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Wypeānienia
i kontury
Gdy narysujesz nowy obiekt, zostanÈ mu nadane domyĂlne kolory
wypeïnienia oraz konturu (standardowo sÈ to kolor czarny dla konturu i brak wypeïnienia). OczywiĂcie wszystkie te parametry (i wiele
innych) moĝna dowolnie modyfikowaÊ. W rozdziale 3. pokazaïem juĝ,
jak moĝna zmieniÊ kolor wypeïnienia. Jednak ono nie musi byÊ jednokolorowe. CorelDRAW oferuje wiele róĝnych moĝliwoĂci stosowania
wypeïnieñ. Aby do nich dotrzeÊ, musisz wybraÊ narzÚdzie Interakcyjne wypeïnienie. Po jego wybraniu na pasku wïaĂciwoĂci zostanÈ
wyĂwietlone wszystkie dostÚpne opcje wypeïnieñ (rysunek 5.1).
Z wyjÈtkiem polecenia Bez wypeïnienia pozostaïe opcje wypeïnieñ
wyĂwietlone na pasku wïaĂciwoĂci po ich wybraniu dajÈ dostÚp do
szeregu ustawieñ. UmoĝliwiajÈ one precyzyjny dobór i modyfikacjÚ
danego rodzaju wypeïnienia.
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Rysunek 5.1.
NarzÚdzie
Interakcyjne
wypeïnienie

Zmiana ustawieă domyĚlnych
Musisz pamiÚtaÊ, aby przed skorzystaniem z narzÚdzia Interakcyjne
wypeïnienie wskazaÊ obiekt, gdyĝ w przeciwnym razie pojawi siÚ okno
umoĝliwiajÈce zmianÚ ustawieñ domyĂlnych pokazane na rysunku 5.2.
Rysunek 5.2.
Okno zmiany
ustawieñ
domyĂlnych
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m W I C Z E N I E

5.1

Zmiana domyĂlnych ustawieñ rysowania

Gdy rysujesz nowy obiekt, standardowo nie posiada on wypeïnienia,
a jego kontur przyjmuje kolor czarny. Aby to zmieniÊ, musisz wykonaÊ nastÚpujÈce kroki:
1. Kliknij pusty obszar kartki.
2. Kliknij lewym przyciskiem myszy paletÚ kolorów z prawej strony
ekranu, wybierajÈc barwÚ czerwonÈ. Poniewaĝ nie zaznaczyïeĂ
obiektu, program bÚdzie chciaï zmieniÊ ustawienia domyĂlne.
3. Pojawi siÚ okno zmiany ustawieñ domyĂlnych. Pozostaw
zaznaczonÈ opcjÚ Rysunek. DziÚki temu zmiany bÚdÈ siÚ odnosiïy
do nowo tworzonych obiektów graficznych.
4. Zaznacz Tekst ozdobny, jeĝeli chcesz zmieniÊ takĝe ustawienia
domyĂlne tekstu artystycznego, lub Tekst akapitowy, jeĂli chcesz
dokonaÊ zmian w tekĂcie akapitowym.
5. Kliknij przycisk OK.
Od tego momentu kaĝdy nowo rysowany obiekt bÚdzie miaï czerwone wypeïnienie.
m W I C Z E N I E

5.2

Przywrócenie oryginalnych ustawieñ rysowania

Jeĝeli chcesz przywróciÊ oryginalne ustawienia, musisz wykonaÊ nastÚpujÈce kroki:
1. Kliknij pusty obszar kartki.
2. NastÚpnie kliknij przekreĂlony kwadrat ( ) nad paletÈ kolorów
(ustawisz domyĂlny brak wypeïnienia).
3. Gdy pojawi siÚ okno zmiany ustawieñ domyĂlnych, zaakceptuj
jego ustawienia, klikajÈc OK.
4. NastÚpnie kliknij prawym przyciskiem myszy kolor czarny
na palecie kolorów. W ten sposób przywrócisz standardowy
czarny kontur.
5. Gdy ponownie pojawi siÚ okno zmiany ustawieñ domyĂlnych,
zaakceptuj jego ustawienia.
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W podobny sposób moĝesz zmieniÊ inne ustawienia domyĂlne, na przykïad krój czy rozmiar tekstu.

