
Дата: 01.062022 

Група: 13 

Предмет: Обробка інформації 

 

УРОК 172-174 

Лабораторно-практична робота № 6 

ТЕМА: «Робота з об’єктами» 

 

МЕТА:  

- ознайомитись з   інструментами роботи з об’єктами в Corel Draw X6  

- розвити навички роботи з прости  та фігурним текстом  Corel Draw X6 

- виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, дисципліну та 

уважність 

 

Виконати завдання згідно етапів до лабораторно-практичної роботи та вислати файли у 

форматі PDF на e-mail – 2573562@ukr.net   в темі листа вказати прізвище, номер практичної 

роботи та дату.  

 

Завдання1: Виділення, копіювання та перетворення об'єктів 

1. Почнемо з підготовки робочого середовища, в якій будемо будувати зображення. Створіть 

новий документ CorelDRAW і відкрийте в робочому просторі палітру «Перетворення». 

 

2. Фігура, схожа на мішень, будується в наступній послідовності. 

Спочатку побудуйте коло довільного діаметру - інструментом Ellipse 

(Еліпс) за допомогою модифікатора <Ctrl>, - потім за допомогою 

знаходяться в палітрі елементів управління розміром перетворіть її в 

коло діаметром 40 мм. За допомогою елементів керування положенням 

перемістіть центр кола в точку з координатами 60 мм по горизонталі та 

220 мм по вертикалі в системі координат сторінки. 

3. Побудуйте інші "кола мішені", скориставшись перетворенням розміру  (палітра 

Перетворення). Встановіть режим пропорційного зміни розмірів, задайте значення будь-

якого з лічильників розмірів рівним 35 мм і скористайтеся кнопкою «Застосувати до копії». В 

результаті на зображенні з'явиться зменшена копія кола. Тим же прийомом побудуйте ще 

п'ять кіл, кожен раз зменшуючи діаметр на 5 мм. 

4. Виберіть інструмент «Крива Безьє»  і побудуйте їм горизонтальну лінію довільної 

довжини (при клавіші <Ctrl>). Скористайтеся полями панелі атрибутів, щоб зробити довжину 

лінії дорівнює 50 мм і перемістити її середину в центр раніше побудованих концентричних 

кіл. Виберіть інструмент «Вибір»  і в палітрі Перетворення вибираємо перетворення 

повороту , кут повороту задати 90 градусів, встановити центр повороту і натиснути кнопку 

Застосувати до копії. В результаті копія лінії буде перпендикулярна їй і перетне її в центрі 
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кіл. «Мішень» готова. 

Завдання 2: 1. Середня частина зображення являє собою 

оригінал і вісім копій фігурного тексту. Блок фігурного тексту 

будується за допомогою інструменту «Текст» , його зміст 

довільно. Відкоректуйте розташування по вертикалі за 

допомогою поля панелі атрибутів, поєднавши середину тексту 

з горизонтальною лінією мішені. 

2. Побудуйте вісім копій тексту, оперуючи елементами управління, що з'являються після 

клацання на кнопці «Масштаб і відображення» палітри «Перетворення» . Наприклад, щоб 

побудувати копію, розташовану зліва і зверху від оригіналу, слід вибрати в якості нерухомої 

точки перетворення лівий верхній маркер рамки виділення, натиснути обидві кнопки зі 

значками віддзеркалень і клацнути на кнопці «Застосувати до копії». Потім, по черзі 

виділяючи кутові копії, виконайте їх скос в палітрі Перетворення. Для кожної з копій слід 

призначати нерухому точку перетворення. 

Якщо при роботі над зображенням результат чергового дії виходить незадовільним, 

скористайтеся кнопкою скасування на стандартній панелі інструментів і повторіть спробу. 

Завдання 3: 1. Фігура, схожа на ромашку, складається з копій 

вертикально розташованого еліпса висотою 20 мм і шириною 3 мм. 

Копіювання виконано з поворотом на 9 ° навколо точки, зміщеної строго 

вниз по відношенню до центру рамки виділення на 13 мм. Спочатку 

побудуйте вихідний еліпс і надайте йому бажані розміри та положення. 

Перетворення з копіюванням виконайте за допомогою елементів 

управління повороту палітри Перетворення. 

2. Виділіть спільно всі побудовані пелюстки, розтягнувши навколо них рамку виділення 

інструментом Pick (Вибір). За допомогою полів панелі атрибутів Перемістіть виділені еліпси 

так, щоб центр виділення розташовувався на тій же прямій, що центр «мішені» праворуч від 

копій тексту. У центрі «ромашки» побудуйте коло діаметром 15 мм. Після сполучення її 

центру з центром повороту пелюсток клацніть покажчиком інструменту на білому зразку 

екранної палітри кольорів, щоб через середину не просвічує кінці пелюсток  

Завдання 4: Про перетворення блоків тексту 

Грунтуючись на тому, що ми вже знаємо про фігурне і простому тексті, логічно припустити, 

що застосування перетворень до блоку фігурного тексту змінює як форму цього блоку, так і 

форму символів, складових текст. При перетворенні рамки простого тексту повинна 

змінюватися тільки форма цієї рамки, а символи, складові текст, при цьому залишаться 

