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Wprowadzenie do pakietu CorelDRAW® Graphics Suite X7
Pakiet CorelDRAW® Graphics Suite X7 to intuicyjne w obsáudze

uĪywające kilku monitorów mogą przeciągaü dokumenty poza

rozwiązanie graficzne, dziĊki któremu moĪesz tworzyü

okno aplikacji i umieszczaü je na drugim ekranie. Nowe okno

efektowne prace graficzne. Ten kompletny pakiet umoĪliwia

dokowane Zabawa czcionkami umoĪliwia przetestowanie

szybkie i efektywne rozpoczĊcie pracy, niezaleĪnie od tego, czy

czcionek oraz ich funkcji OpenType przed uĪyciem ich w projekcie.

przygotowujesz elementy graficzne, ukáady stron, edytujesz
zdjĊcia czy projektujesz witryny internetowe.

Nowa wersja zapewnia wiĊkszą kontrolĊ i dostĊp do

àatwe zapoznanie siĊ z pakietem

Ulepszone okno dokowane WáaĞciwoĞci obiektu zawiera nowe

Nowy ekran powitalny w pakiecie CorelDRAW Graphics Suite X7

wyĞwietlanie i przeksztaácanie wszystkich typów wypeánieĔ.

skuteczniejszych metod dodawania i modyfikowania wypeánieĔ.
interakcyjne elementy sterowania, które uáatwiają przeglądanie,

jest wyĞwietlany w postaci karty dokowanej w obszarze roboczym.

Dodana zostaáa moĪliwoĞü tworzenia eliptycznych i prostokątnych

Ekran powitalny moĪe pozostaü otwarty albo moĪna go umieĞciü

wypeánieĔ tonalnych, a takĪe stosowania efektu przezroczystoĞci

w oddzielnym oknie i mieü zawsze dostĊp do zawartych w nim

na poziomie wĊzáów w ramach wypeánienia tonalnego. MoĪna

róĪnorodnych materiaáów oraz pomocnych zasobów.

ponadto zapisywaü wypeánienia tonalne, deseniem wektorowym
oraz wypeánienia mapą bitową i udostĊpniaü je w nowym Centrum

Oprócz przeprojektowanych i bardziej efektywnych domyĞlnych

zasobów, które tworzą czáonkowie spoáecznoĞci internetowej.

obszarów roboczych dostĊpne są róĪne dodatkowe wersje: prosta
(przeznaczona dla nowych uĪytkowników), klasyczna oraz
zaawansowana, a takĪe opcje dopasowane do toku pracy podczas

KreatywnoĞü i pewnoĞü projektowania

ilustrowania i przygotowania ukáadów stron. Ponadto przyborniki,

Pakiet CorelDRAW Graphics Suite jest teraz jeszcze lepszy.

okna dokowane i paski wáaĞciwoĞci zostaáy wyposaĪone w przyciski

Wersja X7 oferuje nowe opcje uáatwiające kreatywne

szybkiego dostosowania, dziĊki czemu dopasowanie obszaru

projektowanie i dające pewnoĞü osiągniĊcia oczekiwanych

roboczego do indywidualnych potrzeb staáo siĊ wyjątkowo áatwe.

rezultatów. Nowe okna dokowane wyrównania i prowadnic
dynamicznych w pakiecie CorelDRAW® X7 pozwalają na szybki

Szybsza i bardziej efektywna praca

dostĊp do opcji wyrównania. Nowe prowadnice wyrównania

Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X7 oferuje nowe opcje,

w trakcie pracy, co umoĪliwia szybkie, áatwe i precyzyjne

uáatwiające szybką i efektywną pracĊ. UĪytkownik moĪe teraz

rozmieszczanie obiektów. Ponadto w dostĊpnym w obu

zarządzaü kilkoma otwartymi dokumentami, korzystając z kart,

programach nowym oknie dokowanym prowadnic moĪna je

które pozwalają na szybkie przeáączanie dokumentów. Osoby

w áatwy sposób dodawaü i modyfikowaü.
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w programie Corel® PHOTO-PAINT™ X7 są wyĞwietlane

W oknie dokowanym stylów kolorów równieĪ wprowadzono kilka

Wybierz opcjĊ zakupu

usprawnieĔ, dziĊki czemu wyĞwietlanie, organizowanie
i edytowanie stylów kolorów staáo siĊ áatwiejsze. Natomiast