Wypeānienie jednolite
Jednolite wypeïnienie (rysunek 5.3) pozwala nadaÊ obiektowi tylko
jeden kolor, a wiÚc dziaïa tak, jak paleta przy prawej krawÚdzi ekranu.
Po wybraniu tego rodzaju wypeïnienia na pasku wïaĂciwoĂci zostanie
wyĂwietlony przycisk umoĝliwiajÈcy rozwiniÚcie listy z wyborem
koloru. Jednak wiÚcej opcji ustalenia danego typu wypeïnienia bÚdzie
moĝliwe po wyborze polecenia Edytuj wypeïnienie (rysunek 5.4).
WyĂwietla ono okno zawierajÈce wszystkie dostÚpne opcje modyfikacji
danego typu wypeïnienia. W przypadku wypeïnienia jednolitego moĝna
okreĂliÊ modele kolorów bÈdě palety, wybierane za pomocÈ jednej
z trzech zakïadek widocznych w lewym górnym rogu okna.
Rysunek 5.3.
Obiekty
z wypeïnieniem
jednolitym

Rysunek 5.4. Zakïadka Modele wypeïnienia jednolitego
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W oknie przeglÈdarki kolorów moĝna wybraÊ jeden spoĂród kilku modeli kolorów (CMYK, RGB, HSB, Lab i inne). Wykorzystywana jest tu
wizualna reprezentacja caïego spektrum kolorów.
m W I C Z E N I E

5.3

Wybór jednolitego koloru

Aby zastosowaÊ wypeïnienie jednolite przy wykorzystaniu zakïadki
Modele, wykonaj nastÚpujÈce czynnoĂci:
1. Przesuñ pionowy suwak z prawej strony okna zakïadki; w ten
sposób wybierzesz potrzebny kolor.
2. Kliknij paletÚ koloru, wybierajÈc odcieñ (zostanie on zaznaczony
kwadracikiem). W prawym górnym rogu zobaczysz pierwotny
kolor obiektu oraz kolor, który zostanie mu nadany.
3. Kliknij przycisk OK, by zaakceptowaÊ wybór.
Jeĝeli orientujesz siÚ, jak reprezentowane sÈ barwy w poszczególnych
modelach kolorów, moĝesz wybraÊ odpowiedni kolor, wykorzystujÈc
suwaki w czÚĂci Skïadowe. Szybkiego wyboru jednego spoĂród kilkudziesiÚciu standardowych kolorów da siÚ zaĂ dokonaÊ za pomocÈ rozwijanej listy Nazwa.
Niezwykle interesujÈce jest okno harmonii kolorów, dostÚpne po klikniÚciu zakïadki Miksery. Wybierane przy jego uĝyciu kolory sÈ najbardziej przydatne podczas pracy z kilkoma obiektami, gdy chcesz, aby ich
kolory wspóïgraïy ze sobÈ. JeĂli zastosujesz harmoniÚ kolorów, sprawisz, ĝe bÚdÈ one pasowaïy do siebie.
m W I C Z E N I E

5.4

Wybór koloru za pomocÈ harmonii kolorów

Aby dokonaÊ wyboru kolorów w oknie harmonii kolorów, wykonaj
poniĝsze kroki:
1. Kliknij zakïadkÚ Miksery (rysunek 5.5).
2. ChwyÊ jedno z kóïeczek widocznych na kole harmonii kolorów.
PrzesuwajÈc delikatnie mysz, obróÊ je. Kolory harmonizujÈce ze
sobÈ zostanÈ wyĂwietlone poniĝej.
3. Wybierz liczbÚ harmonizujÈcych ze sobÈ kolorów, zmieniajÈc
poïoĝenie suwaka Rozmiar.
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Rysunek 5.5. Zakïadka Miksery wypeïnienia jednolitego
4. Wskaĝ potrzebny Ci kolor.
5. Kliknij przycisk OK.
6. Zaznacz inny obiekt.
7. Przejdě ponownie do okna harmonii kolorów.
8. PozostawiajÈc poïoĝenie koïa harmonii kolorów bez zmian,

wybierz inny kolor z palety kolorów w dolnej czÚĂci okna.
m W I C Z E N I E

5.5

Mieszanie kolorów

Polecam takĝe wypróbowanie funkcji mieszania kolorów. W tym celu
musisz wykonaÊ opisane poniĝej czynnoĂci:
1. Rozwiñ listÚ Miksery.
2. Wybierz polecenie PrzejĂcie kolorów (rysunek 5.6).
Rysunek 5.6.
Wybór
mieszania
kolorów

Zobaczysz kolorowy kwadrat, w którego naroĝnikach znajdujÈ
siÚ pola umoĝliwiajÈce wybór koloru odpowiedniego dla kaĝdego
naroĝnika. ZostanÈ one póěniej wymieszane ze sobÈ, dajÈc
moĝliwoĂÊ wyboru koloru poĂredniego. Po kolei klikaj pola

Kup książkę

Poleć książkę

R o z d z i a ý 5 . • W y p eý n i e n i a i k on t u r y

129

znajdujÈce siÚ w naroĝnikach duĝego kwadratu. Dla kaĝdego
z nich wybierz odpowiedni kolor, który ma zostaÊ ustalony
dla danego naroĝnika. W duĝym kwadracie zobaczysz kolory
poĂrednie, powstaïe w wyniku wymieszania wybranych rÚcznie
kolorów — rysunek 5.7.

