можна виконувати з допомогою команд меню Слой –
Порядок :


Перенести наверх – переміщує шар на верх;



Перенести вперед – міняє шар з сусідом зверху;



Перенести назад – міняє шар з сусідом знизу;



Перенести вниз – переміщує шар на самий низ.

14. Попробуйте на панелі шарів перетягнути шар фону. Він не
переміщається, на його стрічці знаходиться колодка блокування. Виділіть
шар фону. Натисніть на панелі шарів на кнопку з стрілкою ►, і в меню, що
відкриється виберіть команду Дубликат слоя . В вікні, що відкриється,
натисніть на Ок. Утвориться новий шар з фоном, копія існуючого шару фону.
Його вже можна міняти місцями з іншими шарами і виконувати з ним інші
дії.
15. Тепер заблокований шар фону можна знищити. Виділіть його та
перетягніть на кнопку з зображенням смітника внизу панелі шарів.
16. Змініть ім'я шару. Виділіть на панелі шарів шар з качкою і натисніть
праву кнопку мишки. В контекстному меню виберіть пункт Свойства слоя і
введіть нову назву шару в поле Имя, наприклад, качка.
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Ефекти до шарів
17.

До шарів можна додавати різні ефекти:

тіні зовнішні та внутрішні, підсвітлення та
інші. Виділіть шар з качкою та додайте до
качки тінь. Для цього виберіть команди меню
Слои - Ефекты слоя – Тень . В вікні, що
відкриється задайте різні параметри тіні:
Мутноватость, Разброс, Размер .... Встановлювані вами параметри тіні
будуть відображатись на зразку в віконечку Просмотр . Коли задаште всі
потрібні вам параметри, натисніть на кнопку ОК. Попробуйте самостійно як
діють інші ефекти шарів.
Об'єднання шарів
18. Коли зображення, яке ви робили вже повністю готове, всі його шари
можна злити в один. Це може бути потрібне, коли дане зображення треба
записати не в форматі psd, а в якомусь іншому форматі, що не підтримує
шари.
19. Щоб злити всі шари вашого зображення, зробіть їх всі видимими та
виберіть в меню Объединить с видимим або команду Выполнить сведение .
Тепер всі шари зображення об'єднались в один.
Питання для самоконтролю:
1. Як можна вирізати або скопіювати частину зображення на окремий шар
?
2. Як задати ступінь прозорості шару?
3. Які види блокування шару можна ввімкнути на панелі шарів?
4. Як можна поміняти порядок розміщення шарів?
5. Як створити копію шару та змінити його ім’я?
6. Які ефекти можна застосувати до шарів зображення і як це зробити?
7. Якими способами можна виконати об’єднання шарів?
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 19
Тема : Adobe PhotoShop. Робота із фільтрами та інструментами
малювання. Редагування фрагментів зображення.
Мета: Набути навиків при роботі із фільтрами та навчитись застосовувати
інструменти малювання до зображень та окремих його частин. Вивчити дію
окремих видів фільтрів і побачити їх практичне застосування.
Теоретичні відомості
Фільтри використовують для автоматичної обробки та редагування
зображень. В програмі PHOTOSHOP фільтри призначені для створення
найрізноманітніших ефектів, а також вирішувати складні задачі по
корегуванню

освітлення,

перспективи,

зміни

різкості,

можливість

додавання об’єму чи перетворення зображення в мозаїку. Всі команди для
роботи з фільтрами поділяються на корегуючі та спотворюючі.
Корегуючі фільтри. Щоденно використовують для редагування
сканованих зображень, при підготовці їх до друку чи перегляду на екрані.
Після вибору команди із меню Фільтр

програма застосовує його до

виділеної ділянки або до всього зображення. Перевагою також є те, що
результат дії фільтра є передбачуваним, оскільки його можна переглянути
у вікні попереднього перегляду або безпосередньо у вікні документу.
Будь-який фільтр працює лише із одним - активним – шаром, а якщо є
виділена область – то лише із нею. Для повторення дії останнього
застосування фільтра слід виконати команду Фильтр – Последний фильтр
, а для послаблення дії фільтра – команду Фильтр – Ослабить . Усі фільтри
розділені на групи: Имитация, Размытие , Штрихи , Деформация Шум
Оформление, Визуализация, Резкость, Эскиз,
Стилизация , Текстура , Видео , Другие.
Хід роботи
1. Фільтри

дають

можливість

автоматично

додавати до зображення якісь ефекти. Відкрийте
файл Dune.psd із папки Взірці. Виберіть в меню Фільтр – Искажение –
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Стікло. Перетягаючи бігунки налаштуйте параметри: ступінь викривлення,
ступінь в вікні фільтру Стікло. Зображення буде виглядати так, ніби воно
розташоване під склом. Відмініть цей фільтр.
2. Виберіть фільтр Фільтр – Рендерінг – Блік (Спалах) та налаштуйте
відповідні параметри у цьому вікні. Зображення буде виглядати так, ніби
ви дивитесь на нього через лупу. Відмініть цей фільтр.
3. Виберіть фільтр Фильтр – Текстура – Мозаїчні фрагменти і налаштуйте
параметри мозаїки у вікні Мозаїчні фрагменти. Зображення стане ніби
викладене з мазаїки.
4. Самостійно попробуйте як працюють
фільтри

Дисторсия,

Зигзаг,

Рябь,

Сферызация, Волны з групи Искажения;
Добавить шум, Медиана, Ретушь, Пыль
и царапины з групи Шум; Витраж,
Зерно, Кракелюры з гріпи Текстура;
Волокна, Облака, Облака из наложением з групи Рендеринг; Гипс, Мокрая
бумага, Тушь….,Рельэф, Уголь, Хром з групи Эскиз; Ветер, Выделение
краев, Диффузия, Соляризация, экструзия

з групи Стилизация;

Фрагмент, Мозаика,Кристаллизация з групи Оформление; Минимум,
Максимум, Заказная з групи Другие та інші.
Інструменти малювання
5. Створіть новий файл, вибравши команди: Файл – Создать. В вікні, що
відкриється, задайте Высоту зображенняm – 10 см, Ширину - 15 см,
Роздільну здатність – 300 dpi, Pежим кольорів – СMYK, та Cодержание
– бiлий.
6. На новому малюнку спробуйте щось намалювати використовуючи
інструменти Кисть, Карандаш, Аерограф та Ластик, щоб стирати.
Міняйте для цих інструментів тип пензлика, прозорість, натиск, здаючи
їх на панелі властивостей в полях Кисть , Непрозрачность .
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7. Виділіть прямокутну ділянку, крім звичайної заливки, яку ви вже
використовували, ділянку можна залити градієнтною заливкою. Виберіть
інструмент Градиент, на панелі властивостей задайте тип градієнта
лінійний (радіальний, ромбовидний, ...), його кольори, прозорість...

Редагування фрагментів зображення
8. Відкрийте зображення Effel Tower.tif із папки Взірці. Виберіть інструмент
Ластик і витріть ним частинку зображення.
9. Тепер вам потрібно відновити знищену частину зображення. Виберіть
інструмент Штамп. Натисніть клавіщу Alt і клацніть мишкою на
фрагменті картинки, який би підійшов, щоб замалювати знищену частину
зображення (Цей інструмент малює копією вибраного фону).
10. Відновіть за допомогою цього інструмента зіпсуту частину картинки. При
цьому старайтесь домальовувати так, щоб не було помітно ніяких
дефектів на картинці.
11. Виберіть інструмент Размытие і натисніть мишкою кілька раз по якійсь
частині зображення, де є різкі переходи кольорів. Даний інструмент
розмиває кольори зображення, в місці де ви натискаєте.
12. Інструмент Резкость

робить зображення, в місці, де ви натискаєте,

навпаки більш різкими. Попрацюйте цим інструментом.
13. Інструмент Палец дає ефект, ніби ви тягнете пальцем по мокрій фарбі;
ним можна замалювати маленькі дефекти. Використайте його.
14. Інструмент Осветление

висвітлює чавстинку зображення по якій ви

клацаєте. Інструмент Затемнение – навпаки затемнює. Попрацюйте цими
інструментами.
15. Інструемнт Губка – зближує тони кольорів, зменшує контраст між
кольорами. Використайте цей інструменту у практичній роботі до
зображення.
Питання для самоконтролю:
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1. Які кольорові режими використовуються у програмі PhotoShop і як
змінити кольоровий режим зображення?
2.

Для чого призначені команди меню Изображение-Установка програми
Adobe Photoshop?

