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Wprowadzenie do pakietu CorelDRAW® Graphics Suite X7
Pakiet CorelDRAW® Graphics Suite X7 to intuicyjne w obs udze 
rozwi zanie graficzne, dzi ki któremu mo esz tworzy  
efektowne prace graficzne. Ten kompletny pakiet umo liwia 
szybkie i efektywne rozpocz cie pracy, niezale nie od tego, czy 
przygotowujesz elementy graficzne, uk ady stron, edytujesz 
zdj cia czy projektujesz witryny internetowe.

atwe zapoznanie si  z pakietem
Nowy ekran powitalny w pakiecie CorelDRAW Graphics Suite X7 
jest wy wietlany w postaci karty dokowanej w obszarze roboczym. 
Ekran powitalny mo e pozosta  otwarty albo mo na go umie ci  
w oddzielnym oknie i mie  zawsze dost p do zawartych w nim 
ró norodnych materia ów oraz pomocnych zasobów.

Oprócz przeprojektowanych i bardziej efektywnych domy lnych 
obszarów roboczych dost pne s  ró ne dodatkowe wersje: prosta 
(przeznaczona dla nowych u ytkowników), klasyczna oraz 
zaawansowana, a tak e opcje dopasowane do toku pracy podczas 
ilustrowania i przygotowania uk adów stron. Ponadto przyborniki, 
okna dokowane i paski w a ciwo ci zosta y wyposa one w przyciski 
szybkiego dostosowania, dzi ki czemu dopasowanie obszaru 
roboczego do indywidualnych potrzeb sta o si  wyj tkowo atwe.

Szybsza i bardziej efektywna praca
Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X7 oferuje nowe opcje, 
u atwiaj ce szybk  i efektywn  prac . U ytkownik mo e teraz 
zarz dza  kilkoma otwartymi dokumentami, korzystaj c z kart, 
które pozwalaj  na szybkie prze czanie dokumentów. Osoby 

u ywaj ce kilku monitorów mog  przeci ga  dokumenty poza 
okno aplikacji i umieszcza  je na drugim ekranie. Nowe okno 
dokowane Zabawa czcionkami umo liwia przetestowanie 
czcionek oraz ich funkcji OpenType przed u yciem ich w projekcie.

Nowa wersja zapewnia wi ksz  kontrol  i dost p do 
skuteczniejszych metod dodawania i modyfikowania wype nie . 
Ulepszone okno dokowane W a ciwo ci obiektu zawiera nowe 
interakcyjne elementy sterowania, które u atwiaj  przegl danie, 
wy wietlanie i przekszta canie wszystkich typów wype nie . 
Dodana zosta a mo liwo  tworzenia eliptycznych i prostok tnych 
wype nie  tonalnych, a tak e stosowania efektu przezroczysto ci 
na poziomie w z ów w ramach wype nienia tonalnego. Mo na 
ponadto zapisywa  wype nienia tonalne, deseniem wektorowym 
oraz wype nienia map  bitow  i udost pnia  je w nowym Centrum 
zasobów, które tworz  cz onkowie spo eczno ci internetowej.

Kreatywno  i pewno  projektowania
Pakiet CorelDRAW Graphics Suite jest teraz jeszcze lepszy. 
Wersja X7 oferuje nowe opcje u atwiaj ce kreatywne 
projektowanie i daj ce pewno  osi gni cia oczekiwanych 
rezultatów. Nowe okna dokowane wyrównania i prowadnic 
dynamicznych w pakiecie CorelDRAW® X7 pozwalaj  na szybki 
dost p do opcji wyrównania. Nowe prowadnice wyrównania 
w programie Corel® PHOTO-PAINT™ X7 s  wy wietlane 
w trakcie pracy, co umo liwia szybkie, atwe i precyzyjne 
rozmieszczanie obiektów. Ponadto w dost pnym w obu 
programach nowym oknie dokowanym prowadnic mo na je 
w atwy sposób dodawa  i modyfikowa .
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W oknie dokowanym stylów kolorów równie  wprowadzono kilka 
usprawnie , dzi ki czemu wy wietlanie, organizowanie 
i edytowanie stylów kolorów sta o si  atwiejsze. Natomiast 
nowe regu y harmonii pozwalaj  szybko wyszukiwa  
uzupe niaj ce palety kolorów, co ma szczególne znaczenie 
w przypadku generowania wersji w wielu wariantach. Pakiet 
CorelDRAW X7 udost pnia tak e zaawansowane opcje 
tworzenia wyj tkowych, ozdobnych i skalowalnych kodów QR.

Nowe, ró norodne narz dzia i kreatywne opcje w programie 
Corel PHOTO-PAINT X7 s u ce do retuszowania zdj  obejmuj  
m.in.: narz dzia P yn, soczewk  Maska wyostrzaj ca, narz dzie
Maska planarna, szereg efektów aparatu fotograficznego oraz 
interakcyjn  przezroczysto  i wtapianie poci gni  p dzla.

Prezentowanie swoich umiej tno ci 
i zdobywanie nowych
Dzi ki wprowadzeniu Centrum zasobów u ytkownicy pakietu 
CorelDRAW Graphics Suite X7 uzyskuj  wygodny dost p do opcji 
wyszukiwania wype nie  tonalnych, deseniem wektorowym oraz 
wype nie  map  bitow , korzystania z nich i udost pniania. Centrum 
zasobów umo liwia korzystanie z nowego selektora wype nienia 
zarówno w programie CorelDRAW, jak i Corel PHOTO-PAINT. 
Selektor ten u atwia wybieranie i porz dkowanie ulubionych zasobw. 
Centrum zasobów mo na te  przeszukiwa  z poziomu przegl darki 
Corel® CONNECT™, co gwarantuje atwo  dodawania materia ów 
do projektów w zasobnikach. Ponadto dost pne s  dwie uzupe niaj ce 
aplikacje mobilne przeznaczone na urz dzenia przeno ne, Patterns 
(iOS7) i Designs (Windows 8), pozwalaj ce u ytkownikom na 
gromadzenie i udost pnianie materia ów w Centrum zasobów 
bez wzgl du na to, czy s  w domu, w pracy czy w podró y?

Wybierz opcj  zakupu
W trosce o zadowolenie naszych klientów udost pniamy kilka 
opcji zakupu pakietu CorelDRAW Graphics Suite.

Bez ogranicze  czasowych
• Cz onkostwo standardowe CorelDRAW: Ka dy, kto zakupi

wersj  pude kow  pakietu wraz z licencj  lub pobierze
pakiet, jest uprawniony do korzystania z tej darmowej wersji
cz onkostwa. Zapewnia ona dost p do aktualizacji
zwi kszaj cych wydajno  i stabilno  pakietu oraz
materia ów i czcionek dost pnych online.

• Cz onkostwo premium CorelDRAW: Ta p atna wersja
cz onkostwa udost pnia wyj tkowe materia y internetowe,
profesjonalne czcionki, nowe funkcje i us ugi natychmiast
po ich opublikowaniu, a tak e automatyczne uaktualnienia
do kolejnych wersji pakietu przez okres korzystania
z odp atnego cz onkostwa.

Subskrypcja
• 30-dniowa subskrypcja: Jest to opcja, w ramach której

u ytkownik wypo ycza pakiet na okres 30 dni. Zapewnia
ona nieograniczony dost p do materia ów internetowych,
profesjonalnych czcionek, nowych funkcji i us ug
natychmiast po ich opublikowaniu, a tak e automatycznych
uaktualnie  do kolejnych wersji pakietu.

• 365-dniowa subskrypcja: Jest to opcja, w ramach której
u ytkownik wypo ycza pakiet na okres 365 dni. Zapewnia
ona nieograniczony dost p do materia ów internetowych,
profesjonalnych czcionek, nowych funkcji i us ug
natychmiast po ich opublikowaniu, a tak e automatycznych
uaktualnie  do kolejnych wersji pakietu.
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Profile klientów

Projektanci grafiki i przedstawiciele 
kreatywnych zawodów
Zawodowi graficy i przedstawiciele kreatywnych zawodów 
pracuj cy w bran y reklamowej i poligraficznej po wi caj  wiele 
czasu na tworzenie i edytowanie grafiki, prac  z tekstem 
i retuszowanie zdj . 

Inni nasi klienci dzia aj cy w tej kategorii zajmuj  si  g ównie 
projektowaniem oznakowa , sitodrukiem, grawerstwem oraz 
tworzeniem projektów graficznych do druku i publikowania 
w Internecie. W pracy cz sto wykorzystuj  do ró nych celów 
takie elementy, jak wzory graficzne, zeskanowane logo, obrazki 
clipart i czcionki.

Okazjonalni u ytkownicy narz dzi 
graficznych
Przedsi biorcy oraz ma e i rednie firmy cz sto samodzielnie 
tworz  materia y marketingowe i wizualne. Wiedz  na temat 
projektowania graficznego zdobywali cz sto we w asnym 
zakresie i teraz wykorzystuj  j  do modyfikowania dost pnych 
projektów, retuszowania zdj , przygotowania reklam, ulotek 
oraz innych materia ów marketingowych.

U ytkownicy biznesowi pracuj cy w rednich firmach oraz 
du ych przedsi biorstwach d  do uzyskania profesjonalnych, 
atrakcyjnych pod wzgl dem graficznym prac, takich jak 
prezentacje pomocne przy sprzeda y, grafiki internetowe czy 
inne materia y. Sp dzaj  sporo czasu na modyfikowaniu 
istniej cych projektów i retuszowaniu zdj  w celu ich 
wykorzystania w materia ach marketingowych i wizualnych.

