
   ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4  

 

Тема: Робота з графічними примітивами 
 

Мета: навчитися використовувати сполучені контури, створювати складені  
фрейми та суміщати різні за формою та вмістом фрейми  

 
Методичне забезпечення: інструкції до лабораторної роботи, ПК із програмою  
InDesign CS5 

 

Теоретичні відомості 

 

Прості контури Прості контури — базові будівельні блоки для складених контурів і  
фігур. Вони складаються з одного відкритого або замкнутого контуру, що може 
самоперетинатися.  
Складені контури Складені контури складаються з двох або декількох простих 

контурів, що взаємодіють одне з одним або перекривають одне одного. Вони 

простіші за складені фігури і розпізнаються всіма PostScript-сумісними програмами. 

Контури, скомбіновані у складений контур, діють як один об’єкт і мають спільні 

атрибути (такі як кольори або стилі обведення).  
Складені фігури Складені фігури складаються з двох або декількох контурів, 

складених контурів, груп, накладань, текстових контурів, текстових кадрів або інших 

фігур, що взаємодіють одна з одною або перекривають одна одну, створюючи нові 

редаговні фігури. Деякі складені фігури виглядають як складені контури, але їх 

складені контури можуть редагуватися за принципом від контуру до контуру і 

можуть не мати спільних атрибутів.  
Контури можуть мати опорні точки двох типів: кутові точки та точки згладжування. 

У кутовій точці контур різко змінює напрям. У точці згладжування сегменти 

контуру з'єднуються у неперервну криву. Ви можете нарисувати контур, 

користуючись будь-яким сполученням кутових точок і точок згладжування. Якщо ви 

поставите точку не того типу, ви завжди можете змінити її.  
Кутова точка може з'єднувати будь-які два прямі чи криві сегменти, тоді як точка 
згладжування завжди з'єднує два криві сегменти.  
Малювання базових ліній і фігур 
1 На палітрі інструментів виконайте одну з таких дій:  
• Щоб намалювати лінію або фігуру, візьміть інструмент «Лінія» , інструмент «Еліпс» 

інструмент «Прямокутник» або інструмент «Багатокутник» . (Клацніть і утримуйте 

інструмент «Прямокутник», 
 
щоб взяти або інструмент «Еліпс», або інструмент «Багатокутник».)  



• Щоб намалювати графічний кадр-заповнювач (порожній), візьміть інструмент 
«Овальний кадр» , «Прямокутний кадр» або «Багатокутний кадр» .  
2 Перетягніть вказівник миші у вікні документа, щоб створити контур або кадр.  
• Щоб малювати від центра, утримуйте Alt (Windows) або Option (Mac OS).  
• Щоб обмежувати обертання лінії 45° або обмежити ширину і висоту контуру або 
кадру тими самими  
пропорціями, під час перетягування утримуйте Shift.  
• Щоб створити кілька фігур у сітці, натискайте клавіші зі стрілками, утримуючи 
кнопку миші. 

• Щоб змінити кількість сторін багатокутника, почніть перетягування, натисніть 
пробіл, а потім натискайте клавіші зі стрілками вгору та вниз. Натискаючи клавіші зі 

стрілками вправо та вліво, змінюйте висоту променів зірки. Натисніть пробіл ще раз, 
щоб повернутися в режим сітки.  

Встановлення параметрів багатокутника  

1 Якщо потрібно застосувати параметри багатокутника до існуючих форм, виберіть 

багатокутники.  

2 Двічі клацніть на інструменті «Багатокутник» , задайте вказані налаштування і 
клацніть на «OK»:  

• У пункті «Число сторін» введіть бажане значення числа сторін багатокутника.  
• У пункті «Висота променів зірки» введіть значення у відсотках для довжини 

променів зірки. Кінчики променів торкаються зовнішнього краю рамки розміру 

багатокутника, і відсоток визначає глибину 
 
заглиблення між променями. Вище значення дає довші і тонкіші промені.  
Автоматична зміна форми контуру  
Щоб перетворити будь-який контур на попередньо визначену 
фігуру: 1 Виділіть контур.  
2 Виконайте одну з таких дій: 

• Виберіть «Об’єкт» > «Перетворити фігуру» > «[нова фігура].  
• На панелі «Обробка контурів» («Вікно» > «Об’єкти та макет» > «Обробка 
контурів») клацніть на кнопці фігури в частині «Перетворити фігуру».  

Малювання кривих інструментом «Перо» 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ  

Завдання 1 

 Створіть об’єкти за вказаним нижче зразком: 



 

Збережіть документ. 

 

 

КОНТРОЛЬНІ  ПИТАННЯ: 

 

1. Як присвоїти фоновий колір для інвертних части фрейму??  
2. Як сполучити контури двох фреймів в єдине ціле? 

3. Як задати колір фону та контуру для фрейма? 

4. Як багаторазово продублювати фрейм?  
5. Які параметри задаються в діалоговому вікні Создать сирию дубликатов?  
6. Як параметри можна задати в діалоговому вікні Многоугольник?  
7. Як створити текстовий фрейм?  
8. Як можна змінити атрибути символів? 