Rysunek 5.7. Okno przejĂcia kolorów
3. Zmieñ poïoĝenie paska Rozmiar tak, by dobraÊ odpowiednie

wielkoĂci kwadratów z kolorami poĂrednimi.
4. Wskaĝ odpowiedni kolor widniejÈcy w duĝym kwadracie.

Zostanie on zaznaczony czarnÈ ramkÈ.
5. Kliknij przycisk OK.
W ostatniej zakïadce wybierany jest jeden z predefiniowanych modeli
kolorystycznych. IstniejÈ dwa rodzaje palet, z których moĝna wybieraÊ kolory; sÈ to palety standardowe i niestandardowe. Standardowe
palety kolorów sÈ dostarczane przez niezaleĝnych producentów i najlepiej stosowaÊ je wraz z odpowiednim drukowanym katalogiem próbek kolorów. JeĂli posiadasz katalog z próbkami kolorów, moĝesz
wybraÊ z niego odpowiedni model. Jest to niezwykle przydatna opcja,
gdy chcesz zapewniÊ pojawienie siÚ konkretnego koloru na wydruku,
z uwagi na to, ĝe kolory wydrukowane zwykle róĝniÈ siÚ od tych, które
widzisz na ekranie. WiÈĝe siÚ to z innym sposobem powstawania
kolorów w drukarce i na ekranie.
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Opcje ostatniej zakïadki okna dialogowego Palety pokazano na rysunku 5.8.

Rysunek 5.8. Zakïadka Palety wypeïnienia jednolitego
m W I C Z E N I E

5.6

Palety kolorów

Aby skorzystaÊ z palety kolorów, wykonaj nastÚpujÈce czynnoĂci:
1. W oknie wyboru kolorów wskaĝ zakïadkÚ Palety.
2. Rozwiñ listÚ Paleta i wybierz z niej takÈ paletÚ, jakÈ masz takĝe
w postaci wydrukowanej. ListÚ palet do wyboru prezentujÚ
na rysunku 5.9.
Rysunek 5.9.
Wybór palety
kolorów
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3. Przy uĝyciu suwaka znajdujÈcego siÚ z prawej strony wybierz

odpowiedni kolor.
4. Wskaĝ na palecie kolor i odczytaj jego nazwÚ w polu Nazwa
(rysunek 5.10).
Rysunek 5.10.
Nazwa
wybranego
koloru
5. Odszukaj teraz w drukowanym katalogu odczytanÈ nazwÚ

i sprawdě, jak bÚdzie wyglÈdaï wybrany kolor na wydruku
(najtañsze drukarki nie wydrukujÈ jednak dokïadnie takiego
samego koloru; jeĝeli zaleĝy Ci na dokïadnym odwzorowaniu
kolorów, powinieneĂ skorzystaÊ z profesjonalnych urzÈdzeñ).
6. Kliknij przycisk OK.
Moĝna takĝe postÚpowaÊ odwrotnie, to znaczy najpierw wybraÊ kolor
na wydrukowanej palecie, a nastÚpnie odszukaÊ jego nazwÚ w zakïadce
Palety.

Wypeānienie tonalne
Wypeïnienie tonalne (nazywane takĝe gradientowym) pozwala ustawiÊ ïagodne przejĂcie miÚdzy dwoma kolorami lub wiÚkszÈ ich liczbÈ,
co pokazujÚ na rysunku 5.11.
Rysunek 5.11.
Obiekty
z wypeïnieniem
tonalnym
m W I C Z E N I E

5.7

Wypeïnienie tonalne dwukolorowe

Aby zastosowaÊ wypeïnienie tonalne dwukolorowe, musisz wykonaÊ
nastÚpujÈce czynnoĂci:
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1. Wskaĝ narysowany uprzednio obiekt.
2. Wybierz narzÚdzie Interakcyjne wypeïnienie, a nastÚpnie

Wypeïnienie tonalne.
3. Na pasku wïaĂciwoĂci kliknij polecenie Edytuj wypeïnienie.
Pojawi siÚ okno dialogowe, takie jak na rysunku 5.12.

Rysunek 5.12. Wypeïnienie tonalne
4. Wybierz typ wypeïnienia za pomocÈ opcji Typ. Moĝesz

siÚ zdecydowaÊ na jeden z czterech rodzajów wypeïnienia
tonalnego: Liniowe, Eliptyczne, Stoĝkowe, Kwadrat. Wszystkie
te opcje pokazano na rysunku 5.13.

Rysunek 5.13. Typy wypeïnienia tonalnego
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5. W obszarze miniaturki wypeïnienia ustal poïoĝenie Ărodka
6.