3. Які інструменти малювання та замальовування використовуються в
програмі Adobe Photoshop?
4. Для чого призначені фільтри в програмі Adobe Photoshop? Наведіть
приклади.
5. Як працює інструмент Штамп?
6. Для чого призначені такі інструменти, як Размытие, Резкость, Палец?
7. Як працюють інструменти Осветление, Затемнение , Губка?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 20
Тема: Adobe PhotoShop. Робота із каналами у зображеннях
растрової графіки
Мета: Навчитись створювати зображення з використанням каналів,
застосування набутих навиків при створенні нового зображення на прикладі
фону робочого столу.
Теоретичні відомості
Після довгих розмов про те, як PHOTOSHOP працює з кольорами,
виявляється, що програма залишається редактором зображень в градаціях
сірого. Це обумовлено тим, що PHOTOSHOP представляє повноколірні
зображення не як єдину сукупність 24-розрядних точок, а в вигляді трьох
або чотирьох “груп” 8-розоядних (в градаціях сірого) пікселів. Наприклад,
RGB- зображення складається із групи червоного, зеленого і синього
кольорів, кожен з яких представляється як окремі зображення в градаціях
сірого.
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Канали надають можливість вибіркового редагування зображення.
Наприклад, сканована фотографія виглядає неналежним чином, тоді можна
переглянути канали і через кілька секунд вияснити, наприклад, що з
червоним і зеленим все гаразд, а з синім – ні. Залишилось тільки
відредагувати даний канал - дещо розмити, підвести рівні (Levels),
скопіювати деякі деталі з інших каналів і фотографія буде виглядати краще!
Канали працюють наступним чином: кожній точці кожного каналу в
програмі відповідає 8 біт даних, тобто 256 значень яскравості – від 0
(чорний) 255 (білий). Таким чином кожен канал є окремим півтоновим
зображенням. Це здається дивним, адже якщо зображення складається з
червого, зеленого та синього каналів, то чому окремо вони виглядають
сірими? Хоча при бажанні можна увімкнути режим відображення каналів в
кольорах Редагувати – Установки – Інтерфейс (Edit ->Preferences->DisplayCursors) і встановити опцію Показати канали в кольорі (Color Channel in
Color),але робота в такому режимі є незручною,адже легко можна не
помітити дрібні деталі, з’являться проблеми з визначенням ефективності
застосування фільтрів і тонових перетворень.
Перемикатися між каналами можна, вибравши мишкою потрібний в
палітрі, для вибору двох – утримуючи кнопку Shift. Зручно перемикатися
між каналами за допомогою клавіатурних скорочень: Ctrl+1-3(4) і ~ .
Хід роботи
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Продемонструємо можливості каналів на прикладі вправи “Овочі”:
1. Відкрити зображення “Ovochi” (знаходиться в
папці Взірці ) і переведіть його в модель Lab
(Зображення – режими – КМ Lab)
(Image>Mode>Lab Color);
2. Перейти на закладку (палітру) Канали. Канал
містить інформацію про відтінки від зеленого до
пурпурного канал b – відповідає жовтим і синім
кольорам.
В цілому ці два канали містять приблизно однакову кількість інформації.
3. Використовуючи в каналах а і b команди меню Зображення –
Корекція можна створювати цікаві ефекти. Наприклад, інвертувавши
значення яскравості в каналі а за допомогою команди Зображення –
Корекція - Інверсія (Ctrl+I) можна змінити колір овочів.
4. А якщо застосувати до каналу b команду Зображення – Автотон
(Ctrl+Shift+L), то можна надати овочам фіолетових тонів.
Деякі рекомендації для покращення якості сканованих фото,
застосуйте їх до сканованої фотографії:
- вирівнювання каналів: деколи зображення виглядає розмитим навіть
після застосування різкості, причина може полягати в тому, що один з
каналів зміщений відносно інших. При цьому на зображенні присутні
кольорові тіні та ореоли. Слід знайти зміщений канал, вибрати інструмент
переміщення (V) і використовуючи кнопки управління курсором сумістити
зображення з іншими каналами;
- фокусування каналу: якщо всі канали розміщені правильно, то причиною
поганої якості результуючого зображення може бути розмиття одного з них.
Слід знайти цей канал і за допомогою фільтру Маска різкості – Розумна
різкість чи інші навести різкість каналу;
- низька якість каналу: наприклад, синій канал спорчений, а з зеленим і
червоним все гаразд. Команда Зображення – Корекція – Міксування каналів
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дозволяє накладати канали, як для відновлення зображення визначеного
каналу, так і для отримання цікавих ефектів. Після цього збільшити вміст
червоного і зеленого кольорів і зменшити вміст синього. Для того, щоб
сумарна інтенсивність кольорів зображення не змінилась, слід зробити так,
щоб загальна сума внесених по всіх каналах змін складала 100%. Якщо
проведені зміни були прийнятними, то отримане зображення буде значно
кращої якості.
Вправа №1 “Заміна каналів”
1. Відкрити зображення “Овочі”, перейти на закладку Канали і викликати
Зображення – Корекція – Міксування каналів;
2. В списку Вихідні канали вибрати

Жовтий та перемістити повзунок

жовтого кольору в нульове положення.
3. Повзунки Голубий та Чорний встановити в положення 100% ;
4. По експериментуйте з режимами заміни кольорів каналів для отримання
додаткових ефектів.
Щодо інших функцій каналів, то найбільш корисними будуть:
- Розділити канали: програма розділяє канали зображення, створюючи на їх
основі півтонов зображення в окремих вікнах з назвою кожного каналу. Ця
команда є, як-правило, першим кроком процедури створення ефектів,
пов’язаних із заміною каналів за допомогою команди Об’єднання каналів;
- Об’єднати канали: об’єднує кілька зображень в одне багатоканальне.
Зображення повинні бути півтоновими і мати абсолютно однаковий розмір.
Після вибору цієї команди з’явиться діалогове вікно, де можна вибрати
кольорову модель, Режим та явно вказати об’єднувані канали (з’явиться
після підтверджування першого);
- Новий канал технологічного кольору: дозволяє додавати до зображення
канали технологічних кольорів (наприклад з бібліотеки Pantone), який буде
в майбутньому виводитись на окрему друкарську форму.
Вправа №2 “Фон для робочого столу”:
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1. Створити новий документ розміром 640x480 (або 800x600) пікселів в
режимі RGB.
2. Вибрати інструмент Градієнт, задати його вид та стиль (наприклад
Фіолетово-оранжевий, Лінійний) і створити заливку, протягнувши від
лівого верхнього кута документа до правого нижнього.
3. Після цього вибрати вид Хром, задати режим Умножение, стиль
Радільний і створити дві заливки поверх першої (див. рис. 19).

Рис. 19. Етапи створення зображення для фону робочого столу
4. Використовуйте різноманітні види, стилі та режими накладання,
наприклад вид Спектр, стиль Кутовий Градієнт, режим Освітлення
основи, створивши заливку в правому верхньому кутку.
5. Для того, щоб покращити зображення, можна використати регулювання
контрасту

та

яскравості

(Зображення

–

Корекція

–

Яскравість/Контраст), інструменти Палець, Розмиття, Різкість, а
згодом один з фільтрів. Зберегти файл в форматі JPEG або BMP.
Питання для самоконтролю:
1. Яку можливість надає функція використання каналів у програмі
растрової графіки PHOTOSHOP?
2. Як працюють канали?
3. Як покращити якість сканованої фотографії використовуючи
можливості каналів?
4. Які додаткові функції мають Канали ?
5. Що дає можливість використання функції заміни каналів?
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6. Які рекомендації Вам відомі для покращення якості сканованої
фотографії із використанням каналів?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 21

Тема: Adobe PhotoShop. Створення колажу засобами
растрової графіки.
Мета: Набути навиків при створенні колажу, практичне застосування
вивчених інструментів і команд при роботі як із окремими частинами
зображення, так і із цілими зображеннями.
Теоретичні відомості
Кола́ж (від фр. coller — склеювати) — технічний прийом в
образотворчому мистецтві, який ґрунтується на введені у твір різних за
фактурою та кольором предметів: шматків газет, афіш, шпалер тощо.
У широкому сенсі колаж — включення за допомогою монтажу в твори
літератури, театру, кіно, живопису, музики різностильових об'єктів або тем
для посилення естетичного ефекту.
Одним із найважливіших прийомів роботи із зображеннями є виділення
певних фрагментів на одних зображеннях і перенесення їх в інші документи.
Зробити це можна за допомогою буфера обміну (Clipboard). Команди для
роботи із буфером містяться у меню Редактирование ( Edit) . Команда
Скопировать копіює, а Вирезать – вирізає (заповнивши виділення фоновим
або, якщо під час створення документа у рамці Содержимое) було вибрано
значення Белий цве), прозорим кольором) вміст виділеної області в буфер.
Після цього стає доступною команда Вклеити, яка вставляє вміст буфера в
новий шар зображення, про що свідчить інформація на панелі Слои.
Слід зауважити, що команда Скопировать копіює дані лише із
активного шару. Якщо ж потрібно зробити це із усіх видимих шарів,
використовують команду Скопировать совмещенные данные.
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Для створення текстових написів у Photoshop використовують
інструменти Текст, Текст-маска, Вертикальний текст, Вертикальний
текст-маска). У разі використання першого (натискання ним у потрібному
місці зображення) відкривається діалогове вікно Инструмент -Текст . У
ньому потрібно: у полі Гарнітура вибрати гарнітуру тексту, у полі Кегль–
розмір,

в

Интерлиньяж

та

Интервал–

відповідно

міжрядковий

та

міжсимвольний інтервали (в пунктах); у рамці Стиль (Style) увімкнення опції
Полужирний (Bold), курсивний (Italic), Оттенеcний (Перекреслений) означає
задання відповідного накреслення, а опція Сглажений служить для
згладжування контурів; у рамці Виключка задають спосіб вирівнювання
тексту; у віконці внизу вводять сам текст. Після натискання на кнопку Так
(Ok) на зображенні утворюється виділена область у формі введеного тексту.
За

допомогою

інструментів

малювання

можна

створювати

найрізноманітніші зображення. При цьому слід мати на увазі: якщо у
зображенні є виділені області, то малювання відбувається тільки там.
Хід роботи
1.

