
CorelDRAW 11 -  Ръководство за разработване на графични проекти    CorelDRAW11 Suite 
Добре дошли в програмата CorelDRAW, предлагаща пълни възможности за векторно-базирано рисуване и 

графичния дизайн за професионалисти. В този курс са включени 18 урока, в които ще използвате инструментите 
предлагани от CorelDRAW, за да разработите 4 типови проекта. Проектите които създавате в програмата 
CorelDRAW се наричат “рисунки”. 

Във всичките уроци ще срещнете променящи се бутони (rollover) чието избиране ще предизвиква събитие: 
 
 
 

 

преход към тази страница отпечатване на документа към съдържанието към следващ урок 
 

изберете името на проекта за да започнете... 
 

Работно пространство 
(10 урока) 

Фирмен знак 
(5 урока) 

Рекламна брошура 
(2 урока) 

Променящи се бутони 
(1 урок) 

Първите уроци ще ви 
въведат в работната 
(екранна) среда на 
CorelDRAW. Като 
практикувате рисуването 
на различни обекти, вие 
ще се научите да 
използвате основни 
инструменти... 

Създаването на Лого като 
графичен знак се използва 
от фирма, лице или 
организация. Ще го 
срещнете в бизнес-
кореспонденции, визитни 
картички, рекламни и 
представителни 
материали... 

Ще се научите да 
използвате много важни 
техники и инструменти, 
стоящи в основата на 
създаването на най-
различни видове Проекти 
– брошури, вестници, 
рекламни дипляни, афиши 
и др... 

“Сърфирали” ли сте в 
Мрежата ?... В Web 
страниците сигурно сте 
срещнали елементи 
(бутони) които променят 
“лицето си”, когато 
мишката спре върху тях. 
Вижте ги отгоре...сиви-
зелени... като живи ! 

 
*** Тези уроци са адаптирани специално за начинаещи потребители в Компютърната графика. Повече за 

придобиване на професията „Компютърен график”, както и пълната версия на Рубриката, ще намерите на сайта 
на ЦПО”Смарт”- http://www.cpecs.com. Използвани са идеи от оригиналното ръководство (Tutorial) на 
CorelDRAW® програмата. Специални благодарности дължите на Валери Иванов, Веска Гешева и Мира 
Витанова, потрудили се доста за Вас. Можеше да е и по-добре, ама нейсе....;-)  Абе който си го може ...  Давайте 
и ще видите ! 
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