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ВСТУП 
 

Завдання офісних програм є підготувати потрібний користувачу вид 
інформації: створити текст, електронну таблицю, презентацію чи документ 
Інтернет. Але інформацію мало створити - її ще слід відповідно оформити, 
надати вигляд, що буде прийнятним для публікації, наприклад, книги, дизайну 
буклетів та обкладинок і т.д. 

Саме за це і відповідає програмне забезпечення, яке умовно можна віднести 
до розряду “дизайнерських”. Дизайн – це сфера, в якій пересікаються 
професіоналізм і творчість, причому вони не можуть існувати один без одного, 
на відміну від офісних програм. Але навіть самий талановитий дизайнер в 
кінцевому варіанті виявить, що  фантазії недостатньо, потрібні ще й професійні 
навички володіння відповідними програмами [1]. 

Саме цю проблему і намагається вирішити цей навчальний посібник, в 
якому представлені всі необхідні відомості для освоєння основами 
комп’ютерної графіки та дизайну і вивчення сучасних версій популярних 
графічних програм. Ще зовсім недавно комп’ютерна обробка графічної та 
текстової інформації асоціювалася з випуском поліграфічної продукції; завдяки 
комп’ютеризації поліграфія змінилась за останні 20 років в більшій мірі, ніж за 
попередні століття. Досягнення комп’ютерної техніки та новітнє програмне 
забезпечення стали домінуючими показниками технічного прогресу в ділянці 
додрукарських, а останнім часом і друкарських процесів [2]. 

Aле слід відмітити, що сучасні графічні програми також володіють такими 
потужними засобами, як засоби публікації в Інтернет, роботи з електронними 
документами і т.д. [3]. Тому після опрацювання посібника майбутні дизайнери 
набудуть навиків роботи в сучасних графічних пакетах а також зможуть 
самостійно розширювати свої знання в даній галузі, використовуючи інші 
видання та інформацію з глобальної мережі. 

Посібник складається з двох розділів, в яких знаходяться необхідні базові 
теоретичні відомості, для закріплення матеріалу наводяться ряд практичних 
занять. 
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Рис. 1. Лінія, створена в Corel і 
збільшена у 6 разів. 

РОЗДІЛ І 
 

Поняття компютерної графіки. Векторна та растрова графіка. 
Формати та моделі відображення кольору. 

 
В наш час CGI-образи (від слів Computer Graphics Imagery - зображення, 

створені на комп”ютері) оточують нас на сторінках газет і журналів, на 
телебаченні і кіно. Комп’ютерна графіка перетворилася із вузькоспеціальної 
області інтересів вчених-комп’ютерників в справу, якій хочуть присвятити себе 
велика кількість людей. Серед програмних комплексів комп”ютерної графіки, 
призначених для роботи на комп”ютерах типу РС або МАК, чільне місце 
займають графічні пакети Corel Draw 10.0 (векторна графіка) і Adobe Photoshop 
7.0 (растрова графіка). 

Векторні зображення представляються в 
виді сукупності відрізків прямих (векторів), 
описуються математичними формулами. 
Основні переваги векторного принципу 
формування зображення перед растовим 
полягають в наступному: 

- файли векторних зображень мають 
набагато менший розмір, ніж растрові; 

- друк векторних зображень здійснюється 
набагато швидще; 

- масштабування і трансформація вектор-
них зображень не пов’язані з обмеженнями і не впливають на якість (рис. 1). 

Векторні зображення не залежать від роздільної здатності; вони 
відтворюються чи друкуються з будь-якою роздільною здатністю, що 
підтримується монітором чи принтером. 

Растрові зображення складаються з набору крапок (пікселів). Параметри 
кожної точки (координати, інтенсивність, кольор) описуються в файлі. Це є 
причиною таких великих розмірів файлів, що містять растрові зображення, 
особливо якщо останні характеризуються високою роздільною здатністю (dpi – 
кількість крапок на дюйм). Також такі графічні документи є чутливими до зміни 
розміру, особливо якщо вони низької роздільної здатності (рис. 2). 

Растрові формати застосовуються:  
- при скануванні і обробці графічних 

зображень; 
- створення зображень для використання в 

інших програмах, наприклад для передачі іншим 
користувачам по мережі Internet; 

- створення різних художніх ефектів, що 
стають можливими завдяки спеціальним 
програмним фільтрам. 

Векторні формати файлів використовуються 
для зберігання векторних зображень в поєднанні 
з растровою графікою і текстом. 

Рис. 2. Лінія, створена в Paint і 
збільшена у 8 разів. 
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Найбільш поширені формати графічних файлів: 
- CDR (“рідний формат Corel Draw, але має той недолік, що його не 

підтримують деякі програми); 
- CMX (універсальний формат Corel Draw, читається практично усіма 

версіями програми); 
- WMF (Windows Metafile - векторний формат, який підтримується цією 

операційною системою); 
- PICT від Apple (Macintosh Picture) - описує як векторні, так і растрові 

зображення та інші. 
Растрові формати файлів призначені виключно для зберігання растрових 

зображень. Найбільш популярні: 
- BMP (Windows Bitmap) - так-званий бітовий (крапковий) малюнок, для 

зберігання зображень робочого толу (фонової заставки); 
- TIFF (Tagged Image File Format - був розроблений Aldus для Mac з метою 

стандартизації файлів сканованих зображень). Дозволяє кодувати кілька 
варіантів колірного оформлення зображення (Bilevel, Graylevel, Color) і 
використовує різні методи ущільнення даних. Файл TIFF складається із 
заголовка і змінної кількості даних різної довжини, які адресуються з 

допомогою індексів. 
Інтерпритація вмісту файлу здійснюється з 

допомогою блоків Image File Directory (IFD), які 
утворюють зв’язані списки і містять інформацію 
про типи даних, що знаходяться в пам’яті, а також 
графічні дані, графічний режим і т.д. [4]. Індекси 
вказують на блоки даних і таким чином, структура 
TIFF є досить гнучкою і володіє більш високою 
комплектацією, ніж, наприклад, файл PCX. У 
файлах TIFF можна зберігати кілька зображень, 
чи різні варіанти одного зображення. Зважаючи на 
досить значні об’єми файлів, що утворюються 
внаслідок зберігання в TIFF, доводиться 
використовувати різні способи ущільнення 
(компресії). Найчастіше використовується LZW 

компресія. Крім неї існують кодування PackBit для платформи Mac, Fax-
ущільнення та інші. 

- JPEG (Joint Photographic Experts Group, характерний тим, що може 
компресувати зображення); 

- GIF (Graphics Interchange Format - формат графічного обміну, як-правило 
використовується для глобальної мережі Інтернет, характерний тим, що може 
мати прозору підкладку); 

- PSD (“рідний” формат Photoshop, має той недолік, що його не 
підтримують інші програми); 

- PDF (Portable Document Format - переносний формат документів, дає 
змогу переглядати на екрані  електронні документи) та інші. 

- PCX. Розроблена фірмою ZSOFT програма Painbrush була призначена для 
створення і модифікації зображень на екрані монітора з допомогою мишки. Для 

Заголовок 

IDF 1 

IDF 2 

. . .  

IDF N 

ДАНІ 

ДАНІ 

Рис. 3. Структура файлу TIFF 
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запам’ятовування Painbrush використовувала формат PCX. Багато програмних 
продуктів ще й досі підтримують його. Це і Publishers Painbrush і Ventura 
Publisher і PageMaker. Часто в форматі PCX виводять в файл зображення, 
отримане методом сканування. Слід також зауважити, що на основі первинного 
опису формату було створено п’ять нових, і їх відмінності особливо 
відчуваються при кодуванні кольорових малюнків. Хоча фірма ZSOFT і надалі 
використовує первинний варіант PCX, що найчастіше призначений для 
зберігання растрових зображень. На сьогоднішній день цей формат не має 
широкого застосування, тому що TIFF і JPEG володіють більшою гнучкістю [4]. 

- PNG дозволяє зберігати зображення з якістю в 16 млн. кольорів без 
компресії для використання в Web, але для перегляду, наприклад, в Internet 
Explorer потребує додатковоо модуля. 

- PS, EPS - об’єктно-орієнтовані файли, що призначені для друку на 
PostScript пристроях. 

Поняття кольору дуже широке, тому обмежимося загальними поняттями. 
Колір - це “відчуття, що визначені дією світлових хвиль на сітківку  ока” [5]. 
Також дуже важливим є поняття формату кольору.  Це спосіб представлення 
кольору для його кодування при обробці і відображенні графічних зображень. 
Існує три його типи: 

1) на основі моделі кольору; 
2) систем відповідності кольорів (бібліотек кольорів); 
3) кольорових таблиць [3]. 
Модель кольору - це спосіб представлення кольору шляхом шляхом його 

розкладення на базові компоненти. Найбільш поширеними моделями 
відображення кольору є: 

Бітовий режим, коли кожна точка зображення може бути сприйнята або як 
чорна, або як біла, а для опису необхідний тільки один біт інформації. При 
використанні 8 бітів можна одержати 256 градацій сірого кольору. Цей режим є 
одноканальним і застосовується для опису монохромних зображень [6]. 

RGB (Red - червоний, Green - зелений, Blue - синій), використовується для 
опису реальних кольорів і їх відтворенні на екрані монітора або телевізора. 
Приклади змішування: черв+зел = жовтий; син+зел = голубий; син + черв = 
фіолетовий; ч + з + с = білий; а в нульових пропорціях = чорний. Модель 
забезпечує доступ до 16 млн. кольорів. Але має недолік: не всі кольори, які 
можуть створюватися є можливість вивести на друк. Ще її називають 
адитивною, тому що  по мірі зменшення яскравості окремих кольорів 
результуючий колір стає яскравішим [3]. 

CMYK (Cyan - голубий, Magenta - пурпурний, Yellow - жовтий, blacK – 
чорний, у деяких джерелах чорний колір моделі CMYK визначений як 
ключовий — Key, а в деяких — «K» позначає Krimson — синювато-чорний).Цю 
модель ще називають субтрактивною моделлю, адже в реальному житті сітківка 
ока сприймає колір саме у відповідності до цієї моделі. Наприклад: колір сонця 
містить всі видимі кольори. Коли сонячний колір потрапляє на об’єкт, частина 
кольорів поглинається, а частина відбивається. Відбитий колір портрапляє на 
поверхню ока і утворює зображення об’єкта. Тому  вогнегасник виглядає 
яскраво-червони, бо його поверхня майже повністю поглинає весь синій і 



 8 

зелений колір, відбиваючи червоний. Модель використовується в більшості 
принтерів. С + M = синій колір з фіолетовим відтінком; M + Y = яскраво-
червоний колір; Y + C = яскраво-зелений колір з невеликим відтінком синього; 
C + M + Y = брудно-коричневий, майже чорний колір [3]. 

HSB (Hue - відтінок, Saturation - насиченість, Brightness - яскравість). Цей 
спосіб представляє доступ майже до 3 млн. кольорів, які розміщуються по колу: 
червоний - 0 гр., жовтий - 600., зелений - 1200., голубий - 1800., синій - 2400., 
пурпурний - 3000. 

Lab - була запропонована Міжнародною комісією з освітлення (СIЕ). Її 
повна назва — СIЕ L*a*b. Описує кольоровий простір, який не залежить від 
типу вводу/виводу. Оснований на трьох характеристиках кольору: яскравість 
(Luminosity), а - кольори в діапазоні від темно-зеленого через синій, до яскраво-
розового, b - кольори від світло-зеленого через сірий до яскраво-жовтого. 
Режим Lab найчастіше використовується в роботі з зображеннями формату 
Photo CD. Якщо пристрої підтримують PostScript Level 2, режим Lab забезпечує 
високу точність передачі кольору. 

Hexachrome використовують в сучасній поліграфії для підвищення якості 
кольоропередачі відбитка, який буде формуватися з шести базових кольорів: 
CMYK + помаранчева і зелена складові. 

Стосовно до відтінків, які створенні комп’ютерними засобами, нерідко 
використовуються ще два синоніми: Lightness (освітленість) і Value 
(інтенсивність). У зв’язку з цим часто можна зустріти моделі кольору з назвами 
HLS або HSV. В усіх моделях колірні характеристики описують, як реальне 
світло падає на поверхню або як взаємодіють реальні фарби (пігменти).  

Квантована (розбита на дискретні цілочисельні значення) кольорова гама, 
що може бути описана кольоровою моделлю або створена вихідним пристроєм, 
завжди є меншим набором видимого колірного діапазону. Конфлікт колірних 
моделей виникає через те, що кольорове охоплення різних моделей кольору має 
різні межі: деякі кольори однієї колірної моделі не потрапляють у діапазон 
сприйняття (кольорове охоплення) іншої, тому вони округляються до 
найближчих відповідних значень. При переході від однієї моделі до іншої 
декілька раз невідповідність кольорів збільшується. 

Системи відповідності кольорів основані на методі каталогізації і 
нумерації. Розрізняють системи, основані на стандартних (бібліотека Pantone) і 
складових кольорах (Trumach Color). 

Кольорові таблиці базуються на розбитті простору вибраної моделі на 
певну кількість відтінків (як-правило не більше 256), кожному з яких ставиться 
у відповідність деякий елемент з таблиці кольорів. Але така заміна призводить 
до пониження якості зображення і зникнення деяких кольорів. Перевагою є 
невеликий розмір і широке використання в глобальній мережі Internet [3]. Тут 
можливий поділ на три формати:  

а) чорно білий (1 біт – чорний, 0 – білий); 
б) у відтінках сірого (256 градацій чорного кольору); 
в) в індексних (палітрових) кольорах (колір з таблиці, який також може 

містити 256 відтінків кольору або менше, наприклад, 32 чи 16). 
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Системи виводу інформації 
 
а) відеотермінальні пристрої 
Найважливішою характеристикою відеотермінальних пристроїв виводу 

графічної інформації, скорочено — монітори, вважається їх розмір. Електронно-
променеві трубки (ЕПТ), які є головною частиною цих пристроїв, 
промисловість випускає в декількох стандартних конструкціях — найбільш 
поширені трубки з розміром екрана по діагоналі 15, 17, 20 і 21 дюймів. Отже, 
монітори класифікують за розміром використаних у них ЕПТ. Але реальний 
розмір трохи менший — частину «корисної площі» забирає пластмасовий 
корпус. Таким чином втрачається більше ніж півсантиметра з кожного боку. 

Виробники намагаються зменшити ці втрати, а споживачі стимулюють їх 
до цього — в США відбулося навіть декілька судових процесів про 
невідповідність декларованих в рекламі розмірів моніторів реальним розмірам 
області перегляду зображень [7]. Останній параметр, в свою чергу, менший, ніж 
розмір повного екрана. Щоб зображення зайняло максимальну площу поверхні 
екрана, можна відрегулювати розмір по горизонталі і вертикалі, але це 
призводить до спотворення пропорцій зображення. Тому максимальний розмір 
не завжди є оптимальним. Другою характеристикою моніторів, але чи 
ненайважливішою, вважають графічну роздільну здатність екрана. Графічна 
роздільна здатність — це кількість крапок (пікселів) по горизонталі і вертикалі. 
Більш висока роздільна здатність при використанні графічного інтерфейсу 
Windows або Mac OS дає можливість розмістити на екрані більше піктограм на 
«робочому столі», більше одночасно показаних рядків в текстовому редакторі 
або комірок в електронній таблиці, малюнок більшого розміру в графічному 
редакторі — отже немає необхідності постійно звертатися до полос прокрутки. 
Крім того, можна відкривати декілька вікон на екрані так, щоб вони не 
перекривались. 

Монітори підтримують роздільну здатність 1600х1200, 1600х1280, 
1800х1400 пікселів і більше. Монітори з високою роздільною здатністю 
потрібні професіоналам у галузі видавничої діяльності або в системах САПР, 
тому що при зміні роздільної здатності з 640х480 на 1280х1024 кількість 
інформації, яка виводиться, збільшується в чотири рази, іншими словами, на 
такому екрані «може поміститися» цілих чотири екрани VGA. 

Наступна характеристика монітора — глибина кольору, яку визначають як 
кількість кольорів, що одночасно можуть бути відображені на екрані. На 
сьогодні глибина кольору — показник не суттєвий, оскільки сучасні монітори 
відтворюють практично довільну кількість кольорів. Однак цей параметр 
відіграє роль при виборі відеорежиму в процесі наладки операційної системи. 
Відеорежим — це комбінація двох параметрів: графічної роздільної здатності і 
глибини кольору. Роздільна здатність повинна підтримуватися платою 
графічного адаптера, встановленого в системі. В першу чергу на платі треба 
встановити достатню кількість відеопам’яті. Якщо обсяг відеопам’яті не 
дозволяє отримати потрібного відеорежиму, тоді зменшують глибину кольору 
або встановлюють нижчу роздільну здатність. 
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Визначити кількість необхідної відеопам’яті для певного відеорежиму 
можна за формулою: 

V = Hver x Hhor х D 
де V — об’єм відеопам’яті; 
Hver — кількість пікселів по вертикалі;  
Hhor — кількість пікселів по горизонталі; 
D — глибина кольору на піксел (в байтах). 

Монітор може вималювати зображення за один прохід променя або за два. 
При двопрохідному способі, який називається черезрядковою розгорткою 
(Interlaced), спочатку малюються (через одну) непарні рядки, а потім парні. При 
черезрядковій розгортці зображення на екрані може мерехтіти. Тому необхідно 
використовувати монітор, який при вибраній роздільній здатності дозволяє 
встановлювати відеорежим з прогресивною розгорткою (Non Iterlaced — Nl). 

Ще один важливий параметр, яким характеризують монітори, — це частота 
вертикальної розгортки, яка вимірюється в герцах (Hz). Це значення вказує, 
скільки разів в секунду монітор перемальовує зображення на екрані. Для 
вибраної роздільної здатності необхідний монітор, який дозволяє встановити 
частоту вертикальної розгортки 75 Hz і вище, в протилежному разі зображення 
може мерехтіти. Необхідно упевнитися, що відеокарта і монітор 
використовують однакові значення вертикальної розгортки. Однак для 
мультискануючого монітора необхідність в цій процедурі відпадає — пристрій 
сам підлаштується в певному діапазоні під частоту розгортки відеокарти. Часто 
виробники вказують в рекламних матеріалах тільки максимальне значення 
частоти вертикальної розгортки (до 150 Hz), — яке може бути встановлене 
тільки при найнижчих роздільних здатностях. Частота горизонтальної 
розгортки, яка вимірюється в кілогерцах (KHz), залежить від частоти 
вертикальної розгортки та вибраного відеорежиму і вказує, скільки разів за 
секунду електронний промінь «пробігає» від однієї межі екрана до іншої для ви-
мальовування рядків (при цьому враховується, що саме зображення оно-
влюється декілька десятків раз за секунду). 

В моніторах використовуються ЕПТ чотирьох типів: сферичні, 
циліндричні, трубки невеликої кривизни і плоскі. 

Узагальнюючи вище наведені факти, відзначимо найбільш вдалі характе-
ристики моніторів для професійної дизайнерської та видавничої діяльності: 
розмір екрана від 19 дюймів і вище, тип екрана плоский, роздільна здатність 
1600х1200 пікселів і вище при частоті кадрів від 85 Hz, наявність у моделі 
апертурної решітки або тіньової маски з точним управлінням променя і кроком 
не більше 0.3 мм. Безперечно, ЕПТ для моніторів — технологія виводу 
відеоінформації нинішнього дня. Необхідність заміни цієї технології 
обумовлена громіздкістю відеотермінальних пристроїв, високим рівнем 
споживання електроенергії, можливо, небезпечним електромагнітним 
випромінюванням. Проте, незважаючи на поступове удосконалення моніторів з 
плоским екраном (LCD та плазменні технології) цей тип моніторів з ЕПТ все ще 
залишається стандартом у комп’ютерних видавничих системах [2]. 
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б) Друкуючі пристрої 
Растрування 
Для передачі відтінків півтонового оригіналу при його відтворенні 

поліграфічними засобами зображення дискретизується (розбивається на багато 
елементів — растрових точок). Змінюючи розмір або насиченість цих елементів, 
можна керувати яскравостями репродукованого відбитка. Дрібні точки 
відтворюють більш світлі, а великі — більш темні ділянки оригіналу. 
Детальність (чіткість) передачі півтонового зображення визначається кількістю 
растрових точок, які припадають на одиницю довжини (сантиметр чи дюйм). 
Цей параметр називається лініатурою. Чим більша лініатура, тим детальніше 
(чіткіше) передається зображення і. відповідно, тим менша растрова точка. У 
вивідних пристроях растрова точка, в свою чергу, складається з елементів, при 
добавленні або зменшенні яких у площині точки відтворюється більш або менш 
яскравий елемент оригіналу. 

Роздільна здатність пристрою виводу 
При розгляді поняття «роздільна здатність» вивідного пристрою завжди 

виникає суперечність, яка полягає в тому, що чим чіткіше (більш дрібними 
растровими точками) необхідно репродукувати зображення з оригіналу, тим 
меншу кількість керуючих елементів будуть містити растрові точки, а значить 
тим менше можливості плавного керування відтінками. Шукають компроміс 
між високою лініатурою растра (детальність передачі півтонів зображення) і 
граничною роздільною здатністю пристрою виводу (необхідна кількість 
відтінків). 

Тому роздільна здатність вивідного пристрою повинна бути в 16 разів 
більшою, ніж максимальна лініатура растра, з яким ви працюєте, оскільки 
матриця керуючих елементів растрової точки зможе передати 256 (16х16) 
відтінків яскравостей зображення. Це гарантовано забезпечить високу якість 
відтворення поліграфічними методами півтонового оригіналу. 

При потребі виконання розрахунку кількості відтінків, які відтворює 
пристрій виводу, виходять з положення, що кількість відтінків, яке гарантовано 
забезпечує якість, повинна бути не меншою 150. З цією метою вибирають 
типові півтонові зображення, з якими мають справу, і проводять вимірювання 
коефіцієнтів пропускання чи відбивання найбільш світлих та найбільш темних 
елементів зображення оригіналу. 

Якщо щільність змінюється в межах від 20 до 60%, різниця складає 40% від 
256 можливих відтінків сірого (тобто 100). Після визначення максимальної 
лініатури растра, з якою буде друкуватися поліграфічний відбиток, розрахунок 
роздільної здатності пристрою виводу, виконують за формулою: 

( ) LPIGrDPI 21 ×−=  
де DPI — роздільна здатність вивідного пристрою, точ/дюйм (dpi), 

LPI — лініатура поліграфічного растра, лін/дюйм, (Ірі), Gr — кількість 
градацій сірого. 

Gr  - кількість градацій сірого. 
Кількість відтінків яскравостей, яку часом називають градаціями сірого і 

яку може відтворити вивідний пристрій, розраховують за формулою: 
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На жаль, більшість користувачів комп’ютерів мають справу з обладнанням 
не професійним, а широкого застосування. Тому вкрай важливо зрозуміти і 
знати техніку і технології вводу і виводу графічних зображень, що безперечно 
допоможе отримати максимально хороший результат для рівня пристроїв, які 
доступні користувачеві. 

в) Класифікація друкуючих пристроїв 
Існує велика кількість критеріїв, за якими можна класифікувати друкуючі 

пристрої, наприклад: принцип друкування (спосіб друку, метод формування 
зображення), характер віддрукованої продукції (колір, задрукований матеріал, 
призначення продукції), матеріал, яким здійснюють друкування, і т.п. Найбільш 
вдалу класифікацію запропонував доктор Хельмут Кніппхен, директор 
департаменту технології та новітніх досліджень фірми Heidelberg 
Druckmachinen AG [8], яка є загальною, проте охоплює всі можливі пристрої 
друкування, які розроблені на сьогодні і знайшли промислове використання: 

 
 

 
Так як на сьогоднішній день підтверджується тенденція зростання кількості 

і якості випуску кольорової продукції, розглянемо пристрої для друкування 
кольорових зображень [9]. 

Прості струминні кольорові друкуючі пристрої. Принцип їх роботи полягає 
в нанесенні рідких кольорових фарб на аркуш паперу. Фарби наносяться 
мікроскопічними капілярами і подаються з чотирьох резервуарів (отворів) під 
дією електричного поля. Сформовані таким чином краплі фарби розганяються в 
напрямку аркуша паперу і попадають на нього. 