7.
8.
9.

wypeïnienia, trzymajÈc wciĂniÚty lewy przycisk myszy.
Zmieñ kÈt gradacji w polu ObróÊ — to spowoduje modyfikacjÚ
ukoĂnego poïoĝenia tonalnego. KÈt ten moĝesz teĝ zmieniÊ poprzez
przytrzymanie wciĂniÚtego prawego przycisku myszy i poruszanie
niÈ w obszarze miniaturki wybranego wypeïnienia (lewy górny
róg okna).
W polu Pochyl okreĂl, pod jakim kÈtem wypeïnienie ma zostaÊ
pochylone.
Ustaw procentowÈ wartoĂÊ w polach SzerokoĂÊ wypeïnienia
i WysokoĂÊ wypeïnienia w odniesieniu do rozmiaru obiektu.
W przypadku wyboru innych wartoĂci procentowych niĝ 100%
w polach SzerokoĂÊ wypeïnienia i WysokoĂÊ wypeïnienia ustal
sposób powtarzania i odbijania wypeïnienia, klikajÈc na jednym
z trzech przycisków: DomyĂlne wypeïnienie tonalne, Powtarzaj
i odbij lub Powtarzaj. Sposób dziaïania tych opcji pokazano
na rysunku 5.14.

Rysunek 5.14.
Sposób
powtarzania
i odbijania
wypeïnienia

10. Kliknij przycisk OK.
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m W I C Z E N I E

5.8

Wybór wypeïnieñ z biblioteki
oraz definiowanie wïasnych

Aby wybraÊ niestandardowy sposób wypeïnienia, wykonaj kolejno
nastÚpujÈce kroki:
1. W oknie wypeïnienia tonalnego kliknij przycisk z czarnÈ strzaïkÈ
znajdujÈcy siÚ z prawej strony obszaru miniatury (rysunek 5.15).

Rysunek 5.15. Wybór jednego z predefiniowanych typów wypeïnieñ
2. Wybierz jeden z predefiniowanych rodzajów przejĂÊ.
3. Ustal poïoĝenie kaĝdego wÚzïa przez przesuniÚcie symbolu ( )

nad paskiem przejĂcia kolorów. Pasek pokazany jest
na rysunku 5.16.
Rysunek 5.16.
Pasek przejĂcia
kolorów

4. Jeĝeli nie odpowiada Ci któryĂ z kolorów, kliknij jeden z wÚzïów

i zmieñ barwÚ na innÈ, korzystajÈc z listy rozwijanej Kolor wÚzïa.
5. W polu PrzezroczystoĂÊ wÚzïa okreĂl widocznoĂÊ koloru
przypisanego do danego wÚzïa.
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6. Aby precyzyjnie umieĂciÊ wÚzeï na pasku przejĂcia, wykorzystaj

pole Poïoĝenie wÚzïa.
7. Dokïadny punkt przejĂcia jednego koloru w inny na pasku przejĂcia
wyznaczysz, zmieniajÈc poïoĝenie symbolu strzaïki ( ).

Wypeānienie deseniem
m W I C Z E N I E

5.9

Wypeïnienie deseniem

Sposoby wyboru i modyfikacji wypeïnieñ typu Wypeïnienie deseniem wektorowym, Wypeïnienie deseniem z mapy bitowej oraz Wypeïnienie deseniem dwukolorowym sÈ bardzo do siebie podobne, dlatego
zostanÈ opisane na wspólnym przykïadzie. Aby wypeïniÊ obiekt deseniem (rysunek 5.17), wykonaj nastÚpujÈce czynnoĂci:
Rysunek 5.17.
Obiekty
wypeïnione
deseniem
1. Wskaĝ narysowany uprzednio obiekt.
2. Wybierz narzÚdzie Interakcyjne wypeïnienie, a nastÚpnie zdecyduj

3.
4.

5.

6.

siÚ na Wypeïnienie deseniem wektorowym, Wypeïnienie deseniem
z mapy bitowej lub Wypeïnienie deseniem dwukolorowym.
Na pasku wïaĂciwoĂci kliknij polecenie Edytuj wypeïnienie.
Pojawi siÚ okno dialogowe, takie jak na rysunku 5.18.
W oknie wypeïnienia deseniem kliknij przycisk z czarnÈ strzaïkÈ
znajdujÈcy siÚ z prawej strony obszaru miniatury i wybierz
jedno z predefiniowanych wypeïnieñ.
Ustal sposób naprzemiennego ukïadania kafelków wypeïnienia
w obiekcie, wybierajÈc Odbicie lustrzane kafelków w poziomie
lub Odbicie lustrzane kafelków w pionie.
Zaznacz pole Transformuj z obiektem. Wtedy modyfikacje
i deformacje obiektu obejmÈ takĝe jego deseñ. Desenie wypeïniajÈ
w caïoĂci zaznaczony obiekt w ten sposób, ĝe w miejscu,
w którym koñczy siÚ jeden kafelek, zaczyna siÚ nastÚpny.
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Rysunek 5.18. Wypeïnienie deseniem wektorowym
Rysunek 5.19.
Górny kwadrat
zostaï wypeïniony
bez zaznaczenia
transformacji
wypeïnienia wraz
z obiektem, inaczej
niĝ dolny.
Dlatego dolny
po zmniejszeniu
i obrocie
zmodyfikowaï
takĝe rozmiary
kafelków