Hobby ci sami zdobywaj  wiedz  i umiej tno ci — okazjonalnie 
tworz  projekty do u ytku w asnego lub na potrzeby lokalnych 
spo eczno ci (biuletyny, kalendarze, banery i kompozycje 
zdj ), korzystaj c z oprogramowania do projektowania grafiki.
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Zawarto  pakietu

Aplikacje

• CorelDRAW® X7: Intuicyjna aplikacja do tworzenia ilustracji
wektorowych i przygotowywania uk adu stron spe niaj ca
wymagania zarówno zapracowanych grafików
zawodowych, jak i amatorów.

• Corel® PHOTO-PAINT™ X7: Profesjonalna aplikacja do
edycji zdj  umo liwiaj ca ich szybkie i atwe retuszowanie
oraz modyfikowanie.

• Corel® PowerTRACE™ X7: Narz dzie wbudowane w pakiet
CorelDRAW pozwalaj ce szybko i dok adnie przekszta ca
mapy bitowe w edytowalne grafiki wektorowe.

• Corel® CONNECT™ X7: Pe noekranowa przegl darka
zapewniaj ca dost p do zasobów cyfrowych, nowego
Centrum zasobów oraz opcji przeszukiwania komputera lub
sieci lokalnej, co pozwala szybko znale  odpowiednie
materia y do projektu.

• Corel® Website Creator™*: Aplikacja u atwiaj ca sprawne
projektowanie i opracowywanie witryn internetowych oraz
zarz dzanie nimi.

• Corel CAPTURE™ X7: Narz dzie umo liwiaj ce
przechwytywanie obrazów z ekranu komputera jednym
klikni ciem.

Aplikacje pomocnicze
• Bitstream Font Navigator: Wielokrotnie nagradzany

mened er czcionek dla systemu operacyjnego Windows
umo liwiaj cy wyszukiwanie, podgl d i instalowanie
czcionek.

• Kreator kodów paskowych: Kreator, który przeprowadza
u ytkownika przez proces generowania kodów kreskowych
w ró nych formatach bran owych.

• Kreator druku dwustronnego: Kreator ten pozwala
usprawni  prac  w przypadku dwustronnego drukowania
dokumentów.

• PhotoZoom Pro 3: Ten dodatek pozwala zarejestrowanym
u ytkownikom eksportowa  i powi ksza  obrazy cyfrowe
utworzone w programie Corel PHOTO-PAINT.

• WhatTheFont: Us uga s u ca do identyfikowania czcionek
online zintegrowana z programem CorelDRAW.

• ConceptShare™: To wygodne narz dzie ma form  okna
dokowanego w programie CorelDRAW umo liwiaj cego
wspó prac  online, udost pnianie prac artystycznych
i dzielenie si  pomys ami ze wspó pracownikami i klientami.

Zawarto
• Ponad 10 000 wysokiej jako ci obrazków clipart

• 2000 zdj

• Ponad 600 profesjonalnych szablonów* Do pobrania tej aplikacji jest wymagane cz onkostwo
standardowe CorelDRAW.
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• Ponad 1200 obiektów

• 75 interakcyjnych ramek tekstu

• 75 interakcyjnych ramek szybkiego kadrowania

• Ponad 100 list obrazków

• Ponad 400 środków artystycznych

• 75 gotowych ramek do obrazków

• Ponad 1000 czcionek

• Ponad 400 wypełnień deseniem

Dokumentacja
• Przewodnik szybkiego startu

• Karta szybkiego wyszukiwania

• Pliki Pomocy

Szkolenia
• Nowość! Ponad 5 godzin szkoleniowych nagrań wideo,

w tym 1,5 godziny nowych materiałów

• Okno dokowane Podpowiedzi

• Nagrania wideo z podpowiedziami

• Porady i wskazówki

• Nowość! Okiem eksperta

Minimalne wymagania systemowe
• Windows 8/8.1 lub Windows 7 (wersja 32-bitowa lub

64-bitowa) z najnowszym dodatkiem Service Pack

• Intel Core 2 Duo lub AMD Athlon 64

• 2 GB pamięci RAM

• 1 GB miejsca na dysku twardym

• Rozdzielczość ekranu 1280 × 768 lub wyższa

• Napęd DVD do instalacji z dysku

• Mysz lub tablet graficzny

• Program Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy

• Aby uzyskać standardowe członkostwo CorelDRAW,
pobierać uaktualnienia zwiększające wydajność i stabilność
produktu, materiały online oraz korzystać z niektórych
funkcji, np. kodów QR, serwisu ConceptShare oraz
Centrum zasobów, wymagane jest połączenie internetowe.
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G ówne nowe i ulepszone funkcje

Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X7 to kompletne, intuicyjne 
w obs udze rozwi zanie graficzne, dzi ki któremu mo esz 
tworzy  efektowne prace graficzne.

atwe zapoznanie si  z pakietem
Przeprojektowany ekran powitalny, zró nicowane obszary 
robocze, nieograniczone mo liwo ci dostosowywania ustawie  
oraz ró norodne materia y gotowe do wykorzystania u atwiaj  
rozpocz cie pracy i jej terminowe zako czenie.

Nowo ! Nawigacja na ekranie powitalnym: Ekran powitalny 
zosta  gruntownie zmodernizowany, aby u atwi  nawigacj  
i korzystanie z du ej liczby dost pnych mo liwo ci, takich jak 
wybór obszaru roboczego, sekcja nowo ci, galeria ciekawych 
prac u ytkowników, aktualizacje aplikacji, sekcja wskazówki 
i podpowiedzi, samouczki wideo, spo eczno  CorelDRAW.com 
oraz informacje o cz onkostwie i subskrypcji.

Nowo ! Obszary robocze: Aby u atwi  nowym u ytkownikom 
szybsze poznanie pakietu, wprowadzono obszary robocze 
dopasowane do toku pracy. Wspó pracuj c z ekspertami 
z bran y, którzy regularnie korzystaj  z pakietu, dostosowali my 
rozmieszczenie narz dzi i funkcji pod k tem okre lonych zada , 
takich jak przygotowanie uk adu stron i ilustracji.

Nowo ! Wybór obszaru roboczego: Zmodyfikowany ekran 
powitalny zawiera kart  Obszar roboczy, która pozwala na 
wybranie jednego z wielu obszarów roboczych dostosowanych 

do okre lonych zada  i poziomu zaawansowania u ytkownika. 
Dost pne s  na przyk ad obszary robocze uk adu stron 
i ilustracji, klasyczny dla do wiadczonych u ytkowników lub 
prosty, przeznaczony dla nowych.

Nowo ! Proste obszary robocze: Zaprojektowane, aby 
u atwi  pocz tkuj cym u ytkownikom szybsz  nauk  
korzystania z pakietu, nowe proste obszary robocze 
w programie CorelDRAW X7 i Corel PHOTO-PAINT X7 
zawieraj  najwa niejsze opcje, przejrzy cie rozmieszczone 
w przyborniku i na pasku w a ciwo ci. Proste obszary robocze 
maj  za zadanie u atwi  wyszukiwanie najcz ciej u ywanych 
narz dzi w ka dej aplikacji.

Wypróbuj:
Wybór innego obszaru roboczego

1 W pakiecie CorelDRAW X7 kliknij kart  Ekran powitalny.

Je li ekran powitalny nie jest aktywny, kliknij kolejno opcje 
Okno  Ekran powitalny.

2 Na Ekranie powitalnym kliknij ikon  Obszar roboczy  
i wybierz jedn  z poni szych wersji obszaru:

• Prosty
• Klasyczny
• Domy lny
• Ilustracja
• Uk ad strony
W dowolnym momencie mo na te  wybra  inny obszar 
roboczy, klikaj c kolejno opcje Okno  Obszar roboczy.
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Nowo ! Domy lne i klasyczne obszary robocze: Nowe, domy lne 
obszary robocze w programie CorelDRAW X7 i Corel PHOTO-PAINT X7 
zosta y zmodernizowane, dzi ki czemu umo liwiaj  bardziej 
intuicyjne i efektywne konfigurowanie narz dzi, menu, paska 
stanu, pasków w a ciwo ci oraz okien dialogowych. Dodatkowo 
dla do wiadczonych u ytkowników, którzy wol  wygl d pakietu 
z poprzedniej wersji, nadal dost pne s  klasyczne obszary 
robocze. Mo na równie  wybra  obszary robocze programów 
Adobe Illustrator i Adobe Photoshop, pozwalaj ce 
pocz tkuj cym u ytkownikom szybko opanowa  podstawy 
pakietu w znanym im wcze niej rodowisku.

Nowo ! Zaawansowane obszary robocze: Obszary robocze 
uk adu stron i ilustracji w programie CorelDRAW X7 zosta y 
zaprojektowane we wspó pracy z profesjonalistami z bran y, 
aby u atwi  dost p do okre lonych funkcji aplikacji. Na przyk ad 
obszar roboczy ilustracji zawiera przybornik z narz dziami 
rysunkowymi i atwo dost pne okno dokowane Style kolorów.

Nowo ! Osadzanie czcionek: Przy zapisywaniu dokumentów 
pakietu CorelDRAW mo na obecnie osadza  czcionki, co pozwala 
ich odbiorcom na wy wietlanie, drukowanie i edytowanie 
dokumentu zgodnie z projektem. Jest to szczególnie przydatne 
w przypadku wysy ania plików utworzonych w pakiecie 
CorelDRAW do drukarni, gdy istotne jest, aby dokument zosta  
precyzyjnie wy wietlony i wydrukowany.