Рис. 4. Класифікація друкуючих пристроїв 
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Принтери подібного типу використовують чотири кольори фарб — жовту, 
пурпурову, голубу, чорну. Хоча ці фарби мають кольори поліграфічних фарб, 
вони від них відрізняються суттєво за спектральними характеристиками, 
в’язкістю та багато іншим. Шкала кольорового охоплення принтерів подібного 
типу невелика. В основному за рахунок змішування барвників фарб при їхньому 
контакті з папером втрачається попереднє зображення кольорів. Відбитки з цих 
принтерів мають погану різкість через не дуже високу роздільну здатність, а 
основне, через вбирання і розтікання фарби по поверхні паперу. Якщо взяти до 
уваги примітивний механізм розгортки, нездатний забезпечити точне по-
зиціювання крапель фарби на папері, загальне враження від відбитка бажає бути 
набагато кращим. 

Принтери цього класу не мають підтримки мови PostScript і не можуть 
імітувати растрову структуру відбитка. 

Струминні кольорові друкуючі пристрої вищої якості. На вітчизняному 
ринку пропонуються і поліпшені варіанти струминних принтерів. Принцип їх 
роботи багато в чому подібний до роботи простих струминних принтерів. Однак 
є і деякі відмінності. Принтери вищої якості використовують більш стабільний 
механізм розгортки. Як результат, на відбитку ілюстрацій менш помітні полоси, 
які утворюються від нанесення фарби в напрямку горизонтальної розгортки. 
Кольорове охоплення цих принтерів практично співпадає з кольоровим 
охопленням принтерів нижчого класу. Але завдяки наявності підтримки мови 
PostScript відбиток може вважатися точним геометричним образом полоси. 

Широкоформатні струминні кольорові принтери. Дальшим розвитком 
струминних принтерів вищої якості є широкоформатні струминні принтери, які 
призначені для виготовлення плакатів. Особливість плакатів в тому, що вони 
переважно розглядаються з відстані, це дозволяє друкувати їх з растром 36-48 
ліній/см. У зв’язку з цим для виготовлення плакатів застосовують 
широкоформатні (до 120 см) струминні принтери. Принцип їх роботи подібний 
до описаних раніше, однак широкоформатні принтери мають деякі особливості. 
Для забезпечення якості друкування використовують спеціальні стабілізуючі 
пристрої в механізмі розгортки, що забезпечує можливість точного 
позиціювання крапель фарби на папері і, як наслідок, відсутність «смуг». Всі 
принтери подібного класу підтримують мову PostScript, що забезпечує відпо-
відний рівень універсальності і гарантує відповідність відбитка запланованому 
дизайну. 

Багато широкоформатних принтерыв друкують на рулонному папері, 
причому цей папір бажано придбати у виробника принтера. При виготовленні 
цього паперу намагаються звести до мінімуму поверхневе всотування фарби 
при друкуванні, що значно зменшує змішування і розтікання крапель фарби на 
папері. Такі ж вимоги ставляться і до фарб цих принтерів. В результаті 
відбитки, отримані на широкоформатних струминних принтерах, мають 
непоганий кольоровий діапазон, досить високу різкість і якість, близьку до 
поліграфічної. Декотрі принтери цього класу комплектуються спеціалізованими 
кольоровими растровими процесорами, які використовують складні алгоритми 
перетворення кольорових охоплень, що дозволяє отримати ще більш 
високоякісні відбитки. 
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Спеціалізовані високоякісні струминні принтери. Серед струминних 
принтерів є і такі, які розроблялися спеціально для цифрової кольоропроби. 

Для цього в принтер закладено безліч технічних і технологічних удо-
сконалень, які дозволяють звести до мінімуму всі проблеми, притаманні 
струминним принтерам. Старанний підбір паперу і хімічного складу чорнила в 
поєднанні з високопрецизійною механікою і спеціалізованим кольоровим 
растровим процесором дозволяють одержувати на таких принтерах відбитки, 
які, на думку багатьох експертів, практично впритул підходять до 
кольоропробних відбитків і технології кольоропроби MatchPrint і відповідно 
можуть їх замінити. Є навіть можливість імітувати кольоропробу на різних 
типах паперу, що робить цей принтер особливо привабливим. 

Але необхідно відзначити наступне: технологія кольоропроби Match-Print є 
американським стандартом і в нашій країні не застосовуєтся, окрім того, в 
теперішній час цифрова кольоропроба ще не стала стандартом і за еталон для 
друкування не приймається. 

Однак для використання в складі видавничих систем принтер можна ре-
комендувати як кольоропробну станцію — правда, після відповідного ка-
лібрування. Застосовувати його можна лише в дорогих системах, оскільки ціна 
принтерів досить висока. 

Кольорові фотопринтери. Кольорові фотопринтери працюють за 
принципом фотографії. Зображення формується безпосередньо на фотоматеріалі 
за допомогою електронно-променевої трубки або якого-небудь іншого 
відтворюючого пристрою, наприклад, плоского матричного екрана. Після 
обробки фотоматеріалу на ньому з’являється зображення. 

Незважаючи на задовільну якість відбитків, застосовувати такі принтери у 
видавничих системах не рекомендується через велику незручність в роботі, 
пов’язану з наявністю фотохімії. 

Для застосування в складі видавничих систем можуть заслуговувати уваги 
лише серія фотопринтерів фірми Polaroid, відбитки з яких не потребують 
хімічної обробки. Однак навіть у цьому випадку краще обійтися принтерами 
більш традиційного принципу дії, оскільки у фотопринтерів інше призначення. 

Принтери, які працюють за принципом термопереносу (WaxTrans або 
ThermoWax). Цей клас принтерів дістав досить широке поширення. В основі їх 
роботи лежить перенесення кольорових фарб зі спеціальної лавсанової плівки 
на папір під дією високої температури. Фарби мають у своєму складі 
воскоподібну речовину, яка при нагріванні плавиться і дозволяє фарбі перейти з 
лавсанової основи на папір, з яким вона контактує. 

У процесі друкування на лавсановій основі створюється висока тем-
пература в тих місцях, де повинно бути зображення відповідного кольору. 
Кожний кольоровий відбиток друкується за чотири прогони. 

Відбитки, отримані на TermoWax-принтерах, мають досить добру ко-
льоропередачу, оскільки використовувані кольори за колориметричними 
характеристиками близькі до поліграфічних тріадних, а при накладанні вони не 
змішуються. Отже, якщо говорити про кольоровий діапазон принтерів цього 
класу, то він досить широкий і наближається до стандартного офсетного друку. 
Значно важче з забезпеченням хорошої роздільної здатності і плавних переходів 
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півтонів. Справа в тому, що у ThermoWax-принтерів невисока роздільна 
здатність (переважно 300 dpi). І тут користувач опиняється перед вибором: для 
забезпечення плавного переходу напівтонів лініатура поліграфічного растра для 
цих принтерів не повинна перевищувати 18-20 ліній/см. Але в ілюстрації 
надруковані з такою лініату-рою дуже помітна растрова структура. При 
збільшенні лініатури растра зменшується кількість градацій кольорів і тому 
втрачаються плавні переходи. 

ThermoWax-принтери дуже капризні до використовуваного паперу, який 
повинен бути некрейдованим з максимально можливою поверхневою гладкістю. 
На некаландрований папір погано переходить фарбовий шар і відбиток виглядає 
непродрукованим.  

Досить довго ThermoWax-принтери були практично єдинодоступними для 
використання в складі видавничих систем. Однак для друкування кольорової 
продукції є вже більш вдалі вирішення. 

Принтери, які працюють за принципом Solidink. Термін Solidlnk-принтер 
означає — принтер на «твердих фарбах». В основі роботи цього класу принтерів 
лежить термічне плавлення частинки фарби, що знаходиться в твердому стані, 
розгін краплі фарби (переважно в електричному полі) і швидке її застигання при 
зіткненні з папером. При подібному нанесенні фарби на папір вдається 
уникнути двох основних вад струминних принтерів — змішування фарб і 
розтікання при всотуванні в папір. 

Таким чином частинки фарби на папері опиняються в «чистому» вигляді і 
при цьому мають достатню покриваючу здатність. Це забезпечує кольорове 
охоплення, яке співпадає з кольоровим охопленням ThermoWax-принтерів. 
Solidlnk-принтери мають прецизійний механізм роз-гортки, що забезпечує точне 
позиціювання крапель фарби на папері, але якість задрукованих рівномірних 
плашок в цього класу принтерів дещо гірша, ніж у TermoWax. 

На жаль, всі SolidlnK-принтери забезпечують друкування з роздільною 
здатністю не більше 300 dpi і, відповідно, в різкості відтворення зображення і 
плавності переходу півтонів мають ті ж недоліки, що і ThermoWax-принтери. 
Однак Solidlnk-принтери мають цілий ряд переваг: по-перше, вони можуть 
працювати практично на будь-якому папері, по-друге, в них ощадливіше 
витрачається фарба, ніж у ThermoWax-принтері, і яких лист, що несе на собі 
кольорову фарбу, використовується лише один раз, незалежно від ступеня 
заповнення тим чи іншим кольором. І, як наслідок, вартість відбитка з Solidlnk-
принтера значно нижча. 

Сублімаційні принтери (Due-Sublimation). Due-Sub-принтери 
використовують такий же принцип друкування зображення, як і ThermoWax 
принтери, тільки на відміну від останніх в Due-Sub-принтерах площа 
зображення задруковується рівномірно і повністю. Формування растрової точки 
при цьому способі друку не відбувається. 

Термосублімація – це нагрівання фарби та перенесення її на поверхню 
зображення (папір, плівку, матерію, пластик (!)) в рідкій чи газоподібній фазі. 
Барвник випаровується пропорційно щільності зображення із спеціальної 
стрічки, що розміщена між нагрівним елементом та поверхнею. Причому процес 
випаровування проходить, минуючи рідкоподібну стадію, що і носить назву 
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сублімації. При цьому використовуются спеціальні фарбники, які після фіксації 
на поверхні (це проходить за рахунок випаровування розчинника) являють 
собою речовину, що здатна до сублімації. Для перенесення необхідно, по-
перше, створити щільний контакт між задруковуючою поверхнею і декоруючою 
поверхнею за допомогою тиску і, по-друге, по всій площі зображення створити 
температуру сублімації. На діаграмах (рис. 1) наведені параметри, що 
впливають на перенесення. З наведених диаграм випливає, що тиск PTr и 
температура TTr в період часу контакту tk (tk = tx — t0) є постійні [10]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PF — тиск;  
PTr — тиск, необхідиний для перенесення; 
T — застосовувана температура; TTr — температура оточуючого середовища; 
TM — температура матеріалу; t0 — початок перенесення; tx — закінчення процесу 
перенесення. 
Тепер проаналізуємо струминний і сублімаційний способи друку і виявимо 

переваги та недоліки обох. Як було сказано, роздільна здатність струминих 
принтерів в принципі і визначає якість друку (а вона є дуже високою – до 4800 
dpi). Але в цілому до таких показників відносяться достатньо скептично, адже 

Рис. 5. Зміна температури та тиску 
в період часу контакту при сублімаційному перенесенні 
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під час роботи несподівано виясняється, що драйвери деяких струминних 
принтерів під час фотодруку не можуть використати заявлену максимальну 
роздільну здатність. Наприклад, на Lexmark 7200 можливо використати тільки 
600 dpi, а НР InkJet 890C – 300 dpi (в режимі PhotoRE). Також відомо, що при 
струминному друці, принтер може ставити або не ставити точку в даному місці 
(так званий бінарний запис). Тому метод відображення тону, тобто 
відображення градації щільності друкуючої області, коли замість одного пікселя 
друкуються дві або три точки, щоб підкреслити насиченість, є адаптивним. 
Відтінок визначається в залежності від того, як багато точок друкується поблизу 
основної (необхідної) точки. В випадку відображення, наприклад, кольору 
шкіри людини, краплі основного кольору друкуються більш щільно, в 
результаті зображення не має плавних переходів між основними кольорами. На 
противагу, термосублімаційні принтери можуть відображати як світлий так і 
темний відтінки в кожній точці друку, що забезпечує стабільний повноколірний 
друк високої роздільної здатності. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Також слід розуміти, що роздільна здатність принтера відповідає 
роздільній здатності зображення тільки для чорно-білих зображень, тобто тільки 
чорно-біла фотографія в 300 dpi буде надрукована з тією ж роздільною 

Рис. 6. Відбиток, отриманий на струминному принтері 

Рис. 7. Відбиток, отриманий на сублімаційному принтері 
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здатністю без спотворень. Для півтонових чи кольорових зображень кольора чи 
відтінки при друкуванні утворюються за рахунок растрування (Dithering). При 
цьому приблизно можна сказати, що таке зображення буде однаковим 
вказаному для принтера двохколірному, поділеному на 8, тобто фотографію, 
відскановану в 150 dpi, в масштабі 1:1 слід надрукувати на струминному 
принтері з роздільною здатністю в 1440 dpi, інакше дрібні деталі загубляться. 

Таким чином, простий підрахунок показує, що кольоровий відбиток на 
струминному принтері з роздільною здатністю 720 dpi можна порівняти з 90 dpi 
термосублімаційного; 2600 dpi можна порівняти з 325 dpi сублімаційного. 

У випадку сублімаційного принтера, тон кожної точки може відображатися 
з допомогою світла або тіні, як показано на на рис. 7. Тому високоякісні 
зображення, близькі до фотографічної якості, можуть бути відтворені з високою 
роздільною здатністю та кольоропередачою 16,7 млн. кольорів. 

Основним недоліком термосублімаційного друку є те, що барвники 
закріплюються тільки на полімерному матеріалі. Тканина, наприклад, повинна 
мати в своєму складі не менше 65% синтетичного (полиефірного) волокна. У 
випадку ж перенесення на вироби з дерева, металу, шкла, кераміки и т. п. 
поверхня виробів повинна бути попередньо покрита спеціальним грунтовочним 
лаком (наприклад Sublicoat). Ще один недолік — можливість зафарбовування 
тільки светлих тканин. Ця особливість обумовлена тим, що в процесі 
перенесення на поверхні текстилю не утворюється шар фарби, а барвник 
проникає між волокнами, при цьому утворений на волокнах шар барвника 
настільки тонкий, що не може створити значного покриваюго ефекту. Але цей 
недолік стає перевагою: тканина не губить своєї еластичності, при її 
розтягуванні не відбувається розривання фарбового шару. 

Кольорові лазерні електрографічні принтери. Кольорові лазерні 
електрографічні принтери з’явились порівняно недавно. Принцип їх роботи 
такий самий, як і чорно-білих електрографічних принтерів (див. наступний 
підрозділ), лише процес друкування повторюється чотири рази для накатування 
тонерів чотирьох кольорів. В результаті на папері створюється зображення, 
одержане субтрактивним синтезом чотирьох кольорів. 

Отримані відбитки мають добру кольоропередачу, оскільки кольори 
базових фарб близькі до кольорів поліграфічної тріади. У більшості лазерних 
електрографічних принтерів досить непогана роздільна здатність (600х600 або 
1200х1200 dpi в залежності від моделі), що забезпечує якісне відтворення 
півтонів. 

До недоліків можна віднести недостатньо точне позиціювання аркуша 
паперу при його переході із секції в секцію, що значно знижує різкість 
зображення, а також збиває установку кутів повороту растрової структури, що 
створює ефект муару на відбитку. Всі кольорові лазерні електрографічні 
принтери підтримують мову PostScript. Однак у зв’язку з тим, що ці принтери 
з’явились порівняно недавно, для них поки що відсутня відповідна програма 
підтримки кольорів, наприклад EFI Color. Крім того, прозорість тонера значно 
нижча від прозорості фарби, що не дозволяє принтеру синтезувати ті ж кольори, 
які можна отримувати за допомогою поліграфічних тріадних фарб. Крім 
перерахованого, кольорові лазерні електрографічні принтери володіють 
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значною нелінійністю при нанесенні тонеру на друкуючий барабан, особливо 
при інтенсивному друкуванні, що спотворює кольоровідтворення. 

Кольорові електрографічні копіювальні автомати. Значно раніше, ніж 
кольорові лазерні електрографічні принтери, були випущені кольорові 
копіювальні автомати, які використовували той самий принцип друкування, що 
й кольорові електрографічні принтери. Однак механізм для цих пристроїв 
проектувався з урахуванням потреб якісного копіювання кольорових оригіналів 
і має більш точне позиціювання аркуша паперу при накладанні окремих 
кольорів, що забезпечує досить високу різкість зображення, відсутність муару 
на відбитках. Якісне кольоровідтворення на відбитках забезпечується 
використанням спе ціально підібраних за колориметричними характеристиками 
тонерів, а та кож завдяки застосуванню спеціальної технології, яка ретельно 
дозує по дачу тонера при накладанні кольорових шарів, забезпечує значно 
більшу лінійність, ніж у електрографічних принтерів. В результаті 
кольоровідтворення у електрографічних копіювальних автоматів є на рівні Dye-
Sub-принтерів. 

Електрографічні копіювальні автомати були спроектовані для досить 
великого навантаження, і в них забезпечено рівномірна насиченість відбитків 
при друкуванні тиражу. 

Через деякий час після появи кольорових копіювальних електрографіч них 
автоматів почали виготовляти спеціалізовані растрові процесори. які дозволили 
під’єднати ці автомати до видавничої системи як принтери. Крім фізичного 
під’єднання, растрові процесори забезпечили роботу з мовою PostScipt, а також 
перетворення кольорових просторів з врахуванням кольорового діапазону 
конкретної моделі копіювального електрографічного автомата, що дозволило 
поліпшити кольоровідтворення. 

г) Принцип друку електрографічних пристроїв 
В основі всіх електрографічних друкуючих пристроїв лежить послідовність 

операцій, які в різних моделях виконуються по-різному, але дозволяють 
отримати однаковий результат роздруку. Тому ми розглянемо спочатку загальні 
принципи роботи всіх принтерів цього класу [11]. 

Центральним вузлом є друкуючий барабан (image drum). Як правило, це 
алюмінієвий циліндр діаметром декілька сантиметрів, зовнішня (робоча) 
поверхня якого покрита тонким (соті долі міліметра) шаром фо-топровідника, 
тобто речовини, яка різко збільшує провідність під дією світла. Такими 
якостями володіє селен. Але оскільки він шкідливий для людини і не має всіх 
необхідних технологічних властивостей, сьогодні частіше використовуються 
напівпровідники, в основному на базі тита-норганічних сполук. Ідеально гладка 
і рівна поверхня барабана набуває певного потенціалу коронним розрядом, який 
створює спеціальний пристрій — коротрон, що і складає першу стадію 
друкування — зарядження (charging). В темноті (всередині принтера, в 
спеціальному картриджі) поверхня барабану практично не проводить струму і 
заряд зберігається на поверхні барабана. 

Наступний етап — експозиція (exposure). Фотопровідне покриття барабана 
отримує локальну провідність під дією скануючого променя лазера або спалахів 
світлодіодів, які засвічують окремі точки поверхні. Заряд в таких точках стікає 
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на заземлену основу барабана. Чим точніше адресуються точки на поверхні і 
чим менша точка, в яку фокусується промінь світла, тим вища роздільна 
здатність пристрою. В результаті створюється невидиме електростатичне 
зображення. Від якості вико нання цієї операції в значній мірі залежить якість 
відтворюваного зоб раження. На інших етапах його можливо тільки зберегти 
або погірши ти, наприклад, невідповідним тонером. 

Проявлення (developing). На цьому етапі фарбуюча речовина — тонер, 
притягується до заряджених дільниць барабана і робить невидиме зображення 
видимим. Якраз етап проявлення, а точніше чорний колір тонера, визначає 
чорно-білий характер зображення. Очевидно, що можливе отримання будь-яких 
монохромних зображень без півтонів, для чого достатньо вибрати тонер 
відповідного кольору. 

Насправді, частинки тонера утримуються електромагнітним полем на 
проявляючому ролику або «магнітній щітці». Для того, щоб частинки 
переносились на барабан в потрібних місцях, потенціал цього поля є істотно 
меншим від потенціалу, до якого першочергово заряджають поверхню барабана. 

Таким чином, якщо точка барабана володіє потенціалом меншим, ніж у 
ролика, то тонер залишається на ролику. Якщо ж потенціал непроек спонованої 
точки на барабані залишився більшим, то електромагнітна си ла «перетягне» 
частинку на барабан. Тому множина точок поверхні ба рабана може 
розглядатись як матриця, елементи якої в залежності ві, величини свого 
електростатичного потенціалу виконують друк тонером На цьому рівні розгляду 
друкування півтонів неможливе. 

Одержане зображення переноситься на папір або плівку на стадії пе редачі 
(transfer). Папір контактує з друкуючим барабаном, поверхні якого 
розряджається передаючим коротроном. При цьому тонер «відривається» від 
барабана і прилипає до паперу. 

Закріплення (fusing) зображення, створеного сухим тонером, не обхідне, 
тому що після переносу він утримується на папері тільки неве ликим 
залишковим зарядом паперу і «природною» адгезією. Тонер на поверхні паперу 
закріплюється внаслідок стисканням між роликами, один з яких — керамічний 
— нагрівається до температури плавлення полімерів, які входять до складу 
тонера. 

Очистка (cleaning) барабана — останнє, що необхідно зробити, перш ніж 
повторити весь процес. Навіть дуже мала кількість частинок тонера, яка 
залишилася, здатна суттєво погіршити якість наступної копії. Поверхня 
барабану очищається від тонеру спеціальним ракелем (cleaing blade) або 
роликом. 

Розглянуті п’ять стадій — основа процесу друкування зображень на 
електрографічних пристроях. Проте в різних моделях принтерів цього класу від 
різних виробників ці стадії виконуються вузлами, яким притаманні свої 
конструктивні та технологічні особливості. 

Зарядний механізм 
Нескладним пристроєм, який забезпечує рівномірний заряд, є коротрон — 

нескладна конструкція з електродом коронного розряду (рис.8). Але при 
заряджуванні поверхні світлочутливого барабану внаслідок іонізації повітря 
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виділяється озон, який нейтралізують за допомогою спеціальних фільтрів. Якщо 
фільтр заміняють несвоєчасно, при роботі принтера виникає характерний запах, 
а у людей, які довгий час перебувають біля друкуючого (не в режимі Ready) 
принтера, можуть з’явитися неприємні відчуття в горлі (озон — це канцероген). 

 

Інший метод зарядження, на перший погляд, простий — на поверхню 
ролика наноситься м’яке електропровідне покриття. Ролик притискається до 
барабана і при подачі напруги поверхня заряджається. Для забезпечення 
щільності поверхневого електростатичного заряду поверхня зарядного ролика в 
принтерах OKI, які використовують такий спосіб, є дзеркально шліфована. 
Окрім того, щоб попередити випадковий електричний пробій в якійсь окремій 
точці барабана, опір покриття повинен бути доволі високим. При використанні 
коронного розряду цієї проблеми немає — сам простір розряду служить 
захистом, зате в цей простір можуть попасти сторонні частинки (тонер, порох і 
т.п.). Це порушує розряд, і барабан заряджається нерівномірно — тоді 
виникнуть «смуги» на зображенні. 

 

Рис. 8. Схема конструкції електрографічного принтера 

Рис. 9. Принципи експонування зображення в лазерному 
(зліва) та діодному (справа) електрографічних принтерах 
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Експонуючий механізм 
Найбільш поширений метод експонування — лазерний (рис.9) Промінь 

напівпровідникового лазера, перенаправлений системою дзеркал, яка забезпечує 
компактне розташування вузлів (на рисунку показано тільки одне таке дзеркало 
— їх може бути і декілька), відбиваєтьсі дзеркальною призмою на барабан. При 
цьому йому надається плоско-па ралельного виду, а вже беспосередньо перед 
барабаном він проходит через циліндричну лінзу, яка фокусує точку потрібного 
діаметра на по верхні барабана. При повороті призми на кут 360/N градусів (N 
— число граней призми) ця точка переміщується по твірній барабана. З 
початком нової грані призми барабан провертається на кут, відповідний пе-
реходу до наступного ряду точок (до наступного рядка розгортки). Так як у 
напівпровідникових лазерів дуже низька інерційність, промінь модулюється, як 
правило, в джерелі, рідко — спеціальним модулятором (п’єзокристалом, 
рідкокристалічним затвором і т.п.). Коли промінь виключений (закритий) — 
заряд на барабані зберігається, коли включений — стікає на заземлену основу. 