TakÈ samÈ zasadÚ stosuje siÚ na przykïad dla tapety w systemie
Windows — ale tutaj moĝesz dokonaÊ takĝe dowolnych
transformacji, takich jak pochylenie czy obrót, co pokazujÚ
na rysunku 5.19.
7. W czÚĂci Transformacje zmieñ SzerokoĂÊ wypeïnienia i WysokoĂÊ
wypeïnienia w taki sposób, aby dobraÊ odpowiedni rozmiar
desenia.
8. W polach Pochyl i ObróÊ okreĂl sposób transformacji desenia.
9. W przypadku wyboru opcji Wypeïnienie deseniem dwukolorowym
ustal Kolor przodu i Kolor tyïu.
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Wypeānienie teksturÄ
Kolejnym sposobem wypeïnienia dowolnego obiektu jest uĝycie tekstury (rysunek 5.20). Wypeïnienia teksturÈ sÈ losowymi obrazami generowanymi przy wykorzystaniu fraktali. NadajÈ one wypeïnianym obiektom wyglÈd materiaïów naturalnych. Jednak stosowanie tekstury moĝe
znaczÈco powiÚkszyÊ rozmiar pliku i wydïuĝyÊ czas jego drukowania.
Rysunek 5.20.
Obiekty
wypeïnione
teksturÈ
m W I C Z E N I E

5.10

Wypeïnienie teksturÈ

Aby wypeïniÊ obiekt teksturÈ, wykonaj poniĝsze kroki:
1. Wskaĝ narysowany uprzednio obiekt.
2. Wybierz narzÚdzie Interakcyjne wypeïnienie, a nastÚpnie
Wypeïnienie teksturÈ.
3. Na pasku wïaĂciwoĂci kliknij polecenie Edytuj wypeïnienie.
Pojawi siÚ okno dialogowe, takie jak na rysunku 5.21.

Rysunek 5.21. Wypeïnienie teksturÈ
4. Wybierz wïaĂciwy zestaw wypeïnieñ teksturÈ, korzystajÈc

z rozwijanej listy Próbki.
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5. Rozwiñ listÚ Biblioteka tekstur i wybierz jednÈ z dostÚpnych
6.

7.
8.

9.

próbek.
Zdefiniuj kolory wypeïnienia przy uĝyciu pól z kolorami
(sÈ dostÚpne przy prawej krawÚdzi okna). Liczba barw moĝe
byÊ róĝna w zaleĝnoĂci od wybranej tekstury.
Zmieñ parametry tekstury z prawej strony okna,
aby zmodyfikowaÊ jej wyglÈd.
Po naciĂniÚciu przycisku Transformacje okreĂl dokïadnie rozmiar,
poczÈtek i inne parametry kafelka (podobnie jak w przypadku
wypeïnienia deseniem).
Zaakceptuj wybór przyciskiem OK.

Wypeānienie postscriptowe
m W I C Z E N I E

5.11

Wypeïnienie postscriptowe

Aby nadaÊ obiektowi wypeïnienie postscriptowe (rysunek 5.22), musisz
wykonaÊ nastÚpujÈce czynnoĂci:
Rysunek 5.22.
Obiekty
z wypeïnieniem
postscriptowym
1. Wskaĝ narysowany uprzednio obiekt.
2. Wybierz narzÚdzie Interakcyjne wypeïnienie, a nastÚpnie
3.
4.
5.

6.

Wypeïnienie postscriptowe.
Na pasku wïaĂciwoĂci kliknij polecenie Edytuj wypeïnienie.
Pojawi siÚ okno dialogowe, takie jak na rysunku 5.23.
Wybierz jedno z dostÚpnych wypeïnieñ, klikajÈc na odpowiedniej
nazwie w Ărodkowej czÚĂci okna.
Zmieñ ustawienia parametrów w czÚĂci Parametry tak,
by dopasowaÊ wyglÈd tekstury do wïasnych potrzeb. Za kaĝdym
razem zatwierdzaj zmiany przyciskiem OdĂwieĝ.
Gdy juĝ dokonasz wyboru, wciĂnij przycisk OK.

Kup książkę

Poleć książkę

R o z d z i a ý 5 . • W y p eý n i e n i a i k on t u r y

139

Rysunek 5.23. Wypeïnienie postscriptowe

Jeĝeli w programie nie zobaczysz obiektów wypeïnionych postscriptem,
wybierz z menu Widok polecenie Dokïadny. Dla pozostaïych widoków
bÚdÈ wyĂwietlane jedynie literki „PS”.

ChoÊ CorelDRAW interpretuje tekstury postscriptowe w drukarkach
nieobsïugujÈcych jÚzyka PostScript, umoĝliwiajÈc ich wydruk, moĝe
siÚ zdarzyÊ, ĝe na starszych i specyficznych drukarkach nie otrzymasz
oczekiwanego rezultatu.