Pakiet CorelDRAW X7 uwzgl dnia wszelkie ograniczenia 
zakodowane w ka dej czcionce, dlatego — aby mo liwe by o 
zapisanie jej w dokumencie — konieczna jest obs uga opcji 
osadzania przez czcionk . Cho  niektórych czcionek nie mo na 
osadzi , wi kszo  obs uguje opcj  osadzania na potrzeby 
druku i podgl du lub edycji.

W dokumentach pakietu CorelDRAW mo na osadza  czcionki, 
co pozwala na ich wy wietlanie, drukowanie i edytowanie

 dokumentu zgodnie z za o eniem.

Nowo ! atwe dostosowywanie: Przybornik, obszar okien 
dokowanych i paski w a ciwo ci zawieraj  nowe wygodne 

przyciski szybkiego dostosowania , u atwiaj ce „dostrojenie” 

interfejsu do toku pracy. Przyciski te, dost pne w programie 
CorelDRAW X7 i Corel PHOTO-PAINT X7, pozwalaj  szybciej 
i atwiej dodawa  okna dokowane do obszaru roboczego, 
dodawa  narz dzia do przybornika lub elementy do paska 
w a ciwo ci — albo je z nich usuwa .

Dzi ki nowym przyciskom szybkiego dostosowywania, 
modyfikowanie obszaru roboczego odbywa si  

szybciej i jest atwiejsze ni  kiedykolwiek.
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Nowo ! Przyciski przepe nienia: Dla u ytkowników korzystaj cych 
z tabletów i urz dze  przeno nych lub osób u ywaj cych rednich 
albo du ych czcionek w systemie Windows, do przybornika, paska 
w a ciwo ci, okien dokowanych i palet kolorów dodano nowe przyciski 
przepe nienia, wskazuj ce dost pno  dodatkowych elementów 
steruj cych, które nie mieszcz  si  w obszarze roboczym. Wystarczy 
klikn  przycisk przepe nienia, aby uzyska  natychmiastowy 
dost p do ukrytych narz dzi lub elementów steruj cych.

Obecno  nowych przycisków przepe nienia sygnalizuje 
dost pno  ukrytych elementów steruj cych.

Nowo ! Korekcje soczewek: Nowy suwak korekcji soczewek 
w oknie dialogowym Wyprostuj obrazek umo liwia wy wietlanie 
podgl du oraz dostosowanie obrazków. Pozwala to szybko i atwo 
usuwa  zniekszta cenia poduszkowe i beczkowe. Zniekszta cenie 
poduszkowe powoduje, e zdj cia sprawiaj  wra enie „wci ni tych” 
na rodku, natomiast beczkowe — wypchni tych od rodka.

Przesuwaj c suwak w prawo, mo na zmniejszy  zniekszta cenie 
poduszkowe. Z kolei przesuni cie suwaka w lewo powoduje 
zmniejszenie zniekszta cenia beczkowego. W oknie podgl du 
dost pna jest te  siatka, której modyfikowanie u atwia 
zniwelowanie zniekszta cenia.

Nowy suwak korekcji soczewek s u y do zmniejszania stopnia 
zniekszta ce  poduszkowych i beczkowych.

Nowo  i ulepszenie! Zasoby: Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X7 
zawiera ró norodne gotowe materia y, opracowane w celu 
wykorzystania do uatrakcyjnienia tworzonych projektów. Dost pna 
w pakiecie biblioteka materia ów zawiera czcionki, wype nienia map  
bitow  oraz deseniem wektorowym, obrazki clipart, zdj cia i ramki, 
szablony, obiekty, interakcyjne ramki tekstu, interakcyjne ramki 
szybkiego kadru, listy obrazków oraz rodki artystyczne.

Nowo ! Licencjonowanie zbiorowe: Klienci dokonuj cy zbiorczego 
zakupu licencji mog  wybra  opcje subskrypcji i cz onkostwa, które 
zapewniaj  dost p do materia ów publikowanych w Internecie, 
najnowszych funkcji oraz aktualizacji aplikacji.

Wypróbuj:
Dostosowywanie opcji przybornika

1 W pakiecie CorelDRAW X7 kliknij przycisk Szybkie 

dostosowywanie  znajduj cy si  poni ej przybornika.

2 Aby doda  narz dzie, zaznacz pole wyboru znajduj ce si  
obok nazwy narz dzia; aby usun  narz dzie, usu  
zaznaczenie pola wyboru.

W celu przywrócenia domy lnego paska narz dzi, kliknij 
przycisk szybkiego dostosowywania i wybierz opcj  Resetuj 
pasek narz dzi.

3 Po zako czeniu kliknij w dowolnym miejscu okna dokumentu.
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Szybsza i bardziej efektywna praca
Dzi ki zaawansowanym opcjom wype nie  i przezroczysto ci, 
nowemu oknu dokuj cemu, w którym mo na wypróbowywa  
czcionki, a tak e wielu usprawnieniom w zakresie obszarów 
roboczych pakiet CorelDRAW Graphics Suite X7 jeszcze bardziej 
u atwia prac  i zwi ksza jej efektywno  — od koncepcji do produkcji.

Nowo ! Wype nienia tonalne: U ytkownicy mog  tworzy  
eliptyczne i prostok tne wype nienia tonalne, stosowa  
przezroczysto  do poszczególnych w z ów kolorów w ramach 
wype nienia, powtarza  wype nienie obiektu, dostosowa  k t obrotu 
wype nienia i uzyskiwa  p ynne przej cie wype nienia tonalnego.

W pakiecie CorelDRAW X7 mo na szybciej, dok adniej i bardziej 
twórczo zastosowa  i dopasowa  wype nienia tonalne, 
korzystaj c z nowych interakcyjnych elementów steruj cych 
w oknie dokowanym W a ciwo ci obiektu lub w oknie dialogowym 
Edytuj wype nienie. Ulepszone okno dialogowe Edytuj wype nienie 
w programie Corel PHOTO-PAINT X7 pozwala szybko uzyska  
dost p do wszystkich elementów steruj cych s u cych do 
dostosowania wype nie  tonalnych.

Okno dokuj ce W a ciwo ci obiektu zawiera nowe interakcyjne elementy 
steruj ce, s u ce do dodawania i modyfikowania wype nie  tonalnych.

Nowo  i ulepszenie! Wype nienia deseniami wektorowym
i oraz z mapy bitowej: Korzystaj c z dost pnych w pakiecie 
CorelDRAW X7 ulepszonych elementów steruj cych w oknie 
dokowanym W a ciwo ci obiektu, mo na atwo wy wietli  podgl d, 
zastosowa  i interakcyjnie przekszta ci  wype nienia deseniem 
wektorowym lub map  bitow . U ytkownik mo e tak e zapisywa  
utworzone lub zmodyfikowane przez siebie wype nienia w nowym 
formacie FILL, obs ugiwanym przez aplikacj  dla systemu iOS — 
Patterns. Aplikacja ta usprawnia tworzenie p ynnych wype nie  
map  bitow  na podstawie zdj . Ponadto desenie zapisane 
w formacie FILL mo na atwo udost pnia  innym u ytkownikom 
pakietu CorelDRAW Graphics Suite. 

Wypróbuj:
Praca z wype nieniami tonalnymi

1 W pakiecie CorelDRAW X7 utwórz obiekt, np. kwadrat lub ko o, 
a nast pnie kliknij kolejno opcje Okno  Okna dokowane  
W a ciwo ci obiektu.

2 W oknie dokowanym W a ciwo ci obiektu kliknij kart  

Wype nienie .

3 W obszarze Wype nienie kliknij kolejno przyciski Wype nienie 

tonalne , a nast pnie Wype nienie tonalne — eliptyczne .

4 Kliknij pierwszy w ze   nad pasmem koloru, otwórz selektor 
koloru w z a i wybierz kolor.

Aby zmodyfikowa  przezroczysto , kliknij i przeci gnij suwak 

przezroczysto ci w z a .

5 Kliknij ostatni w ze   nad pasmem koloru, otwórz selektor 
koloru w z a i wybierz kolor.

6 Przesu  rodkowy suwak, aby ustawi  punkt rodkowy mi dzy 
dwoma kolorami.



Przewodnik recenzenta [ 16 ]

U ytkownik mo e zapisywa  oraz udost pnia  utworzone lub zmodyfikowane 
przez siebie wype nienia deseniem wektorowym i map  bitow .

Nowo ! Okno dialogowe Edytuj wype nienie: Nowe okno 
dialogowe Edytuj wype nienie w programie CorelDRAW X7 
i Corel PHOTO-PAINT X7 u atwia dost p do wszystkich 
elementów steruj cych wype nieniami: jednolitymi, tonalnymi, 
deseniami wektorowymi, deseniami z mapy bitowej, deseniami 
dwukolorowymi, tekstur  i postscriptowymi. Okno dialogowe 
Edytuj wype nienie w programie CorelDRAW X7 pozwala równie  
na natychmiastowy podgl d podczas dokonywania korekt.

Nowe okno dialogowe Edytuj wype nienie zapewnia pe n  kontrol  
podczas pracy nad wszystkimi rodzajami wype nie .