Така технологія забезпечує найвищу точність адресації точок на поверхні 
барабана — управляючи модуляцією, ми можемо не тільки змінювати час 
експозиції, але і, зсуваючи моменяи увімкнення в часі, «рухати» точки по 
твірній. Керуючи швидкістю обертання барабана, можна розташовувати рядки 
частіше або рідше. Ці можливості передбачають застосування відносно складної 
фокусуючої оптики і прецизійної механіки рухомих частин — в першу чергу 
призми і барабана. Для оцінки складності роботи експонуючого механізму 
підрахуємо швидкість обертання призми в лазерному електрографічному 
принтері середнього (офісного) класу з роздільною здатністю 600х600 dpi і 
швидкістю друкування 6 стор./хв. При такій роздільній здатності кожний дюйм 
поверхні барабана повинен бути прокреслений 600 раз. Якщо призма ше-
стигранна, для цього треба їй виконати 100 обертів. Для виведення аркуша 
необхідно сформувати 12 дюймів зображення. Отже швидкість обертання 
призми становитиме: 

(600/N) х Н х V = 7200 [об./хв], 
де Н — висота аркуша, дюйми, 

V — швидкість виводу, стор./хв. 
І при цьому відхилення відбитого призмою променя від номінального 

положення не повинно перевищувати 0.05 мкм, 
Інший спосіб експонування використовується в світлодіодних (light-

emitting diode-LED) принтерах. Замість єдиного лазера для освітлення кожної 
точки в рядку розгортки використовують окремий світлодіод (рис.9) і маленькі 
самофокусуючі лінзи. Для забезпечення фізичної роздільної здатності 
друкування 300х300 dpi експонуюча лінійка містить 2560 світлодіодів, 
розташованих в декілька рядів (наприклад в принтерах OKI — три), які світло 
від яких фокусується в одну лінію на барабані. Для фізичної роздільної 
здатності 600х600 використовують дві лінійки, дзеркальні за конструкцією, 
тобто такі, що, склавши їх разом. отримують в одній лінії на барабані 5120 
точок. Для сучасної інтегральної технології виготовлення такої лінійки 
світлодіодів зовсім не складне, зате в принтерах відсутні прецизійні механічні 
вузли. Така конструкція не боїться навіть вібрацій при роботі. Дуже 
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полегшується управління процесом експонування, бо час роботи одного 
світлодіода для формування точки в 2560 (5120) раз більший, ніж час виділений 
на експонування однієї точки лазером (за той час, поки лазер формує рядок, 
кожний світлодіод формує точку). Правда, світлодіодний пристрій не має мож 
ливості зміщувати точки по твірній барабана і змінювати їх «ширину» в цьому 
напрямі. 

Порівняно новим є третій спосіб експонування з використанням рідко-
кристалічних затворів (liquid crystal shutters — LCS) [11]. Базується він на 
технології, близькій до виробництва плоских рідкокристалічних індикаторів для 
комп’ютерів-блокнотів; що добре поєднується з сучасні’ ми електронними 
технологіями виробництва. Та поки що цей спосіб мало поширений. 

Наявності інших, ніж лазерна, технологій достатньо, щоб назва «лазерний» 
не відповідала даному класу пристроїв. Але чи тому, що поняття «лазер» було 
новим при появі цих принтерів, чи тому, що лазерне експонування було 
домінуючим, назву «лазерний» продовжують вживати для позначення цього 
типу пристроїв електрографічного друку. 

д) Якість друкування електрографічних пристроїв 
Як уже зазначалось, якість друку визначається на етапі експонування. 

Проте існують і інші фактори, що впливають на якість. Із характеристик якості 
нас цікавить роздільна здатність. Роздільна здатність вивідного пристрою 
вимірюється півсумою кількості ліній і рівних з ними по ширині проміжків, які 
здатний відтворювати апарат. У поліграфії використовують поняття лініатури. 
Але кількість ліній, які можна вивести, залежить не тільки від апаратури 
принтера, але і від типу зображення, кількості півтонів і т.п. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Щоб позбутися такої неоднозначності, творці принтерів використовують 

замість кількості ліній — кількість точок, які принтер здатний друкувати на 
одиниці довжини носія. Іншими словами, кількість точок, які принтер здатен 

Рис. 10. Розміщення експонованих точок ліній під кутом до 
твірної барабана при звичайному експонуванні  (зліва) і 

експонуванні зі змінною експозицією (справа) 
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адресувати. Кількість точок на дюйм (dot per inch —dpi) для перших моделей 
принтера вибрали на рівні видільної здатності людського ока в нормальних 
умовах. Отримали перший de-facto стандарт — 300х300 dpi. Людина справді не 
здатна розрізняти більше 6 ліній на міліметр, і вибрана якість була б ідеальна, 
якщо б на відбитках лінії перетинались тільки під прямим кутом. Але при 
друкуванні ліній під гострими кутами виникає ефект «зубчатості» контуру 
(рис.10). 

«Силове» збільшення роздільної здатності полягає у зменшенні розміру 
точки і кроку експонування. Але це дороге розв’язання як з точки зору 
ускладнення механізмів друкуючого пристрою, так і в затратах на управління: 
при збільшенні роздільної здатності в N раз потрібно буде в N2 рази більше 
пам’яті, швидкодії і т.п. 

Існують інші методи підвищення роздільної здатності вивідних пристроїв 
цього класу, які називаються по-різному у різних виробників, але принципи їх 
дії подібні. Найбільш популярні назви: Resolution Enhancement (покращена 
роздільна здатність) у фірми Hewlett Packard, Smoothing Technology (технологія 
розрівнювання) або MicroRes у фірми OKI чи TrueRes у фірми Xerox. Різниці у 
назвах викликані як невеликими відмінностями у методах, так і необхідністю 
захисту торгової марки фірм-виробників. В основі цих методів лежать дві 
можливості, які закладені у способі експонування: управління часом і моментом 
експонування точки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При зменшенні часу експонування зменшується розмір розрядженої плями 

на барабані — це пов’язано з тим, що фоточутливий шар на барабані має 
кінцеву товщину (від одиниці до десятків мікрон) і експонування деякої ділянки 
поверхні викликає найбільш швидкий розряд в центрі цієї ділянки. Зміщення 
моменту дії експонуючого імпульсу приводить до зсуву положення точки. В 
результаті ми маємо точки різних діаметрів, розташованих зі зсувом. Це 
дозволяє побудувати зображення лінії з малим кутом нахилу так, як показано на 
рис. 10 і 11. 

Рис. 11. Розміщення точок при роздільній здатності виводу 
600 dpi (зліва) і при імітації роздільної здатності 600 dpi за 

рахунок ефекту “двох точок” 
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Керування розміром точки приблизно однакове для лазерного і 
світлодіодного способу експонування. Єдина відмінність — світлодіодом ке-
рувати легше, оскільки тривалість імпульсу, який подається на нього, на 
декілька порядків більша, хоч і в напівпровідникового лазера є достатній запас 
швидкодії. А в керуванні положенням точки є суттєві відмінності. В лазерному 
пристрої без проблем досягається зміщення в напрямку руху променя, по 
твірній барабана (рис. 11) — для цього потрібно тільки затримати на декілька 
наносекунд імпульс лазера. А для зсуву в перпендикулярному напрямку 
необхідно змінити швидкість обертання барабана. Для отримання хоч би одного 
проміжного положення ряду точок необхідно або вдвічі сповільнити обертання 
барабана, тоді лазерний промінь прокреслить по барабані ще один додатковий 
рядок в проміжку між основними (на рис.12 — пунктир), або вдвічі збільшити 
швидкість обертання дзеркальної призми. Друге нелегко здійснити, а в першому 
випадку відповідно зменшиться продуктивність принтера. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В світлодіодному способі експонування зсув точки в напрямі твірної 

взагалі неможливий, адже всі світлодіоди виконані у вигляді єдиної лінійки, а 
посувати треба тільки окремі точки. Зате в напрямі обертання барабана зсув 
досягається дуже легко (тривалість імпульсів і період їх чергування 
вимірюється сотнями тисяч наносекунд). 

Таке поліпшення якості не є результатом фізичного збільшення роздільної 
здатності, проте зображення літер при використанні цієї технології виглядає 
навіть краще, ніж при подвоєнні роздільної здатності. Це вимагає використання, 
окрім характеристики фізичної роздільної здатності, ще однієї — клас dpi. Якщо 
експонувати вдвоє чи вчетверо меншу точку із зміщенням наполовину або 
чверть основного інтервалу рядків, а цей інтервал відповідає видільній здатності 
людського зору, тоді можна імітувати і вдвічі більшу роздільну здатність. При 
цьому в одному напрямку отримують справді більше dpi, а в другому — 
імітують це, користуючись обмеженими можливостями людського зору (рис. 
12). Поняття «клас dpi» включає не тільки спосіб експонування зображення, але 
і підтримку інтерфейса відповідних принтерів. 

Рис. 12. Розміщення точок фізичної (справа) та імітованої (зліва) 
роздільної здатності, які викликають однакове зорове сприйняття 



 26 

 
Тому якість друку, яка задається на етапі експонування зображення, 

визначається фізичним dpi, технологією поліпшення і класом dpi. При цьому 
потрібно бути просто уважним, щоб не плутати принтер з фізичною роздільною 
здатністю 1200х1200 dpi — пристрій поліграфічної якості з офісним пристроєм 
класу 1200 dpi і фізичною роздільною здатністю 600х600 dpi. 

е) Принцип друку струминних пристроїв 
Наукові основи технології струминного друку заклали роботи Релея ще в 

минулому сторіччі. Проте перші зразки струминних принтерів були розроблені 
лише в 1948 р. шведською компанією Siemens. Перший струминний принтер 
RT80 фірми Siemens, який працював з перерваним струменем фарби з’явився 
лише в 1977 р. Принцип роботи принтерів визначається конструкцією 
друкуючої головки, яка посилає на папір з великою швидкістю (біля 100 км/год) 
мікронні крапельки фарби. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В струминних принтерах застосовуються дві технології термобульбашкова  

та п’єзоелектрична, хоча відома ще й аерографічна [12]. Для термобульбашкової 
технології характерне використання конструкції друкуючої головки, в стінці 
камери якої влаштований термоелемент, температура якого при подачі 
електричної напруги імпульсом 2 мікросекунди різко зростає. Розщирення пари, 
в яку перетворюється фарба під дією високої температури, викликає 
надлишковий тиск, що і виштовхує краплю із сопла друкуючої головки (рис. 
13). Після виштовхування краплі тиск в камері зменшується, і чергова порція 
чорнила втягується в камеру з резервуару. П’єзоелектричний принципи друку 
характерний тим,що в друкуючій головці розміщений п’єзоелектричний диск, 
який змінює форму при подачі на нього електричної напруги, зменшує об’єм 
робочої камери, що створює надлишковий тиск в камері, чорнило 
виштовхується з камери і вилітає через сопло у вигляді краплі [13]. Що ж 
стосується якості фотодруку, розробники підвищили роздільну здатність до 
4800 dpi в апаратному виконанні і 5760 dpi в “еквівалентному”, тобто за 

Рис. 13. Принцип друку п’єзоелектричної (справа) і 
термобульбашкової (зліва) головок струминних принтерів 
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допомогою різноманітних алгоритмів [12]. Пронцип роботи аерографічних 
друкарок полягає в тому, що повітря під тиском через сопло втягує фарбу. 
Високу роздільну здатність тут отримати важко і метод використовується рідко. 

В струминних принтерах Canon, Hewlett-Packard, Lexmark реалізований 
термобульбашковий спосіб друку. Відповідно, спрощується обслуговування 
принтерів, адже в разі неполадок – засмічення чи пересихання головки – можна 
просто замінити картридж на новий. Для друку фотографій пристрої Hewlett-
Packard можуть застосовувати два альтернативних методи: технологію Photo 
RET ІІІ або режим високої роздільної здатності. В першому випадку друк 
здійснюється з роздільною здатністю 600 dpi, а для отримання потрібного 
відтінку кольору в кожну точку зображення може наноситися до 29 (32 при 
Photo RET IV) крапель чорнила. В другому випадку необхідна кількість 
відтінків досягається щляхом традиційного растрування при друкуванні [2]. 
Слід сказати, що описані нижче моделі вперше були представлені на виставці 
літніх комп’ютерних новинок TechXNY в Н’ю-Йорку 2002 року. 

В струминних принтерах Epson використовується п’єзоелектричний 
принцип друку. Друкуючі головки, створені за п’єзоелектричною технологією, 
володіють більшим ресурсом і немалою вартістю, зате така конструкція 
дозволяє добитися більш точного позиціювання по горизонталі і, відповідно, 
більш високою роздільною здатністю по цій осі. З іншого ж боку головка дуже 
чутлива до якості чорнила. Застосування неоригінальних розхідних матеріалів 
часто веде до їх засмічення [2]. 

є) RGB чи CMYK? 
Як відомо, принтери друкують зображення за допомогою субтрактивної 

моделі кольору. Тому дуже часто виникає питання: “В якій моделі кольору 
готувати графічний файл для подальшого друку на струминному принтері?”. 
Тому, якщо ми користуємося драйвером присторю а не RIP, то принтер 
працюватиме як RGB-пристрій в тому сенсі, що йому для обробки потрібен 
RGB-файл, оскільки ні графічна мова Windows GDI Macintosh ні Quickdraw не 
володіють засобами для передачіінформації CMYK в струминний принтер. 
Драйвер відразу ж перетворить CMYK-зображення, що надійшло, в RGB і 
відраструє його не зовсім за чотирма фарбами. 

Звідси висновок – файл для друку на струминному принтері слід готувати в 
RGB-моделі, адже перетворення в CMYK – це не що інше, як процес 
кольороподілу, а він налаштовується під конкретний друкуючий пристрій 
поліграфічної техніки [12]. 
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РОЗДІЛ ІІ 

 
Знайомство з графічним редактором 

 Corel Draw 10.0 
 

Універсальний графічний редактор Corel Draw 10.0 призначена для 
розробки оригінал-макетів, в яких переважає ілюстраційний матеріал, для їх 
публікації в якості друкованої продукції і в електронному виді. Крім того, вона 
він вміє працювати з багатосторінковими документами, макетувати окремі 
сторінки, немерувати їх і обробляти текстову інформацію; також дозволяє 
верстати документи для публікації їх в електронному виді (як в Internet, так і на 
компакт-дисках) [3]. Основні переваги: 

- широкі можливості; 
- високі експлуатаційні якості (зручність у користуванні, мінімум панелів 

інструментів, досконала довідкова система і т. д.); 
- індивідуальна настройка і збереження параметрів інтерфейса. 
Резюмуючи, можна сказати, що Corel Draw по своїх можливостях і 

закладеною в неї ідеологією розвитку не має аналогів на сьогоднішній день. 
Запуск програми Corel Draw 10.0 здійснюється через меню Пуск/Програми/ 

Corel Draw 10.0 або подвійним натискуванням на піктограмі робочого столу. 
Після запуску на екрані з’являється вікно з набором піктограм, що 

дозволяють перейти в один із шість варіантів запуска програми (див. рис 14). 
Вони пропонують розпочати 

роботу з новим документом (New 
Graphic), відкрити існуючий документ 
(Open Graphic), завантажити останній 
редагований документ (Open Last 
Edited). Три наступні дозволяють 
відкрити один із існуючих шаблонів, 
попрацювати з електронним 
самовчитилем чи дізнатися про 
відмінності дев’ятої версії програми 
від десятої. Натиснувши на 
Designer.com можна під’єднатися до 
однойменного Веб-вузла глобальної 
мережі. 

На наступному рисунку (рис. 15) 
представлено вікно програми при 
завантаженні в нього нового документа, де 1 – системне меню; 2 – рядок з 
назвою програми і документу; 3 – рядок меню; 4 – стандартна панель; 5 – 
панель властивостей; 6 – системні кнопки програми і документа; 7 – блок 
інструментів; 8 – вікно графічного документа з смугами прокручування; 9 – 
навігатор сторінок; 10 – рядок стану; 11 – докерне вікно; 12 – палітра кольорів. 

Рис. 14. Стартове вікно 
редактора Corel 
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Інструменти Corel Draw 10.0, створення 
векторних примітивів 

 
Робочі інструменти розміщені дуже компактно – на одній головній та 

кількох додаткових панелях, що розкриваються. В кожній комірці основної 
панелі знаходиться один або кілька інструментів (тоді в правому нижньому 
кутику комірки відображається чорний трикутник). Якщо на такій комірці 
натиснути і потримати ліву кнопку миші, то розкриється додаткова панель з 
інструментами. Щоб вибрати один з них, слід встановити на нього вказівник 
миші і натиснути ліву кнопку. При цьому інструмент займе місце в комірці 
основної панелі і буде активізований, а додаткова панель зникне з екрану. 

Для кращої орієнтації наведена нумерація основного блоку інтрументів 
(рис. 16). 
1. Pick (Вибрати) - для виділення і переміщення графічного об”єкта по робочій 
області документа і його трансформації. 
2. Shape (Форма) - для редагування контурів Без’є (попередньо геометричну 
фігуру слід перетворити в контур командою Convert to Curves); 
 - Knife (ніж) - для розчленування замкнутих векторних об’єктів; 
 - Eraser (гумка) - відрізняється від попереднього тим, що може 
розчленовувати векторні об’єкти, видаляючи з них ті ділянки, які потрапили під 
дію даного інструмента (для розділення створених об’єктів потрібно після 
застосування цього інструмента виконати команду Break Apart); 

Рис. 15. Вікно програми CorelDRAW 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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 - Free Transform  (довільна трансформація) - виконує в інтерактивному 
режимі наступні операції: поворот, дзеркальний поворот, масштабування і 
нахил, які задаються на панелі властивостей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Zoom (масштаб) - дискретно змінює масштаб зображення: при натисненні 
лівої кнопки він збільшується, правою – зменшується. Також слід 
використовувати кнопки з панелі властивостей. Зручно  користуватися 
клавіатурними скороченнями: F2 - перейти в режим масштабу, F3 - зменшити 
масштаб з певним кроком, Shift + F2 - відоразити об’єкт на весь екран, F4 - 
відобразити всі об’єкти; 
 - Pan (Панарома) - дублює роботу смуг  прокручування. 
4. Freehand (Малювання “від руки”) - для створення довільного контура 
шляхом переміщення вказівника при натиснутій кнопці миші; 
 - Bezier (Без’є) - дозволяє створювати контур Без’є класичним чином, з 
допомогою вузлів та контрольних точок; 

Рис. 16. Робочі інструменти редактора CorelDRAW 10 
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 - Artistic Media (Комплект художника), має наступні різновиди: Preset 
(Фігурний пензлик) – формує лінію заданого профілю, Brush (Художній 
пензлик) – трансформує вибраний взірець зображення, розташовуючи його 
вздовж виділеного контура (накладаючи на контур), Sprayer (Розпилювач) – 
здійснює розсіювання взірця зображення вздовж контурної лінії, Calligraphic 
(Каліграфічне перо) – дозволяє нарисувати лінію, товщина якої залежить від 
кута її нахилу, Pressure (Перо з натиском) – імітує рисування лінії пером, 
чутливим до натиску; 
 - Dimension (Розмір) – для створення різноманітних видів виносних 
вимірювальних ліній із заданням розміру та можливістю його подальшого 
редагування; 
 - Interactive Connector Tool (Інтерактивна з’єднувальна лінія) – дозволяє 
створювати з’єднувальні лінії, що являють собою прямокутні відрізки, які 
з’єднують дві вибрані точки найкоротшим шляхом; дуже зручний при 
проектуванні найрізноманітніших блок-схем. 
5. Rectangle (Прямокутник) – для створення прямокутників. 
6. Ellipse (Еліпс) – для малювання еліпсів. 
7. Polygon (Багатокутник) – кількість вершин задається на панелі властивостей; 
 - Spiral (Спіраль); 
 - Graph Paper (Сотова структура) – для створення прямокутник комірок, 
кількість рядків та стовпчиків задається на панелі властивостей. 
8. Basic Shapes – для створення різноманітних форм. 
9. Text (Текст) – для вводу звичайного чи художнього тексту. 
10. Interactive Blend (Інтерактивний перехід) – ці і наступні інструменти 
використовуються для створення в інтерактивному режимі художніх ефектів 
для векторних графічних об’єктів; 
 - Contour (Контур); 
 - Distortion (Спотворення); 
 - Envelope (Оболонка); 
 - Extrude (Видавлювання, об’єм); 
 - Drop Shadow (Тінь від об”єкта); 
 - Transparency (Прозорість). 
11. Paintbucket (Відро з фарбою) – заповнення вибраним кольором внутрішньої 
області векторного об’єкта або його контура;  
 - Eyedropper (Піпетка) – дозволяє вибір і фіксування в рядку стану (в 
якості взірця кольору заливки) кольору любого місця робочого поля документа, 
крім контурів і символів звичайного текста.  
12. Outline (Контур) – призначений для задання параметрів контура (кольору 
лінії та її товщини). Цю операцію можна виконати як в діалоговому вікні, так і 
вибором фіксованих значень. 
13. Fill Tool (Інструменти заповнення) – використовується для вибору певних 
видів заповнень та їх параметрів. 
14. Interactive Fill (Інтерактивне заповнення) – задається вибором потрібної з 
панелі властивостей; 

 - Mesh Fill (Заповнення по сітці) - виділивши потрібний вузлик (вузлики) 
можна додати колір з палітри кольорів за допомогою мишки. 
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Палітра кольорів - це вертикальна панель, розміщена на екрані справа. По 
замовчуванню вона завантажується в моделі CMYK. Для вибору інакшої моделі 
слід в меню Window вибрати Color Palettes і активізувати потрібну модель. В 
палітрі є кілька кнопок управління. При натисненні на значку чорного 
трикутника з обмежувачем, кольорова палітра розгорнеться і в ній з’явиться 
чотири ряди взірців кольору з смугою прокручування. З допомогою трикутних 
вказівників вверху і знизу взірці можна переміщувати по вертикалі. При 
натискуванні правої кнопки на вільному місці палітри відкриється контексне 
меню. Якщо натиснути лівою кнопкою на кольорі і потримати деякий час, 
з’явиться вікно з додатковими відтінками даного кольору – підпалітра 
додаткових відтінків. 

Крім панелі параметрів (яка буде автоматично змінюватися в залежності 
від вибраного інструмента) можна встановити одну з панелей інструментів - 
такі, як Text, Transform, Internet Objects, Zoom, Visual Basic. Для цього слід 
викликати контекстне меню на вільному просторі справа від стандартної панелі 
і активізувати потрібну. Також за допомогою діалогових вікон виконується 
налаштування різноманітних параметрів, що відносяться до тих чи інших 
інструментів чи операцій. Докерні вікна - особливий тип діалогового вікна, в 
яких завантажуються різні засоби програми, що використовуються при обробці 
графічних об’єктів і тексту. Розрізняють стаціонарні (прикріплені) і плаваючі 
докери [  ]. 

Векторні об’єкти створюються за допомогою інструментів, короткий огляд 
яких приводився вище. Розкриємо ширше це питання, використовуючи 
конкретні приклади. 

Створення ліній 
Використовуються інструменти Freehand,  Bezier, Dimension, Connector 

Tool. Інструменти інтуїтивно зрозумілі при їх використанні, але слід уточнити 
деякі особливості, наприклад рисування прямої лінії. Для того, щоб її створити 
слід вибрати інструмент Freehand, натиснути ліву кнопку миші (створиться 
перша точка відрізка), відпустити  її, утримуючи Ctrl протягнути по горизонталі 

Рис. 17. Способи створення ліній 
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чи вертикалі, утворюючи відрізок та зафіксувати кінцеву точку, повторно 
натиснувши ліву кнопку миші (рис. 17, вар. б). Для створення довільної лінії 
слід імітувати “рисування від руки”, утримуючи ліку кнопку миші (рис. 17, вар. 
а). Рисування інструментом Bezier здійснюється двома способами: натисненням 
лівою кнопкою в окремих точках документа або чегуванням переміщення 
вказівника при натиснутій та відпущеній кнопці миші. В першому випадку 
формується ломана лінія, другому - лінія довільної форми (вар. с, д). Для 
завершення рисування  достатньо в блоці інструментів вибрати довільний. 
Криві Без’є складаються з вузлів та контрольних точок (важелі), за допомогою 
яких можна виконувати регулювання кривої з високою точністю (як-правило 
інструмент Shape). 