Для закріплення пройденого матеріалу на попередніх лабораторних
роботах створіть колаж і назвіть його «Парижський зоопарк».

2. Відкрийте файли Bear i Eiffel Tower із папки Взірці. Завдання полягає в
тому, щоб вирізати ведмедя таким чином і посадити його на Ейфелеву
вежу чи прикріпити до неї, щоб картинка виглядала якомога
найприродніше.
3. У файлі Bear виділіть ведмедя, найкращим на Ваш погляд інструментом
виділення, скопіюйте в буфер командою Скопировать . При роботі із
окремиим частинами зображення , користуйтеся функціями створеням
шарів.
4. Вставте в Файл Eiffel Tower, при цьому поміняйте його розміри, кут
повороту, нахил. Для трансформування виділеної області за допомогою
миші

використовують

команди

меню

Редактирование

–

Трансформирование: Маштабирование дає змогу змінити розміри
виділення

(Якщо

утримувати

клавішу
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Shift,

то

ці збереження

пропорційні), Поворот – повернути, Наклон – нахилити, Искажение –
розтягнути в різних напрямках, Перспектива

– додати перспективу.

Задати точні параметри трансформування можна у відповідних полях
діалогового вікна, яке відкривається під командою Числовые значения
Підтверджується трансформація натисканням клавіші Enter, відміняють клавішею Esc.
5.

Змініть яскравість та контрастність виділеної області, наприклад всієї
картинки. Це можна зробити командою Яркость – Контраст команди
меню Изображения – Коррекция. Перегляд результату забезпечує опція
Просмотр.

6. Вставте текст «Пажиський зоопарк» в малюнок. Для цього виберіть
інструмент Текст (Т) , клацніть у тій частині малюнку, де має бути текст
(зверху).
7.

У діалоговому вікні, що відкрилось задайте такі параметри: колір, шрифт
(наприклад, Helvetica Bold), розмір (90). Введіть текст «Парижський
зоопарк».

8. Додайте ефект рельєфності до шару Текст. Для цього виберіть команду
Шари - Ефекти - Рельєфніст).
9. Здійсніть обєднання шарів, для цього зробіть всі шари видимими та
виберіть в меню Обьединить с видимым або команду Вполнить сведение.
10. Можете удосконалити свій готовий колаж за допомогою інструментів
малювання.
Питання для самоконтролю:
1. Як можна вирізати або скопіювати частину зображення на окремий
шар?
2.

Як задати ступінь прозорості шару?

3. Які види блокування шару можна ввімкнути на панелі шарів?
4. Як можна поміняти порядок розміщення шарів?
5. Як створити копію шару та змінити його ім’я?
6. Які ефекти можна застосувати до шарів зображення і як це зробити?
7. Якими способами можна виконати об’єднання шарів?
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8. В чому суть трансформування виділеної області?
9. Які

підкоманди

входять

до

команди

Редактирование

–

Трансформирование?
10. Які інструменти використовують у програмі Photoshop для створення
текстових написів?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 22

Тема: Adobe PhotoShop. Вправи для створення різноманітних
ефектів засобами растрової графіки.
Мета: Навчитись створювати зображення з використанням ефектів
трансформації і деформації зображення, та його частин; застосування
набутих навиків при створенні нового зображення на прикладі кольорової
стрічки.
Хід роботи
1.

Крок 1. Малюємо лінію в векторі. Спочатку малюємо контури лінії,

використовуючи Pen Tool, можливо використовувати редактор Corel Draw.
2.

Крок 2. Підбираємо картинки. Підберіть три яскраві картинки і

об’єдайте їх в один слой (шар).

3.

Крок 3. Викривлення картинки. Установіть непрозорість слоя в 40

или 50%. Дальше використовуйте інструмент деформації слою (меню Edit
-> Transform -> Warp) Редагування – Трансформація - Деформація .
Появиться сітка 4x4 із вузловими точками, потягнувши за які можна
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викривити картинку. За допомогою цього інструменту підженіть
картинку під один із сегментів стрічки.

4.

Повторіть цю дію для всіх інших

сегментів стрічки. Робіть дуже акуратно.

5.

Крок 4 Маскування. Організуємо слої (шари) в групи 1, 2, 3, 4.

Виділити ті дії, які проводилися над окремим фрагментом (вектором)
фігури і задайте команду Слої (шари)– Згрупувати слої (шари) (Cntrl+G).

6.

Загрузіть виділення із векторної фігури, яку Ви намалювали в кроці

1, і добавте маску слоя для кожної групи. Отримаємо дуже гладку криву.
(Права кнопка миші на активному слої)
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7.

Крок 5. Тіні. В замаскованій групі 1 створіть новий слой вище

стрічки. Використайте Градієнт, протягніть зверху донизу цього
сегменту, отримаєте таким чином тінь. Экспериментируйте, підбирайте –
тут важлива реалістичність тіні.
Повторіть цей крок із всіма іншими слоями.

8.

Крок 6. Наводимо глянец. Щоб зробити глянцевый блиск в

потрібних місцях, створіть новий слой, намалюйте на ньому розмиту білу
поверхність.

Зіжміть

її

інструментами

трансформації,

настройте

підходящу непрозорість і обертайте, добиваючись того, щоб глянец
виглядав природньо.

9.

Крок 7. Лінії по краям. Стрічкака не повинна бути нульової

товщини. Щоб зробити її дещо об’ємною, потрібно малювати кромку.
Загрузимо виділені маски, створимо новий слой, залиємо його чорним
кольором. Далі переміщуємо виділене
вліво на 1 чи 2 пікселя і видаляємо
вмістиме виділеної області,

клавіша

Delete.
10. Крок 8. Останні штрихи. Робимо
нашу картинку більш цікавою,

зменшивши колірну насиченість

сегментів, які відображають нижню частину стрічки.
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 23
Тема: Adobe PhotoShop. Робота із відокремленими фонами. Надання
ефекту викривлення зображення
Мета: Навчитись використовувати фільтри для викривлення зображення
(фону), застосування набутих навиків при створенні нового зображення на
конкретних прикладах.
Хід роботи
1. Створимо ефект вулканічного каменя. Створіть нове зображенняе розміром
200x200 пикселей (CTRL+N). Створіть новий слой. Натисніть Ctrl+Backspace,
щоб залити слой. Добавте небагато хмар – Фільтр – Рендерінг – Облока Тепер
других Фільтр – Рендерінг – Облока из наложением. У вас повинно получитися
зображення подібно приведеному нижче.

2. Тепер необхідно інвертувати зображення Зображення – Корекція - Інверсія.
Зайдіть в Зображення – Корекція Рівні і перемістіть середній показник направо
так, як вказано на нижче приведеному рисунку.

Так має виглядати ваше зображення в кінці при застосуванні додаткових
ефектів тексту.
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3. Попробуємо це все розмалювати. Заходьте в Зображення – Корекція –
Яркість / Контраст і Кольоровий тон. Придайте зображенню червоний
відтінок.
Колір/Відтінок = 5

Яскравість = 0

Насиченість = 55

Тонування =ON

4. Спробуємо створити імітацію нерівної поверхні горячого вулканічного
каменя золотисто-червоного коліру. в [Фільтр – Рендерінг – Ефекти
освітлення]. Розмістіть показники так, як показано на приведеному рисункуе,
не забудьте про кольори!

5.

Тепер створимо ефект заходу сонця. Цікавим також є фільтр Редерінг - Блик.

Щоб навчитися правильно його використовувати виконаємо вправу “Захід
сонця”:
6.

Припустимо, що було сфотографовано захід сонця, але ми дещо запізнилися

і сонце сіло. В такому випадку виручить вищезгаданий фільтр.
7.

Після завантаження зображення створити новий шар і

заповнити його чорним кольором. Запустити на виконання фільтр,
яскравість задати 120%, вибрати варіант 105 мм і перемістити
блік в потрібне місце. При цьому можна тимчасово зменшити
непрозорість шару.
8.