Nowo ! Selektor wype nienia: Zarówno w programie CorelDRAW X7, 
jak i w programie Corel PHOTO-PAINT X7 dost pny jest selektor wypenienia, 

który u atwia oraz usprawnia przegl danie, wyszukiwanie, wy wietlanie 
podgl du i wybieranie wype nie . Pozwala on tak e na korzystanie 
z wype nie  zapisanych lokalnie oraz dost pnych w Centrum zasobów.

Nowy selektor wype nienia przyspiesza i u atwia 
wyszukiwanie oraz wybieranie wype nie .

Nowo ! Tworzenie wype nie : Program CorelDRAW X7 umo liwia 
natychmiastowe utworzenie nowego wype nienia map  bitow  lub 
deseniem wektorowym na podstawie obiektów zaznaczonych na obszarze 
roboczym. Gdy u ytkownik zastosuje wype nienie deseniem, w oknie 
dokowanym Wa ciwo ci obiektu pojawia si  przycisk Nowe z dokumentu. 
Po klikni ciu tego przycisku wska nik zmienia si  w narz dzie 
Kadrowanie, dzi ki czemu u ytkownik mo e zdefiniowa  fragment 
obszaru roboczego, który zostanie wykorzystany jako dese .

U ytkownik mo e tworzy  nowe wype nienie deseniem z mapy bitowej lub 
wektorowym na podstawie obiektów zaznaczonych na obszarze roboczym.
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Nowo ! Zabawa czcionkami: Nowe okno dokowane Zabawa 
czcionkami w programie CorelDRAW X7 i Corel PHOTO-PAINT X7 
u atwia przegl danie czcionek, eksperymentowanie z nimi i wybór 
odpowiedniej czcionki. U ytkownik mo e szybko wprowadzi  przykadowy 
tekst i przekona  si , jak b dzie on wygl da  przy zastosowaniu 
ró nych czcionek. Co wi cej, wygodny w u yciu suwak powi kszenia 
umo liwia szybkie dostosowanie rozmiaru liter w próbce tekstu. 
Wystarczy jedno klikni cie, aby okre li , czy próbka tekstu b dzie 
wy wietlana w postaci jednego wiersza, kilku wierszy czy kaskady 
zawieraj cej znaki wy wietlane w coraz wi kszych rozmiarach.

Opcja Zabawa czcionkami pozwala te  korzysta  z zaawansowanych 
funkcji czcionek OpenType. Je li próbka tekstu zawiera 
czcionk  OpenType i zaznaczone znaki posiadaj  odmiany 
OpenType, wystarczy zaznaczy  tekst, aby wy wietli  strza k  
umo liwiaj c  otwarcie interakcyjnych funkcji OpenType, 
a nast pnie zaznaczy  funkcje, które maj  zosta  u yte.

Nowa opcja Zabawa czcionkami poprzez porównanie i modyfikowanie 
ró nych próbek tekstu pozwala atwo wyszukiwa  odpowiednie czcionki.

Ulepszenie! Okno dokowane W a ciwo ci obiektu: W pakiecie 
CorelDRAW X7 zmodernizowane okno dokowane W a ciwo ci obiektu 
umo liwia u ycie kart, które uatwiaj  sprawn  prac  dzi ki uproszczeniu 
interfejsu. Przycisk trybu przewijania/kart pozwala na wy wietlanie 
w oknie dokowanym tylko jednej grupy elementów steruj cych 
formatowania, co u atwia koncentracj  na okre lonym zadaniu.

Tryb kart w ulepszonym oknie dokowanym W a ciwo ci obiektu 
umo liwia wy wietlanie ca ej grupy elementów steruj cych 

jednocze nie, co przyczynia si  do zwi kszenia efektywno ci pracy.

Wypróbuj:
Wy wietlanie czcionek w oknie dokowanym 
Zabawa czcionkami

1 W pakiecie CorelDRAW X7 kliknij kolejno opcje Tekst  
Zabawa czcionkami.

Zostanie wy wietlone okno dokowane Zabawa czcionkami, 
zawieraj ce przyk adowe teksty Lorem Ipsum.

2 Kliknij dwukrotnie wiersz przyk adowego tekstu, naci nij kombinacj  
klawiszy Ctrl+A, a nast pnie wpisz w asny przyk adowy tekst.

3 Kliknij wiersz przyk adowego tekstu i wybierz pozycj  
Gabriola z pola Lista czcionek.

4 Zaznacz kilka znaków z tekstu pisanego czcionk  Gabriola, kliknij wska nik 

funkcji OpenType , a nast pnie wybierz opcj  z rozwijanego menu.
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Nowo ! Wybór p dzla: Nowa opcja wyboru p dzla dost pna 
w programie Corel PHOTO-PAINT X7 u atwia znajdowanie 
p dzli dzi ki umieszczeniu wszystkich kategorii i typów p dzli 
w jednym miejscu. Zachowuje tak e ustawienia pi ciu ostatnio 
u ywanych p dzli.

Nowa opcja wyboru p dzla w programie Corel PHOTO-PAINT X7 
udost pnia podgl d pozwalaj cy szybko znale  odpowiedni p dzel.

Ulepszenie! Znaki specjalne, symbole i glify: Przeorganizowane 
okno dokowane Wstaw znak prezentuje wszystkie znaki, 
symbole i glify skojarzone z dan  czcionk , co znacznie u atwia 
znajdowanie tych elementów i wstawianie ich do dokumentów. To 
okno dokowane jest dost pne w programie CorelDRAW X7 
i Corel PHOTO-PAINT X7. Zawiera opcj  filtrowania, która 
umo liwia wy wietlanie podzbiorów znaków. Mo na na przyk ad 
wy wietli  wy cznie znaki i symbole cyrylicy dla wybranej 
czcionki.

Korzystaj c z okna dokowanego Wstaw znak mo na szybko 
wyszukiwa  znaki specjalne, symbole i glify.

Nowo ! Po o enie konturu: Opcje Po o enie konturu w programie 
CorelDRAW X7 uatwiaj  tworzenie obiektów o precyzyjnych rozmiarach. 
Przyciski Kontur na zewn trz, Kontur wy rodkowany oraz 
Kontur wewn trz pozwalaj  na okre lenie, czy kontur znajdzie si  
na zewn trz obiektu, w jego wn trzu czy w jednakowym stopniu po 
obu stronach. Umieszczanie konturu wewn trz obiektu u atwia 
tworzenie uk adów o precyzyjnie okre lonych rozmiarach, poniewa  
kontur jest umieszczany wewn trz faktycznych wymiarów obiektu.

Wypróbuj:
Korzystanie z okna dokowanego Wstaw znak

1 W programie CorelDRAW X7 kliknij kolejno opcje Tekst  
Wstaw znak (F11).

2 W oknie dokowanym Wstaw znak wybierz czcionk  z listy Czcionka.

3 Aby korzysta  z opcji filtrowania, kliknij list  Ca a czcionka i zaznacz 
pola wyboru obok podzbiorów znaków, które chcesz wy wietli .

4 Kliknij dwukrotnie znak, aby wstawi  go do dokumentu.
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Mo na okre li  pozycj  konturu na zewn trz (po lewej stronie), 
wewn trz (po prawej stronie) lub centralnie. 

Ulepszenie! Przezroczysto : Do okna dokowanego W a ciwo ci 
obiektu w programie CorelDRAW X7 dodano ustawienia przezroczysto ci, 
co usprawnia stosowanie i dopasowanie przezroczysto ci obiektów. 
Nowe opcje pomagaj  szybko decydowa , czy opcja 
przezroczysto ci zostanie zastosowana do konturu obiektu, jego 
wype nienia czy obu tych elementów. Ponadto ustawienia 
przezroczysto ci mo na zapisywa  bezpo rednio w postaci stylu 
obiektu, co umo liwia wielokrotne korzystanie z ulubionych efektów.

Istnieje mo liwo  szybkiego stosowania ustawie  przezroczysto ci 
przy u yciu ulepszonego okna dokowanego W a ciwo ci obiektu.

Nowo ! Podgl d stylów obiektów: Po zatrzymaniu wska nika 
na stylu w oknie dokowanym Style obiektu wy wietlane jest 

nowe okno podr czne, które umo liwia szybki podgl d stylu 
przed jego zastosowaniem.

Okno dokowane Style obiektu udost pnia 
funkcj  podgl du wybranego stylu.

Nowo ! Dokowanie ekranu powitalnego: Ekran powitalny 
mo e pozostawa  otwarty jako zadokowana karta w obszarze 
roboczym lub jako osobne okno p ywaj ce, co przyspiesza 
dost p do jego ró norodnych zasobów.

Ekran powitalny mo na zadokowa  w obszarze roboczym 
lub umie ci  go w oddzielnym oknie, dzi ki czemu 

dost pne w nim obszerne zasoby s  natychmiast dost pne.
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Nowo ! Interfejs wielu dokumentów: Mo liwo  pracy z wieloma 
dokumentami w widoku kart u atwia organizacj  pracy i szybkie 
prze czanie mi dzy kilkoma aktywnymi dokumentami.

Nowe interfejsy podzielone na karty w programie CorelDRAW 
i Corel PHOTO-PAINT umo liwiaj  szybkie prze czanie 

mi dzy kilkoma dokumentami.

Nowo ! Oddokowywanie dokumentów: Podczas pracy z wieloma 
dokumentami mo na przeci gn  dokument poza okno aplikacji, 
aby go oddokowa , co jest szczególnie przydatne w przypadku 
pracy na kilku monitorach.

Dokument mo na przeci gn  w oknie aplikacji 
i umie ci  go na drugim ekranie.

