
   ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 12  

 

Тема: Спецефекти та їх використання. 
  
Мета: навчитися застосовувати спецефекти до об’єктів у програмі InDesign  

 

Методичне забезпечення: інструкції до ЛР, ПК з програмою InDesign CS5. 

 

 

Короткі теоретичні відомості  
Ефект Тень створює тривимірну тінь. Ви можете зсунути тінь вздовж вісі x або y, а також 

змінити режим накладання, колір, непрозорість, відстань, кут і розмір тіні. Використовуйте ці 
параметри, щоб визначити, як тінь має взаємодіяти з об’єктами і ефектами прозорості.  
Внутрішня тінь Ефект Внутренняя тень ставить тінь всередині об’єкта, створюючи вигляд, наче 

об’єкт 

 
заглиблений. Ви можете зсунути внутрішню тінь вздовж різних осей і змінити режим накладання, 
прозорість, відстань, кут, розмір, шум і перекриття тіні.  

Ефект Внешнее свечение створює ефект світіння з-під об’єкта. Ви можете встановити 
режим накладання, прозорість, метод, шум, розмір і розмах.  
Ефект Внутреннее свечение створює вигляд світіння об’єкта зсередини. Виберіть режим 

накладання, налаштування непрозорості, метод, розмір, шум і перекриття, а також параметр 
Источник: визначає джерело світіння. Виберіть По центру, щоб застосувати світіння, що виходить 

із центра; виберіть Край, щоб застосувати світіння, що виходить із меж об’єкта.  
Застосовуйте ефект Скос и тиснение, щоб надавати об’єктам реалістичного тривимірного 

вигляду. Параметри Структура визначають розмір і форму об’єкта: Стиль визначає стиль скосу: 

Внешний скос утворює скіс на зовнішніх краях об’єкта, Внутренний скос утворює скіс на 

внутрішніх краях, Тиснение імітує ефект витискування об’єкта на об’єктах, що знаходяться нижче, 

Контурное тиснение імітує ефект втискування країв об’єкта в об’єкти, що знаходяться нижче. 

Размер визначає розмір ефекту скосу або рельєфу. Метод визначає, як край ефекту скосу або 

рельєфу взаємодіє з фоновими кольорами. Направление виберіть Вверх або Вниз, щоб ефект 

виглядав зсунутим вгору або вниз. Глубина визначає глибину ефекту скосу або рельєфу. Угол і 

Высота встановлює висоту джерела світла. Значення 0 еквівалентне рівню землі, 90 — рівню 

безпосередньо над об’єктом.  
Ефект Стандартная растушевка пом’якшує (затирає) краї об’єкта на відстані, яку ви 
задаєте. Ефект Направленная растушевка пом’якшує краї об’єкта, затираючи їх до 
прозорого за  

напрямом, який ви визначили. Наприклад, ви можете застосувати розтушовку до верхньої та 
нижньої частини об’єкта, але не до його лівого чи правого боку.  

Застосовуйте ефект Градиентная растушевка, щоб пом’якшити ділянки об’єкта, затираючи 
їх до прозорості.  



ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 
Завдання 1. Створити документ відповідно до дій, описаних нижче.  

1. Відкрити програму InDesign. 

2. Створити новий документ. 

3. Активуйте інструмент Эллипс. Намалюйте овал. 

4. Розмістіть у фреймі графічний елемент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. У палітрі Обводка встановіть для фрейму параметри лінії: однорідна, 4 pt. Встановіть колір 
контуру (коричневий) у палітрі.  

6. Виділіть об’єкт інструментом. Додайте тінь до об’єкту. Із контекстного меню виберіть пункт 
Тени. Задайте 75% насиченості. Визначте зміщення тіні відносно об’єкту як "2 мм". 
Натисніть кнопку ОК, щоб підтвердити вибір. Тінь присвоюється і контуру фрейму, і вмісту 
одночасно.  

7. Виділіть ілюстрацію інструментом Частичное выделение. Виконайте пункти 5-6; вкажіть 
колір "жовтий". Тінь присвоюється тільки картинці.  

Завдання 2. Виконайте дії: 

1. Активуйте інструмент Многоугольный фрейм. Намалюйте восьмикутник із глибиною 

променя 

"30". 

2. Розмістіть у фреймі графічний елемент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Виділіть фрейм. Із контекстного меню виберіть пункт Свечение. 

4. Встановіть параметри відповідно до: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Додайте до об’єкта ефект Растушевка. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Завдання 3. Створити новий документ альбомної орієнтації. Документ повинен містити 8 об’єктів 

різної форми, до яких повинні бути застосовані різні ефекти.  
 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ: 
1. Як до об’єкта можна застосувати ефект Тень? 

2. Як до об’єкта можна застосувати ефект Свечение? 

3. Що нам дає застосування ефекту Скос и тиснение? 

4. Яка різниця між ефектами Стандартная растушевка і Направленная растушевка? 