Відновити непрозорість і задати режим накладання Екран.
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Інструментом переміщення розмістити блік так, щоб він якнайкраще
гармоніював із зображенням.
Захід сонця вигдядає непогано, але трохи неприродньо.
9. Тому командою Колір тону/Насиченість налаштуємо колір спалаху,
включивши параметр Тонування, відрегулювати насиченість та кольоровий тон;
10. Надати спалаху бажаного вигляду і розміру допоможе діалог Рівні.
Результат наведено на рисунку.
Вправа №1."Дерев’яна поверхня"
1. Для початку надамо розмір готової текстури і створимо нове зображення
135х135 пикселей. Створимо новий слой і установимо Колір переднього
плану - світло-коричневий (R:146; G:75; B:0), заднього плану - темнокоричневый, темный, наскільки можливо (R:70; G:31; B:0). Залиємо слой
кольором заднього плану.
2. Створимо новий слой. Виконаємо команду Фільтер – Рендерінг - Хмари.
Потім добавимо невелику кількість шума: Фільтер – Шум –Додати шум .
Параметр Кількість - в рззмірі 8% — цього буде досить. Распределение—
По Гаусу, с вибраною опцією Однотонный.
3. Теперь применим к полученному изображению фильтр Фільтер – Імітація
– Суха кість. Розмір кісті-10; Детализация кисти-10; Текстуризация- 2.
Перейдемо до команди Зображення – Корекція – Яскравість/Контраст із
ціллю зменшити Яркость і збільшити Контраст. Попробуйте встановити
слайдер Яркости на рівні -15, а Контраста +35. Перемістимо верхній слой на
кнопку в палітрі Слої, створивши копію - новий слой нам ще пригодиться.

4.

В нас має бути три слої: темно-коричневий бекграунд (нижниій слой) і

два одиничних слоя над ним. Зробимо невидимими верхній і нижній слої.
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Виберемо середній слой і застосуємо до нього Фільтер – Іскажения Викривлення . В діиалоговому вікні фільтра застосуємо відповідне викривленя.

5.

Зробимо копію текучого слоя (дублікат). Таким чином, новий слой у нас

буде розташований безпосередньо під верхнім слоєм.

6.

Виконаємо Фільтер –Розмиття – Розмиття із рухом із параметром

Расстояние 999 пикселей.
7.

Все ще залишивши активним текучим слой застосуємо Фільтер –

Іскаженія – Полярні координати із

опцією Прямокутники в полярному.

Выделим теперь получившуюся окружность инструментом Эллиптическое
выделение от центра із натиском клавіш Alt+Shift і застосуємо до виділеного
фільтр усилення різкості – усилення різкості. Потім інвертуємо виделене
(Ctrl+Shft+I) і видалимо непотрібне - Del. Таким чиномом ми створили "сучок"
на окремому слої.
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8. З допомогою команд Редагувати > Вільна трансформація зменшити "сучок"
до необхідних розмірів, придамо йому овальную форму для правдоподібності і
розташуємо його на початку, як показано на рисунку. Зменшимо Непрозоріть)
слоя до 80% і, коли композиці бде дивитися реалістично, об’єднаємо два
середніх слоя в один.

9. На средньому слої збільшимо "сучкову" область/області і з допомогою
Резинового штампу зробимо більш плавним перехід на границі стику "сучка" і
іншої частини зображення. Застосувавши зміну непрозорості середнього слою
доб’ємося оптимального виду отриманої текстури. Можна зберегти як зразок
заливки і використовувати в інших цілях.
Питання для самоконтролю:
1. Що таке фільтри?
2. Які фільтри Ви використовували на дані Лабораторній роботі?
3. Які фільтри входять в групу Искажения?
4. Які фільтри входять в групу Шум і в яких випадках вони використовуються?
5. Які фільтри використовуються для розмиття зображення?
6. Наведіть приклади найбільш застосовуваних на даній лабораторній роботі
фільтрів і їх груп? Приклади їх застосування в інших цілях?
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 24

Тема: Adobe PhotoShop. Робота із текстом, надання тексту
різних ефектів.
Мета: Навчитись створювати зображення з використанням інструментів для
створення тексту, надання тексту різних ефектів, застосування набутих навиків
при створенні нового.
Хід роботи
1. Створимо нове зображення: пишемо білим кольором будь-яке коректне
слово.

Крок 1.

2.

Крок 2.

Тепер

для

Крок 3.

текстового

слоя

застосовуємо

фільтр

Фильтр/Смазывание/Размытие по Гаусу, об’єднюємо отримані слої CTRL+E,
робимо

дублікат

слоя

і

знову

застосовуємо

фільтр

Фильтр/Пиксилизация/Мозаїка із параметрами від 8 до 11 на ваш смак, після
чого робимо непрозорість слоя 50%.
3. До верхнього слоя застосовуємо останній фільтр: Фільтр/Посилена
різкість/Посилена різкість, повторим фільтр раза 3-4. Якщо ви хочете додати
колір, то виконайте Зображення/Корекція/Кольоровий тон,Насиченість.
4. Створення "Обрамлення золотий текст". Створимо нове зображення із
чорним фоном і напишемо якийсь текс білим кольором, потім натиснемо Ctrl+E
.
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Крок 3.

Крок 1.

Крок 2.

Крок 4.
5. Після того як ми об’єднали 2 слої, то розмиваємо наше зображення Фільтр/
Розмиття/Розмиття

по

гаусу

на

2-3

пикселя.

Дальше

Фільтр/Стилізація/Соляризація і натискаємо Shift+Ctrl+L (Автотон).
6. Потім Фільтр/Стилізація/Вітер із параметрами Спосіб: Вітер і Направлення:
Зліва. Дальше Зображення/Обертати зображення/ 90 і знову застосовуємо цей
же фільтр, і так поки зображення не стане в вихідну позицію.
7. І знову застосовуємо фільтр Фільтр/Стилізація/Світло для країв c
параметрами: Ширина: 1 ; Яркість країв: 6; Пом’якшення: 8. Натискаємо Ctrl+U
(галочку на кольоровий тон) і ставимо параметри: Тон 45 ; Насиченість 55 ;
Яркість 0.
Вправа №1. "Штрих-код
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Крок 1.

Крок 2

1

Крок 3

Крок 1. Створимо нове зображення і застосуємо фільтр Фільт/Шум/Додати
шум із параметрами: Ефект = 400 ; По Гаусу ; монохромне, і знову фільтр
Фільт/Розмиття/Розмиття із рухом із параметрами: кут = 90, відстань =
999 pixels.
Крок 2. Тепер по рисунку встановлюємо контрастність і чіткість лінії
CTRL+M (потрібно по експериментувати).
Крок 3. Наступним обрізаємо непотрібну частину і вставляємо цифри, і
наш штрих код готовий.
Питання для самоконтролю:
1. Які фільтри Ви використовували на дані Лабораторній роботі?
2. Які фільтри входять в групу Викривлення?
3. Які

фільтри

входять

в

групу

Шум

і

в

яких

випадках

вони

використовуються?
4. Які фільтри використовуються для розмиття зображення?
5. Наведіть приклади найбільш застосовуваних на даній лабораторній роботі
фільтрів і їх груп? Приклади можливого їх застосування в інших цілях?
6. Які інструментом набрати текст?
7. Які методи виділення ви застосовували на Лабораторній робот?
8. Які методи виділення існують ? І в яких випадках вони застосовуються?
9. Як об’єднати декілька слоїв?
10. Які команди дозволяють дублювати шари (слої)?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 26

Тема: Adobe PhotoShop. Художня ретуш фотографії.
Тонова корекція зображення
Мета: Навчитись використовувати різні команди при автоматизованій
тоновій корекції, тоновій корекції зображення вручну та тонової корекції за
2

допомогою використання кривих. Вивчення властивостей застосування
команди Варіанти…
Теоретичні відомості
Програма PhotoShop дає можливість відновлювати пошкодженні
зображення та фотографії, замальовувати дефекти, коректувати кольори та
тональність зображень.
Тонова корекція зображення пов'язана з заміною кольорів та тонів
зображення, додаванням деталей до тіней чи світлих місць зображення,
зміною рівнів яркості чи контрастності зображення. Перед корекцією кольорів
зображення,

треба визначити тип його кольорової моделі та область

застосування зображення. Модель RGB використовується для зображень, що
переглядаються на екрані монітора, модель CMYK - для зображень, що
друкуються. Кольорову корекцію доцільно здійснювати в тому режимі, який
буде використовуватись для виводу.
Для замальовування дефектів зображення у програмі Photo Shop в
більшості випадків використовується інструмент Клонований штамп (Clone
Stamp), який дає можливість переносити копію фрагментів зображення у інше
місце зображення.
Хід роботи
Команда Варіанти… - це найбільш простий спосіб виконання корекції

1.