Nowo ! Obs uga monitorów o wysokiej rozdzielczo ci: 
Aplikacje pakietu zosta y zoptymalizowane pod k tem wysokich 
rozdzielczo ci DPI, dzi ki czemu elementy interfejsu u ytkownika s  
wyra ne i czytelne tak e na monitorach o wysokiej rozdzielczo ci.

Nowo ! rodowisko Microsoft Visual Studio Tools for 
Applications 2012: Dodanie rodowiska Microsoft Visual 
Studio for Applications 2012 umo liwia przygotowanie 
automatyzacji VSTA dla wszystkich aplikacji w pakiecie.

Nowo ! Ekran powitalny — powiadomienia dotycz ce 
zasobów: Zmodernizowany ekran powitalny prezentuje 
powiadomienia o aktualizacjach bezpo rednio w panelu 
nawigacyjnym, dzi ki czemu u ytkownik jest natychmiast 
informowany o dost pno ci nowych zasobów. Gwarantuje to 
dost p do aktualizacji pakietu CorelDRAW Graphics Suite, 
nowych zasobów, materia ów szkoleniowych i innych.

Na ekranie powitalnym s  wy wietlane powiadomienia o dost pnych 
aktualizacjach, nowych zasobach lub materia ach szkoleniowych.
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Kreatywno  i pewno  projektowania
Dzi ki nowym narz dziom s u cym do wyrównywania i elementom 
steruj cym kolorami, a tak e opcjom inspiruj cym kreatywno  
i daj cym pewno  uzyskania oczekiwanych rezultatów korzystanie 
z pakietu CorelDRAW Graphics Suite X7 jest jeszcze atwiejsze.

Nowo ! Okno dokowane Wyrównanie i rozk ad: Nowe okno 
dokowane Wyrównanie i rozk ad u atwia korzystanie ze wszystkich 
dost pnych opcji wyrównania, co pozwala na precyzyjne 
rozmieszczanie obiektów. Dokowanie opcji wyrównania pozwala 
zachowa  przejrzysto  okna rysunku i natychmiast wy wietla  efekty 
wprowadzonych zmian w zakresie wyrównania i rozk adu obiektów. 

Dost pne s  równie  nowe opcje, które mog  s u y  do 
wyrównywania i rozmieszczania obiektów wzgl dem kraw dzi ich 
konturów. Ponadto obiekty mo na wyrównywa  wzgl dem punktu 
odniesienia, definiuj c jego dok adne wspó rz dne na osiach X i Y.

W nowym oknie dokowanym Wyrównanie i rozk ad mo na szybko 
i atwo uzyska  dost p do wszystkich dost pnych opcji wyrównania.

Nowo ! Kody QR: U ytkownicy programu CorelDRAW X7 
mog  tworzy  wyj tkowe, atrakcyjne wizualnie i skalowalne 
kody QR, dodaj c do nich tekst, obrazki i kolory. Umieszczane 
cz sto na reklamach i opakowaniach produktów kody QR 
mo na zeskanowa  smartfonem i uzyska  szybko dost p do 
witryny producenta, na której znajduj  si  dodatkowe informacje 
o produkcie. Okno dokowane W a ciwo ci obiektu u atwia 
dostosowywanie kodów QR oraz pozwala utworzy  styl obiektu, 
w którym mo na zapisa  ustalony wygl d kodu QR do 
ponownego wykorzystania.

U ytkownik mo e zmienia  kszta t, szeroko  konturu, kolor i typ 
wype nienia pikseli kodu QR i jego t o. Istnieje tak e mo liwo  
okre lenia informacji, które zostan  umieszczone w kodzie QR, na 
przyk ad: adres URL, adres e-mail, numer telefonu, SMS, kontakt, 
zdarzenie kalendarzowe czy geolokalizacja. Dost pna jest 
równie  opcja weryfikacji, która analizuje kody QR w celu 
sprawdzenia, czy b d  one mog y zosta  odczytane przez czytniki 
kodów QR, smartfony lub skanery.

Program CorelDRAW X7 jest wyposa ony w szerok  
gam  opcji do tworzenia kodów QR.
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Ulepszenie! Okno dokowane Style kolorów: Ulepszone okno 
dokowane Style kolorów usprawnia wy wietlanie, 
rozmieszczanie i edycj  stylów kolorów oraz harmonii kolorów. 
Mo na tak e okre li  warto  jaskrawo ci koloru i ograniczy  
zakres pier cienia selektora Edytora harmonii, co powoduje 
zachowanie nasycenia i barwy przy zmianie koloru.

W oknie dokowanym Style kolorów dost pne s  równie  
przydatne opcje widoku, w tym widok podpowiedzi, który pozwala 
na wizualn  ocen  wszystkich obiektów dokumentu 
wykorzystuj cych styl koloru, i widok sortowania stron, 
zawieraj cy miniatury wszystkich stron w dokumencie oraz 
zapewniaj cy podgl d zmian podczas dostosowywania kolorów. 
Klikaj c kolejno opcje Widok  Sortowanie stron, mo na 
uzyska  dost p do miniatur wszystkich stron dokumentu oraz 
podgl du na bie co zmian wprowadzonych w zakresie stylów 
kolorów dokumentu.

Ulepszone okno dokowane Style kolorów udost pnia nowe opcje 
widoku, które u atwiaj  ledzenie stylów kolorów dokumentu.

Nowo ! Wyszukiwanie kolorów uzupe niaj cych: Dzi ki 
zastosowaniu nowych regu  harmonii, u ytkownik mo e 
umie ci  wszystkie kolory nale ce do harmonii kolorów 
w systemie bazuj cym na regu ach, co pozwala modyfikowa  
kolory bez naruszania harmonii kolorów. Regu  harmonii mo na 
u ywa  równie  do uzyskiwania harmonii kolorów od podstaw. 
Dost pnych jest sze  regu  harmonii, które pozwalaj  tworzy  
harmonie obejmuj ce pi  kolorów z wykorzystaniem wybranej 
próbki kolorów.

Wypróbuj:
Tworzenie kodu QR

1 W programie CorelDRAW X7 kliknij kolejno opcje Obiekt  
Wstaw kod QR.

Dost p do tej funkcji maj  tylko osoby posiadaj ce 
cz onkostwo CorelDRAW.

W oknie dialogowym CorelDRAW Graphics Suite X7 wpisz swoj  
nazw  u ytkownika i has o, a nast pnie kliknij polecenie Zaloguj si .

2 W oknie dokowanym W a ciwo ci obiektu wybierz z listy 
opcj  Typ kodu QR.

Dost pne s  nast puj ce opcje: adres URL, adres e-mail, 
numer telefonu, SMS, kontakt, zdarzenie kalendarzowe, 
geolokalizacja oraz zwyk y tekst.

3 Kliknij list  Typ wype nienia pikseli, aby wybra  wype nienie 
dla kodu QR, a nast pnie kliknij list  Kolor wype nienia 
pikseli, aby wybra  kolor wype nienia.

Mo na klikn  przycisk Ustawienia wype nienia pikseli , 
aby uzyska  dost p do okna dialogowego Edytuj 
wype nienie w celu dostosowania wype nienia.

4 Kliknij list  Szeroko  konturu pikseli, aby zmodyfikowa  
kontur dla pikseli kodu QR, a nast pnie kliknij list  Kolor 
konturu pikseli, aby wybra  kolor.

5 Kliknij list  Kszta t pikseli, aby wybra  kszta t dla pikseli kodu QR.

6 Po zako czeniu edycji kodu QR, kliknij polecenie Weryfikuj.
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Regu y harmonii pomagaj  szybko wyszukiwa  
uzupe niaj ce kolory w ramach harmonii.

Nowo ! Wyg adzanie obiektów: Program CorelDRAW X7 jest 
wyposa ony w nowe narz dzie Wyg adzanie, które umo liwia 
usuwanie postrz pionych kraw dzi i zmniejszanie liczby w z ów 
w obiektach z o onych z krzywych. Efekt wyg adzania mo na 
kontrolowa , modyfikuj c rozmiar ko cówki p dzla, pr dko  
stosowania efektu, a tak e nacisk pióra cyfrowego lub rysika.

Nowe narz dzie Wyg adzanie u atwia usuwanie postrz pionych 
kraw dzi i zmniejszanie liczby w z ów w obiektach b d cych krzywymi.

Nowo ! Prowadnice wyrównania: Nowe prowadnice 
wyrównania w programie Corel PHOTO-PAINT X7 umo liwiaj  
jeszcze szybsze okre lanie po o enia obiektów i s  
b yskawicznie wy wietlane z proponowanym wyrównaniem do 
najbli ej po o onych obiektów. W nowym oknie dokowanym 
prowadnic wyrównania mo na wy wietla  prowadnice 
wyrównania, konfigurowa  je i modyfikowa . A dzi ki nowym 
prowadnicom wyrównania marginesu, mo na definiowa  
warto ci wysuwania i wsuwania podczas wyrównywania obiektu 
wzgl dem innego.

Wypróbuj:
Korzystanie z narz dzia Wyg adzanie

1 W programie CorelDRAW X7 kliknij narz dzie Rysunek 

odr czny  (F5).

2 Na pasku w a ciwo ci przeci gnij w lewo suwak Wyg adzanie 

krzywych odr cznych , aby zmniejszy  warto , 
a nast pnie w oknie dokumentu narysuj postrz pion  lini .

3 W przyborniku kliknij narz dzie Wyg adzanie .

W celu dostosowania rozmiaru ko cówki p dzla wpisz 
odpowiedni  warto  w polu Rozmiar ko cówki na pasku 
w a ciwo ci.