Kontury obiektów
WiÚkszoĂÊ obiektów oprócz wnÚtrza ma takĝe kontur. Jest on obrysem
danego obiektu o wïasnym kolorze, gruboĂci i innych atrybutach. (Gdy
rysujesz okrÈg oïówkiem na papierze, rysujesz kontur koïa, a gdy
zamalujesz Ărodek na przykïad kredkÈ, nadasz mu kolor wypeïnienia).
RóĝnicÚ miÚdzy konturem a wypeïnieniem obiektu pokazano na rysunku 5.24.
Innego rodzaju kontury mogÈ posiadaÊ obiekty zamkniÚte, na przykïad
wieloboki czy kwadraty, a innego — obiekty otwarte, czyli chociaĝby
linie, które mogÈ byÊ zakoñczone strzaïkami. OczywiĂcie, podobnie jak
w przypadku wypeïnienia, moĝesz nadaÊ konturowi przezroczystoĂÊ
i traktowaÊ go tak, jakby go nie byïo. Przypominam, ĝe najprostszym
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Rysunek 5.24.
Kontur
i wypeïnienie
obiektu

sposobem nadania koloru danemu obiektowi jest wskazanie go i klikniÚcie lewym przyciskiem myszy dowolnego koloru z prawej strony
ekranu (na palecie kolorów). JeĂli natomiast klikniesz paletÚ kolorów
prawym przyciskiem myszy, moĝesz ustawiÊ kolor konturu tego obiektu.
Znacznie bardziej rozbudowane moĝliwoĂci dostÚpne sÈ po wyĂwietleniu okna Pióro konturu. Jeĝeli masz ustawiony domyĂlny obszar
roboczy, to wyĂwietlisz wspomniane okno poprzez dwukrotne klikniecie ikony konturu na pasku statusu w prawym dolnym rogu okna
programu (rysunek 5.25).
Rysunek 5.25.
Ikona konturu

W przypadku wybranego klasycznego obszaru roboczego okno Pióro
konturu moĝna takĝe wyĂwietliÊ, wybierajÈc narzÚdzie o takiej samej
nazwie znajdujÈce siÚ w przyborniku.
Okno dialogowe Pióro konturu poza zmianÈ rozmiaru, ksztaïtu i koloru
koñcówki oferuje takĝe moĝliwoĂÊ zmiany ksztaïtu zakoñczenia konturu. Okno to jest pokazane na rysunku 5.26. Obiekty otwarte mogÈ
posiadaÊ takie specyficzne wïaĂciwoĂci jak zakoñczenie zaokrÈglone,
kwadratowe, ĂciÚte lub wykoñczone strzaïkami. Obiekty zamkniÚte
(takie jak kwadraty) nie majÈ zakoñczenia, wiÚc zmiana czÚĂci ustawieñ
nie spowoduje zmiany ich wyglÈdu.
m W I C Z E N I E

5.12

Nadawanie konturu

Aby nadaÊ obiektowi kontur za pomocÈ okna konturu, wykonaj nastÚpujÈce kroki:
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Rysunek 5.26.
Okno pióra
konturu

1. Wskaĝ narysowany uprzednio obiekt.
2. WyĂwietl okno Pióro konturu.
3. Zmieñ kolor konturu, korzystajÈc z pola Kolor w lewym górnym

rogu okna.
4. NastÚpnie okreĂl SzerokoĂÊ konturu. SzerokoĂÊ moĝesz wybraÊ
z listy lub wpisaÊ jÈ rÚcznie. Pole i listÚ pokazano na rysunku 5.27.
Rysunek 5.27.
Wybór
szerokoĂci
konturu

5. Ustal teraz Styl konturu, a wiÚc okreĂl, czy linia bÚdzie ciÈgïa,

przerywana, wykropkowana i tym podobne. DostÚpne style
konturu widniejÈ na rysunku 5.28.
6. NastÚpnie w polu Naroĝniki ustaw sposób rysowania linii

i krzywych w miejscach, gdzie nie sÈ proste, czyli w naroĝnikach
— rysunek 5.29. PamiÚtaj jednak, iĝ najlepszy efekt dla naroĝników
uzyskasz przy bardzo grubych konturach.
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Rysunek 5.28.
Wybór stylu
konturu

Rysunek 5.29.
Naroĝniki

7. Podobnego wyboru trzeba bÚdzie dokonaÊ przy okreĂlaniu

zakoñczeñ linii dla obiektów otwartych (Zakoñczenia). DostÚpne
zakoñczenia linii pokazane sÈ na rysunku 5.30.
Rysunek 5.30.
Zakoñczenia
linii