Інструментом Dimension можна рисувати різноманітні розмірні лінії та 
виноски, всі режими задаються на панелі властивостей (наприклад вертикальні 
та горизонтальні розмірні лінії, нахилені, лінії, що задають кутові параметри і т. 
д.). Робота з цим інструментом виконується в наступній послідовності: 
натиснути мишкою в початковій точці об’єкта, потім в кінцевій, сформується 
відрізок лінії, над яким розташовується напис, який можна переміщувати в 
довільне місце лінії (при відпущеній кнопці мишки), для зафіксовування 
виконується завершальне натиснення лівою кнопкою миші (рис. 17, вар. е). 

Для створення з’єднувальної лінії Connector Tool слід послідовно 
натиснути в початковій та кінцевих точках майбутнього з’єднання (аб’єкта чи 
об’єктів). Можна сформувати одну лінію чи у вигляді сітки (задається на панелі 
властивостей) - рис. 17, вар. ж. 

Створення геометричних фігур 
Використовують Rectangle (на рис.18, вар. а), Ellipse (на рис. 18, вар. б), 

Polygon (вар. в), Spiral (на рис. 18, вар. г., існують архімедові та логарифмічні 
спіралі), Graph Paper (на рис.18, вар. д), Basic Shapes (на рис. вар. е). Робота з 
цими інструментами відбувається наступним чином: вибравши потрібний, 
встановити вказівник в певній точці документа, натиснути ліву кнопку миші і 
переміщувати вказівник по діагоналі в потрібне місце, після чого кнопку 
відпустити. Якщо утримувати Ctrl то буде створена симметрична фігура. 

При створенні прямокутника можна заоруглювати його кути (підвівши 
вказівник до одного з кутових білих маркерів і коли він прийме вигляд чорного 
трикутника з хрестиком, перемістити, інтерактивно змінюючи заокруглення), 
також можна виконувати індивідуальний вибір радіуса заокруглення для 
кожного кута або для всіх одночасно. Для цього слід на панелі властивостей 
зняти активність кнопки Round Corners Together (малюнок колодки) і задати 
потрібні числові значення. 

Працюючи з інструментом Еліпс можна також створювати окремі їх 
частини та дуги - задаються на панелі властивостей вибором однієї з кнопок: 
Ellipse, Pie (Пиріжок), Arc (Дуга). 

Після створення Сотової структури об’єкт буде груповим, тому для його 
зміни слід застосувати команду Ungroup (Розгрупувати) або Ungroup All 
(Розгрупувати все) меню Arrange (Розташувати) або на на панелі параметрів. 
Після цього потрібно зняти активність об’єкта (натиснути на полі документа) і  
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стає можливим активізовувати окремі комірки, маніпулювати ними та 
змінювати їх колір. 

Найцікавішою категорією в Basic Shapes є можливість використовувати 
блок-схеми для побудови алгоритмів, стрілки-направляючі і т.д. 

 
Створення контура 
Виконується автоматично 

після утворення об’єкта, при 
цьому параметри будуть 
встановлені по замовчуванню. 
Щоб їх змінити, слід викликати 
панель Outline Tool (при цьому 
об’єкт має бути виділений). Вісім 
кнопок справа дозволяють 
задавати фіксовані значення товщини. В свою чергу Outline Pen і Outline Color 
відкривають діалогові вікна для індивідуальних налаштувань. Вони дозволяють 
задавати колір (Color) контура, товщину (Width), стиль контура (Style), форму 
згину лінії (Corner) та її закінчень (Line caps), форму закінчень стрілок (Arrows) 

Рис. 18. Способи створення геометричних фігур 

Рис. 19. Контур без опції Behind Fill та з нею 
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і т. д. Цікавою є можливість задавати контур за об’єктом (його заливкою) - 
Behind Fill, що широко використовується при оформленні написів (рис. 19). 
Дуже зручно задавати колір контура простим натисненням правої кнопки миші 
на потрібному кольорі палітри кольорів при активному об’єкті. Крім цього, 
після виділення об’єкта інструментом Вказівник (Чорна стрілка), на панелі 
властивостей можна задати товщину контура, стиль, форми закінчень ліній 
контура. 

Рівномірні (заповнення контуру одним кольором), градієнтні заливки 
(плавний перехід одного кольору в інший), заливки шаблогами, 
текстурами та PostScript задаються наступним чином: відкривши Fill Color 
Dialog і вибравши потрібний чи зміксувавши в полях Components (рис. 20, вар. а 
- 50% чорного), діалогом Fountain Fill, задавши потрібний тип (Лінійну, 
Радіальну, Конічну і т. д. - вар. б - конічна), діалогом Pattern Fill (вар. в), 
діалогом Texture Fill (вар. г) та діалогом Post Script Fill (вар. д). 

Під заповненням шаблонами розуміютьл використання векторного чи 
растрового взірця в якості базового елемента зображення, яким і буде 
виконуватися заповнення. Заповнення текстурами відрізняється тим, що такі 
малюнки можуть створюватися на основі растрових зображень. Заповнення 
типу Post Script являє собою деякий малюнок мозаїкою, але він формується з 
використанням мови Post Script. Володіє перевагами: може мати дуже дрібний 
малюнок і прозорий фон. 

При виконанні заповнення шаблонами на панелі властивостей можна 
вибрати один з типів: двоколірний, багатоколірний і растровий (також його 

Рис. 20. Різноманітні види заповнеь 
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взірець). При роботі з текстурою на панелі властивостей вибирається бібліотека 
ткестур і взірець текстури. При роботі в режимі Post Script потрібно лише 
вказати назву взірця. 

Окремий тип заповнення - заповнення за сіткою (Interactive Mesh Fill). 
Суть її полягає в тому, що на об’єкт накладається структурна сітка Без‘є, яка 
використовується для управління заливкою тих ділянок, які належать вузликам. 
Таким чином можна створювати різноколірні градієнтні переходи для любих 
вибраних ділянок об’єкта. Для цього слід виконати натиснення в любому місці 
області заливки об’єкта, при цьому буде створена пунктирна лінія сітки з 
маркерами вузликів 
(а можна просто 
виділити потрібний 
вузлик чи кілька). На 
панелі властивостей 
з’являється кількість 
комірок сітки по 
горизонталі і 
вертикалі; кількість 
можна змінювати. 

Використовуючи 
цей інструмент 
можна відрегулювати сітку з допомогою вузликів і контрольних точок 
(“важелів”) так, як це робилося інструментом Форма при редагуванні кривої 
Без’є. Після цього можна приступати до виконаня операції заливки (рис. 21). 
Для цього потрібно виділити потрібний вузлик сітки (групу вузликів) і задати 
колір з палітри. Заповнення виконується таким чином, що насиченість кольору 
заповнення падає по мірі віддалення від активізованого вузлика, забезпечується 
плавність переходу кольору. 

Регулювання прозорості графічних об’єктів 
Це сфера, де у Corel конкурентів небагато. Здійснюється за допомогою 

інструмента Interactive Transparency. Дозволяє регулювати прозорість 
рівномірно, градієнтно, шаблонами і текстурами. Робота з цим інструментом 
дуже нагадує Інтерактивну заливку, з тою відміною, що малюнок шаблона чи 
текстури використовується в якості маски, що регулює прозорість об’єкта. На 
рис. 11 представлені два 
варіанти прозорості 
Bitmat Pattern і Texture 
(сам об’єкт залитий 50% 
чорного), потрібна 
заготовка вибирається з 
панелі властивостей. 

При рівномірній і 
градієнтній зміні прозорості можна використовувати повзунок, що керує 
коефіцієнтом прозорості на панелі властивостей. При використанні шаблонів і 
текстур буде два повзунки, що дозволяють ще й змінювати прозорість шаблона. 
Прозорість можна використовувати як до векторних так і растрових об’єктів. 

Рис. 21. Приклад заповнення за сіткою 

Рис. 22. Приклад прозорості Bitmat Pattern і Texture 
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Трансформація та маніпуляція об’єктів. 
Трансформація виконується трьома способами: 
а) інструментом Pick (Вибір) і панелі властивостей; 
б) інструментом Free Transform (Довільна трансформація); 
в) викликом докера Transformation (Трансформація) меню Arrange 

(Розподілити). 
 

Самий простий і розповсюджений спосіб полягає у використанні 
інструмента  виділення, трансформація тут виконується в інтерактивному 
режимі (приклади на рис. 23). Типи операцій трансформації визначаються 
формою маркерів, що оточують активізований об’єкт. 

Якщо маркери квадратної форми і мають чорний колір, то об’єкт можна 
масштабувати, переміщуючи один з них мишкою. Якщо маркери у вигляді 
двонапрямлених стрілок, то можна виконувати операції повороту та нахилу. 
Причому є можливість змінювати розташування центру, переміщуючи його. 
Для зміни форми слід повторно натиснути в межах об’єкта. Для дзеркального 
повороту використовуються відповідні кнопки на панелі влістивостей. 

Довільна трансформація має дещо ширші можливості, також виконується 
в інтерактивному режимі, тип операції задається на панелі властивостей. 

А за допомогою докера Трансформація можна ще й змінювати 
розташування об’єкта в документі, налаштувавши параметри і натиснувши на 
кнопку Apply (Застосувати) або Apply to Duplicate (Застосувати до копії, тоді 
трансфоормуватися буде копія об’єкта). Для відміни трансформації слід 
використати кнопку Clear Transformation  меню Arrange. 

Під маніпуляцією будемо розуміти виконання двох груп операцій: 
а) операції по переміщенню об’єктів в документі; 
б) операції по створенню нових об’єктів в результаті взаємодії двох 

об’єктів. 
Переміщення об’єктів здійснюється інструментом Pick а також командою 

Align and Distribute (Вирівняти і розподілити) меню Arrange (розглянемо 
вище). 

В програмі також передбачено чотири типи операцій для створення нових 
об’єктів з двох попередніх: комбінувати (Combine), злиття (Weld), обрізка 

Рис. 23. Приклади трансформації та маніпуляції 
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(Trim), пересічення (Intersection), які знаходяться на панелі властивостей чи 
меню Arrange (приклади наведені на рисунку 24). Для того, щоб отримати 
доступ до цих інструментів, слід виділити перший об’єкт, утримуючи кнопку 
Shift виділити другий (на малюнках - коло та прямокутник). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для того, щоб засвоїти теоретичний матеріал, виконаємо вправу 

“Малювання горнятка” 
1. Завантажити Corel Draw і нарисувати прямокутник, наприклад 55х65 мм; 
2. Також створити два еліпси 55 мм довжиною і 12 мм висотою. Розмістити 

їх так, як показано на рис. 25. Верхній еліпс кпопіювати в буфер обміну. 
3. Застосувати операцію об’єднання Weld, попередньо виділивши всі 

об’єкти (можна використовувати вказівник і Shift, а можна застосувати 
виділення “прямокутною рамкою”) – рис. 25. 

4. Для того, щоб горнятко виглядало об’ємнішим, створимо градієнтне 
заповнення, як зображено на рис. 26 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 Pie, який буде відігравати роль ручки-
тримача, зробити його копію (кнопка + на цифровій клавіатурі) і пропорційно 
зменшити. Ці еліпси не повинні мати заповнень. 

7. Віділити їх, як в попередньому випадку і застосувати опрецію швидкого 
вирізання Quick Trim. 

8. Модифікувавши попереднє заповнення на власний розсуд, застосувати 
до щойно створеної ручки-тримача та розмістити її якнайкраще. 

Рис. 24. Приклади комбінування, злиття, обрізки та пересічення 
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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. 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Рис. 25. Горнятко до і після застосування операції об’єднання 

Рис. 26. Приклад градієнтного 
заповнення для горнятка 

 

Рис. 27. Результат виконання 
вправи 
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Створення художніх ефектів на прикладі 
оформлення тексту 

 
Графічна програма Corel Draw 10.0 вміє працювати не тільки з графікою, 

але й з текстом. Тут ми розглянемо основні операції, які можна виконувати над 
текстом. 

Текст буває двох видів: звичайний і художній. Звичайний текст вводиться 
в деяку обмежену ділянку документа (текстову рамку), де він обробляється 
аналогічно до любого сучасного текстового редактора. Художній текст 
вводиться безпосередньо в документ (в місці встановлення вказівника), або 
розміщується на доріжку, що являє собою деяку лінію (або замкнутий контур). 
Обробка такого тексту проводиться так, як і любого векторного об’єкта. 

Любий художній текст ви можете перетворити в звичайний і навпаки. Ця 
операція виконується з допомогою команди Convert (Перетворити) меню Text. 

Операції для форматування тексту можна виконати за допомогою команди 
Format Text меню Text. Попередньо потрібно виділити текст інструментом 
Pick (Вказівник), або його фрагмент за допомогою інструмента Text (Текст) і 
використавши текстовий вказівник. Всі налаштування параметрів форматування 
тексту виконуються в діалоговому вікні (див. рис. 28). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Як бачимо, діалогове вікно складається з 5 закладок, на яких представлені 

параметри форматування, систематизовані за функціональними признаками. 
Вкладка Character містить параметри форматування текстових символів. 

Тут можна вибрати: шрифт (Font), розмір букв в пунктах (Size), стиль (Style), 
додаткові стилі оформлення тексту (справа), такі як перекреслення, 
підкреслення і т.д. тексту. 

Рис. 28. Діалогове вікно Format Text 
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На вкладці Paragraph представлені наступні групи параметрів: Aligment 
(Вирівнювання), Spacing (Промежки), Indents (Відступи). 

На вкладці Tabs (Табулятори) представлені параметри табуляції. 
На вкладці Columns (Колонки) - параметри розбивання тексту на колонки. 
На вкладці Effects (Ефекти) - параметри оформлення маркерів, також 

параметри буквиць. 
В програмі є широкі можливості по редагуванню тексту. Всі операції 

редагування зручно виконувати в діалоговому вікні команди Edit Text 
(Редагувати текст) меню Text. Зручність обумовлена двома причинами: текст 
знаходиться в робочому вікні діалога і оформлений суцільно, хоч насправді він 
може складатися з кількох зв’язаних блоків, розміщених в різних місцях 
документа (ця можливість розглядається нище); діалогове вікно відкриває 
доступ майже до всіх команд програми, що мають відношення до редагування 
тексту [3]. 

Для введення в документ з клавіатури звичайного чи художнього тексту 
використовується інструмент Text (Текст). 

Щоб створити текстову рамку, необхідно вибрати вищеназваний 
інструмент, встановити вказівник в місце документа, де буде одна з вершин 
рамки, натиснути ліву клавішу миші і протягнути вказівник по діагоналі до 
точки розміщення протилежної вершини рамки, після чого клавішу відпустити. 
На екрані з’явиться пунктирна лінія рамки з маркерами і з текстовим курсором в 
лівому верхньому кутку. Починаючи з цієї позиції і буде вводитися текст. 

В програмі передбачена можливість розміщення текстового масиву в 
різних місцях документа (на різних сторінках) при збереженні зв’язку між 
окремими його фрагментами. 

Перш за все, об’єкти потрібно створити, а той об’єкт, в який буде 
вводитися текст, необхідно перетворити в текстову рамку і виділити 
інструментом Pick. Встановивши вказівник на текстовій рамці, виконуємо 
натискування лівою клавішею миші. Внаслідок цього внизу блоку з’явиться 
чорний трикутник (якщо відображено не весь текст). Натиснувши на 
трикутнику, вказівник миші прийме вигляд кутика із зображенням сторіночки. 
Далі слід створити другий текстовий блок в потрібному місці документа. При 
цьому відбідеться перетікання тексту. 

 
 

Щоб заставити текст обтікати об’єкт, який знаходиться вище текстового 
блоку, достатньо його активізувати і в контектсному меню натиснути Wrap 
Paragraph Text, задати потрібний варіант обтікання. 

Рис. 29. Приклади розташування тексту на доріжці 
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Для введення художнього тексту на доріжку, потрібно спершу її 
сформувати. Доріжкою може бути замкнутий або розімкнутий контур. Текст 
можна ввести на доріжку, активізувавши його інструментом виділення Pick та в 
меню Text вибрати команду Fit Text To Path. На рис. 29 представлені два 
варіанти розміщення художнього текста на доріжці. 

Трансформацію тексту можна здійснювати інструментом Pick 
(масштабування, поворот, нахил). Якщо вибрати інструмент Shape (Форма), то 
в лівому нижньому кутку кожної букви текстового взірця появляться невеликі 
білі квадратні маркери. Виділивши довільний вказівником, можна перемістити 
окрему букву в інше місце документа. Трансформувати можна також за 
допомогою команди Add Perspective (Добавить перспективу) меню Effects 
(Ефекти), і переміщуючи один з чорних контрольних маркерів, створивши 
ефект перспективи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На рис. 30  наведені приклади різних трансформацій художнього тексту з 

використанням інструментів Pick, Shape i Add Perspective. 
Художній текст можна перетворити в графічний об’єкт за допомогою 

команди Convert To Curves (Перетворити в криві) меню Arrange або 
контексного меню і редагувати векторні графічний  об’єкт інструментом Shape. 

Для створення художніх ефектів використовують інтерактивні 
інструменти: Перехід, Контур, Оболонку, Тінь, Об’єм. 

Наприклад, для Інтерактивного 
переходу (рис. 31) створюють два текстові 
фрагменти (можна один і скопіювати його), 
зміщених один відносно одного (або 
повернутих на деякий кут), можливо різних 
кольорів. Після застосування переходу 
(протягнувши від першого об’єкта до 
другого), слід задати потрібну кількість 
(крок) переходів (на панелі властивостей). 
Ще цікавішим ефект буде, якщо задати 
контур для переходу (наприклад білий, або 
взагалі ліквідувати контур) - натиснути 
правою кнопкою миші на кольорі в палітрі 
кольору. 

Для створення кількох контурів використовують Інтерактивний контур, 
який може були внутрішнім або зовнішнім, з певною кількістю кроків 

Рис. 30. Приклади трансформації тексту 

Рис. 31. Приклад інтерактивного 
перетікання 
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(контурів), всі параметри задаються на панелі властивостей. Ще одна цікава 
можливість - розбити котури на так, щоб вони існували незалежно один від 
одного. Досягається командою Break Contour Group Appart та натиснути 
кнопку Розгрупувати (Ungroup) панелі властивостей, натиснути в довільному 
місці документу), виділити потрібний контур і тоді з’являється можливість 
змінити його колір або просто знищити. 

Наступний ефект - 
Спотворення – полягає в 
трансформації об’єкта за певним 
законом, який визначається 
типом спотворювання і 
параметрами налаштування  
інструмента, що 
використовується (задається на 
панелі властивостей). Власне 
спотворення задаються вибором 
однієї з кнопок: Push and Pull, 
Zipper чи Twister. На рис. 32 
наведено приклади використання елементів спотворення для текстового напису; 
результат також залежить від того, в який бік було напрямлено керуючий 
маркер. Для підсилення ефекту можна застосовувати спотворення кілька разів. 

Інтерактивний інструмент 
Оболонка працює за тим 
принципом, що об’єкт чи група 
розміщується в деякій оболонці, 
який певним чином трансформують 
(інструментом Вказівник), що 
призводить до спотворювання форми 
об’єкта. Варіант трансформування 
вибирають на панелі властивостей 
(рис. 33). (наприклад лінійне, по дузі 
чи довільне). Оболонку можна 
застосовувати як до художнього, так і звичайного тексту (тільки в цьому 
випадку вона буде стосуватися текстової рамки а не самих символів), а також 
довільних геометричних фігур. 

Ефект Видавлювання (Екструзії) імітує об’ємність об’єкта, а також 
дозволяє представляти його на екрані так, як він виглядав би під різними кутами 
зору. Налаштування параметрів даного інструменту виконується на панелі 
параметрів а також з допомогою керуючої конструкції. На рисунку 34 наведено 
приклад створення ефекту видавлювання для художнього тексту, для якого було 
задано перехід кольору та контур (права кнопка миші на потрібному кольорі, 
об’єкт повинен бути активним). 

Наступний ефект імітує тінь від об’єкта, ніби на нього падає деяке джерело 
світла, розміщене під певним кутом (рис. 35). Інструмент має назву Interactive 
Drop Shadow, параметри також задаються на панелі властивостей. 

 

Рис. 32. Приклади інтерактивного спотворення 

Рис. 33. Приклади інтерактивнї оболонки 
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Дуже цікавим є ефект Лінза (рис. 36), робота якого полягає в наступному: 
на фоновий об’єкт довільного типу  накладається векторний графічний об’єкт, 
внутрішня область якого буде виконувати функцію лінзи. Задається за 
допомогою команди Lens з меню Effects. При цьому з’являється однойменний 
докер, де можна вибрати із списку варіант лінзи та задати  степінь її дії у 
відсотках (на рисунку зображено варіант Fish Eye, 90%). 

Ефект Перспектива імітує вигляд об’єкта в перспективі, тобто 
представляє об’єкт розташованим певним чином в просторі і на заданій відстані 
від точки сходження (спостереження) рис. 37. Перспективу можна регулювати 
інструментом Форма після виконання команди Add Perspective меню Effects, 
переміщуючи точку сходження чи один з бічних чорних маркерів. 

Суть ефекта Power Clip полягає в наступному: деякий об’єкт довільного 
типу (наприклад растровий малюнок), який розміщується у внутрішню область 
векторної графіки, яка буде виконувати функцію контейнера. Цей ефект 
створюється за допомогою команди Place Inside Container групи Power Clip, 
попередньо імпортувавши растровий малюнок і вибором потрібного тексту. 

 

Рис. 34. Приклад інтерактивного 
видавлювання 

Рис. 35. Приклад інтерактивної 
тіні 

Рис. 36. Приклад застосування 
лінзи 

Рис. 37. Приклад інтерактивної 
перспективності 
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Рис. 39. Створення інтерактивного 
перетікання 

Вправа “Яблуко” 
 

Мета цієї практичної роботи є засвоєння роботи та тонкощів інтерактивних 
інструментів а також ознайомлення з інструментом Форма (Shape). 

1. Створити коло і перевести його в криві командою Convert To Curves 
(панель властивостей чи вибором з контекстного меню). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Надати інструментом Форма вигляд яблука, створюючи нові вузлики та 

знищуючи непотрібні, використовувати панель властивостей. Заповнити 
чевоним чи темно-червоним кольором (рис. 38). 

3. Оскільки яблуко повинно 
виглядати реалістично, слід задати йому 
об’єм, врахувати падіння променів світла, 
створити тінь і т.д. Для цього можна 
використати Інтерактивне перетікання. 
Спершу будуємо еліпс із заповненням, як 
в яблука і ще один, який буде 
розташований вище і мати світліше 
заповнення. 

4. Застосувати Інтерактивний 
перетікання (рис. 39) і розмістити його в 
лівій верхній частині яблука. 

5. Використовуючи вищеописаний 
метод, створити ще два переходи для нижньої половини яблука і верхньої (див. 
рис. 40) і розмістити їх так, щоб яблуко виглядало якнайприродніше. 

6. В верхній частині рисунка створити невеликий прямокутник, перевести 
його в криві і використовуючи інструмент Форма, надати вигляд корінця. Таким 

Рис. 38. Контур яблука, створений інструментом Форма 
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самим чином і створюють листочки, які згодом заповнюють за допомогою 
градієнтних заповнень. 

7. В якості тіні буде виступати 
еліпс, заповнений темно-сірим або 
градієнтним кольором, відредагований 
інструментом Форма і розміщеним на 
задній план (клавіатурне скорочення 
Shift+PageDown). 

8. В кінцевому варіанті яблуко 
повинно бути схоже на таке, що 
зображене на рис. 41. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Операція растрування, 
обробка растрових об’єктів 

 
Програма Corel10 може працювати не тільки з об’єктами векторної 

графіки, але й з растровими, для яких можна створювати різні художні ефекти, 
які недоступні для векторних об’єктів. Тому можна перетворити векторний 
об’єкт в растровий  командою Convert To Bitmap меню Bitmaps. Далі в 
діалоговому вікні слід задати модель кольору, роздільну здатність, признак 
згладжування (Anti-aliasing), признак прозорості області підкладки, що оточує 
зображення (Transparent background), признак використання при перетворенні 
кольорового профілю, що буде використовуватися при виконанні операції 
кольороподілу (Use Color Profile). 