Aby ustawi  pr dko  stosowania efektu wyg adzania, 
przesu  suwak cz sto ci na pasku w a ciwo ci.

Kliknij przycisk Nacisk pióra  umieszczony na pasku 

w a ciwo ci, co pozwoli kontrolowa  efekt poprzez 
dostosowanie si y nacisku pióra cyfrowego.

4 Przeci gnij wzd u  kraw dzi postrz pionej linii.
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Dzi ki nowym prowadnicom wyrównania w programie Corel PHOTO-
PAINT X7 mo na szybciej i sprawniej precyzyjnie ustali  pozycj  obiektu.

Nowo ! Okno dokowane prowadnic wyrównania i dynamicznych: 
Nowe okno dokowane prowadnic wyrównania i dynamicznych umo liwia 
szybszy dost p do takich prowadnic i ich konfigurowanie. Dzi ki opcji 
inteligentnych odst pów atwiej jest precyzyjnie rozmieszcza  obiekty 
w takich samych odst pach co najbli ej poo one obiekty. Ponadto nowe 
inteligentne wymiarowanie pomaga skalowa  lub obraca  obiekt 
wzgl dem wymiarowania lub k ta obrotu najbli ej po o onych obiektów.

Nowe okno dokowane prowadnic wyrównania i dynamicznych 
zapewnia szybki dost p do wszystkich opcji umo liwiaj cych 

rozmieszczanie tych przydatnych prowadnic.

Nowo ! Okno dokowane Prowadnice: W nowym oknie dokowanym 
Prowadnice w programie CorelDRAW X7 i Corel PHOTO-PAINT X7 

mo na w atwy sposób dodawa  i modyfikowa  prowadnice oraz 
nimi zarz dza . Prowadnice mo na precyzyjnie rozmie ci , 
okre laj c wspó rz dne osi X oraz Y. Mo na te  zmienia  kolory 
i style linii, przyci ga  do prowadnic obiekty i obszary do edycji, 
a tak e blokowa  po o enie prowadnic, aby uniemo liwi  
wprowadzenie przypadkowych modyfikacji. Mo na ponadto 
tworzy  prowadnice pod k tem i definiowa  dla nich k t obrotu.

W nowym oknie dokowanym Prowadnice mo na w atwy sposób 
dodawa  i modyfikowa  prowadnice oraz nimi zarz dza .

Nowo ! Obs uga czcionek OpenType dla tekstów azjatyckich: 
Podczas pracy z tekstami azjatyckimi mo na korzysta  
z zaawansowanych funkcji typograficznych czcionek OpenType, 
mi dzy innymi: szeroko ci, formy, rozmiaru w pionie, alternatywnych 
glifów kana oraz odmian pionowych i obrotów.

Nowo ci  w pakiecie jest dost p do zaawansowanych funkcji czcionek 
OpenType dla tekstów azjatyckich.
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Nowo ! Narz dzia P yn: Dost pne w programie Corel PHOTO-
PAINT X7 cztery nowe, czu e na nacisk narz dzia P yn — 
Smu enie, Przyci gaj, Odpychaj i limak — oferuj  nowe 
mo liwo ci kreatywnego retuszowania zdj . Narz dzia te mo na 
wykorzysta , zmieniaj c wybrane obszary pracy w celu uzyskania 
wyj tkowych efektów zdobniczych. Ka de narz dzie jest czu e na 
nacisk pióra cyfrowego lub rysika, a tak e udost pnia opcje, dzi ki 
którym mo liwe jest kontrolowanie intensywno ci efektu.

U ywaj c narz dzia P yn (smu enie), mo na przesuwa  piksele 
na obszarze obrazka, uzyskuj c efekt zniekszta cenia. Mo na 
definiowa  rozmiar ko cówki p dzla, intensywno ci stosowanego 
efektu, a tak e wybra  efekt smu enia zaokr glonego lub 
punktowego. Narz dzie P yn ( limak) umo liwia zastosowanie 
efektu limaka na wybranych obszarach obrazka. Mo na okre li  
rozmiar ko cówki p dzla, pr dko  stosowania efektu oraz 
kierunek wiru w stosunku do rodka p dzla. Narz dzia P yn 
(przyci gaj) oraz P yn (odpychaj) s u  do odpychania lub 
przyci gania pikseli do obszaru na obrazku. Rozmiar ko cówki 
p dzla oraz pr dko  przesuwania pikseli mo na modyfikowa .

Program Corel PHOTO-PAINT X7 zawiera reaguj ce na si  
nacisku narz dzia P yn, które oferuj  nowe mo liwo ci

 kreatywnego retuszowania zdj .

Nowo ! Soczewka Maska wyostrzaj ca: Nowa soczewka 
Maska wyostrzaj ca w programie Corel PHOTO-PAINT X7 
pomaga wyostrzy  zdj cia bez konieczno ci bezpo redniego 
stosowania efektu na obiekcie. Soczewka zwi ksza kontrast 
s siednich pikseli przy zachowaniu szczegó ów takich elementów 
jak kraw dzie i du e struktury. Soczewka mo e pokry  ca y 
obrazek. Mo na te  utworzy  soczewk  z obszaru do edycji 
dowolnej maski. Soczewk  mo na równie  atwo edytowa , 
dostosowuj c jej przezroczysto , dodaj c lub usuwaj c obszary.

Nowo ! Narz dzie Maska planarna: Narz dzia Maska planarna, 
w jakie jest wyposa ony program Corel PHOTO-PAINT X7, mo na 
u y  w celu zdefiniowania wtapianego obszaru do edycji przy 

Wypróbuj:
Korzystanie z narz dzia P yn (smu enie)

1 Otwórz obrazek w programie Corel PHOTO-PAINT X7, 

a nast pnie kliknij w przyborniku narz dzie P yn (smu enie) .

2 W celu ustawienia rozmiaru ko cówki p dzla, wpisz odpowiedni  
warto  w polu Rozmiar ko cówki na pasku w a ciwo ci.

3 Na pasku w a ciwo ci kliknij przycisk Smu enie ostre  lub 

Smu enie g adkie .

Ró nica mi dzy smu eniem g adkim a ostrym (punktowym) 
jest widoczna przy wi kszych warto ciach opcji Nacisk.

4 W celu dostosowania intensywno ci smu enia wpisz 
odpowiedni  warto  w polu Nacisk na pasku w a ciwo ci.

Kliknij przycisk Nacisk pióra , co pozwoli kontrolowa  intensywno  
smu enia poprzez dostosowanie si y nacisku pióra cyfrowego.

5 Przeci gnij piórem po obszarze obrazka, na którym chcesz 
uzyska  efekt smu enia.
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zastosowaniu linii równoleg ych. Wykorzystuj c dodatkowo efekt 
poruszenia, mo na symulowa  g bi  ostro ci. W tym celu nale y 
ustawi  ostro  na wybrany obiekt przy jednoczesnym rozmyciu 
obszarów poza mask  planarn . Przesuwaj c lub obracaj c linie, 
mo na zmodyfikowa  efekt maski planarnej. Wraz z narz dziem 
Maska planarna mo na te  stosowa  ró ne tryby masek.

Nowe narz dzie Maska planarna pozwala definiowa  wtapiany obszar 
do edycji przy zastosowaniu linii równoleg ych.

Nowo ! Interakcyjna przezroczysto  i wtapianie poci gni  
p dzla: W programie Corel PHOTO-PAINT X7 mo na tak e u ywa  
klawiszy modyfikatora do interakcyjnego dostosowywania 
przezroczysto ci wtapiania poci gni  p dzla. Pozwala to 
b yskawicznie stosowa  efekt przezroczysto ci i wtapiania poci gni  
p dzla podczas pracy z narz dziami: Gumka, Usuwanie efektu 
„czerwonych oczu”, Klonowanie, P dzel poprawek, Malowanie, Efekt, 
Rozpylacz obrazków, Cofnij p dzel oraz P dzel zamiany kolorów.

U ytkownik mo e interakcyjnie stosowa  efekt przezroczysto ci
 i wtapiania poci gni  p dzla.

Nowo ! Efekty specjalne: Nowe efekty aparatu fotograficznego 
dost pne w programie Corel PHOTO-PAINT X7, takie jak Rozmycie 
bokeh, Kolorowanie, Tonowanie sepi  i Machina czasu umo liwiaj  
uzyskanie wygl du przypominaj cego stare fotografie, co 
pozwala nada  tworzonym pracom wyj tkowy charakter.

Efekt Rozmycie bokeh umo liwia zdefiniowanie obszaru 
ostro ci i rozmycie pozosta ej cz ci obrazu. Stosuj c efekt 
kolorowania, mo na utworzy  obraz typu duotone i zast pi  
wszystkie kolory na obrazie jedn  barw . Efekt Tonowanie sepi  
umo liwia uzyskanie efektu zdj cia zrobionego na kliszy 
sepiowej, czyli przypominaj cej skal  szaro ci, jednak 
w odcieniach br zu. Natomiast efekt Machina czasu udost pnia 
siedem stylów dawnych fotografii, z okresu od roku 1839 do lat 
60. XX w.

Wypróbuj:
Stosowanie interakcyjnej przezroczysto ci p dzla

1 Utwórz nowy obrazek w programie Corel PHOTO-PAINT X7, 
a nast pnie kliknij dost pne w przyborniku narz dzie 

Malowanie .