8. Kontur moĝe zostaÊ umieszczony na zewnÈtrz (Poïoĝenie

na zewnÈtrz), wewnÈtrz obiektu (Poïoĝenie wewnÈtrz) lub po obu
stronach jego krawÚdzi (Poïoĝenie Ărodkowe). Zdecyduj o jego
umiejscowieniu i wybierz jednÈ z trzech opcji w pozycji Poïoĝenie
rysunku 5.31.
Rysunek 5.31.
Róĝne sposoby
poïoĝenia
konturu

9. Nadaj inny ksztaït zakoñczeniom linii. Oprócz wymienionych

wczeĂniej opcji linie mogÈ takĝe koñczyÊ siÚ strzaïkami, przy
czym dla kaĝdego ich koñca moĝna wybraÊ innÈ strzaïkÚ.
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Przycisk Opcje pozwala utworzyÊ wïasnÈ strzaïkÚ lub inne
dowolne zakoñczenie. DostÚpne strzaïki widniejÈ na rysunku 5.32.
Rysunek 5.32.
Zakoñczenia
linii

10. OkreĂl ksztaït koñcówki pióra kaligraficznego w polu Kaligrafia.

Moĝesz ustawiaÊ parametry w polach Nacisk i KÈt, a takĝe rÚcznie
modyfikowaÊ ksztaït koñcówki (rysunek 5.33). W tym celu
przytrzymaj wciĂniÚty lewy przycisk myszy w okienku podglÈdu
i poruszaj niÈ.
11. Zaznacz pole Za wypeïnieniem, jeĝeli chcesz, by kontur zostaï
umieszczony za obiektem (tylko poïowa gruboĂci konturu

Rysunek 5.33. Wpïyw ksztaïtu koñcówki na kontur

bÚdzie widoczna). Ustawienie tej opcji jest wskazane dla bardzo
skomplikowanych obiektów, a szczególnie dla tekstu.
W przeciwnym razie tekst bÚdzie bardzo niewyraěny, zwïaszcza
przy grubszych konturach.
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12. Moĝesz takĝe zaznaczyÊ pole Skaluj z obrazkiem, by gruboĂÊ

konturu zmieniaïa siÚ automatycznie, gdy modyfikujesz rozmiar
obiektu. Efekt zastosowania tej opcji zaprezentowano
na rysunku 5.34.
Rysunek 5.34.
Skalowanie
konturu razem
z obiektem

Okno WāaĚciwoĚci obiektu
Opisane wczeĂniej sposoby dajÈ peïnÈ kontrolÚ nad wypeïnieniem
obiektu i wïaĂciwoĂciami jego konturu. Niestety, dotarcie do odpowiednich okien nie jest najszybsze i najwygodniejsze. CzÚsto jednak wystarczÈ nam podstawowe moĝliwoĂci okreĂlania parametrów wypeïnienia
czy teĝ konturu, które zawsze bÚdÈ pod rÚkÈ.
DostÚpne w programie okno dokowane WïaĂciwoĂci obiektu dostosowuje siÚ samoczynnie do aktualnie wybranego rodzaju obiektu, zawiera
posegregowane opcje umoĝliwiajÈce zmianÚ niemal wszystkich ustawieñ i dodatkowo moĝe byÊ caïy czas wyĂwietlane na ekranie.
m W I C Z E N I E

5.13

Korzystanie z okna WïaĂciwoĂci obiektu

NajczÚĂciej wykonywane zmiany wypeïnienia oraz konturu obiektu
moĝna wprowadziÊ przy uĝyciu okna WïaĂciwoĂci obiektu.
1. Wybierz z górnego menu Obiekt polecenie WïaĂciwoĂci obiektu.
Okno pojawi siÚ przy prawej krawÚdzi okna programu
(rysunek 5.35).
2. Na samej górze okna dostÚpne sÈ przyciski umoĝliwiajÈce
wyĂwietlanie poleceñ dotyczÈcych okreĂlonych wïaĂciwoĂci
obiektu. DomyĂlnie wybrane sÈ polecenia wïaĂciwoĂci konturu.
ZnajdujÈ siÚ tu wszystkie najwaĝniejsze ustawienia umoĝliwiajÈce
okreĂlenie wyglÈdu konturu.
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Rysunek 5.35.
Okno
dokowane
WïaĂciwoĂci
obiektu