Рис. 40. Створення інтерактивних 
перетіканнь для нижньої і верхньої 

частини яблука 

Рис. 41. Остаточний вигляд яблука 
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Рис. 42. Приклад редагування обтравочного контура 

В програмі є цілий набір команд по кольоровій та тоновій корекції 
зображень, які містяться в закладках Adjust та Transform в меню Effects. 
Робота з цими командами виконуються за допомогою так-званих універсальних 
діалогових вікон. Не завершуючи роботу з ними можна переходити від команди 
до команди, послідовно виконуючи налаштування їх параметрів і аналізуючи 
результати їх дії на зображення за допомогою попереднього перегляду. Для 
вибору команд використовують чорну трикутну кнопку зліва зверху вікна. 

Для регулювання прозорості растрового зображення передбачено кілька 
способів: 

- за допомогою інтерактивного інструмента Interactive Transparency; 
- з використанням каманди Bitmap Color Mask (Bitmap); 
- шляхом редагування  обтравочного контура інструментом Форма. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Скориставшись командою створення растрової кольорової маски є 

можливість зробити прозорими (або видимими) окремі ділянки растрового 
зображення, що мають задані кольорові відтінки. Після виклику команди 
з’являється однойменне докерне вікно, в якому і виконуються відповідні 
налаштування, наприклад вибрати опцію Сховати колір і піпеткою задати його 
на зображенні, натиснути кнопку Apply (Застосувати) - результат зображено на 
рис. 42. 

Обтравочним наз. контур, який робить частину растрового зображення, 
яка розміщена назовні, невидимою. Зазвичай він формується в процесі обробки 
растрового зображення і зберігається разом із зображенням в форматі EPS. Такі 
графічні файли можна імпортовувати в програму. Обтравочний контур є лінією 
Без’є і його можна редагувати за допомогою інструмента Форма. 

Створення художніх ефектів досягається за допомогою фільтрів, які 
знаходяться в меню Bitmaps і розбиті на групи, кожна з яких має свої 
функціональні призначення. Робота з командами для створення ефектів в 
растрових зображеннях виконується в так-званих універсальних вікнах (як і при 
роботі з командами корекції і кольорової корекції). 

На рис. 43 зображено дію фільтру Page Curl (Закручення кутика сторінки), 
який входить в групу 3D Effects. В загальному фільтри є простими та інтуїтивно 
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Рис. 43. Приклад дії фільтру Page Curl 

зрозумілими в користувані, але якщо мова йде про редагування растрових 
зображень за допомогою фільтрів, то краще використовувати спеціалізовані 
графічні пакети, такі як Adobe Photoshop чи Corel Photo-Paint. 
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Adobe PHOTOSHOP 7.0 – знайомство з інтерфейсом та 
робочими інструментами програми 

 
Після успішного запуску PHOTOSHOP на екрані з’являється робочий стіл, 

який складається з наступних елементів (рис. 44): 

1 – рядок з назвою програми та кнопками керування вікном; 
2 – рядок меню, в яких згруповані команди за їх функціональним 

призначкнням; 
3 – панель параметрів (буде змінюватись в залежності від вибраного 

інструмента); 
4 – вікно графічного документу; 
5 – панель інструментів; 
6 – плаваючі палітри; 
7 – кнопки управління кольором; 
8 – кнопки управління масками; 
9 – кнопки режимів регулювання графічним документом; 
10 – поле відображення масштабу; 
11 – меню робочої групи та інформаційне поле; 
12 – рядок стану (тільки в середовищі Windows). 

1
2 3 4

5 6

7 8 9 10 11 12

Рис. 44. Робоче вікно графічного редактора Photoshop 
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Панель інструментів містить кнопки із значками різноманітних 
інструментів, які поділяються на групи; вибирається інструмент натисненням 
мишкою на його кнопці, а застосовується – натисненням або переміщеннями 
всередині вікна зображення. Якщо на кнопці інструмента є невеликий 
трикутник-стрілка, то це означає, що вона приховує вложене меню з одним чи 
кількома інструментами. Нище наведено список інструменів PHOTOSHOP: 

- Rectangular Marquee (прямокутне 
виділення): використовується для створення 
прямокутної ділянки виділення у вигляді 
штрихової лінії. При використанні клавіші Shift і 
переміщенні мишки відбудеться додавання в область виділення, утримуючи Alt 
– видалити з області виділення; 

- Elliptical Marquee (овальне виділення): використовується для створення 
овальної ділянки виділення у вигляді штрихової лінії; 

- Single-row Marquee (горизонтальний рядок): натисненням миші 
виділяється горизонтальний рядок пікселів на всю ширину зображення (цей 
інструмент використовується досить рідко); 

- Single-column Marquee (вертикальний рядок): натисненням миші 
виділяється вертикальний рядок пікселів по висоті зображення (цей інструмент 
також використовується досить рідко). 

- Move (Переміщення): для переміщення виділеної ділянки 
зображення чи шару. 

- Lasso: для виділення ділянок зображення довільної форми; 
- Polygonal Lasso (багатокутне лассо): кілька цокань мишки в різних 

ділянках документу створюють контур із прямих 
відрізків, кожне натиснення створює новий кут 
багатокутника; 

- Magnetic Lasso (магнетичне лассо): при 
виконанні переміщення контур виділення автоматично прив’язується до краю 
зображення, але слід пам’ятати, що уявленя PHOTOSHOP про краї можуть не 
відповідати дійсності, тому інколи цей інструмент “творить чудеса”, а інколи 
завдає лише неприємності. Тому автоматично утворену точку можна знищити, 
натиснувши Backspace або Delete. 

- Magic wand (чарівна палочка): натиснення цим інструментом виділяє 
неперервну область пікселів одного кольору, щоб виділити всі такі 
області, слід попередньо виділити одну з них, а потім цокнути за її 
межами, утримуючи Shift. 

- Crop (кадрування, обрізка): рамка для обмеження частини зображення 
прямокутним контуром. На краях рамки розміщені квадратні маркери, 
переміщуючи які, можна змінювати розміри рамки. Переміщення за 
межами контура призводить до його повороту, всередині контура – до його 
переміщення. Натиснувши Enter можна знищити ділянки зображення, що не 
потрапили в кадр. 

- Slice (шматочок): використовується для створення малюнків в Web, дає 
можливість розділяти один малюнок на прямокутні частини 
і додавати до кожного з них посилання, анімацію і т.д. За 
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допомогою цього інструмента і визначається область малюнка, яка 
використовується в якості “шматочка”; 

- Slice Select (виділення шматочка): якщо по помилці було невірно 
створено “шматочки”, то за допомогою цього інструмента можна 
перерозподілити їх. 

- Healing Brush (відновлюючий пензлик): може клонувати ділянки 
зображення, але при цьому зберігає його фактуру; 

- Patch (заплатка): використовує новий механізм 
“відновлювання” створюючи виділені області і 
переміщуючи їх на нове місце. Дуже корисний при обробці великих фрагментів 
зображення. 

 - Brush (пензлик): імітує роботу пензлика, 
використовуючи налаштування панелі параметрів; 

- Pencil (олівець): утворює лінію з нерівним краєм, як-правило 
використовується для обробки окремих пікселів. 

- Clone Stamp (штамп): копіює одну ділянку зображення в іншу. Слід 
використовувати комбінацію Alt+натиснення лівої 
кнопки мишки в тій частині зображення, яку хочемо 
клонувати, а потім виконати переміщення, щоб 
клонувати цю ділянку на іншу частину зображення; 

- Pattern Stamp (штамп по взірцю): дозволяє рисувати за допомогою того 
чи іншого візерунку (попередньо задається в меню Edit/Define Pattern). 

- History Brush (пензлик попередніх станів): дозволяє перетворювати 
зображення в любий з його попередніх станів на основі 
інформації про цей об’єкт. Щоб вказати стан, до якого 
слід перейти, достатньо натиснути на лівому стовбчику в 
палітрі History; 

- Art History Brush (художній пензлик попередніх станів): малює пікселі 
попереднього стану малюнка, володіє великою кількістю стилів, що дає змогу 
отримувати самі неймовірні ефекти. 

- Eraser (резинка): переміщення резинки призводить до зафарбовування в 
колір фону або стиранню зображення шару, що крізь 
нього стають видимі нижні шари; 

- Background Eraser (резинка фону): дозволяє при 
переміщенні по фону малюнка знищувати його фон, 
але слід бути обережним, тому що разом з фоном можна знищити і потрібні 
частини малюнка. 

- Magic Eraser (чарівна резинка): відноситься до того ж типу, що й Magic 
wand, знищуються ділянки, зафарбовані одним кольором. 

- Gradient (градієнт): заповнює виділену ділянку 
плавним переходом кольорів, що налаштовується на панелі 
інструментів; 

- Paint Bucket (заливка): натисненням цим інструментом викликає заливку 
неперервної області суцільним кольром чи заданим узором. 

- Blur (розмиття): переміщення цього інструмента 
зменшує контраст, позбавляючи зображення різкості; 
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- Sharpen (різкість): переміщення цього інструмента підвищує контраст, 
надаючи зображенню різкості; 

- Smudge (палець): щоб “розмастити” кольори всередині зображення, 
достатньо за допомогою цього інструмента виконати переміщення. 

- Dodge (освітлювач): робить пікселі зображення яскравішими; 
- Burn (затемнювач): робить пікселі зображення менш яскравими; 
- Sponge (губка): переміщення цього інструменту по 

зображенню призводить до пониження насиченості кольорів: 
вони тьмяніють, в підсумку набуваючи сірого кольору, і 
навпаки, можна підвищувати насиченість, якщо змінити на панелі параметрів 
інструмента властивість з Desaturate на Saturate (збільшення насиченості). 

- Path Selection (виділення контуру): для виділення 
контуру слід натиснути на довільній ділянці, якщо він 
складається з підконтурів, то буде виділений поточний 
підконтур основного контуру; щоб додати ще один до вже активізованого слід 
утримувати Shift. Інструмент активно використовується при редагуванні тексту; 

- Direct selection (безпосереднє виділення): застосовується для редагування 
контуру, створеного пером, дає змогу переміщувати точки або управляючі 
маркери; натиснення з утримуванням Alt виділяє весь шлях, після чого його 
можна переміщувати. 

- Horizontal Type (горизонтальний текст): для 
безпосереднього додавання в зображення тексту; 

- Vertical Type (вертикальний текст): 
аналогічний до попереднього, за виключенням того, що текст орієнтований по 
вертикалі; 

- Horizontal Type Mask (горизонтальна текстова маска): створює 
горизонтальний текст, який являє собою маску – виділену область навколо букв; 

- Vertical Type Mask (вертикальна текстова маска): об’єднує 
функціональні можливості Vertical Type і Horizontal Type Mask. 

- Pen (перо): цоканням і переміщенням пера у вікні зображення утворююся 
точки і викреслюються контур, який можна перетворювати в границю виділеної 
області чи заповнювати кольором; 

- Freeform Pen (довільне перо): дозволяє 
викреслювати довільні контури і векторні маски, 
якщо на панелі параметрів встановити опцію 
Magnetic, то інструмент перетворюється на  Magnetic 
Pen; 

- Add Anchor Point (додавання точки прив’язки): натиснення цим 
інструментом на сегменті контура вставляє в нього точку; 

- Delete Anchor Point (знищення точки прив’язки): натиснення на точці 
контуразнищує її, не розриваючи контур; 

- Convert Point (перетворення точки прив’язки): 
точки на кривій можуть мати різне призначення, одні 
означають кути, інші – дуги, тому є можливість 
змінювати їх тип. 

Векторний набір інструментів: прямокутник (з 
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Shift буде утворюватись квадрат), прямокутник із заокругленими кутами, 
еліпс (з Shift буде утворюватись коло), багатокутник, лінія та довільна 
фігура. 

- Notes (замітки): її додавання допомагає при створенні зображення, 
особливо якщо над ним працюють кілька дизайнерів; по замовчуванні вона не 
відображається на екрані, а тільки її значок. Щоб 
прочитати замітку слід двічі на неї натиснути; 

- Audio Annotation (звукові замітки): на 
зображення додається значок звукової замітки, після натиснення на ньому 
озвучується записаний кліп. Для використання цього засобу потрібні мікрофон 
та звукова плата. 

- Eyedropper (піпетка): натиснення інструментом на 
кольорі в вікні задає цей колір як колір зображення, а з 
натиснутою кнопкою Alt як колір фону; 

- Color Samper (вибір кольору): натиснувши на 4-х пікселях в зображенні 
можна оцінити кольори цих пікселів в палітрі Info, також можна переміщувати 
точки на інші пікселі; 

- Measure (вимірювач): дозволяє вимірювати відстані і напрямки у вікні 
зображення (переміщенням із однієї точки в іншу і фіксовуванням отриманих 
даних в палітрі Info, для виміру кутів – Alt). 

- Hand (рука): переміщення за допомогою цього інструмента 
робить видимими приховані його частини, подвійне натиснення на цій кнопці 
задає зображенню розмір, який рівний розміру вікна; 

- Zoom (масштаб): дає змогу збільшувати зображення, якщо утримувати 
Alt – зменшувати, подвійне натиснення на цій кнопці задає зображенню 
нормальний розмір. 

Засоби управління панелі інструментів 

- Foreground Color (основний колір): натиснення на ньому 
відкриває діалогове вікно Color Picker (вибір кольору), де 
можна вибрати новий колір (наприклад для Олівця, Пензлика 
чи Градієнта); 

- Background Color (колір фону): натиснення на ньому 
відкриває діалогове вікно Color Picker (вибір кольору), де можна вибрати колір 
фону (наприклад для Резинки чи Градієнта); 

- Switch Color (перемикач кольорів): змінює кольори (основний та 
фоновий) місцями; 

- Default Color (кольори по замовчуванню): замінює основний колір на 
чорний, колір фону на білий. 

- Marching Ants (перехід в звичайний режим редагування): 
вимикає режим швидкого маскування; 

- Quick Mask (режим швидкої маски): в цьому режимі можна 
редагувати границі виділення за допомогою інструментів малювання. 

- Standart Window (стандартне вікно): відкриває зображення в 
стандартному вікні (по замовчуванню); 
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- Full Screen With Menu Bar (на весь екран із рядком меню): заголовки і 
смуги прокручування зникають разом із всіма неактивними вікнами і панеллю 
задач, видимими будуть меню і палітри; 

- Absolute Full Screen (на повний екран): робить фон навколо зображення 
чорним, меню зникає, обмежуючи доступ до команд; видимими залишаться 
тільки панель інструментів і палітри. 

- Go to Image Ready: перехід до програми, яка призначена для обробки 
графіки для Web. 

 
Adobe PHOTOSHOP 7.0 – інструменти 

малювання та редагування 
 

PHOTOSHOP пропонує два інструменти для малювання – Пензель і 
Олівець та шість інструментів для редагування: Розмиття, Різкість, Палець, 
Висвітлювач, Затемнювач та Палець. 

1 – Airbrush  на відміну від попередніх версій програми опинився на панелі 
параметрів, його можна використовувати у поєднанні з іншими інструментами 
(наприклад Затемнювач і т.д.); 

2 – стандартні набори; 
3 – в Brushes сконцентровано всі основні можливості малювання. 
Інструменти малювання додають мазки кольору, щоб краще зрозуміти 

відмінність інструментів малювання, нарисуємо наступні лінії (зображені на 
рис. 46): 

Рис. 45. Робоче вікно програми після активізації Пензлика 

1

2 3
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Інструменти редагування не наносять фарби – навпаки, вони впливають на 
існуючі кольори зображення, працюють вони наступним чином: Розмиття 
дозволяє зменшити чіткість 
зображення, зниження контрасту 
кольору між сусідніми пікселями 
створює ефект розмивки (рис. 47). 

Різкість дає можливість 
вибірково підвищити різкість, 
збільшуючи контрастність між 
сусідніми пікселями. 

Але слід зауважити, що 
інструменти розмиття і різкості є 
менш корисні ніж аналогічні їм 
фільтри, забезпечують менший 
контроль і як-правило досить складні 
в застосуванні. Тому 
використовувати їх слід лише в 
деяких, особливих випадках. 

Рис. 46. Приклад трьох мазків: пензля, пензля з 
опцією Airbrash та олівця 

Рис. 47. Зображення з чітким контуром 
(зліва) та з розмитим краєм (справа) 
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Палець розмиває кольори на зображенні, імітуючи проведення пальцем по 
свіжій фарбі. Він розмащує кольори, зміщуючи пікселі відповідних кольорів. 
Інтенсивність цього інструмента залежить від опцій Strength (нажим), адже 
інструментвиконує свою роботу, багатократно 
повторюючи зображення вздовж мазка і ефект 
проявляється в тому, що колір “розтягується” 
вздовж мазка. На рисунку 48 зображено три 
режима натиску: 50%, 75% і 100%. Опція ж 
Finger Painting (малювання пальцем) створює 
враження, що перед тим як розмастити кольори, 
палець було занурено в фарбу основного 
кольору. Опція Use All Layers (використовувати 
всі шари) вказує інструменту захоплювати 
кольори у всіх видимих шарах і розміщувати їх в 
поточному, при цьому колір фону і решту шарів 
залишаються незмінними. 

Щодо інструмента Губка, то він настільки 
інтуїтивно зрозумілий, що суть його роботи 
можна освоїти самостійно. 

Для закріплення пройденого матеріалу 
виконаємо нескладну вправу на зміну 
насиченості кольорів (“Маска”): 

1. Створити маску. Інструментом Pen нарисувати контур в режимі Paths, 
попередньо завантаживши в графічний редактор зображення обличчя. 

2. Створивши контур маски і очей, перетворити контур в виділення, 
натиснувши на значку палітри Paths з натиснутою кнопкою Ctrl (схожу виділену 
область можна отримати, використавши інструмент Лассо) 

3. Перемістити виділену ділянку на окремий шар (Ctrl+J), щоб захистити 
зображення від невірних операцій редагування. 

4. Обробити маску за допомогою інструмента Затемнення, для цього 
перемістити інструмент кілька разів при опції натиску 50%, приділивши 
особливу увагу краям зображення (рис. 49). 

5. Зменшити насиченість кольорів з допомогою інструмента Губка. 
Починати слід з обмальовування очей, колір навколо них повинен ставати менш 
яскравим. Після цього встановити режим Saturete та обробити чоло та ніс, після 
чого до маски додасться певний оренжевий відтінок. 

6. Висвітлити очі, застосувавши інструмент Висвітлював і просто 
натиснувши на кожному, щоб надати людині неповторного вигляду. 

Для відміни невірно виконаної операції використовуйте команду Edit/Undo, 
Ctrl+Z але найбільші можливості дає палітра Histori. 

Зміна розміру і форми пензля 
- на стандартній палітрі, вибравши потрібну форму та задавши діаметр, 

перемістивши його повзунок в потрібному напрямку; 
- використовуючи палітру Brushes, де: 

Рис. 48. Три режима натиску 
Пальця: 50%, 75% і 100% 
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а) Diameter – головний діаметр в пікселях; 
б) Angle (Кут) – застосовується для еліптичних форм; 
в) Roundness – степінь наближення до кола; 
г) Hardness – жорсткість: як-

правило всі форми мають розмитий 
край, тому можна додатково 
пом’якшувати їх, переміщуючи 
повзунок до нульового значення. 

д) Spacing – інтервал: 
визначає інтенсивність дії інструмента 
на зображення і вимірюється у 
відсотках від розміру пензлика (див. 
рисунок  50). 

Для створення спеціальної 
форми пензля потрібно створити 
фрагмент майбутньої заготовки, 
виділити його за допомогою 
Прямокутного виділення, потім в 
меню Edit вибрати Define Brush. На 
екрані з’явиться пропозиція з іменем 
майбутньої заготовки, де в полі імені 
можна його задати. 

 
 
 

Рис. 49. Вигляд маски після застосування інструмента затемнення 

Рис. 50. Можливі варіанти Інтервалу 
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Adobe PHOTOSHOP 7.0 – заповнення ділянок кольором, 
застосування градієнтного заповнення, режими накладання 

 
PHOTOSHOP   дозволяє   заповнювати   ділянки   зображення   кількома 

способами: 
- за допомогою інструмента Paint Bucket (Заливка), як-правило 

використовується для заповнення обмежених ділянок і ділянок суцільного 
кольору. При цьому слід налаштувати наступні параметри: а) Fill дозволяє 
задати режими Foreground або Pattern (Узором); б) Tolerance (Допуск) – 
дозволяє збільшити або зменшити кількість пікселів, які будуть 
замальовуватися інструментом заливки (від 0 до 255); в) Anti-aliased 
(Згладжування) - використовується для пом’якшання дії інструмента; г) 
Contiguous (Неперервність) – при активізації цієї опції програма заповнює 
тільки неперервні ділянки, тобто ті, які потрапляють в діапазон Допуск і 
доторкаються між собою. Якщо є необхідність залити всю ділянку без 
виключення, слід зняти активність цієї опції; д) All Layers (Всі шари) - якщо 
зробити активною цю опцію, то заливатися буде не тільки поточний шар, тобто 
замальовується тільки активний, але спосіб його замальовування визначається 
всіма шарами; е) Mode (Режими накладання) – розглядаються нижче; є) 
Opacity (Непрозорість) - задає степінь непрозорості кольору. 

- за допомогою команди заливки Fill. Для цього слід використати команду 
Edit/Fill. Попередньо слід виділити потрібну ділянку, інакше буде заповнений 
весь  шар. Простіше    використати комбінацію Alt+Backspace, щоб заповнити 
ділянку основним кольором, для заповнення кольором фону Ctrl+Backspace. 

Для закріплення матеріалу виконаємо практичну роботу „Старовинна 
рамка”: 

1) Завантажити новий графічний документ (наприклад фото) i за 
допомогою інструмента Прямокутне виділення виділити частину зображення 
таким чином, щоб межі 
виділяючого контуру знаходились 
не менше ніж на 20 пікселів від 
краю зображення; 

2) Виконати  команду Select/ 
Feather і  задати значення опції 
Radius від 6 до 2 пікселів, 
натинути комбінацію Ctrl+Shift+I 
для інвертування виділеної 
ділянки; 

3) Комбінацією клавіш 
Ctrl+Backspace залити виділену 
ділянку кольором фону (білим); 

4) Вибрати інструмент Paint 
Bucket (Заливка) і значення 
Tolerance (Допуск) задати в 
діапазоні від 20 до 30, 
встановити опцію Anti-aliased 

Рис. 51. Результат виконання вправи 
“Старовинна рамка” 
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(Згладжування). Натиснути мишкою в межах виділеної області. Ефект 
зображено на рисунку 51. 

Як різновид цього ефекту використайте режим накладання пензля Dissolve, 
Tolerance (Допуск) задати в діапазоні 20. 

Градієнт кольорів (градієнтна заливка) - це зміна кольорів що 
характеризується поступовим переходом одного кольору в інший, при цьому 
автоматично генеруючи сотню або й більше проміжних кольорів для утворення 
плавного переходу. 

Щоб успішно використовувати цей інструмент, необхідно розуміти, як 
правильно модифіковувати його параметри. Слід зауважити, що всі параметри 
встановлюються перед використанням інструмента, а не після: 
а) щоб заповнити потрібну ділянку градієнтом, слід  задати його вид, 
відобразивши взірці готових градієнтів (для цього слід натиснути на кнопці зі 
стрілкою-трикутником і в списку вибравши потрібний). Також можна 
завантажити нові зразки заливок, вибравши в меню палітри команду Load 
Gradients (попередньо натиснувши на круглій кнопці із трикутником палітри); 
б) щоб задати потрібний стиль, слід натиснути на його взірці (лінійний, 

радіальний, кутовий, відбитий і ромбічний (див на рис.52)); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в) один з режимів накладання та опцію Opacity; 
г) Reverse – зворотній градієнт, тобто він буде починатися з кольору фону і 

закінчуватися основним; 
д) Dither - згладжування, допомагає ліквідувати проблему утворення смуг  

при   переході кольорів, змішуючи сусідні пікселі, рекомендується залишати  її 
увімкненою; 
е) Transparency (прозорість) – задає різні рівні прозорості. 
Для створення нових (власних) градієнтних  переходів слід попередньо 

натиснути на значку виду градієнту, після чого з’явиться діалогове вікно 
Gradient Editor (рис. 53). Для редагування переходів слід використовувати 
наступні параметри налаштування: обмежувачі кольору (color stops) справа і 
зліва. Вздовж верхнього краю, між парами розміщених обмежувачів 
розміщуються маркери середніх точок.  