2 Wybierz wzorzec p dzla z listy Typ p dzla na pasku 
w a ciwo ci.

3 Przeci gnij wska nik myszy w oknie obrazka, aby rozpocz  
malowanie.

4 Przytrzymaj klawisz Alt i kliknij w oknie obrazka, aby 
wy wietli  suwak przezroczysto ci. Nast pnie — nie 
zwalniaj c przycisku myszy — przesu  suwak, aby 
odpowiednio dostosowa  stopie  przezroczysto ci. 

5 Zwolnij przycisk myszy i kontynuuj malowanie.
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Program Corel PHOTO-PAINT X7 udost pnia nowe efekty aparatu 
fotograficznego, które pozwalaj  nada  zdj ciom wyj tkowy charakter.

Prezentowanie swoich umiej tno ci 
i zdobywanie nowych
Nowe Centrum zasobów, opcje udost pniania wype nie  oraz 
pomocnicze aplikacje na urz dzenia przeno ne umo liwiaj  
korzystanie z nowych pomys ów i urozmaicanie projektów dzi ki 
dost powi do zasobów tworzonych przez cz onków 
spo eczno ci i materia ów premium w chmurze.

Nowo ! Centrum zasobów: Centrum zasobów to dost pne 
online repozytorium, zintegrowane z programem Corel 
CONNECT i aplikacjami pakietu, u atwiaj ce udost pnianie 
i pobieranie wype nie  wektorowych, wype nie  map bitow  
oraz wype nie  tonalnych w ramach spo eczno ci 
u ytkowników.

Nowe Centrum zasobów to wygodna platforma przeznaczona 
dla cz onków spo eczno ci. Pozwala ono na pobieranie 

i udost pnianie wype nie  deseniem wektorowym, wype nie  
map  bitow  oraz wype nie  tonalnych.

Wypróbuj:
Stosowanie efektu specjalnego Rozmycie bokeh

1 Otwórz zdj cie w programie Corel PHOTO-PAINT X7.

2 W przyborniku kliknij narz dzie Maska planarna .

Zostan  wy wietlone linie równoleg e; linie ci g e definiuj  
ca kowity obszar do edycji, a linie przerywane definiuj  wtapiany 
obszar wzd u  górnej i dolnej cz ci obszaru do edycji.

3 W celu dostosowania rozmiaru obszaru do edycji, wpisz odpowiedni  

warto  w polu Zakres wyboru  na pasku wa ciwo ci.

4 Aby dostosowa  rozmiar wtapianego obszaru, wpisz odpowiedni  

warto  w polu Zakres wtapiania  na pasku w a ciwo ci.

5 Aby obróci  obszar do edycji, wpisz warto  w polu K t 

obrotu  na pasku w a ciwo ci.

6 Aby przesun  obszar do edycji, przeci gnij go w wybrane miejsce.

7 Kliknij kolejno opcje Efekty  Rozmycie  Rozmycie bokeh.

8 W oknie dialogowym Rozmycie bokeh dostosuj odpowiednio 
ustawienia, a nast pnie kliknij przycisk OK. 



Przewodnik recenzenta [ 28 ]

Nowo ! Centrum zasobów — g osowanie: Po klikni ciu pozycji 
w oknie Centrum zasobów wy wietlane jest menu podr czne 
umo liwiaj ce oddanie g osu za t  pozycj  lub przeciw niej. 
Elementy w Centrum zasobów mo na sortowa  na podstawie 
wyników g osowania u ytkowników.

W Centrum zasobów mo na g osowa  na ulubione pozycje.

Nowo ! Centrum zasobów — ulubione: Dowolny zasób 
w Centrum zasobów mo na oznaczy  jako ulubiony, co u atwia 
uzyskanie listy elementów do pó niejszego pobrania.

Materia y w Centrum zasobów mo na oznacza  
jako ulubione, aby je pó niej pobra .

Nowo ! Udost pnianie wype nie  tonalnych i deseniem: 
W asne wype nienia tonalne, deseniem wektorowym lub map  
bitow  mo na tak e zapisa  oraz udost pni  w Centrum 
zasobów — nowym, internetowym repozytorium zasobów 
spo eczno ci. Dzi ki temu ka dy u ytkownik posiadaj cy konto 
w witrynie corel.com b dzie móg  je pobra . Samodzielnie 
utworzone lub zmodyfikowane wype nienia deseniem z mapy 
bitowej mo na te  b yskawicznie udost pnia  w nowej aplikacji 
Patterns dla systemu iOS.

Nowo ! Synchronizacja zasobników za pomoc  us ugi 
Microsoft OneDrive: Zasobniki programu Corel CONNECT 
mo na zsynchronizowa  dzi ki us udze Microsoft OneDrive, co 
umo liwia dost p do zawarto ci zasobników w rodowisku 
chmury na innych komputerach lub urz dzeniach przeno nych.

Wypróbuj:
Korzystanie z Centrum zasobów

1 W programie CorelDRAW X7 utwórz nowy dokument i kliknij 
kolejno opcje Pomoc  Zaloguj si .

2 W odpowiednich polach wpisz swój adres e-mail oraz has o, 
a nast pnie kliknij opcj  Zaloguj si .

3 Utwórz dowolny obiekt, a nast pnie kliknij kolejno opcje Okno 
 Okna dokowane  W a ciwo ci obiektu (Alt+Enter).

4 W oknie dokowanym W a ciwo ci obiektu kliknij kart  Wype nienie 

, a nast pnie przycisk Wype nienie deseniem wektorowym .

5 Kliknij opcj  Wybór wype nienia, wybierz opcj  Centrum 
zasobów, a nast pnie przewijaj list  miniatur. 

6 Kliknij wybran  miniatur  i w wy wietlonym oknie podr cznym 

zawieraj cym podgl d kliknij opcj  Zastosuj .
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Nowo ! Aplikacja Patterns: Ta nowa aplikacja przeznaczona 
dla urz dze  przeno nych z systemem iOS7 umo liwia tworzenie 
deseni z map bitowych na podstawie zdj  cyfrowych. Aplikacja 
Patterns jest dost pna w sklepie Apple Store w wersji na urz dzenia 
iPhone oraz iPod touch. Oferuje intuicyjne elementy steruj ce, które 
pozwalaj  regulowa  jasno , kolor i luminancj  tworzonych deseni. 

Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X7 zapewnia pe n  obs ug  
domy lnego formatu plików aplikacji Patterns (FILL). Pliki mo na 
równie  zapisywa  za pomoc  funkcji Rolka z aparatu w pami ci 
urz dzenia przeno nego. Pliki mo na te  zapisywa  w formacie 
PNG, aby korzysta  z nich w innych aplikacjach graficznych, np. 
Corel® Painter®, Adobe Photoshop czy Adobe Illustrator. U ytkownik 
mo e tak e atwo udost pnia  utworzone desenie, korzystaj c 
z poczty e-mail albo publikowa  je w serwisie Facebook.

Aplikacja Patterns umo liwia tworzenie ze zdj  atrakcyjnych deseni 
z map bitowych i ich udost pnianie.

Nowo ! Aplikacja Designs: To nowa aplikacja przeznaczona 
do systemu Windows 8 pozwala na atwe wyszukiwanie 
i udost pnianie prac cyfrowych. Aplikacj  Designs mo na 
pobra  ze sklepu Windows App i korzysta  z niej w celu 
wyszukiwania prac w Internecie, m.in. w takich witrynach jak 
iStockPhoto, Fotolia czy Flickr. 

Mo na tak e uzyskiwa  dost p do galerii projektów graficznych 
w witrynie CorelDRAW.com i galerii projektów artystycznych 
utworzonych w programie Corel Painter publikowanych 
w serwisie Facebook. Dzi ki wygodnym zasobnikom aplikacja 
Designs u atwia zapisywanie zdj , korzystanie z nich i ich 
udost pnianie. Zasobniki mo na zapisywa  korzystaj c z us ugi 
Microsoft OneDrive, aby mie  do nich dost p z dowolnego 
miejsca. Zapisane zasobniki s  automatycznie 
synchronizowane z pakietem CorelDRAW Graphics Suite X7 
i nowym Centrum zasobów.

Nowa aplikacja Designs na urz dzenia przeno ne to doskona e 
narz dzie do wyszukiwania, wy wietlania i udost pniania obrazów.
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Ulubione funkcje u ytkowników pakietu CorelDRAW® Graphics Suite

U ytkownicy mog  nadal korzysta  z opisanych poni ej funkcji, 
które od lat stanowi  podstaw  pakietu CorelDRAW Graphics Suite.

Interakcyjne ramki: Interakcyjne ramki zawieraj ce elementy 
zast pcze pozwalaj  tworzy  makiety oraz przygotowywa  
uk ady stron. Materia y mo na przeci ga  do ramek szybkiego 
kadru, a nast pnie zdecydowa , czy maj  zosta  dodane do 
wcze niejszej zawarto ci czy te  j  zast pi . Ramki szybkiego 
kadru umo liwiaj  wy rodkowanie lub skalowanie zawarto ci 
w celu jej odpowiedniego dopasowania do ramki. Mo na ponadto 
w atwy sposób tworzy  ramki tekstowe z dowolnego 
zamkni tego obiektu z o onego z krzywych, a nast pnie 
edytowa  je w celu uzyskania dowolnego kszta tu.

Pusta ramka szybkiego kadru pomaga opracowa  makiet  
strony przed dodaniem zawarto ci.