3. W sekcji Wypeïnienie moĝesz wybraÊ jeden z dostÚpnych

sposobów wypeïnienia obiektu. Moĝesz takĝe zrezygnowaÊ
z wypeïnienia, wybierajÈc Bez wypeïnienia. Jeĝeli obiekt bÚdzie
posiadaï wypeïnienie, masz moĝliwoĂÊ jego szczegóïowego
okreĂlenia dziÚki polom zawierajÈcym najwaĝniejsze parametry
dostÚpne dla wybranego rodzaju wypeïnienia.
4. Po wybraniu przycisku PrzezroczystoĂÊ bÚdziesz mógï okreĂliÊ
typ i rodzaj przezroczystoĂci dla obiektu.
5. Nazwa kolejnej sekcji okna zmienia siÚ w zaleĝnoĂci od typu
wskazanego obiektu. DziÚki niej moĝesz zadecydowaÊ
o podstawowych ustawieniach ksztaïtu obiektu.
6. Ostatni z przycisków umoĝliwia wyĂwietlenie kilku podstawowych
informacji o wybranym obiekcie.
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Szybkie wypeānianie
czØĚci wspólnej
JeĂli narysowaïeĂ kilka obiektów, które czÚĂciowo nachodzÈ na siebie,
moĝesz szybko wypeïniÊ ich czÚĂÊ wspólnÈ. W ten sposób nie tylko
wypeïnisz kolorem dany obszar, ale takĝe przeksztaïcisz go w osobny
obiekt. CzynnoĂÊ tÚ wykonasz za pomocÈ narzÚdzia Inteligentne wypeïnienie.
m W I C Z E N I E

5.14

Szybkie wypeïnianie czÚĂci wspólnej

Aby wypeïniÊ czÚĂÊ wspólnÈ kilku obiektów, wykonaj poniĝsze polecenia:
1. Narysuj przynajmniej dwa obiekty i przesuñ je tak, by czÚĂciowo
nakïadaïy siÚ na siebie.
2. Wybierz z przybornika narzÚdzie Inteligentne wypeïnienie.
3. Rozwiñ listÚ Opcje wypeïnienia (rysunek 5.36), aby okreĂliÊ,
jakie ustawienia koloru zostanÈ zastosowane dla czÚĂci wspólnej.
DostÚpne sÈ nastÚpujÈce moĝliwoĂci:
T Uĝyj domyĂlnych — czÚĂci wspólnej zostanie nadany domyĂlny
kolor wypeïnienia (taki sam jak w przypadku rysowania
nowych obiektów),
T OkreĂl — ta opcja umoĝliwia rozwiniÚcie listy i wybranie
koloru wypeïnienia,
T Bez wypeïnienia — nowo utworzony obiekt nie bÚdzie posiadaï
wypeïnienia.
4. W podobny sposób okreĂl kontur obiektu, który zostanie
utworzony na podstawie czÚĂci wspólnej. W tym celu wybierz
odpowiednie ustawienia w czÚĂci Opcje konturu.
5. Kliknij w obrÚbie czÚĂci wspólnej kilku obiektów. W ten sposób
przeksztaïcisz jÈ w nowy obiekt ze zdefiniowanym kolorem.
Efekt tego dziaïania prezentujÚ na rysunku 5.37.
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Rysunek 5.36.
Szybkie
wypeïnianie

Rysunek 5.37.
Nowo powstaïy
obiekt

Åwiczenia podsumowujÄce
CzÚsto zastosowanie odpowiednich wypeïnieñ pozwala ïatwo uzyskaÊ
interesujÈce efekty.
m W I C Z E N I E

5.15

Efekt przycisku

Poniĝszy rysunek sprawia wraĝenie trójwymiarowego przycisku (rysunek 5.38), a zostaï utworzony tylko przy uĝyciu trzech obiektów
i odpowiedniego doboru wypeïnienia.
1. Narysuj okrÈg.
2. Wybierz okno Wypeïnienie tonalne.
3. W polu Typ wybierz opcjÚ Eliptyczne.
4. NastÚpnie chwyÊ miniaturkÚ wypeïnienia w lewym górnym rogu
i przesuñ Ărodek wypeïnienia eliptycznego w okolice prawego
dolnego naroĝnika.
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Rysunek 5.38.
Trójwymiarowy
przycisk

5. Zmieñ kolory wypeïnienia. Jako kolor poczÈtkowy ustaw czarny,

a jako koñcowy — biaïy, tak jak na rysunku 5.39.
6. NastÚpnie zmniejsz nieznacznie kopiÚ okrÚgu. Podczas
wykonywania tej czynnoĂci trzymaj wciĂniÚty przycisk Shift,
aby dokonaÊ powiÚkszenia wzglÚdem Ărodka obiektu
(rysunek 5.40).
7. Poniewaĝ kopia okrÚgu nie sprawia wraĝenia wypukïoĂci, musisz
ponownie przejĂÊ do okna wypeïnienia tonalnego i przesunÈÊ
Ărodek wypeïnienia radialnego w okolice prawego dolnego
naroĝnika. W efekcie otrzymasz obraz taki jak na rysunku 5.41.

Rysunek 5.39. Ustawienia pozwalajÈce tworzyÊ efekt kuli
Rysunek 5.40.
OkrÈg
z wypeïnieniem
tonalnym i jego
pomniejszona
kopia
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Rysunek 5.41.
PrzesuniÚcie
Ărodka
wypeïnienia
tonalnego
dla kopii
okrÚgu

8. Wystarczy teraz narysowaÊ szary kwadrat i przesunÈÊ go pod

oba okrÚgi.
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