W trosce o zadowolenie naszych klientów udostĊpniamy kilka

nowe reguáy harmonii pozwalają szybko wyszukiwaü

opcji zakupu pakietu CorelDRAW Graphics Suite.

uzupeániające palety kolorów, co ma szczególne znaczenie
w przypadku generowania wersji w wielu wariantach. Pakiet
CorelDRAW X7 udostĊpnia takĪe zaawansowane opcje

Bez ograniczeĔ czasowych
•

Czáonkostwo standardowe CorelDRAW: KaĪdy, kto zakupi

wersjĊ pudeákową pakietu wraz z licencją lub pobierze

tworzenia wyjątkowych, ozdobnych i skalowalnych kodów QR.

pakiet, jest uprawniony do korzystania z tej darmowej wersji
Nowe, róĪnorodne narzĊdzia i kreatywne opcje w programie

czáonkostwa. Zapewnia ona dostĊp do aktualizacji

Corel PHOTO-PAINT X7 sáuĪące do retuszowania zdjĊü obejmują

zwiĊkszających wydajnoĞü i stabilnoĞü pakietu oraz

m.in.: narzĊdzia Páyn, soczewkĊ Maska wyostrzająca, narzĊdzie

materiaáów i czcionek dostĊpnych online.

Maska planarna, szereg efektów aparatu fotograficznego oraz

•

interakcyjną przezroczystoĞü i wtapianie pociągniĊü pĊdzla.

Czáonkostwo premium CorelDRAW: Ta páatna wersja

czáonkostwa udostĊpnia wyjątkowe materiaáy internetowe,
profesjonalne czcionki, nowe funkcje i usáugi natychmiast

Prezentowanie swoich umiejĊtnoĞci
i zdobywanie nowych

po ich opublikowaniu, a takĪe automatyczne uaktualnienia
do kolejnych wersji pakietu przez okres korzystania
z odpáatnego czáonkostwa.

DziĊki wprowadzeniu Centrum zasobów uĪytkownicy pakietu
CorelDRAW Graphics Suite X7 uzyskują wygodny dostĊp do opcji

Subskrypcja

wyszukiwania wypeánieĔ tonalnych, deseniem wektorowym oraz

•

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

wypeánieĔ mapą bitową, korzystania z nich i udostĊpniania. Centrum

uĪytkownik wypoĪycza pakiet na okres 30 dni. Zapewnia

zasobów umoĪliwia korzystanie z nowego selektora wypeánienia

ona nieograniczony dostĊp do materiaáów internetowych,

zarówno w programie CorelDRAW, jak i Corel PHOTO-PAINT.

profesjonalnych czcionek, nowych funkcji i usáug

Selektor ten uáatwia wybieranie i porządkowanie ulubionych zasobw.

natychmiast po ich opublikowaniu, a takĪe automatycznych

Centrum zasobów moĪna teĪ przeszukiwaü z poziomu przeglądarki

uaktualnieĔ do kolejnych wersji pakietu.

Corel CONNECT , co gwarantuje áatwoĞü dodawania materiaáów
®

™

do projektów w zasobnikach. Ponadto dostĊpne są dwie uzupeániające
aplikacje mobilne przeznaczone na urządzenia przenoĞne, Patterns
(iOS7) i Designs (Windows 8), pozwalające uĪytkownikom na
gromadzenie i udostĊpnianie materiaáów w Centrum zasobów
bez wzglĊdu na to, czy są w domu, w pracy czy w podróĪy?

•

365-dniowa subskrypcja: Jest to opcja, w ramach której

uĪytkownik wypoĪycza pakiet na okres 365 dni. Zapewnia
ona nieograniczony dostĊp do materiaáów internetowych,
profesjonalnych czcionek, nowych funkcji i usáug
natychmiast po ich opublikowaniu, a takĪe automatycznych
uaktualnieĔ do kolejnych wersji pakietu.
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Profile klientów
Projektanci grafiki i przedstawiciele
kreatywnych zawodów

Okazjonalni uĪytkownicy narzĊdzi
graficznych

Zawodowi graficy i przedstawiciele kreatywnych zawodów

PrzedsiĊbiorcy oraz maáe i Ğrednie firmy czĊsto samodzielnie

pracujący w branĪy reklamowej i poligraficznej poĞwiĊcają wiele

tworzą materiaáy marketingowe i wizualne. WiedzĊ na temat

czasu na tworzenie i edytowanie grafiki, pracĊ z tekstem

projektowania graficznego zdobywali czĊsto we wáasnym

i retuszowanie zdjĊü.