Під час редагування неперервного градієнту можна додавати нові кольори, 
знищувати вже існуючі, змінювати розташування кольорів і режими їх 
накладання. Після виділення обмежувача  кольору можна змінювати градієнт 
кількома способами: 

Рис. 52. Параметри інструменту Градієнт 
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- щоб змінити колір градієнта на основний слід розкрити список Cоlor і 
вибрати Foreground а опція Background використовується для  задання фону; 

- при цьому обмежувачі кольору заливаються півтоновим узором, а не 
кольором; 

- при вибраному основному кольорі в лівому верхньому кутку обмежувача 
відображається чорний квадратик. При виборі  кольору заднього  плану чорний  
квадрат  переміщується  в  правий  нижній  кут обмежувача; 

- якщо замінити основний колір і колір фону після закриття діалогового 
вікна Редагування градієнта, то заливка зміниться у відповідності з новими 
налаштуваннями.   Щоб задати другий колір обмежувача, слід натиснути на 
взірці кольору або двічі на самому обмежувачі, у вікні Color Picker (вибір 
кольору), вказати в ньому новий колір i натиснути Enter. 

Щоб додати обмежувач кольору слід натиснути мишкою в любому місці 
вздовж нижньої частини смуги кольору. 

Одночасно встановиться маркер середньої точки між щойно встановленим 
обмежувачем і сусіднім. 

- щоб скопіювати обмежувач кольору в інше місце, слід перемістити його, 
утримуючи клавішу Alt. 

Рис. 53. Діалогове вікно Gradient Editor 

лінійка кольору 

активний обмежувач 
непрозорості 

обмежувач 
фонового кольору 

маркер середньої 
точки 

обмежувач 
основного кольору 
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На закріплення зробимо маленьке практичне завдання по створенню 
“правильного” конічного заповнення: 

- вибрати градієнт Foreground to Background, зробити його копію, дати 
ім’я, натиснути на лівому обмежувачі і встановити значення Location 50%. 

- потім з натиснутою кнопкою Alt перемістити інший обмежувач (правий) 
вздовж смуги на лівий край. Результати продемонстровані на рис.54. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Останній параметер, про який слід детально розповісти - це режими 
накладання, їх можуть використовувати інструменти Олівець, Пензлик або 
Градієнт і т.д. Розглянемо їх: 

- Normal (Нормальний) - відповідає малюванню і редагуванню в 
звичайному режимі; 

-  Dissolve  (Розчинення) – цей і ще шість режимів не можна застосовувати 
до інструментів редагування, в цьому режимі кольори по краю сліда пензля ніби 
розчиняються випадковим чином.  Його арто використовувати в поєднанні з 
м’ягкими пензлями; 

- Behind (Підкладка) – використовують для шарів з прозорим фоном, 
результати дії інструментів помітні через прозорі і напівпрозорі ділянки; 

- Clear (Очистка) - при роботі з шарами, відмінними від фонового, режим   
перетворює   інструменти   Пензлик, Олівець чи Заливку в інструмент 
виділення. Також дозволяє отримати унікальні ефекти при спільному 
використанні з інструментом Заливка, 

- Darken (Заміна темним) - в цьому режимі програма застосовує до пікселя 
основний колір в тому випадку, якщо він темніший поточного кольору пікселя. 
Інакше колір пікселя  не міняється.  В цьому режимі можна працювати з 
каналами, наприклад, є можливість змінювати пікселі в зеленому каналі, 
залишаючи без змін пікселі в червоному і синьому; 

-  Multiply (Множення) – комбінує основний колір з існуючими кольорами 
зображення, створюючи нові відтінки, які будуть темнішими від двох   вихідних   
зображень. Наприклад,   результатом накладання червоного і жовтого буде 
оранжевий, червоного і зеленого - коричневий і т.д. Ефект використання цього 

Рис. 54. результат створення “правильної” конічної заливки 
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режиму можна порівняти з малювання фломастером, який   при накладанні   
двох   кольорів   створює   новий відтінок; 

- Color Burn (Кольорове затемнення) і Linear Burn (Лінійне затнмнення) - 
призначені для імітації кольорових версій інструмкнта Burn.  Як-правило  
режим  Color Burn  призводить до  більш  темних  i кольоровіших мазків в 
порівнянні з Multiply. А режим Linear Burn - до більш темніших і приглушених 
результатів; 

-  Lighten (Заміна світлим) - дозволяє надавати нового кольору пікселю, але 
якщо основний колір світліший поточного кольору пікселя. Інакше колір 
пікселя залишиться без зміни; 

-  Screen (Висвітлення) – комбінує основний колір з існуючими кольорами 
зображення, створюючи нові відтінки, які будуть світлішими від двох  вихідних 
кольорів. Наприклад,    результатом накладання червоного і жовтого буде 
брудно-білий, червоного з зеленим - жовтий і т.д. Режим використовує адитивну 
теорію кольору; 

- Color Dodge (Кольорове висвітлення) та Linear Dodge (Лінійне 
висвітлення) – призначені для імітації інструмента, Висвітлення значно  
висвітлюють  зображення.   Перший  створює  різкіший ефект  а другий 
призводить до більш світлішого зображення   Цей режим краще 
використовувати при низьких значеннях Opacity; 

- Overlay (Перекривання) - наступні шість режимів схожі,  кожен 
комбінує темні пікселі з основним кольором і висвітлює світлі пікселі. Цей 
режим найбільш корисний, підкреслює контраст, підвищує насиченість кольорів 
(як інструмент Губка в режимі Saturate), 

- Soft Light (М’ягке освітлення) та Hard Light (Різне освітлення): 
перший використовується для приглушення кольорів зображення, контраст 
зображення дещо понижується. Другий слід було б назвати Затемнення. 

- Vivid Light (Яскраве освітлення) та Linear Light (Лінійне освтлення) – 
перший   (новий інструмент програми) являє собою “кольорову” версію режиму 
Hard Light, а отриманий результат виглядає як  комбінація  режимів  Color Burn  
та  Color Dodge.  Другий  режим дозволяє отримувати контрасніший ефект. 
Режими використовують, якщо слід одночасно висвітлити темні пікселі і 
затемнити світлі; 

- Ріп Light (Точкове освітлення) - (новий інстркмент програми): цей 
специфічний   режим накладання залишає самі світлі, темні і перенасичені 
відтінки, видаляючи нейтральні, дуже зручний при роботі з шарами; 

- Difference (Різниця) – програма віднімає значення яскравості основного 
кольору із яскравості поточного кольору пікселя зображення. Якщо буде 
від’ємне значення, то береться його модуль. Результатом операції буде 
інвертування. Чорний колір не впливає на зображення, білий повністю його 
інвертує. Інші   кольори   створюють   психоделічні кольори; 

-  Exclusion (Виключення) - режим використовує ймовірнісну, нечітку, 
симетричну різницю до кожного каналу. Простіше: він інвертує зображення, 
нагадуючи  Difference, за виключенням того, що середні кольори спектру 
перетворюються в режим градацій сірого. Як-лравило створює 
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висококонтрастні ефекти, але з меншою насиченістю кольорів в порівнянні з 
режимом Difference; 

-  Hue (Відтінок) – програма буде використовувати тільки відтінок 
основного кольору,   залишаючи   незмінними   насиченість  і  яскравсть 
кольорів зображення; 

- Saturation  (Насиченість) програма буде змінювати інтенсивність 
кольорів   зображення   без   зміни   власне   кольору   або яскравості окремих 
пікселів; 

- Color (Кольоровість) – його слід було б назвати Відтінок I Насиченість, 
адже отримаємо можливість одночасно змінювати колір та інтенсивність 
окремих пікселів, залишаючи незмінною їх яскравість, як-правило 
використовується для розмальовування   чорно-білих фото, попередньо 
перетворивши його в один з режимів відображення кольору; 

- Luminosity (Яскравість) - змінює яскравість пікселів, залишаючи без 
зміни відтінок і рівень насиченості кольору, використовується рідко. 

На закріплення матеріалу виконаємо нескладну вправу “Фон для 
робочого столу”: 

1. Створити новий документ розміром 640x480 (або 800x600) пікселів в 
режимі RGB. 

2. Вибрати інструмент Градієнт, задати його вид та стиль (наприклад 
Violet-Orange, Linear)  і створити  заливку, протягнувши  від  лівого верхнього 
кута документа до правого нижнього. 

3. Після   цього  вибрати  вид Chrome, задати  режим Difference,  стиль 
Radial і створити дві заливки поверх  першої (див. рис. 55). 

4. Використовуйте різноманітні види, стилі   та режими накладання, 
наприклад вид Spectrum, стиль Кутовий Градієнт, режим Ріп Light, створивши 
заливку в правому верхньому кутку. 

5. Для того, щоб покращити зображення, можна використати регулювання 
контрасту та яскравості (Image/ Adjustment/ Brightness/Contrast), інструменти 
Палець, розмиття, різкість, а згодом один з фільтрів (розглядаються в наступних 
заняттях) рис. 55. Зберегти файл в форматі JPEG або BMP. 

 
 

Рис. 55. Етапи створення зображення для фону робочого столу 
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Adobe PHOTOSHOP 7.0 – робота з шарами  
 

З моменту представлення третьої версії, PHOTOSHOP стала стандартом по 
роботі з шарами та пропонує надзвичайну свободу та гнучкість, про які раніше 
можна було тільки мріяти. Шар – це засіб, що використовується для роботи з 
окремими частинами зображення, що накладаються один на одного. Його 
можна розглядати як аналог прозорої кальки, які використовують в художньому 
дизайні. 

Використовуючи шари, можна створювати різноманітні графічні об’єкти, 
які накладаються і працюють незалежно, що дає змогу досягати дивовижні 
художні ефекти. 

Переглянути шари можна в палітрі Layers (рис.1); по замовчуванню це 
фоновий (Background), який розміщується в самому низу, вище – робочі 
(Layers 1 і т.д.). Також розрізняють поняття звичайного та корегуючого шарів.  

Для кращого розуміння шарів виконяємо вправу  “Накладання неба”: 
1. Відкрити файл із зображенням хмар, наприклад Sky, в палітрі Layers 

створити копію шару, перетягнувши його на піктограму створення нового шару 
(або вибрати пункт Duplicate Layers в меню палітри); 

2. Зменшити непрозорість щойно створеної копії фону, перемістивши 
повзунок в значення 63%. В меню Filter вибрати Blur>Gaussian Blur і задати 
радіус приблизно 10 пікселів для пом’якшання контурів неба на копії; 

3. Відкрити файл Stonehenge, перетворити фоновий шар в звичайний (двічі 
по ньому натиснути і у вікні, що з’явиться підтвердити  - ОК), за допомогою 
інструмента Перо створити контур навколо кам’яних брил. Потім на закладці 
Paths активізувати піктограму шару і натиснути на кнопці Load Paths as a 
Selection Button, щоб завантажити виділення. Для копіювання виділеної ділянки 
слід натиснути Ctrl+J; 

шари 

знищити активний шар 

створити новий шар 

непрозорість 
режими накладання 

зафіксувати прозорі пікселі 

зафіксувати позицію шару 

видимість щару 
додати стиль шару 

меню палітри 

Рис. 56. Плаваюча палітра Layers 
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4. Перемістити скопійований шар за допомогою інструмента Move на 
зображення неба, попередньо зручно розташувавши вікна з зображеннями, цим 
же інструментом правильно розташуйте шар, в разі потреби використайте 
трансформацію Ctrl+T. Здублюйте і цей шар, зменшити непрозорість шару до 
50%; 

5. Змінити параметри накладання скопійованого шару на Hard Light, щоб 
збільшити контраст кам’яних брил. Створити дублікат оригіналу  шару 
Stonehenge і перемістити поверх всіх шарів, утримуючи його лівою кнопкою 
миші; 

6. При виділеному новому шарі натиснути на кнопці Lock Transparent 
Pixels (Зафіксувати прозорі пікселі), інструментом Піпетка на зображенні 
задати коричневий колір, утримуючи Ctrl натиснути лівою кнопкою миші на 
шарі (для завантаження його як виділення) та залити вибраним кольором 
(Alt+Backspace), зменшити непрозорість шару до 8%, змінити параметер 
накладання шару на Color Burn; 

7. Натиснути на кнопці створення нового шару (поверх всіх) і вибрати 
інструмент Blur, встановити параметер Use All Layers, встановити м’ягкий 
пензель (Soft Brush Tip) і обробіть краї брил для їх пом’якшання. Результат 
представлений на рис. 57. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Останнім кроком може бути злиття шарів (Flatten Image) та створення 

ефекту сонячнї лінзи за допомогою фільтру Lens Flare із закладки Render 
(наприклад 50-300 мм Zoom, Brightness 100%). 

 
Вправа : поєднання зображень (“накладання фото”) 

1. Відкрити зображення, наприклад, фото ейфелевої вежі а також будь-яке 
власне (рис. 58); 

2. Перетворити фоновий шар хлопчика в №0 (двічі натиснути по фоновому 
і Ок) та перемістити на фон вежі; 

Рис. 57. результат поєднання двох зображень (шарів) 
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3. Інструментом Move якнайкраще розташуйте зображення на фоні. 
Створити контур виділення за допомогою інструмента Перо при цьому 
залишивши трохи місця навколо волосся; 

 
4. Активізувати контур і 

виконати команду Layer>Add 
Vector Mask>Current Path. 
Зображення навколо хлопчика 
зникне; 

5. Натиснути на кнопку Add 
Layer Mask, вибрати пензлик 
чорного кольору з м’яким краєм і 
використовуючи його різні 
варіанти, знищити ділянки навколо 
волосся хлопчика. 

6. Перейти на фоновий шар і, 
при бажанні, злити шари командою 

Flatten Image. Результат представлений на рис. 59. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 58. Зображення, які слід поєднати 

Рис. 59. Результат поєднання двох зображень 
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Adobe PHOTOSHOP 7.0 – робота з каналами  
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Також 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 фото буде виглядати краще! 

Канали працюють наступним чином: кожній точці кожного каналу в 
програмі відповідає 8 біт даних, тобто 256 значень яскравості – від 0 (чорний) 
до 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 
(Edit>Preferences>Display&Cursors і встановити опцію 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 ~ . 

Рис. 60. Плаваюча палітра Channel 

видимість каналу 

канали 
перетворити канал в ділянку 
виділення 

перетворити виділення в 
канал 

створити новий канал 

знищити канал 

меню палітри 
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Продемонструємо можливості каналів на прикладі вправи “Овочі”: 
1. Відкрити зображення “Ovochi” (знаходиться в стандартних заготовках – 

Samples програми) і переведіть його в модель Lab 
(Image>Mode>Lab Color); 

2. Перейти на закладку Канали. Канад а містить 
інформацію про відтінки від зеленого до пурпурного, 
канад 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 
Image>Adjustments можна створювати цікаві ефекти. 
Наприклад, інвертувавши значення яскравості в каналі а 
за допомогою команди Image>Adjustments>Invert (Ctrl+I) можна змінити колір 
овочів; 

4. А якщо застосувати до каналу b команду Image>Adjustments>AutoLevels 
(Ctrl+Shift+L), то можна надати овочам фіолетових тонів. 

Деякі рекомендації для покращення якості сканованих фото: 
- 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 фільтра Unsharp Mask 
(Маска різкості) навести різкість каналу; 

- низька якість каналу: наприклад, синій канал спорчений, а з зеленим і 
червоним все гаразд. Команда Image>Adjustments>Channel Mixer 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 “Заміна каналів”: 
1. Відкрити зображення “Овочі”, перейти на закладку Канали і викликати 

Image>Adjustments>Channel Mixer; 
2. В списку Output Channel вибрати Yellow та перемістити повзунок 

жовтого кольору в нульове положення. 
3. Повзунки Cyan та Black встановити в положення 100% ; 
4. Поекспериментуйте з режимами заміни кольорів каналів для отримання 

додаткових ефектів. 
Щодо інших функцій каналів, то найбільш корисними будуть: 
- Split Channels (Розділити канали): програма розділяє канали 

зображення, створюючи на їх основі півтонов зображення в окремих вікнах з 
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назвою кожного каналу. Ця команда є, як-правило, першим кроком процедури 
створення ефектів, пов’язаних із заміною каналів за допомогою команди Merge 
Channels; 

- Merge Channels (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 (Mode) та явно вказати об’єднувані 
канали (з’явиться після підтверджування першого); 

- New Spot Channel (Новий канал технологічного кольору): дозволяє 
додавати до зображення канали технологічних кольорів (наприклад з бібліотеки 
Pantone), який буде в майбутньому виводитись на окрему друкарську форму. 

 
Adobe PHOTOSHOP 7.0 – основи роботи з фільтрами  

 
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 
Filter 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. 

Підвищення різкості та контрастності 
Викликається командою меню 

Filter>Sharpen. Підвищуючи контраст 
сусідних пікселів фільтри різкості 
дозволяють відредагувати нечітко 
сфотографовані чи скановані фото. 
Команди Sharpen, Sharpen More і  Sharpen 
Edges достатньо інтуїтивні і не потребують 
коментарів. А щоб краще розібратися в 
роботі фільтра Unsharp Mask, розглянемо 
основну термінологію, тобто опції 
діалогового вікна (рис. 61).  

- Amount (Величина): чим вище 
значення, тим помітніший ефект дії; 

- Radius (Радіус): визначає товщину 
контура різкості; чим менше значення, тим 
чіткіший контур. Велике значення відповідає товстому контуру, суттєво 
виділяється на фоні зображення; 

Рис. 61. Діалогове вікно Unsharp Mask
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- Threshold (Поріг): значення цієї опції визначає спосіб задання контурів 
зображення. Чим менше значення опції, тим більше пікселів будуть 
оброблятися. 

Для невеликої зміни різкості слід використовувати значення Amount від 25 
до 50%, до 300% - підвищення різкості в розумних межах, до 500% - інтенсивне 
підняття різкості. Нище наведені приклади: 

Зліва-направо розміщені зображення із значеннями Amount 0%, 100%, 
200% і 500%. 

Розмивання зображення 
Викликається із підменю Filter>Blur, фільтр зменшує контраст для 

згладжування зображення. 
Один із самих відомих фільтрів, Gaussian Blur накладає задану кількість 

пікселів, процес накладання описується гаусовим розподілом, діалогове вікно, 
яке з’явиться буде з єдиною опцією Radius. Для розуміння дії роботи фільтра 
виконаємо вправу “Ефект близорукості”: 

1. Відкрити зображення (наприклад хлопчика, що використовувався у 
вправі про Ейфелову вежу), перетворити фоновий шар в №0 та натиснути 
Ctrl+A, щоб виділити все зображення; 

2. Виконати команду Filter>Blur >Gaussian Blur і задати велике значення 
радіуса (наприклад 7-8), натиснути кнопку введення; 

3. Натиснути Ctrl+Shift+F, щоб відкрити діалогове вікно Fade. Зменшити 
значення опції непрозорості до 70%,  в результаті чого зображення стає дещо 
прозорим. Це дозволяє бачити чіткі краї стартового зображення через 
профільтроване зображення; 

4. Додаткові ефекти можна створити, вибравши потрібний режим 
накладання в списку Mode. Наприклад, Screen, Lighten або Darken. 

Якщо виникає потреба використати послаблення різкості в русі, то 
використовують Motion Blur і Radial Blur. Перший змінює зображення таким 
чином, ніби в момент фотографування камера або об’єкт знаходились в русі. В 
діалоговому вікні, що з’явиться, слід задати опцію Angle для значення кута 
переміщення. Після цього в полі Distance задати відстань, на якій буде діяти 
розмиття. Щоб зрозуміти дію цього фільтра, слід застосувати його до 
довільного чорного прямокутника на окремому шарі. Недоліком Motion Blur є 
те, що різкість зображення одночасно послаблюється по двох напрямках. А 
якщо потрібно розподілити пікселі зображення в єдиному напрямку, слід 
скористатись фільтром Stylize>Wind (Стилізація\Вітер). Слід звернути увагу, 
що різкість зображення не понижується. Натомість він розбиває виділений 
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фрагмент на горизонтальні смуги товщиною в 1 піксель, які потім випадковим 
чином зміщуються всередині зображення. 

Для виклику радіального розмиття слід виконати Filter>Blur>Radial Blur, 
що дає змогу вибрати один з методів розмиття – Spin або Zoom. Перша означає, 
що зображення буде обертатися навколо заданої точки (задають мишкою 
всередині сітки Blur Center); якщо встановити опцію  Zoom, зображення буде 
ніби “віддалятися”, як при налаштуванні різкості фотокамери. Amount задає 
значення, що визначає максимальну відстань дії фільтра. З допомогою 
перемикача опції Quality можна задати оптимальні співвідношення час 
виконання\якість.  

Фільтр Smart Blur призначений для розтушування ділянок з низьким 
контрастом, не задіюючи контури. За допомогою нього можна позбутися 
зернистості, плямок та інших пошкоджень сканованих фото. Але спеціалісти 
схиляються до думки, що фільтр слід допрацювати, тому що він не надає ніяких 
засобів управління переходами між різкими і нечіткими ділянками. 

Дуже цікавим є додавання шуму в зображення, що створює ефект 
зернистості і створює ілюзію текстури. Викликається за допомогою команди 
Filter>Noise>Add Noise, та має наступні опції: 

- Amount (Величина): відповідає кількості відтінків, на які новий колір 
пікселя може відрізнятися від початкового; 

- Uniform (Рівномірне): якщо встановити цю опцію, то в якості нових 
кольорів будуть випадково вибиратися кольори із вказаного діапазону. 
Програма не буде надавати перевагу визначеному кольору, тому в результаті 
буде рівномірно розподілений кольоровий шум; 

- Gaussian (За Гаусом): якщо встановити цю опцію, то нові кольори будуть 
описуватися нормальним розподіленням. В результаті більшість кольорів 
будуть або практично не відрізнятися від початкового кольору, або потрапляти 
в заданий діапазон; 

- Monochromatic: програма розподілить шум по різних кольорових 
каналах, в результаті буде створений “сірий” шум. 

Для видалення шумів використовують наступні фільтри: 
Filter>Noise>Despeckle (позбавляє різкості зображення і зберігає її межі, шум 
стає менш помітним), а для очищення зображення від порошинок, волосинок та 
царапин з успіхом використовують фільтр Filter>Noise>Dust&Scratches. Він 
має дві опції: Radius (Радіус) і Threshold (поріг чутливості), хоча 
використовувати його варто лише при сприятливих умовах. 

 
Adobe PHOTOSHOP 7.0 – основи роботи з фільтрами: 

спотворюючі фільтри  
 

Спотворюючі фільтри призначені для створення спецефектів, тому їх 
майже вдвоє більше, ніж корегуючих. Наведемо приклади тих фільтрів, які 
використовуються найчастіше. 

В меню Filter>Pixelate міститься група команд, що перетворює зображення 
в  плями суцільного кольору: 
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- Color Halftone (Кольоровий півтон): практичний фільтр, дозволяє 
отримати півтоновий узор; 

- Сrystallize (Кристалізація): перетворює зображення в плями 
неправильної форми; 

- Facet (Ребро): фільтр об’єднує ділянки однаково зафарбованих пікселів 
для створення ефекту ручного розмальовування; 

- Fragment (Франмент): практично не використовується; 
- Mezzotint: представляє зображення в виді узору, що складається з точок, 

ліній, штрихів; 
- Mosaic (Мозаїка): накладає пікселі, об’єднуючи їх у великі прямокутні 

області, ширина і висота прямокутників задається; 
- Pointillize (Точки): зображення “розривається” на окремі точки, проміжки 

між якими заповнюються кольором фону. 
Створення ефекту “кристалічного ореолу”: 
1. Завантажити файл із зображенням планети (багато планет можна знайти 

на сайті NASA). Виділити елемент переднього плану, навколо 
якого потрібно створити ореол (земну кулю); 

2. Виконати команду Select>Inverse (Ctrl+Shift+I) для 
виділення фону та включити режим швидкої маски (Q); 

3. Натиснути Ctrl+А та Ctrl+С, щоб виділити всю маску та 
скопіювати в буфер обміну. Виконати команту Filter> Other> 
Minimum, що дозволяє збільшити розмір невиділеної ділянки 
навколо об’єкта переднього плану, значення в межах 50-ти; 

4. Виконати команду Filter>Blur>Gaussian Blur, значення 50 
та викликати команду Filter>Pixelate>Сrystallize та невелике значення (20). 
Після цього слід інвертувати маску - Ctrl+І, в результаті цього буде зняти 
виділення з області навколо ореолу; 

5. Вставити скопійований контур виділення - Ctrl+V, щоб вставити маску, 
яка була скопійована; 

6. Виконати команду Ctrl+Shift+F (або Edit>Fade) для накладання вихідної 
маски і вибрати режим накладання Multiply. Переключитися в звичайний режим 
і натиснути Ctrl+Backspace, щоб залити виділену ділянку кольором фону 
(білим). Для отримання різних ефектів команду кристалізації можна замінити на 
Color Halftone або Pointillize (на рис. 62). 