кольорів. Відкрийте файл-кольорову фотографію з папки Взірці або будь-яку
іншу кольорову фотографію. Виберіть команди Изображение — Корекція —
Варіанти. В вікні Варіанти… встановіть:


галочку Показать потери, щоб на мініатюрах відображались

частинки зображення, що будуть коректуватись;
 переключатель Средние тона, щоб корекція здійснювалась по
середніх тонах зображення;
 понатискайте на мініатюрi з підписом Больше желтого, щоб додати
в зображення бiльше жовтого кольору; результат корекції видно в вікні
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Текущий выбор, а початковий вигляд картинки в вікні Оригинальный.
Спробуйте додати також інших кольорів в зображення. Якщо ви отримали
очікувані кольори зображення , натисніть кнопку OK.

Художня ретуш фотографії.
2. Відкрийте файл OLD.jpg із папки
Взірці. Фотографія відсканована з
білою

рамкою

зовнішнього

поля.

та

частиною

Відріжте

від

фотографії рамку та зовнішнє поле.
Для цього:


виберіть інструмент Кадрирование (Рамка), обведіть ним фото

без рамки, щоб точно підігнати границі обведення навколо фотографії
переміщайте квадратні маркери по краях рамки виділення,


коли виділення точно таке як вам потрібно, натисніть на клавішу

Enter.
3. Викличте команду Окно — Гистограма. Появилось вікно з діаграмою. По
горизонтальній осі відкладаються значення градацій яркості по шкалі
сірого кольору від 0 до 255, по вертикальній – кількість пікселів
зображення, що припадають на кожну градацію сірого. В зображенні
практично відсутні піксели з яркістю
менше 15 і більше 210. Параметри Уровень
і Счет, якщо вести мишкою по діаграмі,
показують градацію яркості сірого та
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точну кількість пікселів, що припадає на дану градацію.
Автоматизована тонова корекція.
4. Виконайте команду Изображение — Корекціія — Уровни - Авто.
Зображення стане більш контрасне, насичене, але зачiска буде зливатися з
фоном.
5. Відкрийте гiстограму знову Окно — Гістограма, кольоровий діапазон
розширився від 0 до 255, а гістограма стала більш рівномірно розтягнутою
по всьому діапазону.
6. Відмініть автоматичне вирівнювання рівнів на палітрі История.
7. Викличте команду Изображение — Установка — Авто контраст,
зображення стане більш насиченим та контрастним. Знову відкрийте
гістограму зображення Гістограма, кольори зображення підкоректувались,
як

в

попередньому

випадку.

Відмініть

команду

Автоконтраст

(AutoContrast).
Тонова

корекція

за

допомогою

регулювання рівнів вручну.
8.

Викличте команду Изображение —

Корекція — Уровни…, щоб викликати
вікно рівнів. В групі параметрів Входные
значения встановлюються значення яркості самої світлої та самої темної
точок редагованого зображення та коефіцієнту контрастності. Діапазон
Входных значения можна ввести з клавіатури або з допомогою бігунків на
діаграмі. Ці параметри визначають загальну тональність зображення і
можуть використовуватись для зниження рівня освітлення на світлих
частинах зображення чи висвітлення тіней.
9. Пересуньте білий бігунок спочатку в область 100-120, зображення стало
набагато світлішим, але втратилось багато його деталей, всі пікселі
гістограми розміщені правіше положення бігунка приймають значення
максимальної яркості 255. Встановіть білий бігунок десь в область значень
200-210.
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10. Попересувайте відповідно чорний бігунок і подивіться як змінюється
зображення. Встановіть цей бігунок на значенні 17.
11. Попересувайте сірий бігунок і подивіться як міняється загальна тональність
зображення. Залиште цей бігунок на значенні 1,8. Натисніть на кнопку ОК
і подивіться на вигляд діаграми зображення тепер.
12. Відмініть на панелі История (History) здійснену корекцію кольорів.
Тонова корекція зображення з допомогою настроюваних кривих.
13. Викличте

команду

Изображение

—

Корекция — Криве. Появиться діалогове
вікно Кривые. Посередині вікна знаходиться
графік, ліва його частина відповідає за
передачу області тіней, середня - півтонів,
права - світлих областей. Змінюючи форму діагональної лінії на
графіку, перетягаючи її мишкою, можна змінити передачу яркості в
будь-якому діапазоні. Зправа в вікні Кривые є три піпетки. За
допомогою клацання чорною піпеткою по зображенні можна задати
найбільш чорну точку зображення, а за допомогою білої - найбільш
білу, а сірі піпетка в кольоровому зображенні використовується для
задания рівня чистого сірого кольору.
14. Посувайте мишкою початкову точку графіка вліво і вправо по
горизонталі. Ви побачите зменшення та збільшення контрасності, а
також додавання або зникнення деталей в тінях. Встановіть значення
Вход для чорної точки рівним 17.
15. Зачіпіть мишкою за середню частину графіка і посувайте її вверх і вниз.
Зверніть увагу на те, що найбільш білі і найбільш чорні місця
зображення не змінюються, зате появляються або ховаються деталі у
півтонах. Встановіть форму кривої трохи вигнутою вверх і натисніть
ОК. Тональні характеристики помітно покращаться.
16. Збережіть результат тонової корекції фотографії в своїй папці з іменем
OLD1.psd.
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Питання для самоконтролю:
1. Для чого призначена команда меню Зображення — Установки —
Варіації…?
2. Що відображається у вікнах Гістограма та Рівні?
3. Що відображається у вікні Зображення — Установка — Авто Рівні?
4. Що таке автоматизована тонова корекція?
5. Які команди застосовуються при виконанні тонової корекції вручну?
6. Які команди застосовуються при тоновій корекції зображення з
допомогою налаштованих кривих?
7. Для чого призначена команда меню Зображення — Корекція — Криві?
8. Де використовується інструмент Штамп?
9. Відмінність дії інструменту Штамп від дії інструменту клонований
Штамп?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 26

Тема: Adobe PhotoShop. Художня ретуш фотографії. Робота із
фоном і контурами зображення
Мета: Навчитись працювати із контурами, уточненням лінії контурів у
програмі растрової графіки, вміти застосовувати різні команди для роботи із
фоном зображення.
Теоретичні відомості
Контури – це єдині у PhotoShop обєкти векторної графіки. Вони
складаються із прямолінійних і криволінійних сегментів, створенних с
Спеціальним

інструментом

контури

можна

редагувати,

заповнювати,

обводити, а найголовніше – перетворювати у виділені області і навпаки.
Контур утворюють введені мишею точки (вузли), які зєднюються між собою
прямолінійними або криволінійними відрізками. Якими саме – залежить від
способу введення вузла. Для створення справді нового контура, потрібно
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натиснути на піктограму Создать новый контур у нижній частині панелі
Контуры і сформувати його за допомогою

інструмента Перо (Pen) (всі

інструменти для редагуваня контурів містяться в одному наборі із цим
інструментом). У вікні документа можна побачити лише один - активний –
контур, вибраний на панелі Контури, а щоб приховати контури, достатньо не
вибрати жодного, натиснувши мишкою на вільному місці внизу панелі. Для
пере іменування контура слід двічі натиснути мишкою на його відображенні
на панелі.
Хід роботи
1. Відкрийте файл OLD1.psd., в якому ви зберігали результат тонової корекції
на попередній лабораторній роботі (№26) при роботі із файлом OLD.jpg.
Виправлення фону зображення
Щоб фон був гарнішим, потрібно трохи розширити простір в правій

2.

частині фотографії, усунути тріщини, і зробити фон більш фактурним.
Виберіть команду меню Изображение — Pазмер Холста. Появиться діалогове
вік. Введіть в поле Ширина значення 6
см і відмітьте центральну кнопку зліва в
полі Разположение і натисніть ОК.
3.

Для усунення тріщин на фоні

використайте фільтр розмиття Blur.
Спочатку фон потрібно виділити, для
цього можна скористатися контурами.
Контури є сукупністю векторів, що
окреслюють якісь геометричні форми.
Основні елементи контурів: вузлові точки, направляючі точки, направляючі
лінії, лінійні сегменти, криволінійні сегменти.
Інструменти для роботи з контурами:


Виділення контура – застосовується для переміщення цілих контурів;



Стрілка – застосовується для виділення та переміщення вузлових точок
та направляючих точок і сегментів контура;
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Перо – основний інструмент для створення контурів та векторних
об'єктів;


Свободное перо – використовується

для малювання контурів від руки, коли
вузлові

точки

розставляються

автоматично;


Добавить опорну точку (Перо+) –

використовується для додавання нових
точок у вже існуючий контур;


Удалить опорну точку (Перо - ) –

використовується для знищення точок з
контура;


Преобразование

точки

(Угол)

–

використовується

для

зміни

властивостей вузлових точок.
4. Встановіть маштаб перегляду 300% за допомогою комбінації клавіш Ctrl +
"+", і встановіть область відображення так, щоб було видно ліве плече
дівчини.
5. Виберіть інструмент Перо. На панелі властивостей натисніть кнопку
Создать новый контур, а також
встановіть

галочки

Автодобавление / Стирание

та

Окресность ризинки .
6. Натисніть мишкою на межі коміра і
фону в лівій частині фотографії,
потім посуньте вказівник трохи вправо і натисніть ще раз. Встановились
перша та друга вузлові точки та прамолінійний сегмент між ними.
Продовжуйте побудову контура прямолінійними сегментами до шиї, де є
вигин. В наступній точці натисніть мишкою і не відпускаючи її, протягніть
вперед. Появляться направляючі лінії і точки, прямолінійний сегмент
перетвориться в криволінійний. Вказівник прикріпиться до направляючої
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точки. Дальше утримуючи кнопку мишки, сформуйте плавну криву, що
співпадає з лінією шиї.
7. Продовжуйте обхід контура, не особливо звертаючи увагу на точність, щоб
попробувати потім навести точність лінії за допомогою інших інструментів
для роботи з контурами. Для завершення контура встановіть вказівник на
початкову точку контура (біля вказівника появиться маленький кружок),
натисніть в цій точці.
8. Відкрийте палітру Контури, виконавши команду Окно – Показать
Контури.