zakresie i teraz wykorzystują ją do modyfikowania dostĊpnych
projektów, retuszowania zdjĊü, przygotowania reklam, ulotek

Inni nasi klienci dziaáający w tej kategorii zajmują siĊ gáównie

oraz innych materiaáów marketingowych.

projektowaniem oznakowaĔ, sitodrukiem, grawerstwem oraz
tworzeniem projektów graficznych do druku i publikowania

UĪytkownicy biznesowi pracujący w Ğrednich firmach oraz

w Internecie. W pracy czĊsto wykorzystują do róĪnych celów

duĪych przedsiĊbiorstwach dąĪą do uzyskania profesjonalnych,

takie elementy, jak wzory graficzne, zeskanowane logo, obrazki

atrakcyjnych pod wzglĊdem graficznym prac, takich jak

clipart i czcionki.

prezentacje pomocne przy sprzedaĪy, grafiki internetowe czy
inne materiaáy. SpĊdzają sporo czasu na modyfikowaniu
istniejących projektów i retuszowaniu zdjĊü w celu ich
wykorzystania w materiaáach marketingowych i wizualnych.
HobbyĞci sami zdobywają wiedzĊ i umiejĊtnoĞci — okazjonalnie
tworzą projekty do uĪytku wáasnego lub na potrzeby lokalnych
spoáecznoĞci (biuletyny, kalendarze, banery i kompozycje
zdjĊü), korzystając z oprogramowania do projektowania grafiki.
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ZawartoĞü pakietu
Aplikacje
•

•

•

Aplikacje pomocnicze

CorelDRAW® X7: Intuicyjna aplikacja do tworzenia ilustracji

•

menedĪer czcionek dla systemu operacyjnego Windows

wymagania zarówno zapracowanych grafików

umoĪliwiający wyszukiwanie, podgląd i instalowanie

zawodowych, jak i amatorów.

czcionek.

Corel® PHOTO-PAINT™ X7: Profesjonalna aplikacja do

•

uĪytkownika przez proces generowania kodów kreskowych

oraz modyfikowanie.

w róĪnych formatach branĪowych.

Corel® PowerTRACE™ X7: NarzĊdzie wbudowane w pakiet

•

dokumentów.
•

PhotoZoom Pro 3: Ten dodatek pozwala zarejestrowanym

Corel® CONNECT™ X7: Peánoekranowa przeglądarka

uĪytkownikom eksportowaü i powiĊkszaü obrazy cyfrowe

zapewniająca dostĊp do zasobów cyfrowych, nowego

utworzone w programie Corel PHOTO-PAINT.

Centrum zasobów oraz opcji przeszukiwania komputera lub
sieci lokalnej, co pozwala szybko znaleĨü odpowiednie

•

®

™*

WhatTheFont: Usáuga sáuĪąca do identyfikowania czcionek

online zintegrowana z programem CorelDRAW.

materiaáy do projektu.

•

Kreator druku dwustronnego: Kreator ten pozwala

usprawniü pracĊ w przypadku dwustronnego drukowania

mapy bitowe w edytowalne grafiki wektorowe.

•

Kreator kodów paskowych: Kreator, który przeprowadza

edycji zdjĊü umoĪliwiająca ich szybkie i áatwe retuszowanie

CorelDRAW pozwalające szybko i dokáadnie przeksztaácaü

•

Bitstream Font Navigator: Wielokrotnie nagradzany

wektorowych i przygotowywania ukáadu stron speániająca

•

ConceptShare™: To wygodne narzĊdzie ma formĊ okna

Corel Website Creator : Aplikacja uáatwiająca sprawne

dokowanego w programie CorelDRAW umoĪliwiającego

projektowanie i opracowywanie witryn internetowych oraz

wspóápracĊ online, udostĊpnianie prac artystycznych

zarządzanie nimi.

i dzielenie siĊ pomysáami ze wspóápracownikami i klientami.

Corel CAPTURE™ X7: NarzĊdzie umoĪliwiające

przechwytywanie obrazów z ekranu komputera jednym
klikniĊciem.