Для надання 
зображенню рел’єфності 
використовують фільтр 
Stylize>Emboss, діалогове 
вікно буде містити три 
опції: 

- Angle (Кут): визнячає 
кут, під яким програма буде 
освітлювати рельєф 
зображення; 

- Height (Висота): 
фільтр створює ефект Рис. 62. Ефекти кристалізації, Color Halftone, Pointillize 
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рельєфності зображення, зміщуючи одну копію зображення відносно іншої; 
- Amount (Степінь): визначає степінь інтенсивності білого або чорного 

кольорів, що присвоюються пікселям вздовж межі. Значення 50% і менше 
призводять до створення практично сірих зображень, більш високі значення – 
до різкого виділення границь, створюючи ефект більш глибокого рельєфу. 

В цьому ж меню знаходяться команди Find Edges (Виділення країв) – 
низькоконтрастні ділянки стають білими, середньоконтрастні – сірими, 
висококонтрастні – чорними; різкі контури перетворюються в тонкі лінії, м’які – 
в товсті. Команда ж Glowing Edges створює ефект інвертування, змінюючи 
низькоконтрастні ділянки на чорні, а контури – на білі, також регулювати 
можна товщину, яскравість і однорідність окреслюваних границь. 

Ефект “металічного покриття” досягається викликом команди 
Filter>Sketch>Chrome. Як-правило буває корисним у поєднанні з командою 
Fade і включеним режимом Luminosity . 

Фільтри, що спотворюють зображення 
- Filter>Distort>Pinch відображає зображення на внутрішній поверхні 

сфери або викревленій поверхні, при цьому 
зображення набуває вигляду відбитого від 
внутрішньої чи зовнішньої поверхні ложки (фільтр 
Spherize). Перший “видавлює” зображеня назовні чи 
всередину, використовуючи скруглений конус, а 
другий “вдягає” зображення на зовнішню чи 
внутрішню поверхню сфери. В результаті два фільтра 
створюють дещо різні ефекти. Pinch дає м’який 
перехід по периметру виділеної ділянки, Spherize – 
різкіший перехід. 

- Twirl (Скручування): повертає центр виділеної 
ділянки, в результаті чого утвориться кольорова 
спіраль. 

Для  створення ефекта “хвильки на поверхні води” використовують 
фільтр ZigZag, який групує кольори в зигзагоподібний узор та надає доступ до 
наступних опцій: 

- Amount (Ступінь): визначає глибину хвильки, при від’ємному значенні 
хвилька буде “опускатися” нище поверхні, інакше буде над нею; 

- Ridges (Складки): контролює кількість складок в виділеній ділянці і може 
приймати значення від 1 до 20; 

- Style (Стиль): визначає, яким чином програма переміщує пікселі по 
відношенню до центру зображення чи віділеної ділянки: а) Around Center – 
навколо центра; б) Out From Center – від центра; в) Pond Ripples – кола на воді, 
об’єднує можливості двох попередніх. 

Фільтр Ripple схожий до попереднього, хоча є не дуже важливим в 
використанні, включає опції Amount (величину рябіння від одного краю до 
іншого) та Size (Розмір). 

В свою чергу фільтри Ocean Ripple і Glass імітують ефект перегляду 
зображення через фігурне шкло. Принципова відміна між фільтрами полягає в 
тому, що перший використовує одну стандартну текстуру спотворення, в той 

Рис. 63. Результат дії 
фільтрів Pinch 
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час як другий дозволяє вибирати один з чотирьох варіантів, а також 
завантажувати власні. 

А фільтр Wave являється настільки об’ємним, що про нього можна було б 
написати цілу книжку; опції цього фільтру дозволяють перетворювати 
зображення майже з ювелірною точністю: 

- Numbers of Generators (Кількість генераторів), наприклад, кількість 
камінців, які потрапили в воду і викликали появу хвильок; 

- Wavelength Amplitude - довжина хвилі та амплітуда; 
- Scale (Масштаб): як в горизонтальному так і вертикальному напрямку; 
- Undefined Areas (Невизначені області): фільтр перетворює виділену 

ділянку, розтягуючи її таким чином, що по довжині границі виникають розриви; 
їх можна зафарбовувати, скопіювавши пікселі по краях виділених ділянок, або 
перемістивши пікселі зображення з лівої сторони виділеної ділянки на праву 
сторону, а пікселі з верхнього краю виділеної ділянки – на нижній край; 

- Type (Тип): а) Синусоїда (Sine); б) Трикутник (Triangle); в) Square 
(Квадрат); 

- Randomize (Випадковим чином): дещо перемішує зображення при 
натисненні кнопки мишки. 

Фільтр Shear (Викривлення) деформує зображення вздовж направляючої 
лінії. Кількість ліній на сітці можна збільшувати натисненням мишки. Для 
видалення точки слід перемістити її за межі сітки. Для повернення в початкове 
положення – натиснути Defaults. 

За допомогою фільтра Polar Coordinates можна перетворювати зображення 
за рахунок переходу до полярної 
системи координат або за 
рахунок перехрду від полярної 
до прямокутної системи 
координат. Опція Rectangular to 
Polar розтягує зображення по 
колу, а Polar to Rectangular 
створює протилежний ефект 
(продемонстровано на рис. 64). 

Створення хмар: за 
допомогою фільтра Clouds 
закладки Render, який змішує змішує кольори переднього плану і фону. Фільтр 
Difference Clouds виконує відразу кілька операцій: створює іллюзію 
“плаваючої” області, використовує фільтр Clouds і вибирає режим накладання 
Difference. Часто такі ефекти використовують для створення Web-сторінок. 

Для закріплення матеріалу виконаємо вправу “Полум’я”: 
1. Створити новий документ, висота якого повинна були вдвоє менша 

ширини; основний колір задати темно-червоний а фоновий блідо-жовтий та 
застосувати фільтр Хмари; 

2. 10-15 разів виконати фільтр Difference Clouds, поки не почнуть 
проявлятися ефекти вогню; 

Рис. 64. Результат дії фільтру Polar Coordinates 
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3. Дещо відкорегувати зображення діалогом Рівні, також можна 
використати діалог Hue/Saturation, але обережно, щоб не пошкодити деталі 
зображення; 

4. За допомогою команди Image Size змінити розмір 
зображення, виключивши параметер Constrain Proportions і 
подвоїти висоту (або вдвоє скоротити ширину). Результат 
наведено на рис. 65. 

Освітлення зображення досягається фільтром  
Render>Lighting Effects і вибором потрібного джерела із 
списку Style. Діалогове вікно буде поділене на дві частини. 
Одна призначена для того, щоб задати місцерозташування 
джерела світла, а інша містить велику кількість опцій. 

Цікавим також є фільтр Lens Flare. Щоб навчитися 
правильно його використовувати виконаємо вправу 
“Захід сонця”: 

1. Припустимо, що було сфотографовано захід сонця, 
але ми дещо запізнилися і сонце сіло. В такому випадку виручить вищезгаданий 
фільтр; 

2. 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; 

3. Відновити непрозорість і 
задати режим накладання Screen. 
Інструментом переміщення 
розмістити блік так, щоб він 
якнайкраще гармоніював із 
зображенням; 

4. Захід сонця вигдядає 
непогано, але трохи неприродно. 
Тому командою Hue/Saturation 
налаштуємо колір спалаху, 
включивши параметр Colorize 
(Тонування), відрегулювати 
насиченість та кольоровий тон; 

5. Надати спалаху бажаного вигляду і розміру допоможе діалог Рівні. 
Результат наведено на рис. 66. 

Несправедливо було б не згадати про ще один чудовий фільтр із закладки 
Texture> Texturizer, який імітує рельєфну поверхню, наприклад матерію. 

Спотворення зображення за допомогою утиліти Liquify 
- Warp (Деформація): “розсовує” пікселі зображення, один із самих 

практичних інструментів фільтру; 
- Turbulece (Турбулентність): дозволяє спотворювати пікселі в довільних 

напрямках при переміщенні; 

Рис. 65. Ефект вогню

Рис. 66. Фото до і після застосування ефекту 
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- Twirl clockwise (Скручування): закручує пікселі зображення за 
годинниковою стрілкою; 

- Twirl counterclockwise (Розкручування); 
- Pucker (ефект морщиності): пікселі 

перетікають до центра пензля; 
- Bloat (Роздування): пікселі розбігаються 

від центра пензля; 
- Shift Pixels (Зсув): під час переміщення 

інструмента пікселі з-під нього переміщуються в 
напрямку, перпендикулярному напрямку 
переміщення (наприклад інструмент рухається 
вниз, пікселі – направо); 

- Reflection (Відбивання): при переміщенні 
інструмента пікселі копіюються з 
перпендикулярного напрямку; 

- Freeze: для заблоковування  ділянки (її 
слід виділити); також використовують інструмент Thaw. 

 
Adobe PHOTOSHOP 7.0 – основи 

сканування зображень 
 

Якість сканованого зображення визначається багатьма чинниками.  Серед 
них - тип сканованого оригіналу, технічні можливості сканера, кваліфікація 
оператора сканера, розмір оригіналу, від якого залежить необхідна кратність 
збільшення, роздільна здатність при скануванні, а також особливості будь-якого 
опрацювання, який застосовується до зображення в ході сканування.  Крім того, 
для якісного сканування зображень необхідно в максимальній мірі володіти 
інформацієїю про можливості виводу зображення і специфіку друку - вихідний 
розмір зображення, параметри друкарського верстата - просторову частоту 
растра, тип паперу, тип друкарського верстата, обмеження на тоновий діапазон, 
а також очікуванльне збільшення розміру растрової крапки. Узгодження 
характеристик сканування і цих чинників гарантує, що кожне скановане 
зображення буде якісним. 

 Сканери розрізняються за багатьма параметрами — технологією зчи-
тування зображення, типом механізму тощо. Розглянемо більш детально 
параметри пристрою сканування, які впливають на якість сканування 
зображень. 

До таких параметрів належать оптична роздільна здатність, кількість 
розпізнаваних півтонів або кольорів, діапазон оптичних щільностей, інте-
лектуальність сканера, спотворення кольорів, точність фокусування (різкість). 

Роздільна здатність 
При скануванні оригінал розбивається на окремі частини однакового 

розміру — піксели. Багато авторів, згадуючи про роздільну здатність сканерів, 
говорять, наприклад: роздільна здатність 600 точок на дюйм (dpi). Насправді 
вони мають на увазі 600 пікселів на дюйм (ррі) або, іншими словами, 600 по 
горизонталі і 600 по вертикалі, що дає 360000 пікселів на квадратний дюйм. Для 

Рис. 67. Дружній шарж, 
отриманий утилітою Liquify 
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сканерів необхідно розрізняти величини роздільної здатності по горизонталі і 
вертикалі зчитаного зображення, оскільки перша величина залежить від 
точності фокусування променя на світлочутливому елементі, розміру самого 
елемента, тоді як друга — залежить від крокового механізму. 

В процесі сканування кожному пікселові присвоюється своя адреса і 
цифрове значення, що відповідає рівню сірого півтону, зареєстрованого 
елементом зчитування. Ця операція називається оцифруванням. 

Оцифрування штрихових оригіналів порівняно проста операція. В процесі 
сканування піксел може бути або білим, або чорним. Однак і тут може мати 
місце втрата інформації. Наприклад, піксел містить 50% білого і 50% чорного, 
тоді потрібно вибирати щось одне. Це призводить до появи ефекту 
«зубчастості» в сканованому зображенні. 

Чим менший сканований піксел, іншими словами, чим більше елементів 
CCD в сканері або чим частіший крок і менший діаметр скануючого променя 
при засвічуванні фотопомножувача, тим більша роздільна здатність і, 
відповідно, меншим буде здаватись ефект «зубчастості». 

На практиці для високоякісного сканування штрихових оригіналів до-
статньо мати роздільну здатність 1200 ррі. Крім оптичної роздільної здатності, 
існує ще математично обчислена або інтерполяційна роздільна здатність. В 
проспектах на CCD-сканери можна прочитати наступне: оптична роздільна 
здатність 600 ррі, інтерпольована — 1200 ррі. Збільшення роздільної здатності 
досягається наступним чином: спеціальна підпрограма при скануванні аналізує 
значення сусідніх пікселів і обчислює значення, тобто вводить ще один піксел зі 
значенням, отриманим математичним шляхом. Проте не завжди це дає 
додаткові переваги при скануванні. Уявимо собі оригінал з дуже різким 
переходом тону або, що ще наочніше, оригінал у вигляді ілюстрацій з журналу, 
котрий вже не є аналоговим зображенням. У цьому випадку математичне 
інтерполювання може не співпасти з реальною картиною. 

Наступний якісний показник — глибина кольору, котра і визначає кількість 
розпізнаних півтонів або кольорів. 

Глибина кольору — це кількість бітів, які сканер може призначити для 
сканованого піксела. Сканер з глибиною 1 біт може реєструвати тільки два рівні 
— білий і чорний, сканер з глибиною точки 8 бітів може реєструвати 256 рівнів, 
12 бітів — 4096 рівнів. 

Існують сканери, що мають 13 і 14 бітів на точку, з’явились сканери з 
глибиною 16 бітів на точку. Для сканерів з CCD досягнути глибину точки 
більше ІЗ бітів неможливо, так як стає дуже важко відрізнити рівень сигналу від 
рівня шуму. 

Для найбільш якісних поліграфічних робіт достатньо сканера з глибиною 
точки 13-14 бітів, що, в свою чергу, дозволяє відтворити більше 1 млрд. 
кольорових відтінків. Проте слід пам’ятати, що після сканування отримані 
значення програмне оптимізуються, внаслідок чого зображення зберігається і 
обробляється, як 8-бітне (24-бітний формат true color)  

Діапазон оптичних щільностей 
При виборі скануючого пристрою переважно керуються тільки двома вище 

згаданими параметрами (роздільна здатність і кількість розпізнаних півтонів), 
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зовсім випускаючи з уваги один із важливих параметрів — діапазон оптичних 
щільностей, який сприймає сканер. Цей параметр виходить на перший план, 
якщо необхідно випускати якісну кольорову продукцію. 

Такі непрозорі оригінали, як фотографії, володіють діапазоном оптичних 
щільностей від 1,0 до 2,3.  Планшетні сканери можуть легко уводити всі градації 
тону в подібних оригіналах.  До прозорих матеріалів належать негативні плівки 
(щільність 2,8), кольорові слайди (щільність від 2,7 до 3,0) і діапозитиви 
великого формату (щільність 3,0-3,2)., в той же час слайди можуть мати 
максимальне значення оптичної щільності 4.0 D. 

Глибина точки і діапазон оптичних щільностей пов’язані між собою. 
Глибина точки показує фізичну можливість розпізнавати сканером певний 
діапазон оптичних щільностей, а максимальне значення оптичної щільності, яке 
зчитує сканер, ще залежить від чутливості зчитуючого елемента, електроніки і 
механіки пристрою. 

Інтелектуальність сканера 
Під інтелектуальністю звичайно розуміють здатність сканера за допомогою 

власних апаратних і програмних засобів автоматично настроюватись і 
мінімізувати втрати інформації при скануванні оригіналів. 

 
 
 

зліва — без врахування оптичних щільностей оригіналу, 
справа — з врахуванням оптичних щільностей оригіналу. 
Спеціалісти цінують сканери, які мають можливість компенсації 

кольорових спотворень та автокалібрування, тобто налаштовуватись на діапазон 
оптичних щільностей оригіналу. 

Розглянемо це на конкретному прикладі. Допустимо, що CCD-сканер 
сприймає оптичний діапазон щільності до 3.2 D. Цим при строєм потрібно 
відсканувати слайд, що має максимальну оптичн) щільність 4.0 D. «Хороший» 
сканер спочатку робить попереднє скану вання для аналізу оригіналу і 
отримання діаграми оптичних щільностей Після аналізу діаграми сканер 
проводить автокалібрування з метою зсу ву свого діапазону сприймання 
оптичної щільності. Таким чином в да ному конкретному випадку 
мінімізуються втрати у «тінях» за рахуноі урізання інформації в світлих 
ділянках. 

Спотворення кольорів сканерами 
Кожен сканер має свої власні недоліки при відтворенні кольорів і за гальні 

недоліки, які притаманні даному класу скануючих пристроїв. За гальні недоліки 

Рис. 68. Динамічний діапазон оптичних щільностей сканера 
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обумовлені технічними можливостями і механічними характеристиками моделі. 
Власний недолік сканера обумовлений індивіду альною особливістю джерела 
світла, що освітлює оригінал, і зчитуючогс елемента. Вважається, що всі 
сканери проходять заводське калібруван ня. Однак, якщо сканер має функцію 
автокалібрування, то це велика пе ревага перед сканером, що не має такої 
функції. Автокалібрування сканера дозволяє скорегувати кольорові спотворення 
і збільшити число розпізнаних кольорових відтінків. Оскільки джерело світла 
має властивість змінювати свої характеристики з часом, так як і зчитуючий 
елемент, наявність автокалібрування набуває першочергового значення при 
роботі з кольоровими півтоновими зображеннями. Практично всі сучасні моделі 
сканерів володіють такою функцією. 

Точність фокусування 
Звичайно на заводі проводять настроювання фокусування сканера, тим не 

менш ще одним проявом інтелектуальності сканера є його здатність 
автоматичного налаштовування фокуса (різкість). Потреба в цьому виникає ще 
й тому, що товщина оригіналу може бути різною і повинна враховуватись при 
скануванні. Крім того, сам оригінал може бути не дуже різким. Мала різкість 
відсканованого зображення звичайно приводить до поганого результату, 
особливо, якщо сканується невеликий оригінал, зображення якого буде потім 
збільшуватись при друкуванні на вивідному пристрої. 

Режими виконання операції сканування поділяють на чотири групи, в 
залежності від типу оригіналу, який підлягає скануванню: 

для штрихових рисунків — режим Line Art; 
для зображення в градаціях сірого — режим Greyscale; 
для півтонового зображення — режим Halftones; 
для кольорового зображення — аналогічні режими. 
Штрихове сканування (Line Art) 
В цій групі зображень, незалежно від того, створені вони в техніці рисунка 

пером чи просто написані кульковою ручкою, крім білого, завжди присутній ще 
один колір, який вважають чорним. Іншими словами, сканування таких 
зображень — однозарядне, що для комп’ютера і означає наявність всього двох 
кольорів: чорного і білого. Саме тому різні варіанти «технології вирівнювання 
переходів» (так звані anti-aliasing фільтри), які працюють за рахунок додавання 
декількох проміжних елементів зображення (пікселів) з різними градаціями 
сірого, в даному випадку реалізувати не вдається. Результат сканування 
виявляється приреченим на «зубчатість» відсканованих кривих, якщо роздільна 
здатність при скануванні була нижчою, ніж у пристрою виводу зображення 
(наприклад, лазерного електрографічного принтера). 

Тому штрихове сканування необхідно виконувати при роздільній здатності, 
яка є вдвічі більшою від роздільної здатності пристрою кінцевого виведення або 
хоч би рівною їй. Це не обов’язково означає, що роздільна здатність сканера і, 
наприклад, фотонасвітлюючого автомата повинна бути однаковою. При 
виведенні зображення на пристрої, який забезпечує 600 dpi, (як у більшості 
лазерних електрографічних принтерів), сканування треба виконувати при 600 
ррі, якщо розміри вихідного і друкуючого зображення співпадають. Однак, 
якщо сканувати рисунок в форматі А4, а надрукувати його треба з дворазовим 
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лінійним зменшенням, то при штриховому скануванні достатньо використати 
300 ррі. 

Подвоєння роздільної здатності при скануванні призводить до чоти-
риразового збільшення ємності файлів і часу їх виведення, що невиправдано, 
враховуючи, що відрізнити результат, одержаний при роздруку з роздільною 
здатністю 600 dpi і 1200 dpi, здатні небагато людей. Якщо додати до цього, що 
штрихове сканування переважно застосовують для ескізів і скановане 
зображення підлягає подальшій обробці, то використання високої роздільної 
здатності може бути невиправданим. Та в більшості сучасних графічних пакетів 
підтримується функція трасування (tracing): СогеІТгасе, Adobe Streamline або 
FreeHand. За допомогою таких функцій можна перетворити бітове зображення в 
контурно-векторний формат Encapsulated PostScript (EPS) і потім друкувати з 
роздільною здатністю, яка можлива на вивідному пристрої. Безумовно, ця 
функція не завжди створює потрібний опис сканованого зображення у вигляді 
кривих, тому кінцеве вирішення про її використання і вибір роздільної здатності 
залишається за оператором. 

У всіх випадках штрихове сканування не застосовується для фотографій і 
текстурованих зображень (якщо не потрібно досягнути спеціального ефекту). 

Сканування в градаціях сірого (Greyscale) 
Ця технологія використовується при скануванні фотографій або рисованих 

малюнків. Також корисною вона є і для «пом’якшення» контурних малюнків. 
Найкращі планшетні сканери сприймають 256 Градацій сірого. Твердження 

окремих виробників устаткування про те, що їх пристрої розрізняють 4096 
Градацій сірого, не відповідають дійсності. Тим більше, що сама специфіка 
мови PostScript допускає лише 256 відтінків. Враховуючи, що PostScript 
застосовується не лише в принтерах, а і для управління сучасним друкарським 
устаткуванням, 256 градацій стають стандартом де-факто. 

Що стосується роздільної здатності, то в цьому випадку вона частіше буває 
надмірною, ніж недостатньою. Насправді, в більшості випадків роздільна 
здатність в 1.5 рази більша, ніж лініатура пристрою виведення, дає відмінні 
результати, а для «м’яких» об’єктів достатньо збільшення всього в 1.3 рази (для 
поліграфічних видань рекомендують роздільну здатність в 1.5-2 рази вищу). 
Таким чином, для фотонасвітлюючого автомата типу Linotronic з роздільною 
здатністю 1200 dpi і 133 Ірі сканування повинно виконуватися не більше ніж з 
200 ррі, але це при збереженні розмірів зображення. Якщо розмір змінюється, то 
пропорційно зменшенню чи збільшенню при друкуванні треба скоректувати 
роздільну здатність при скануванні. Для розрахунків використовують формулу: 

РРІ = L * F * К / M, 
де РРІ — необхідна роздільна здатність сканера, L — кінцевий розмір 
зображення, F — просторова частота (лініатура), К — коефіцієнт 
якості, співвідношення кількості пікселів до лінійного растра, М — 
розмір оригінального (вихідного) зображення (скану). 

З цієї формули легко отримати і зворотну, а саме, у скільки разів можна 
збільшувати скановане зображення. Наприклад, ви скануєте слайд розміром 
24х36 мм і збираєтесь друкувати це зображення з лініатурою растру 150 lрі, що 
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рівно приблизно 60 ліній/см (з такою лініатурою друкують більшість 
кольорових журналів). Якщо використовується сканер з роздільністю 800 ррі, то 
максимально коефіцієнт збільшення може складати тільки 2.5. Маючи сканер з 
роздільною здатністю 2400 ррі, можна збільшити зображення вже в 8 раз. З 
цього прикладу видно, що для сканування оригіналів фотографій розміром 
13х18 см не потрібний сканер з великою роздільною здатністю. Достатньо 
вибрати сканер з роздільністю 600 ррі. 