Двічі

натисніть

на

мініатюрі

Рабочий контур в палітрі Контури. Появиться
вікно збереження даного контура, де в полі
Им`я введіть Girl і натисніть ОК.
Уточнення лінії контура
9. Збільшіть маштаб перегляду зображення до 300%. Виберіть інструмент
Прямой выбор (Direct Selection) і за його допомогою перемістіть вузлові точки,
щоб підлаштувати їх більш точно по контуру. Коли треба в якомусь місці
додати вузлову точку, виберіть інструмент Добавить точку і натисніть
вказівником в потрібному місці. Щоб знищити непотрібну точку, виберіть
інструмент Удалить точку і натисніть на ній. Щоб перетворити лінійний
відрізок контура в криволінійний виберіть інструмент Преобразовать точку і
натисніть ним на точці, біля якої треба утворити криволінійний сегмент. Не
відпускайте кнопку мишки і протягніть вказівник курсора трохи в сторону від
точки, з’являться направляючі лінії та точки, пересуваючи які можна
викривити контур точно по межі фону та дівчини. Виконайте уточнення
контура за допомогою описаних операцій всюди, де необхідно. Для
переміщення області відображення картинки тимчасово переключайтесь на
інструмент Рука, утримуючи при цьому клавішу Пробіл.
Перетворення контура в виділену область та її збереження.
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10. Перетворіть контур в виділення. Викличте меню палітри Контури,
натиснувши на кнопку з ► на цій палітрі, і виберіть команду Сделать
Выделение. В вікні, що появиться, Радиус ратушевки введіть 0, встановіть
переключатель Новое выделение і натисніть
ОК.
11. Зберіжіть створене виділення. Для цього
виберіть

команду

меню

Выделение

—

Сохранить выделение. В вікні, що появиться, введіть в поле Имя виділення
- fon, в поле Документ - OLD1.psd, поле Kанал - Новый слой та натисніть
ОК.
12. Утвориться новий канал (Альфа-канал), який містить інформацію про
виділену область, і записується в файл разом з основним зображення.
Поміщена в нього виділена область може бути викликана в будь-який
момент. Зніміть виділення фону та, щоб його знову загрузити, виберіть
команду меню Выделение — Загрузить выделение і в полі Канал виберіть
канал – fon.
13. Збережіть результати своєї роботи.
Питання для самоконтролю:
1. Що таке контури у растровій графіці? З чого складаються контури?
2. Для чого використовують контури у растровій графіці?
3. Що розуміють під фільтрацією зображення?
4. Які дії можна виконувати із контурами і у Adobe PhotoShop?
5. За допомогою яких інструментів створюються та редагуються контури?
6. Як перетворити контур у виділену область?
7. Як зберегти виділення ділянки зображення?
8. Які фільтри можна використати для розмивання та фактуризації фону?
9. За допомогою яких інструментів і команд

можна виправити фон

зображення?
10. Як зберегти створений контур?
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 27
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Тема: Adobe PhotoShop. Візаж фотографії і фільтрація фону.
Розмальовування зображення.
Мета: навчитись використовувати різні команди інструменту Фільтри для
фону фотографії. А також навчитись здійснювати візаж фотографії,
розмальовувати зображення інструментами малювання у растровій графіці.
Теоретичні відомості.
Фільтри використовуються для автоматичної обробки та редагування
зображень. Будь-який фільтр працює лише з одним – активним – шаром, а
якщо є виділена область – то лише із нею. Для повторення дії останнього
застосування фільтра слід виконати команду Фільтр/ Останній фільтр, а для
послаблення дії фільтра - команду Фільтр/Послабити. Процес фільтрування
завжди можна обірвати, натиснувши на клавішу Esc.
Фільтрація фону.
1. Відкрийте зображення дівчини опрацьованого Вами зображення на
попередній Лабораторній роботі №27 файлу OLD.1. У Вас є створений
контур фону зображення. Попрацюйте із фоном, якщо він ще не має
природного вигляду.
2. Для покращення фону спочатку розмийте його. Викличте команду меню
Фильтр — Смазывание — Смазывание Гауса і появиться діалогове вікно.
Посувайте бігунком Радіуса, встановіть його десь 75 пікселів та натисніть
ОК.
3. Тепер фон виглядає дуже гладким, навіть штучним та не відповідає дівчині,
тому застосуйте його фактуризацію. Викличте команду Фильтр — Шум —
Добавить шум. В вікні Добавить шум посувайте бігунок Количество,
встановіть його десь 10, включіть режим розподілу шумів Униформа та
натисніть ОК.
4. Якщо фон тепер здається занадто грубим, пом'ягшіть його за допомогою
команди Фильтр — Смазывание — Смазывание...
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Візаж фотографії
5. Щоб не погіршити фон, інвертуйте виділення командою меню Выделение
— Инвертировать выделение. Тепер виділена дівчина. Збільшіть маштаб
відображення зображення до 300%. Виберіть інструмент Клонированый
Штамп, на панелі властивостей цього інструмента підберіть підходящий
пензлик в полі Кисть. Цей інструмент «бере» фрагменти зображення з
якоїсь однієї частини картинки та малює ними по іншій частині.
Заштампуйте ним тріщини на волосі. Утримуйте клавішу Alt та натисніть
штампом на зображенні волосся біля тріщини, ви виберете фрагмент
зображення, яким будете замальовувати тріщину. Відпустіть Alt та малюйте
штампом по тріщині, на тріщині «росте» волосся. Постійно міняйте розмір
та форму пензлика, і місце, звідки береться зразок зображення і так
замалюйте всі дефекти на волосі. Так само, за допомогою штампу,
постарайтесь дуже акуратно замалювати тріщини на обличчі та шиї. Якщо
інструмент Клонирований штамп не може справитись зі всіма дефектами
на обличчі, щоб їх згладити використайте інструмент Размытие.
Встановіть на панелі властивостей степінь його дії Давление – 50%.
Понажимайте цим інструментом по місцях з дефектами на обличчі.
6. Так само за допомогою цих інструментів замалюйте тріщини на сукні та
комірі.Сховайте границю виділеної області натиснувши Ctrl+H. Фігура
дівчини досить різко виділяється на фоні. Викличте команду Выделение —
Модификация — Сжать… і в вікні, що появиться, задайте значення 2
пікселя. Область виділення зменшиться на 2 пікселя.
7. Інвертуйте виділення за допомогою комбінації клавіш Ctrl + Shift+ I.
Виберіть інструмент Размытие і розмийте ним фон вздовж межі виділення
по контуру фігури. Намагайтесь не дуже захоплювати фон, щоб не розмити
його структуру.
8. Тепер підсильте блиск очей дівчини, підкресліть губи та брови. Виберіть
інструмент Різкість та на панелі властивостей встановіть Интенсивность
9%. Встановіть масштаб перегляду 400%, підберіть розмір пензлика такий,
як зіниця ока і натисніть ним кілька разів на оці. Збільшується контраст і
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трохи висвітлюється зрачок ока. Якщо контраст став занадто різким, то
відмініть останню дію Ctrl+Z. Так само попрацюйте з іншим зрачком,
бровами та губами.
9. Загрузіть виділену область fon, яку ви зберігали раніше за допомогою
команди Выделение — Загрузить выделение.
10. Щоб можна було додати якісь кольорові відтінки в зображення переведіть його
з кольорового режиму Greyscale в режим RGB, виконавши команду
Изображение — Режим — RGB .
11. Виконайте команду Изображение — Корекция — Виборчая коррекция
цвета. В списку Цвета виберіть пункт Нейтральний . Встановіть
переключатель Абсолютный і переміщаючи бігунки в полях голубого,
пурпурного, жовтого та чорного кольорів підберіть колір фону, який вам
найбільше подобається. Натисніть ОК.
12. Тепер розмалюйте сукню. Спочатку виділіть її за допомогою чарівної палички,
міняючи її чуттєвість та працюючи в режимі додавання до виділеного.
13. Знову виконайте команду Изображение — Корекция — Виборчая коррекция
цвета, в списку Цвета виберіть пункт Нейтральний. Підберіть для сукні
колір на ваш смак.
14. Тепер замалюйте обличчя та шию. Їх також спочатку необхідно виділити. Для
виділення можна використати інструмент Магнитное лассо, за допомогою
інших інструментів в режимі віднімання від виділеного зніміть виділення з очей,
губ та брів.
15. Знову за допомогою команди Изображение — Корекция — Виборчая
коррекция цвета підберіть природній колір обличчя (приблизно Синій - 5,
Пурпуровий – 5, Жовтий – 17, Чорний – 2).
16. Щоб оживити обличчя, додайте рум'янець на щоки. Виділіть овальну область на
кожній щоці розтушуйте виділення за допомогою команди Выделение —
Модыфикация- Растушевать. В діалоговому вікні розтушовки задайте
значення 8 пікселів.
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17. Виберіть команду Изображение — Корекция — Виборчая коррекция цвета,
в списку Цвета виберіть Нейтральний колір і встановіть бігунок кольору
Пурпуровий – 40%.
18. Виділіть губи і замалюйте їх під колір помади.
19. Виділіть зіниці очей і підберіть для них колір який вам сподобається.
20. Брови та волосся можна залишити чорними . Але непогано буде також додати до
них якогось відтінку.
21. Збережіть результат роботи під назвою, наприклад, Girl.psd, і порівняйте
результат своєї роботи з попереднім файлом OLD1.psd, відкривши два
файли одночасно. Зробіть висновки.
Питання дял самоконтролю:
1. Що відображається у вікнах Гістограма та Рівні?
2. Для чого призначений інструмент Кадрування ? Як працює команда
Кадрування ? Яка між ними різниця?
3. За допомогою яких інструментів створюються та редагуються
контури?
4. Як зберегти виділення ділянки зображення?
5. Які фільтри можна використати для розмивання та фактуризації
фону?
6. Яким інструментами можна замальовувати тріщини (дефекти) на
зображенні? Порівняйте дії кожного із цих інструментів?
7. Що можна виконати за допомогою такої команди Виділення —
Модифікація — Стиснення…?
8. В яких випадках застосовується інструмент Розмиття ?
9. В яких випадках застосовується інструмент Різкість?
10. Яку дію виконує інструмент Палець?
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 28
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Тема: Художня ретуш фотографії. Робота над усуненням
дефектів шкіри, виправленням недоліків зовнішності у програмі
Adobe Рhotoshop.
Мета: Навчитись усувати недоліки шкіри такі як пігментні плями, прищі,
нерівності у структурі шкіри, жирний блиск і ін.; а також виправляти дефекти
червоних очей і не достатньої білизни зубів на фотографіях засобами
програми Adobe Photoshop.