*

Do pobrania tej aplikacji jest wymagane czáonkostwo
standardowe CorelDRAW.
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ZawartoĞü
•

Ponad 10 000 wysokiej jakoĞci obrazków clipart

•

2000 zdjĊü

•

Ponad 600 profesjonalnych szablonów

Minimalne wymagania systemowe

•

Ponad 1200 obiektów

•

75 interakcyjnych ramek tekstu

•

75 interakcyjnych ramek szybkiego kadrowania

•

Ponad 100 list obrazków

•

Intel Core 2 Duo lub AMD Athlon 64

•

Ponad 400 środków artystycznych

•

2 GB pamięci RAM

•

75 gotowych ramek do obrazków

•

1 GB miejsca na dysku twardym

•

Ponad 1000 czcionek

•

Rozdzielczość ekranu 1280 × 768 lub wyższa

•

Ponad 400 wypełnień deseniem

•

Napęd DVD do instalacji z dysku

•

Mysz lub tablet graficzny

•

Program Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy

•

Aby uzyskać standardowe członkostwo CorelDRAW,

Dokumentacja
•

Przewodnik szybkiego startu

•

Karta szybkiego wyszukiwania

•

Pliki Pomocy

Szkolenia
•

•

Windows 8/8.1 lub Windows 7 (wersja 32-bitowa lub
64-bitowa) z najnowszym dodatkiem Service Pack

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.

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
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Gáówne nowe i ulepszone funkcje
Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X7 to kompletne, intuicyjne

do okreĞlonych zadaĔ i poziomu zaawansowania uĪytkownika.

w obsáudze rozwiązanie graficzne, dziĊki któremu moĪesz

DostĊpne są na przykáad obszary robocze ukáadu stron

tworzyü efektowne prace graficzne.

i ilustracji, klasyczny dla doĞwiadczonych uĪytkowników lub
prosty, przeznaczony dla nowych.

àatwe zapoznanie siĊ z pakietem

Wypróbuj:

Przeprojektowany ekran powitalny, zróĪnicowane obszary
robocze, nieograniczone moĪliwoĞci dostosowywania ustawieĔ
oraz róĪnorodne materiaáy gotowe do wykorzystania uáatwiają
rozpoczĊcie pracy i jej terminowe zakoĔczenie.

Wybór innego obszaru roboczego
1

JeĞli ekran powitalny nie jest aktywny, kliknij kolejno opcje
Okno ` Ekran powitalny.

NowoĞü! Nawigacja na ekranie powitalnym: Ekran powitalny
zostaá gruntownie zmodernizowany, aby uáatwiü nawigacjĊ

W pakiecie CorelDRAW X7 kliknij kartĊ Ekran powitalny.

2

Na Ekranie powitalnym kliknij ikonĊ Obszar roboczy

i korzystanie z duĪej liczby dostĊpnych moĪliwoĞci, takich jak

i wybierz jedną z poniĪszych wersji obszaru:

wybór obszaru roboczego, sekcja nowoĞci, galeria ciekawych

• Prosty
• Klasyczny
• DomyĞlny
• Ilustracja
• Ukáad strony
W dowolnym momencie moĪna teĪ wybraü inny obszar

prac uĪytkowników, aktualizacje aplikacji, sekcja wskazówki
i podpowiedzi, samouczki wideo, spoáecznoĞü CorelDRAW.com
oraz informacje o czáonkostwie i subskrypcji.
NowoĞü! Obszary robocze: Aby uáatwiü nowym uĪytkownikom

roboczy, klikając kolejno opcje Okno ` Obszar roboczy.

szybsze poznanie pakietu, wprowadzono obszary robocze
dopasowane do toku pracy. Wspóápracując z ekspertami
z branĪy, którzy regularnie korzystają z pakietu, dostosowaliĞmy
rozmieszczenie narzĊdzi i funkcji pod kątem okreĞlonych zadaĔ,
takich jak przygotowanie ukáadu stron i ilustracji.
NowoĞü! Wybór obszaru roboczego: Zmodyfikowany ekran
powitalny zawiera kartĊ Obszar roboczy, która pozwala na
wybranie jednego z wielu obszarów roboczych dostosowanych
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NowoĞü! Proste obszary robocze: Zaprojektowane, aby
uáatwiü początkującym uĪytkownikom szybszą naukĊ
korzystania z pakietu, nowe proste obszary robocze
w programie CorelDRAW X7 i Corel PHOTO-PAINT X7
zawierają najwaĪniejsze opcje, przejrzyĞcie rozmieszczone
w przyborniku i na pasku wáaĞciwoĞci. Proste obszary robocze
mają za zadanie uáatwiü wyszukiwanie najczĊĞciej uĪywanych
narzĊdzi w kaĪdej aplikacji.