Причина таких низьких значень — в невисокій роздільній здатності 
людського ока: 200-400 dpi — це практично його межа. Не треба плутати 
роздільну здатність принтера і сканера. Сканер при згаданій роздільній 
здатності надає кожній із 200 крапок в межах дюйма один із 256 можливих 
відтінків, тоді як принтер з роздільною здатністю 200 dpi кожну із таких же 
крапок може надрукувати тільки чорною або залишити білою. Для створення 
відтінку принтеру або фотонасвітлюючому автомату треба буде згрупувати точ-
ки в елементи так званої півтонової решітки (півтонового растру). При 
почорнінні лише частини крапок з такої групи елементові надається відповідний 
відтінок сірого. Ось чому необхідно зіставляти роздільні здатності сканера з 
лініатурою пристрою виведення. 

Перевищення необхідної роздільної здатності має ряд негативних 
наслідків. В результаті дворазового перевищення необхідної роздільної 
здатності не лише збільшуються в чотири рази файли, змушуючи комп’ютер 
переробляти фактично залишкову інформацію, але і завантажується раструючий 
процесор вивідного пристрою RIP, причому, чим потужніший цей пристрій 
(наприклад, фотонасвітлюючий автомат), тим дорожчий ресурс 
використовується. В гіршому випадку для обробки зображення і формування 
сторінки не вистачає пам’яті лазерного електрографічного принтера чи іншого 
пристрою виведення і зображення взагалі неможливо буде віддрукувати. 

Крім правильного вибору роздільної здатності, ще декілька рекомендацій 
допоможуть підвищити ефективність роботи і уникнути поширених помилок. 
Перша порада — виконати всю можливу обробку зображення після сканування 
в програмному забезпеченні, яке супроводжує сканер, або у відповідному 
спеціальному програмному забезпеченні. Так, після сканування необхідно 
встановити потрібну роздільну здатність i розмір зображення, а також 
максимально обрізати краї зображення. виконати так зване кадрування 
(cropping). Не треба покладатись в цьому питанні на програмні пакети для 
верстання типу PageMaker або йому подібні. Такі пакети зберігають у 
вихідному EPS-файлі повне зображення і лише перекривають його частину. В 
результаті RIP-процесору доводиться обробляти весь файл, а використовувати 
потім лише його частину. Навіть білі поля створюють надлишкові дані, які 
збільшують EPS файл і перевантажують RIP. 

Скановане зображення вимагає збільшення контрастності, яке можливо 
скорегувати в супроводжуючому сканер програмному забезпеченні Переважно 
це дає результати, які виглядають навіть краще, ніж при збільшенні роздільної 
здатності. Причина в тому, що CCD-сенсори матриці сканера здійснюють 
зчитування власної освітленості. Причому результат не залежить від того, чи 
відбувається це зі справжніми комірка ми приладу з зарядовим зв’язком при 
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використанні повної оптичної роздільної здатності сканера, чи з їх групою, яка 
об’єднана вже в програмі-драйвері при нижчій роздільній здатності. Тому, коли 
контрастна в початковому зображенні границя попадає на такий елемент, вироб-
ляється деяке середнє значення між більш світлою і більш темною частинами 
переходу. Виникає дуже плавний перехід між відтінками. Алгоритми корекції 
контрастності (Sharpening) якраз і призначені для виправлення цих похибок. Як 
правило, при додрукарській підготовці можна рекомендувати навіть незначне 
підвищення контрастності — в друкарському процесі переважно відбувається 
«пом’якшення» градаційної передачі відбитків.  

Якщо потрібно вирішити обернену задачу — вирівняти дуже різкі переходи 
між окремими відтінками в файлах з малим числом градацій, можна 
застосовувати фільтри зашумлення (Noise filter), які є в більшості графічних 
редакторів, що дозволить додати декілька проміжних градацій і «розмити» різкі 
границі. Цей прийом працює і при дуже високій роздільній здатності, яка 
перевищує можливості вивідного пристрою, і при низькій роздільній здатності, 
коли проступає піксельна структура, а пересканування неможливе. 

Поширеною помилкою є трансформація зображення засобами програм 
верстання. Насправді, комп’ютер змушений виконувати «перерахунок» 
зображення кожний раз, коли проглядаєте його, бо файл залишається 
незмінним, і тільки в описі сторінки вказуються необхідні операції при його 
виведенні. Крім того, RIP фотонасвітлюючого автомата змушений виконувати 
додаткові розрахунки. 

Сканування півтонових зображень (Halftones) 
Півтонове сканування використовується для пересканування вже 

растрованих зображень, відтінки яких передаються за рахунок застосування 
півтонової решітки, в першу чергу зображень, віддрукованих поліграфічним 
способом. 

При скануванні шляхом аналогічним скануванню в градаціях сірого і 
використання роздільної здатності меншої, ніж оригіналу, можливе одержання 
результатів без муару. Муар може і залишитися, бо при друкуванні для 
поліпшення якості відбитка часто застосовують незвичайні півтонові решітки 
або решітки, які розміщуються під незвичними кутами. Для того, щоб уникнути 
муару, необхідно, щоб сканер динамічно підлаштувався під роздільну здатність 
і границі елементів оригіналу (tracking), а також динамічно вибирав кількість 
Градацій сірого, про що вже велась мова. Причому підлаштування повинно 
відбуватися неперервно в процесі всього сканування. Таке сканування — 
крайній засіб для збереження якості зображення. На жаль, спеціалізовані 
фільтри, типу Despeckle, створені для усунення муару, роблять це за рахунок 
незначного «розфокусування» зображення, що знижує його якість. 

Іноді оператори плутають півтонове сканування (Halfton scanning) і 
створення півтонового растру (півтонової решітки — halftone screening). Багато 
виробників пропонують моделі сканерів, які мають опції півтонового 
сканування (Halftone). В більшості випадків ці опції призначені для створення 
півтонового растру (решітки), а не для сканування вже растрованих зображень. 
Наприклад, мають таку опцію сканери моделей Microteks, для яких розроблені 
програмні модулі Plug-in, які влаштовуються в потужні пакети програм обробки 
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зображень, таких як Adobe PhotoShop. Подібні опції дуже важливі, так як ніхто 
краще виробника не знає особливостей і можливостей сканера. Бо лише з 
урахуванням як цих особливостей, так і способу виведення зображення можна 
вибрати найкраще перетворення оригіналу в растровану форму. 

Ще одна перевага, яку дає ця опція, — збереження замість величезного 
файлу з градаціями сірого однорозрядного чорно-білого файлу, який вже має 
півтоновий растр. Інша перевага — можливість вибору (з великої кількості 
типів елементів) растрової решітки (screen patterns) ще на етапі сканування. Це 
дозволяє використовувати різноманітні оригінальні елементи, наприклад лінії, і 
надати зображенню специфічного вигляду. Віддачею за це стане обмеження в 
виборі пристрою для виведення і, якщо на пристрої з низькою роздільною 
здатністю взагалі неможливо віддрукувати таке зображення, тоді пристрій з 
більш високою роздільною здатністю роздрукує зображення з помітним 
«зерном». 

Сканування кольорових зображень 
При скануванні кольорових зображень, як і при скануванні чорно-білих, 

також можливі різні режими. Ситуація трохи ускладнюється тим, що на відміну 
від «сірих» зображень кольорові можуть виводитися на пристрої, які 
використовують як растровий, так і не растровий принципи формування 
зображення. 

Треба бути готовим до одержання величезних (десятки мегабайт) файлів. 
Для раструючих пристроїв виведення при використанні 24-роз-рядного кольору 
достатньою виявляється середня роздільна здатність при скануванні. Вона, як і 
при скануванні в градаціях сірого, перевищує роздільну здатність вивідного 
пристрою, тому коефіцієнт якості змінюється в значно більших межах: від 1.3 
— для задовільної якості, до 3.3— для чудової. Для виведення зображення 
нераструючим пристроєм потрібна в декілька разів більша роздільна здатність, і 
розмір файлу може зрости на порядок. 

Для керування роботи сканером необхідна відповідна програма-драйвер. 
До недавнього часу кожний драйвер для сканера мав свій власний інтерфейс. Це 
досить незручно, тому що для кожної моделі необхідна своя програма-оболонка. 
Ситуація змінилась при запровадженні протоколу TWAIN (Technology without 
an imported name — технологія без влаштованого імені), стандарту, при якому 
будь-яка програма може обмінюватись даними з будь-якою моделлю сканера. 
Виділяють декілька основних питань, які вирішуються при використанні даного 
протоколу: підтримка різних платформ комп’ютерів, підтримка різноманітних 
пристроїв вводу інформації, в тому числі відеоінформації, можливість роботи з 
різними форматами даних. 

В комплекті зі сканерами постачається програмне забезпечення. На 
приклад, додаткові модулі для Adobe PhotoShop, які полегшують сканування в 
системі кольорів RGB, виконують в процесі сканування перетворення 
зображення з RGB в CMYK-формат. Це програмне забезпечення дозволяє 
виконати операції кольорокорекції, «віднімання з-під чорного: (UCR), нерізкого 
маскування (USM), заміну сірої складової (GCR). 

Заслуговують уваги програмні продукти для сканування Аuгоra (Howtek) і 
LinoColor (Linotype-Hell), які постачаються до відповідних моделей сканерів. 
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Програми використовують потужні алгоритми для оптимізації режимів 
сканування, виконують селективну і глобальну кольорокорекцію в координатах 
CIELab і CMYK, володіють функціями автофокусування, калібрування ввідних 
та вивідних пристроїв, надають необмежені можливості редагування зображень, 
пакетної їх обробки, дозволяють врахувати особливості наступних операцій: 
насвітлення кольороподілених фотоформ, виготовлення друкарських форм, 
друкування тиражу і т.п. 

1. Завантажити графічний редактор Adobe PhotoShop. 
2. Запустити програмне забезпечення для сканування — TWINE-драйвер 

(пункт меню File=>Import => TWINE_32). 
3. Отримати попередній перегляд сканованого зображення (PreScan). 
4. Виставити наступні параметри сканування на закладці Головні (Main): 

- режим сканування (Scan Mode) — кольоровий (Color), 
необхідну область сканування (Scan Size), 
- роздільну здатність (Resolution) — 300 dpi, 
- маштаб (Scaling) — 100%. 

5. Виставити додаткові параметри, призначенні для покращення 
сканування (закладка Enhance): 

- Яскравість (Brightness) — 5, 
- Контраст (Contrast) — 0, 
- Гама (Gamma) — 1,8. 

6. Відобразити попередній 
перегляд сканованого зображення з 
урахуванням введених параметрів 
(Preview). 

7. Записати встановленні 
параметри (Save). 

8. Відсканувати тестове зображення (Scan). 
10. Відсканувати дане зображення, встановивши інші значення параметрів 

закладок Main, Enhance та Filter. 
11. Проаналізувати зіскановані зображення та вибрати оптимальний режим 

сканування. 
 

Adobe PHOTOSHOP 7.0 – використання ефектів шарів 
на прикладі тексту 

 
Для вивчення ефектів шару створимо перший з довільним 

заповненням (або наприклад з використанням фільтру Хмари – 
темно-червоний передній план і фоновий голубий, подальшим 
Difference Clouds та підняттям контрасту) та другий шар з 
текстом, наприклад білою цифрою 7 якомога більших розмірів. 
Далі при активному шарі натиснути на значку Add Layer Style, 
з’явиться меню з наступними пунктами: 

- Drop Shadow (Падаюча тінь): створює саму звичайну 
тінь, для якої слід вказати колір, м’ягкість, степінь її прозорості, 
режим накладання і розташування на зображенні; на рисунку 

Рис. 68. Режими сканування 



 85

встановлені наступні налаштування: Opacity – 85%, Angle – 120, 
Size – 8 px, Distance – 25. 

- Inner Shadow (Внутрішня тінь): також створюється 
тінь, але падає всередину виділеної ділянки. Така тінь 
отримується, якщо основний шар ніби вдавлюється в фон – 
фоновий опиняється на передньому плані і затінює основний 
шар; на рисунку встановлені наступні налаштування: Opacity – 
85%, Angle – 120, Size – 10 px, Distance – 15; 

- Outer Glow (зовнішнє світло): створює звичайний 
світловий ореол. Слід в першу чергу задати колір, непрозорість 
і м’ягкість, а також режим накладання. На рисунку встановлені 
наступні налаштування: Opacity – 85%, Size – 30 px. 

- Inner Glow (Внутрішнє світло): задається ореол 
всередині виділеної ділянки. Як-правило для отримання 
неонового світла слід використовувати обидві команди. На 
рисунку встановлені наступні налаштування: Opacity – 85%, 
Angle – 120, Size – 20 px. 

- Bevel and Emboss (Скошування та рел’єф): за 
допомогою цих команд створюються 5 особливих крайових 
ефектів, що визначаються в меню Стиль. Перші чотири 
представлені на рисунках, а п’ятий застосовується виключно 
до заштрихових шарів і потребує ефекта Stroke. При 
поєднанні з Inner Bevel створюються скошені краї всередині 
області, Emboss комбінує внутрішнє і зовнішнє скошування, 
ефект Pillow Emboss перетворює внутрішнє скошування в 
зовнішнє з одного боку ділянки, залишаючи внутрішнє скошування з іншого 
боку. Попрактикуйтесь, задавши такі опцї для ефекту шару: 

а) Стиль – Outer Bevel, Depth – 1000%, Size – 10 px, Angle – 120, Opacity – 
85%; 

б) Стиль – Inner Bevel, Depth – 1000%, Size – 12 px, Angle – 120, Opacity – 
85%; 

в) Стиль – Emboss, Depth – 1000%, Size – 20 px, Angle – 120, Opacity – 85%; 
г) Стиль – Pillow Emboss, Depth – 1000%, Size – 12 px, Angle – 120, Opacity 

– 85%. 
- Contour (Контур) і Texture (Текстура): насправді це не дійсні ефекти, а 

лише модифікатори попередніх. Перший створює хвилі на поверхні шару, що 
призводить до цікавих ефектів освітлення, другий копіює на поверхню шару 
узор, що дозволяє отримати ефект текстури. Поекспериментуйте з 
налаштуваннями: 

а) Inner Bevel, Contour: Ring, Range 20%; 
б) те ж, довільна текстура. 
- Satin (Глянець): дозволяє створювати хвилі кольору, 

форма яких визначається за допомогою параметру Contour. 
Задайте параметри: дистанція 50, Size – 30 px, Angle – 125. Як-
правило результат його застосування передбачити практично 
неможливо, тому варто використовувати кнопку попереднього перегляду. 
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- Color Overlay (Перекриття кольорів), Gradient Overlay (Перекриття 
градієнтів) і Pattern Overlay (Перекриття узорів): ці параметри дозволяють 
заповнювати щари суцільним кольором, градієнтом чи узором, шо 
повторюється; 

- Stroke (Контур): використовується для створення зафарбованого контуру 
навколо шару. 

 
Adobe PHOTOSHOP 7.0 – основи обробки зображень, 

створення спеціальних ефектів  
 

1. Завантажити зображення (бажано 
обличчя з яскраво вираженими губами, очима 
та волоссям – рис. 69). Натиснути двічі на 
кнопці Quick Mask, вибрати Selected Areas, 
непрозорість встановити в 100%. При 
активізрваній масці вибрати чорний пензлик і 
замалювати волосся дівчини; 

2. Завершити роботу із швидкою маскою 
(ділянка під нею стане виділеною). В палітрі 
шарів натиснути на кнопці Create New Fill or 
Adjustment Layer і вибрати пункт Curves. 
Працювати будемо з червоним каналом Red 
(хоча можна й поекспериментувати), натиснути мишкою в центрі кривої – 
з’явиться точка, в полі Input задати 55, Output – 40 (можна 
поекспериментувати), змінити канал на синій, в полі Input задати 50, Output – 
60. Натиснути ОК; 

3. Знову перейти в режим швидкої маски, інструментом Еліптичне 
виділення виділити око, встановити кольори фону і переднього плану 
натиснувши D, натиснути Alt+Del, якщо випадково зачепили повіки то білим 
пензлем можна стерти непотрібні ділянки; 

4. Вийти з режиму швидкої маски і вибрати в палітрі пункт меню 
Hue/Saturation включити Colorize, параметер Hue задати 205, а Saturation – 56 
(знову ж таки, можна поекспериментувати); 

5. Перейти на закладку Paths, інструментом Перо нарисувати контур 
навколо губів дівчини та перетворити його в ділянку виділення. Вибрати в меню 
палітри Шари Color Balance, повзунок Magenta-Green перемістити вліо до –50, а 
повзунок Yellow-Blue – вправо до +10. 

Для створення ефекту “чорних смуг” слід виконати дії: 
1. Створити новий файл (з тими ж параметрами, що й зображення дівчини), 

тільки в градаціх сірого; 
2. Заповнити шар темно-сірим кольором (65% чорного), виконати фільтр 

Pixelate>Color Halftone, в полі радіусу задати 25 (30) пікселів, а для кожного з 
каналів задати кут 45 градусів; 

3. Щоб перетворити точки в лінії слід виконати команду фільтру 
Blur>Motion Blur, повзунок встановити в 999; 

Рис. 69. Фото до застосування 
ефекту 
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4. Виділити Прямокутним виділенням трохи менше половини смуг зліва і 
перемістити їх на зображення дівчини, для наведення контрасту смуг слід 
використати діалог Рівні, задати режим накладання Multiply або Hard Light; 

5. Тепер слід зробити так, щоб смуги плавно розчинялись, ставали 
прозорими. Для цього створимо виділення з сильно розмитим краєм, перейти на 
закладку Канали і створивши новий. Вибрати Градієнт Foreground to 
Background, тип Linear. Протягнути інструментом справа наліво, щоб 
утворився плавний перехід приблизно на 
половину смуг; 

6. Перенести значок нового каналу на 
кнопку в вигляді пунктирного кола, вміст канала 
завантажиться як виділення (в разі потреби його 
можна інвертувати). Перейти на закладку Шари 
і при активному шарі із смугами очистити 
виділення, натиснувши Del, в разі потреби 
очистити кілька разів (див. рис. 70); 

7. Щоб канал не займав місце в пам’яті, 
можна його знищити. Додатково згладити краї 
смуг можна великою Резинкою з м’яким краєм. 

Створення ефекту “Рваний край”: 
1. Відкрити зображення (наприклад хлопчика), створити новий шар і 

чорним пензликом замалювати ту ділянку, навколо якої і буде створений рваний 
край; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 70. Ефект “чорних смуг” 

Рис. 71. Обкладинка СD, де використані ефекти 
“чорних смуг” та “рваного краю” 
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2. Навколо форми створити прямокутне виділення і застосувати фільтр Add 
Noise з параметрами Gaussian  і Monochromatic. Але краї форми ще рівні, тому 
використаємо фільтр Sketch>Torn Edges з налаштуваннями Image Balance – 43,  
Smoothness – 6, Contrast – 19. Для підсилення ефекту слід звернутися до 
фільтру Distort>Ripple (Small, 600), але це може призвести до повторюваності 
краю, тоді потрібно повторно виконати цей фільтр з опцією Medium. 

3. Зняти виділення (якщо воно активне) та виділити вміст шару (утримуючи 
Ctrl+натиснення лівої кнопки миші на значку шару). Скопіювати виділення в 
буфер обміну Ctrl+С, знищити шар. 

4. Перейти на закладку Канали, створити новий і вставити вміст буферу 
(Ctrl+V), перемістити вміст в залежності від потреби інструментом 
Переміщення. Щоб завантажити канал як виділення слід утримуючи 
Ctrl+натиснення лівої кнопки миші на значку каналу. 

5. Перейти на закладку Шари (шар не повинен бути фоновим!) і додати 
маску шару (Add Layer Mask). Створити новий шар, розмістити нище і 
заповнити, наприклад, градієнтом. 

6. Останнім штрихом може бути надання краю тіні за допомогою Add a 
layer Style>Drop Shadow і об’єднання всіх шарів. 

Створення ефекту “шкляного тексту” [14] 
1. Завантажити фонове зображення (в даному випадку будемо створювати 

фон для робочого столу), вибрати інструмент Текст, задати для нього білий 
колір і набрати необхідний напис (в даному випадку “Галпромресурс”). 
Найкращий ефект буде, якщо застосувати жирне накреслення, наприклад 
Garamond Narrow, Bold Italic. 

2. Вибрати пункт Image>Duplicate, переключитися в шар із зображенням і 
залити його чорним кольором (натиснути D, Alt+Backspace).  Вибрати пункт 
меню Layer>Flatten Image і  застосувати фільтр Filter>Blur>Gaussian Blur із 
Radius=5. Зберегти файл в форматі psd і закрити його (Ctrl+W). 

3. Повернутися до початкового зображення і відключити текстовий шар, 
щоб він не заважав. Створити копію основного шару і застосувати до неї фільтр 
Filter>Distort>Displace із значенням Scale - 20%, решта параметрів залишити 
незмінними. Натиснути Ок і в діалоговому вікні вибрати попередньо 
збережений файл і знову натиснути Ок. 

4. Утримуючи  кнопку Ctrl натиснути на зображенні текстового шару для 
завантаження виділення тексту (активним має бути саме той шар, до якого 
щойно застосовували Displace). Вибрати пункт меню Layer>Add Layer 
Mask>Reveal Selection.  

5. Вибрати пункт Layer>Layer Style і задати такі значення стилів шару: 
Drop Shadow: 

- Mode: Multiply; 
- Opacity: 50%; 
- Angle: 30; 
- Distance: 10 pt; 
- Size: 10 pt. 

Inner Shadow: 
- Mode: Screen (колір білий); 
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- Opacity: 90%; 
- Angle: 30; 
- Distance: 5 pt; 
- Size: 5 pt. 

Bevel and Emboss, Structure: 
- Style: Inner Bevel; 
- Technique: Smooth; 
- Depth: 100%; 
- Direction: Down; 
- Size: 5 pt. 

Shading: 
- Altitude: 30; 
- Gloss Contour: Ring; 
- Angle: 30; 
- Highlight Mode : Screen; Opacity: 75%; 
- Shadow Mode: Multiply; Opacity: 75%. 
6. Залишилось тільки дещо висвітлити напис: пункт меню Layer>New 

Adjustment Layer>Levels. В діалоговому вікні поставити галочку в пункті Group 
With Previous Layer і Ok. Встановити значення гамми (середнє значення 
параметра Вхідних рівнів) в межах 2 і Ок. Результат представлений на рис. 72. 

 
 

 

Створення ефекту “сяючого тексту” [14] 
1. Створити новий файл, заповнити шар фоновим чорним кольором 

(попередньо натиснувши D) - Alt+Backspace. Інструментом Текст створити 

Рис. 72. Приклад шкляного тексту 

Satin: 
- Mode: Multiply; 
- Opacity: 30%; 
- Angle: 30; 
- Distance: 10 pt; 
- Size: 10 pt; 

       - Invert – неактивна. 
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текстовий напис (в даному випадку Галпромресурс), вирівняти текст по центру і 
об’єднати шари (Ctrl+Shift+E). 

2. Застосувати фільтр Filter>Blur>Gaussian Blur з радіусом 2 pixels, потім 
Filter>Stylize>Solarize. Скопіювати поточний шар. 

3. Застосувати до нового шару Filter>Distort>Polar Coordinates с 
параметром Polar to Rectangular. 

4. Натиснути Ctrl+I для того, щоб інвертувати зображення на новому шарі; 
вибрати Image> Rotate Canvas>90 CW [Alt+I+E+9] для повороту зображення на 
90 гр. за годинниковою стрілкою. 

5. Застосувати фільтр Filter>Stylize>Wind с параметрами Method - Wind, 
Direction - From the Right і двічі натиснути Ctrl+F, щоб повторити дію фільтру. 
Натиснути Ctrl+Shift+L для автоматичного регулювання рівнів.  

6. Натиснути Ctrl+I для інвертування зображення і знову викликати Ctrl+F 
двічі або тричі. 

7. Вибрати фільтр Image>Rotate Canvas>90 CCW [Alt+I+E+0], щоб 
розвернути текст в попереднє положення і застосувати фільтр 
Filter>Distort>Polar Coordinates с параметром Rectangular to Polar. 

8. В палітрі шарів перемістити нижній шар з контурним написом наверх і 
задати режим накладання Screen. Натиснути Ctrl+Shift+E для об’єднання шарів. 

9. Наостанок можна додати корегуючий шар з параметрами Hue/Saturation 
з активним параметром Colorize і значеннями Hue – 187, Saturation – 29, 
Lightness – 0 (рис. 73). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 72. Приклад “сяючого тексту” 
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