Теоретичні відомомсті
Ретуш - це зміна фотографії, яка приховує певні недоліки, чи це не
ідеальна шкіра, або сміттєвий бак потрапив в кадр, або дефекти негативу, такі
як пил, подряпини і т.д.
Типи ретуші фотографій. Ретуш можна поділити на природню (натуральну)
і глянцеву.
При натуральній ретуші обробка абсолютно не замітна і робиться по
мінімуму. При такій обробці, як правило, для слоя із повністю
відретушованим обличчям можна понижувати непрозорість, щоб досягути
максимального природнього ефекту.
Глянцева ретуш ще більше перебільшує достатки, максимально приближає
до ідеалу – шкіра рівна, очі яскраві, волосся блискуче, кольори насичені.
Прикладом може бути – обкладинки любих глянцевих журналів, в честь
яких цей тип ретуші і получив свою назву.
Існує два основних види ретуші, як технічна і художня.
Технічна ретуш - виконується з метою усунення технічних дефектів
(подряпини, пил і т.д.). Художня ретуш - усунення непотрібних об'єктів
кадру, маскування дефектів моделі та ін. Художня ретуш може бути
підрозділена на дві категорії: косметичну і композиційну.
Косметична ретуш використовується в основному в портретній фотографії
і передбачає усунення найбільш помітних дефектів об'єкта та / або виявлення
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його найбільш виразних недоліків. Вона вимагає особливої ретельності,
смаку і навіть делікатності. Іноді, підкресливши особливості або дефекти
натури (наприклад, фактуру шкіри обличчя), можна домогтися особливої
художньої виразності фотографії. Однак, підкресливши не те, що потрібно,
можна і образити людину, тому необхідно бути більш, ніж обережним.
Композиційна ретуш - це кадрування, видалення зайвих об'єктів або
елементів, вставка відсутніх деталей, регулювання освітлення, коректування
кольору, фону і т. п. Сюжет з правильно побудованої композицією привертає
увагу до задуму автора, створює відчуття гармонії, закінченості форми,
відповідності її змісту, формує у глядача певний позитивний або, навпаки,
негативне ставлення. Навпаки, помилки в композиції призводять до того, що
сюжет «розвалюється» і не викликає бажання розглянути знімок докладніше.
Тому композиційна ретуш вимагає знання основ композиції та наявності
певного художнього смаку.
Що включає в себе ретушування фотографій і що виправляє ретуш?
1.

Ефект червоних очей

2.

Блиск на обличчі

3.

Косметичні недостатки шкіри

4.

Ярко виражені мішки під очами

5.

Немімічні зморшки

6.

Другий підборідок + складки на тілі + цифрова пластична хірургія

7.

Жовті зуби
Хід роботи

Виконати вправу «Червоні очі» для усунення дефекту червоних очей на
фотографіях.
1.

Завантажте програму Adobe Photoshop будь-яким знайомим Вам

способом.
2.

Відкрийте у програмі зображення із папки Взірці під назвою Червоні

очі (Червоні очі 1, Червоні очі 2…), що знаходиться на робочому столі.
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3.

На панелі інструментів програми в групі інструменти для Редагування

виберіть інструмент Червоні очі

. Розмір зрачка – 50%,

ведичина затмнення – 50% (попрацюйте із іншими).
4.

Розтягніть прямокутну рамку навколо зрачка при влюченому

інструменті Червоні очі . Збережіть результат роботи у папці Лаботарорна
робота 30 на диску D.
Виконати вправу «Білі зуби» для усунення недоліку жовтизни зубів на
фотографіях.
Існують два способи вибілювання зубів: інструментом Освітлювач

із

групи інструментів програми і більш складний, який ми і розглянемо.
1.

Відкрийте зображення із папки Взірці під назвою Білі зуби (виберіть

будь яке із запропонованих ), що знаходиться на робочому столі.
2.

Створюємо дублікат слою і стаємо на нього. Виділяємо ділянку зубів

інструментом Швидке виділення

, параметри виділення: розмір –

32;жорсткість – 32; на панелі властивостей натиснути функцію Добавити до
виділеного
3.

.

Коли група зубів у нас виділена, ділянки які зачепили ясна виділяємо

тим же інструментом, але із включеною функцією

, при цьому понижуємо

розмір і жорсткість кісті для тонкої роботи уточнення країв.
4.

Після чіткого виділення області зубів вибираємо команду Зображення

-> Корекція -> Цветовой баланс і зменшіть насиченість жовтого кольору у
різних тонах.
5.

Для порівняння початкового результату із кінцевим, в палітрі Історія

робимо знімок кнопкою Створити новий знімок

. Збережіть результат

роботи.
Виконати вправу «Дефекти на обличчі» для усунення прищів,
пігментних плям, нерівностей в структурі шкіри, жирного блиску і т.д.
на фотографіях.

18

1.

Відкрийте зображення із папки Взірці під назвою Дефекти шкіри, що

знаходиться на робочому столі.
2.

Вибираємо інструмент із групи Редагування_ Відновлююча Кість

і

зажатою клавішею Alt вибираємо здорову ділянку шкіри, якою ми будемо
заміщувати дефекти. Для кожного дефекту ділянка буде своя (в залежності
від обраного розміру і натиску інструменту на панелі властивостей).
3.

І так чинимо із усіма дефектами. При необхідності міняємо джерело

здорової шкіри. На чолі даної особи дуже багато дефектів для їх усунення,
тому краще вибирати якусь одну ділянку як зразок інструментом
Відновлююча кість.
(! Коли є різка границя кольору, то даний дефект відновлюємо іншим
інструментом, наприклад Штамп
4.

, див. пункт 5).

Далі використовуємо інструмент Заплатка

, на панелі властивостей

цього інструменту поставити галочку Назначення. Виділяємо окремі
частини, які були уже відретушовані інструмент Відновлююча кість і
переносимо на здорові ділянки шкіри.
5.

Наступним виділяємо дефекти, які сильно виокремлюються

серед

структури шкіри (наприклад почервонілі прищі чи над окулярами
потемнівши частини) наприклад інструментом Штамп

, при цьому

вибираємо розмір кісті натиск.
6.