NowoĞü! DomyĞlne i klasyczne obszary robocze: Nowe, domyĞlne
obszary robocze w programie CorelDRAW X7 i Corel PHOTO-PAINT X7
zostaáy zmodernizowane, dziĊki czemu umoĪliwiają bardziej
intuicyjne i efektywne konfigurowanie narzĊdzi, menu, paska
stanu, pasków wáaĞciwoĞci oraz okien dialogowych. Dodatkowo
dla doĞwiadczonych uĪytkowników, którzy wolą wygląd pakietu
z poprzedniej wersji, nadal dostĊpne są klasyczne obszary
robocze. MoĪna równieĪ wybraü obszary robocze programów
Adobe Illustrator i Adobe Photoshop, pozwalające
początkującym uĪytkownikom szybko opanowaü podstawy
pakietu w znanym im wczeĞniej Ğrodowisku.
NowoĞü! Zaawansowane obszary robocze: Obszary robocze
ukáadu stron i ilustracji w programie CorelDRAW X7 zostaáy
zaprojektowane we wspóápracy z profesjonalistami z branĪy,
aby uáatwiü dostĊp do okreĞlonych funkcji aplikacji. Na przykáad
obszar roboczy ilustracji zawiera przybornik z narzĊdziami
rysunkowymi i áatwo dostĊpne okno dokowane Style kolorów.

W dokumentach pakietu CorelDRAW moĪna osadzaü czcionki,
co pozwala na ich wyĞwietlanie, drukowanie i edytowanie
dokumentu zgodnie z zaáoĪeniem.

NowoĞü! àatwe dostosowywanie: Przybornik, obszar okien
dokowanych i paski wáaĞciwoĞci zawierają nowe wygodne
przyciski szybkiego dostosowania

, uáatwiające „dostrojenie”

interfejsu do toku pracy. Przyciski te, dostĊpne w programie
CorelDRAW X7 i Corel PHOTO-PAINT X7, pozwalają szybciej
i áatwiej dodawaü okna dokowane do obszaru roboczego,
dodawaü narzĊdzia do przybornika lub elementy do paska
wáaĞciwoĞci — albo je z nich usuwaü.

NowoĞü! Osadzanie czcionek: Przy zapisywaniu dokumentów
pakietu CorelDRAW moĪna obecnie osadzaü czcionki, co pozwala
ich odbiorcom na wyĞwietlanie, drukowanie i edytowanie
dokumentu zgodnie z projektem. Jest to szczególnie przydatne
w przypadku wysyáania plików utworzonych w pakiecie
CorelDRAW do drukarni, gdy istotne jest, aby dokument zostaá
precyzyjnie wyĞwietlony i wydrukowany.
Pakiet CorelDRAW X7 uwzglĊdnia wszelkie ograniczenia
zakodowane w kaĪdej czcionce, dlatego — aby moĪliwe byáo
zapisanie jej w dokumencie — konieczna jest obsáuga opcji
osadzania przez czcionkĊ. Choü niektórych czcionek nie moĪna
osadziü, wiĊkszoĞü obsáuguje opcjĊ osadzania na potrzeby
druku i podglądu lub edycji.

DziĊki nowym przyciskom szybkiego dostosowywania,
modyfikowanie obszaru roboczego odbywa siĊ
szybciej i jest áatwiejsze niĪ kiedykolwiek.
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NowoĞü! Korekcje soczewek: Nowy suwak korekcji soczewek

Wypróbuj:

w oknie dialogowym Wyprostuj obrazek umoĪliwia wyĞwietlanie

Dostosowywanie opcji przybornika
1

W pakiecie CorelDRAW X7 kliknij przycisk Szybkie
dostosowywanie

2

znajdujący siĊ poniĪej przybornika.

Aby dodaü narzĊdzie, zaznacz pole wyboru znajdujące siĊ
obok nazwy narzĊdzia; aby usunąü narzĊdzie, usuĔ
zaznaczenie pola wyboru.
W celu przywrócenia domyĞlnego paska narzĊdzi, kliknij
przycisk szybkiego dostosowywania i wybierz opcjĊ Resetuj
pasek narzĊdzi.