незмінними. Це - абсолютно справедливе припущення, але тим не менш застосування 

перетворень до текстів має свої особливості. Справа в тому, що прості тексти, що 

складаються з однакових послідовностей однаково отображающихся символів, можуть 

виглядати по-різному. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Застосування перетворень до блоку фігурного тексту і рамці простого тексту 

У верхній частині малюнка представлені блок фігурного тексту (ліворуч) і рамка простого 

тексту (праворуч). У другому ряду зверху обидва ці об'єкти повернені на 30 °. У третьому 

ряду до обох об'єктів застосовано перетворення узгодженого масштабування по обох осях 

координат з коефіцієнтом 150%. У фігурному тексті кегль і інтервали стали більше в півтора 

рази, текст ніби поклали під збільшувальне скло. Розміри рамки простого тексту також 

збільшилися в півтора рази, але кегль і інтервали залишилися незмінними, через що 

змінилося розбиття першого абзацу на рядки. У четвертому ряду виконано перетворення 

скоса з керуючим параметром 30 °. У блоці фігурного тексту спотворилася і форма самого 

блоку (через що рядки тексту змістилися щодо один одного), і форма кожного з символів 

(вони нахилилися вліво). При спотворенні форми рамки простого тексту змістилися рядки, 

але ні розбиття тексту на рядки, ні нахил окремих символів не зазнали зміні. 

При перетвореннях тексту впливом інструменту «Вибір» на маркери рамки виділення 

результат виходить такий же як при виконанні тих же перетворень за допомогою палітри 

«Перетворення». 

Інструменти для редагування форми об'єктів 

При створенні об'єктів, що становлять графічне зображення, практично ніколи не вдається 

відразу ж надати їм необхідні для реалізації художнього задуму властивості і форму. При 

роботі в традиційній техніці це призводить до необхідності користуватися на початкових 

стадіях роботи олівцем і гумкою, іноді багато разів повторюючи процес побудови тих чи 

інших фрагментів зображення. Одне з головних переваг CorelDRAW перед традиційною 

технікою полягає в тому, що для зміни форми побудованого раніше об'єкта немає 

необхідності будувати його наново - будь-які зміни форми можна здійснити як плавно, 

поступово, так і досить радикально і різко. Більшість операцій по зміні форми об'єктів 

виконуються інструментами, зведеними в панель інструменту «Форма» і Обрізка, 

представлену на рис.  

 

Інструмент Форма - основний засіб редагування форми об'єктів. Ми вже стикалися з ним, 



коли розглядали прийоми заокруглення кутів прямокутника. У загальному випадку 

інструмент Форма вибирається в наборі інструментів так само, як будь-який інший 

інструмент. Нижче будуть розглянуті прийоми роботи цим інструментом з кривими і 

текстовими об'єктами. 

Інструмент Ніж дозволяє розділити криву на два окремих об'єкта. Інструмент Гумка 

призначений для модифікації форми об'єктів досить складним чином, що імітує стирання 

частини побудованого об'єкта. 

Інструмент Розмазування дозволяє в інтерактивному режимі змінювати форму кривої. 

Основна метафора при використанні цього інструменту полягає в тому, що крива 

представляється розтягується пластичним циліндром, частина якого переміщається 

інструментом. Залежно від розміру, форми і керуючих параметрів інструменту спотворення 

кривої можуть бути мінімальними або цілком радикальними. 

Інструмент Груба кисть дозволяє спотворювати форму порівняно гладкою кривою, 

створюючи на ній трикутні виступи - шипи. Робота з цим інструментом буде розглянута в 

розділі, присвяченому деформації об'єктів. 

Інструмент Вільне перетворення дозволяє виконувати описані вище перетворення об'єктів 

без допомоги палітри Перетворення, маніпулюючи тільки покажчиком миші. Працювати за 

допомогою цього інструменту досить складно, тому, віддаючи належне винахідливості 

розробників CorelDRAW, автор все ж радить виконувати перетворення об'єктів прийомами, 

описаними вище. 

1. Побудуйте на вільному місці сторінки квадрат і перетворіть його в замкнуту криву за 

допомогою кнопки панелі атрибутів . На квадраті, який став замкнутої кривої, з'явиться 

чотири вузли . 

2. Виберіть інструмент Форма і з його допомогою виділіть всі вузли колишнього квадрата, а 

потім подвійте їх кількість, вставивши між 

ними нові вузли рис. б) кнопка.  

3. Виділіть тільки нові вузли, розташовані в 

серединах сторін колишнього квадрата 

(клацаннями при клавіші <Shift>). 

Клацанням кнопки розтягування вузлів на панелі атрибутів виведіть на екран навколо 

виділених вузлів рамку виділення з маркерами розтягування і стиснення. Перетягніть 

кутовий маркер рамки виділення до центру при клавіші <Shift> (приблизно, на половину 

відстані). Квадрат перетвориться на чотирикінцевий зірку рис.  в). 

4. Не відміняючи виділення вузлів, клацніть на кнопці повороту вузлів на панелі атрибутів. 

Тепер маркери рамки вибору дозволяють виконувати перетворення повороту і скоса для 

виділених вузлів. Перетягуючи будь-який з кутових маркерів на 90 ° проти годинникової 

стрілки (при клавіші <Ctrl>), приведіть чотирикінцевий зірку до виду, представленому на 

рис.  г) 

 

Оформіть звіт до роботи, де опишіть алгоритми виконаних завдань та висновок 