Для того, щоб кінцево згладити нерівні тони шкіри, беремо інструмент

Кість і на панелі властивостей цього інструменту встановлюємо наст.
Параметри: розмір – 40-50%, жирність - 0;щоб кісточка була розмита і легко
ретушувала

шкіру обов’язково прозорість і режим кісті встановлюємо

приблизно 30%.
7.

При натиснутій клавіші Alt інструменту Кість і вибираємо необхідний

ділянку шкіри, колір шкіри тим самим відображається як колір переднього
плану. Плавними рухами проходимо по шкірі (Краще брати світліший колір
шкіри, ніж ми хочемо отримати).
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8.

Для порівняння початкового результату із кінцевим, в палітрі Історія

робимо знімок кнопкою Створити новий знімок

. Збережіть результат

роботи.
Виконати вправу «Жирний блиск» для усунення недоліку жирного
блиску на фотографіях
1.

Відкрийте зображення із папки Взірці під назвою Жирний блиск на

обличчі, що знаходиться на робочому столі.
2.

На панелі інструментів програми

виберіть інструмент Кість

і

налаштуйте на панелі властивостей наступні параметри для кісті: жорсткість
– 0; розмір – приблизно у розмір блиску; режим – Умножение (інколи
використовують Затемнення основи); непрозорість поставте 70% і нажим приблизно 70%.
3.

Щоб зняти блиск, треба взяти шматок (частину) здорової шкіри як

зразок і в режимі включеного інструменту Кість виберіть Піпетку і
натиснути клавішу Alt. В залежності від розміру ділянки блиску збільшуємо
чи зменшуємо діаметр кісті для усунення дефекту
(! Усунення дефекту відбувається безперервними рухами при натиснутій
лівій клавіші миші. Багаторазове натискання дає затемнення цим місцям).
4.

Оскільки після використання інструменту Кість ще будуть видимі

дефекти переходи між місцями де були блиски і місцями переходів шкіри,
наступний крок вибираємо інструмент Заплатка
5.

.

Обведемо інструментом Заплатка область, яка суміжна із блиском

(знаходиться біля) і перетягнемо її на здорову шкіру. Тим самим границі
виділення зрівняються.
6.

Щоб зрівняти колір шкіри, необхідно знову використати інструмент

Кість, але в режимі накладання Кісті поставити Нормальний, понизити
непрозорість до 25-30% і нажим – 25-30%.
7.

Далі при натиснутій клавіші Alt вибираємо здорову ділянку шкіри і

плавними рухами рухаємося по переходах шкіри: між ділянками блиску і
шкірою здорового вигляду.
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5.

Для порівняння початкового результату із кінцевим, в палітрі Історія

робимо знімок кнопкою Створити новий знімок

. Збережіть результат

роботи у папці Лаботарорна робота 30 на диску D.
Питання для самоконтролю:
1. Які інструменти входять у групу інструментів для редагування
зображень?
2. Як працює інструмент Штамп?
3. Які властивості можна настроїти для інструменту Кість?
4. Поясніть дію інструменту Заплатка.
5. Поясніть дію інструменту «Червоні очі».
6. Як працює інструмент Відновлююча кість?
7. Яка палітра у програмі дозволяє робити знімок виконаної роботи?
8. Які інші додаткові палітри інструментів Ви використовували на
Лабораторній роботі №30?
9. Що таке канали? Як працюють канали?
10. Як (якими командами, інструментами) можна усунути дефекти із шкіри
людини?
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ДОДАТОК 2.

Інструменти програми растрової графіки Adobe Photoshop
Прямоугольн
ая область
(Rectangular
Marguee)
Овальная
область
(Elliptical
Marguee)
Одиночная
строка (Single
row)
Одиночний
столбец
(Single
column)
Лассо (Lasso)
Магнитное
лассо
(Magnetic
Lasso)
Многоугольн
ое лассо
(Polygonal
Lasso)
Волшебная
палочка (Magic
Wand)
Перо (Pen)

Виділяє прямокутну область
(квадратну + Shift)

Виділяє овальну область (круглу + Shift).

Виділяє ряд по ширині зображення в один піксел.

Аналогічно, але по висоті.

Для виділення шляхом обведення з допомогою
мишки.
Для виділення об’єктів, що контрастні з фоном,
лінія об’єднання ніби притягується до контуру
обُ єкта (принцип об’єднання, як в Ласо).

Виділяє багатокутник з відрізків прямих ліній
різної довжини.

Виділяє частину зображення на основі схожості
кольорів.
Використовується для малювання лінійних і
нелінійних відрізків за допомогою створення
вузлових точок.
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Простое перо
(Freеform pen)

Призначений для малювання контура довільної
форми, як олівцем.

Добавить
точку (Аdd
Anchor point)

Використовується для додавання вузлових
точок.

Удалить
точку (Delete
Anchor point)

Використовується для знищення вузлових точок.

Преобразова
ть точку
(Convert point)
Прямой
вибор (Direct
selection)
Видаление
пути (Path
Component
Selection)
Кисть
(Paintbrush)
Карандаш
(Pencil)

Використовується для перетворення вузлових
точок в точки перегину.
Використовується для редагування вузлових
точок контуру (переміщення, зміна кута нахилу
вектора
Для виділення і переміщення контуру, або його
частин.

Малює як пензлик.

Імітує олівець.

Узорная
кисть (Art
history brush)

Розмальовує
зображення
фрагментами
збереженого в пам’яті програми зображення, чи
відновлює відповідно до палітри History
вибраний попередній стан зображення.
Використовується для малювання пензликом
по готовому зображенні, діє по принципу
фільтра ( є десять методів на вибір).

Ластик
(Eraser)

Замальовує піксели зображення кольором
фону.

Історическая
кисть (History
brush)

Ластик Фона
(Background
Eraser)

Робить прозорим фон зображення.
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Волшебний
Ластик (Magic
Eraser)

Визначає пікселі близькі по кольору і робить їх
прозорими.

Клонированний Використовується для малювання точними
штамп (CloneStamp) копіями елементів зображення.
Штамп (Pattern
Stamp)

Використовується для замальовування узором з
виділеної прямокутної області, того ж, чи іншого
відкритого зображення.

Пипетка
(Eyedropper)

Дозволяє вибрати зразок кольору з зображення
чи з палітри кольорів.

Вибор цвета
(Color sample)
Измерение
(Measure)
Градиент
(Gradient)
Заливка (Paint
Bucket)

Размитие (Blur)
Резкость
(Sharpen)
Палец (Smadge)

Дозволяє встановити на зображенні до
чотирьох міток, інформація про колір яких
відображається на палітрі Інфо.
Використовується для виміру відстані між
двома точками, інформація про відстань
відображається на палітрі Інфо.
Використовується для побудови різних типів
переходів від кольору до кольору.
Замальовує виділені області певним кольором,
вибраним
Піпетка,
також
можна
використовувати різні текстури, узори і растрові
зображення.
Знижує контраст обُєктів зображення
пом‘якшує різницю їх кольорів

і

Збільшує чіткість зображення

Імітує розмазування фарби при малюванні

Осветление
(Dodge)

Призначений
зображення

Затемнение
(Burn)

Затемнює частини зображення, зменшує їх
яскравість

Губка (Sponge)

для

висвітлення

Змінює насиченість кольору чи контраст
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частин

Форма
пользователя
(Custom shape)
Елипс (Ellipse)
Прямоугольник
(Rectangle)
Скруглений
прямоугольник
(Rounded
Rectangle)
Многоугольник
(Polygon)
Линия (Line)

Використовується для побудови фігур довільної
форми
Використовується для побудови еліпсів
Використовується для побудови прямокутників

Використовується для побудови прямокутників
із заокругленими кутами

Використовується для побудови багатокутників
Використовується для побудови ліній

Перемещение
(Move)

Використовується для переміщення виділеного
об ‘єкту чи шару

Заметки (Notes)

Призначений для створення нотаток до файлу

Звуковие заметки
(Audio
Призначений для створення звукових нотаток
Annotations)
Кадрировать
(Crop)
Текст (Text)

Рука (Hand)
Лупа (Zoom)
Восстанавливающая кисть

Використовується
зображення

для

вирізання

частини

Використовується для роботи з текстовими
обُєктами
Використовується разом з полосами прокрутки
для перегляду окремих частин ілюстрації
всередині вікна документа
дозволяє
змінювати
масштаб
перегляду
документа
вручну вибирає зразки пікселів із області навколо
ретушованого об'єкту для усунення плям і дефектів
зображення, замальовуючи їх зразками чи узорами;
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Заплатка
Красные глаза
Точечная
восстанавливающая кисть

це інструмент групи "Редагування", який усуває
дефекти із виділеної області зображення із
допомогою зразку чи узору;
інструмент, який дозволяє видаляти червоні бліки,
викликані фотографуванням із спалахом;
автоматично вибирає зразки пікселів із області
навколо ретушованої ділянки для усунення плям
і об'єктів
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