Harmonie kolorów: Style kolorów dokumentu mo na 
grupowa  w harmonie kolorów, co u atwia i przyspiesza 
tworzenie powtarzalnych projektów w innych schematach 
kolorów. Harmonia kolorów to po czenie dwóch lub wi cej 
stylów kolorów w relacje oparte na barwach. Nast pnie 
u ytkownik mo e jednocze nie modyfikowa  wszystkie kolory 
i zmienia  ich kompozycj  w projekcie, wykonuj c jedn  prost  
czynno .

Mo na tak e utworzy  specjalny typ harmonii kolorów zwany 
gradientem. Sk ada si  on z jednego nadrz dnego stylu koloru 
oraz ró nych jego odcieni. Podczas zmiany koloru nadrz dnego 
kolory gradientu ulegaj  automatycznie zmianie w stopniu 
analogicznym do zmiany koloru nadrz dnego. Jest to 
szczególnie przydatne w przypadku tworzenia wielu wariantów 
kolorystycznych projektu.

Harmonie kolorów u atwiaj  zmian  kombinacji kolorów.
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Smart Carver™ (Inteligentne skalowanie): Funkcja 
inteligentnego skalowania w programie Corel PHOTO-PAINT 
u atwia usuwanie niechcianych fragmentów zdj  oraz zmian  
ich proporcji. Uniwersalny p dzel usuwania obiektu umo liwia 
zaznaczenie na zdj ciu fragmentów przeznaczonych do 
zachowania lub usuni cia. Modyfikuj c proporcje zdj cia przy 
u yciu inteligentnego skalowania, mo na cisn  lub poszerzy  
t o w pionie lub w poziomie, nie zniekszta caj c samego zdj cia.

Funkcja Inteligentne skalowanie u atwia usuwanie niechcianych 
fragmentów oraz zmian  proporcji zdj cia.

Opcja interakcyjnych funkcji OpenType: Po w czeniu 
interakcyjnych funkcji OpenType w programie CorelDRAW wy wietlane 
s  sugestie dotycz ce dost pnych mo liwo ci czcionek OpenType.

Funkcja wyszukiwania w programie Corel CONNECT: Dzi ki 
tej funkcji mo na szybko uzyskiwa  zasoby ze róde  
internetowych — wystarczy na pasku wyszukiwania w programie 
Corel CONNECT wpisa  adres internetowy. Mo na tak e 
przeszukiwa  nowe Centrum zasobów, serwis iStockphoto, 
Fotolia, Flickr lub foldery w celu uzyskania dost pu do materia ów 
zapisanych lokalnie lub opublikowanych w sieci.

Tworzenie maski obcinania: Maski obcinania w programie 
Corel PHOTO-PAINT pozwalaj  dostosowywa  w a ciwo ci grupy 

obiektów bez wprowadzania zmian w poszczególnych obiektach 
grupy. Na przyk ad mo na ustawi  poziomy przezroczysto ci dla 
ca ej grupy bez zmiany pikseli poszczególnych obiektów.

Opcja tworzenia maski obcinania zapewnia wi ksz  kontrol  
podczas stosowania efektów do grupy obiektów.

Corel PowerTRACE: Za pomoc  tego narz dzia mo na szybko 
i dok adnie przekszta ca  mapy bitowe w edytowalne 
i skalowalne grafiki wektorowe. Szczególnie przydaje si  ono do 
opracowywania istniej cych prac graficznych. Program 
PowerTRACE generuje palet  kolorów, co pozwala sprawnie 
edytowa , scala  lub usuwa  okre lone kolory wyst puj ce 
w oryginalnej ilustracji.

Za pomoc  programu PowerTRACE mo na przekszta ca  
mapy bitowe w grafiki wektorowe.



Przewodnik recenzenta [ 34 ]

Pracownia wycinków: Intuicyjne narz dzie upraszczaj ce 
proces dok adnego wycinania okre lonych obszarów obrazka. 
U ytkownik mo e na przyk ad wyodr bni  wybrany obszar 
zdj cia, uzyskuj c niezale ny obiekt.

Pracownia dopasowywania obrazka: Ta funkcja pozwala 
zaoszcz dzi  czas dzi ki mo liwo ci wyeliminowania typowych 
problemów z balansem i odcieniami kolorów poprzez dzia ania 
w jednym oknie dialogowym.

Pracownia dopasowywania obrazka pozwala skróci  czas korekty obrazków.

Dopasowywanie tekstu do cie ki: Programy CorelDRAW oraz 
Corel PHOTO-PAINT umo liwiaj  wstawianie tekstu wzd u  cie ki 
obiektu otwartego (np. linii) lub zamkni tego (np. ko a). U ytkownik 
mo e w atwy sposób dostosowywa  po o enie tekstu w stosunku 
do cie ki.

Narz dzie Interakcyjne wype nienie: Za pomoc  tego 
narz dzia mo na dodawa  wype nienia jednolite, liniowe, 
eliptyczne, sto kowe, prostok tne, wype nienia deseniem 
dwukolorowym, deseniami wektorowymi, deseniami z mapy 
bitowej, tekstur  i wype nienia postscriptowe.

Narz dzie Interakcyjne wype nienie u atwia stosowanie wype nie  
map  bitow  (u góry), wype nie  tonalnych, wype nie  
deseniem (na dole) oraz wype nie  dwukolorowych.

Narz dzie Inteligentne wype nienie: Narz dzie to wykrywa 
kraw dzie obszaru i tworzy cie k  zamkni t , tak aby dany 
obszar móg  zosta  wype niony. Dzi ki narz dziu Inteligentne 
wype nienie mo na wype ni  obiekt o praktycznie dowolnym 
kszta cie. Na przyk ad w przecinaj cej si  linii odr cznej 
z p tlami narz dzie Inteligentne wype nienie potrafi wykry  
kraw dzie p tli i je wype ni .

Narz dzie Inteligentne wype nienie u atwia 
wype nianie zamkni tych obszarów.
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Narz dzie Wype nienie siatkowe: Stosuj c wype nienie 
siatkowe do obiektu, mo na uzyska  wyj tkowe efekty. Mo na 
na przyk ad uzyska  p ynne przej cia kolorów w dowolnym 
kierunku bez stosowania metamorfoz czy obrysów. Narz dzie 
Wype nienie siatkowe umo liwia okre lenie punktów przeci cia 
siatki oraz liczby kolumn i wierszy w siatce.

Narz dzia wymiarowania: Program CorelDRAW udost pnia 
kilka narz dzi wymiarowania, które u atwiaj  wskazanie 
dok adnych wymiarów na rysunku. Na przyk ad mog  to by  
linie wymiarowe przedstawiaj ce rozmiary obiektów, odleg o ci 
lub k ty mi dzy nimi. Do dyspozycji s  narz dzia wymiaru 
k towego, równoleg ego, pionowego, poziomego oraz 
segmentu.

Paleta dokumentu: Po wy wietleniu nowego dokumentu 
w programie CorelDRAW zostaje automatycznie utworzona 
niestandardowa paleta kolorów. Taka paleta jest zapisywana 
wraz z plikiem, co zapewnia szybki dost p do kolorów danego 
projektu.

Okno dokowane Wyokr glenie/Wy obienie/ ci cie: To 
okno dokowane u atwia kszta towanie naro ników obiektów 
z o onych z krzywych. W wyniku wyokr glania powstaje 
zaokr glony naro nik, obienie w naro niku pozwala uzyska  
okr g e wg bienie, a w wyniku cinania naro nik zostaje 
st piony tak, e powstaje p aska faza.

Do naro ników obiektów mo na stosowa  wyokr glenie, 
wy obienie lub ci cie.

Narz dzie Obrys: To narz dzie u atwia uzyskiwanie 
interesuj cych efektów trójwymiarowych oraz obrysów 
w projektach przeznaczonych do realizacji na urz dzeniach 
tn cych, takich jak plotery, maszyny graweruj ce czy wycinarki 
do winylu. Do obiektu mo na zastosowa  obrys, tworz c seri  
równo oddalonych od siebie koncentrycznych kszta tów, które 
post puj  do wn trza lub na zewn trz obiektu.

Narz dzie Obrys pomaga w tworzeniu efektów trójwymiarowych.



Przewodnik recenzenta [ 36 ]

Narz dzie Cie : Za pomoc  tego narz dzia mo na tworzy  
cienie, które symuluj  wiat o padaj ce na obiekt p asko, 
z prawej lub z lewej strony, z do u lub z góry. Mo na tak e 
w atwy sposób dostosowywa  atrybuty cieni, takie jak kolor, 
krycie, poziom zanikania, k t czy wtapianie.

Okno dokowane Ustawienia obrazu próbnego kolorów: To 
okno dokowane pomaga w sprawnym dostosowywaniu prac 
graficznych do ró nych urz dze  docelowych. Z poziomu tego 
okna dokowanego mo na zapisywa  wzorce, wybiera  z listy 
urz dzenia docelowe w celu wy wietlenia podgl du, 
eksportowa  obrazy próbne do zatwierdzenia przez klienta oraz 
wykonywa  wydruki próbne.

Dzi ki oknu dokowanemu Ustawienia obrazu próbnego kolorów 
mo na przygotowywa  prace graficzne na potrzeby 

ró nych urz dze  docelowych.

rodki artystyczne: Narz dzie rodki artystyczne udost pnia 
narz dzia P dzel, Rozpylacz, Kaligrafia oraz Nacisk. Ka de 
z tych narz dzi umo liwia tworzenie ró nej grubo ci linii czu ych 
na nacisk.
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