
други мои Опити в растерната обработка... 
 

автор: Светлин и Eкип от Центъра за професионално обучение към „Валери Иванов – Смарт” ЕТ ;-) Нет адресът на моите 
Приятели е: http://www.cpecs.com , а мейлът им: info@cpecs.com - за въпроси или хелп ;-) 

 
 Растерна обработка с Corel PHOTOPAINT

 

     В началото…      Редактиране на изображение… 
Как да използваш Опитите ми  
Програмите за растерна обработка 
Основни термини и понятия 
Елементи и инструменти на екрана 
Малко за цветовете и моделите 
Как да използваш цветовете 
Общи инструменти 
Помощни елементи – скали, водачи и мрежа 

Създаване и съхранение 
Промяна на характеристиките 
Промяна на цветовия модел 
Изрязване 
Няколко в едно 
Преобръщане и завъртане 
Други промени 

     Обекти…      Редактиране на част от изображение… 
Създаване, свойства и промени 
Управление на обекти 
Преобръщане, въртене и обработка на граници 
Текстови обекти 
Пътеки 
Използване на лещи 
Обектите в композиция... 

Формени маски 
Сложни маски 
Маски от цветове, обекти и пътеки 
Още за маските 
Изрязване на част от изображение 
За очите… „червените” 
Клониране на области 

     Рисуване…      Подобряване и нагласяване… 
Знаеш ли какво е хистограма 
Видове и начини за корекции  

     За растерната анимация… 

Инструментът и неговите свойства 
Настройки на инструмента 
Режими на цветно смесване 
Повторение на сложни форми 
Симетрично рисуване  
Инструменти за ефекти 

Светът в движение  
Светът около теб 

     Прилагане на ефекти…      Още за програмата… 
Магията на ефектните промени 

     Управлението на печата… 
Подготовката преди да го направиш 
Файлов печат в PDF формат 
 

Общи и допълнителни настройки за работа 
Техники и клавишни комбинации 
Пояснения на термини и понятия 
Файлови формати 
Сравнителна таблица PS-CPP-GIMP 
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*** Здравей! Тези мои скромни Опити-статии са адаптирани преди всичко за начинаещи, а защо не и за по-
напреднали потребители в растерната обработка. Те са модулно ориентирани, като част от 
професионалното обучение за придобиване на професията „Компютърен график”. Моите УЧИТЕЛИ от ЦПО 
”Смарт”- http://www.cpecs.com са направо върха - ще видиш колко е просто всичко – стига да имаш кураж и 
желание! Специални благодарности дължиш и на профитата: Анемари Йорданова, Виолета Филипова, 
Владимир Цеков, Константин Запрянов, Людмила Тодорова, Юлия Джелебова и Валери Иванов. 

 
 
 
 
Сигурно можеше да е и по-добре, ама «нищо на този свят не е съвършено». Разбира се цитатът е на един французин от 
великата му книга за Принца;-). Най-важното е, че всичко зависи от теб. Прочети нещата, които те интересуват, за да ги 
разбереш! Който иска, не може да не може ... Давай смело напред и ще се убедиш! Аз ще съм с теб…нали сме приятели! 
Последната актуализация е от Януари 2009 г. 
 
Опитите ми не трябва да третираш като нарушение на ничие право свързано с търговската марка на програмите, 
изображенията и авторските права на фирмите или като нарушение с умисъл или с рекламна цел. Ползвал съм лицензиран 
софтуер на Приятелите ми от ЦПО”СМАРТ”! За знанието няма и не бива да има ГРАНИЦИ! Така си мисля…  
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