3

Po zakoĔczeniu kliknij w dowolnym miejscu okna dokumentu.

podglądu oraz dostosowanie obrazków. Pozwala to szybko i áatwo
usuwaü znieksztaácenia poduszkowe i beczkowe. Znieksztaácenie
poduszkowe powoduje, Īe zdjĊcia sprawiają wraĪenie „wciĞniĊtych”
na Ğrodku, natomiast beczkowe — wypchniĊtych od Ğrodka.
Przesuwając suwak w prawo, moĪna zmniejszyü znieksztaácenie
poduszkowe. Z kolei przesuniĊcie suwaka w lewo powoduje
zmniejszenie znieksztaácenia beczkowego. W oknie podglądu
dostĊpna jest teĪ siatka, której modyfikowanie uáatwia
zniwelowanie znieksztaácenia.

NowoĞü! Przyciski przepeánienia: Dla uĪytkowników korzystających
z tabletów i urządzeĔ przenoĞnych lub osób uĪywających Ğrednich
albo duĪych czcionek w systemie Windows, do przybornika, paska
wáaĞciwoĞci, okien dokowanych i palet kolorów dodano nowe przyciski
przepeánienia, wskazujące dostĊpnoĞü dodatkowych elementów
sterujących, które nie mieszczą siĊ w obszarze roboczym. Wystarczy
kliknąü przycisk przepeánienia, aby uzyskaü natychmiastowy
dostĊp do ukrytych narzĊdzi lub elementów sterujących.

Nowy suwak korekcji soczewek sáuĪy do zmniejszania stopnia
znieksztaáceĔ poduszkowych i beczkowych.

NowoĞü i ulepszenie! Zasoby: Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X7
zawiera róĪnorodne gotowe materiaáy, opracowane w celu
wykorzystania do uatrakcyjnienia tworzonych projektów. DostĊpna
w pakiecie biblioteka materiaáów zawiera czcionki, wypeánienia mapą
bitową oraz deseniem wektorowym, obrazki clipart, zdjĊcia i ramki,
szablony, obiekty, interakcyjne ramki tekstu, interakcyjne ramki
szybkiego kadru, listy obrazków oraz Ğrodki artystyczne.
NowoĞü! Licencjonowanie zbiorowe: Klienci dokonujący zbiorczego
zakupu licencji mogą wybraü opcje subskrypcji i czáonkostwa, które

ObecnoĞü nowych przycisków przepeánienia sygnalizuje
dostĊpnoĞü ukrytych elementów sterujących.
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zapewniają dostĊp do materiaáów publikowanych w Internecie,
najnowszych funkcji oraz aktualizacji aplikacji.

Szybsza i bardziej efektywna praca

Wypróbuj:

DziĊki zaawansowanym opcjom wypeánieĔ i przezroczystoĞci,
nowemu oknu dokującemu, w którym moĪna wypróbowywaü
czcionki, a takĪe wielu usprawnieniom w zakresie obszarów

Praca z wypeánieniami tonalnymi
1

a nastĊpnie kliknij kolejno opcje Okno ` Okna dokowane `

roboczych pakiet CorelDRAW Graphics Suite X7 jeszcze bardziej
uáatwia pracĊ i zwiĊksza jej efektywnoĞü — od koncepcji do produkcji.

WáaĞciwoĞci obiektu.
2

3

przezroczystoĞü do poszczególnych wĊzáów kolorów w ramach
wypeánienia, powtarzaü wypeánienie obiektu, dostosowaü kąt obrotu
wypeánienia i uzyskiwaü páynne przejĞcie wypeánienia tonalnego.

4

Kliknij pierwszy wĊzeá

.

nad pasmem koloru, otwórz selektor

Aby zmodyfikowaü przezroczystoĞü, kliknij i przeciągnij suwak
przezroczystoĞci wĊzáa
5

Kliknij ostatni wĊzeá

.

nad pasmem koloru, otwórz selektor

koloru wĊzáa i wybierz kolor.

w oknie dokowanym WáaĞciwoĞci obiektu lub w oknie dialogowym
w programie Corel PHOTO-PAINT X7 pozwala szybko uzyskaü

, a nastĊpnie Wypeánienie tonalne — eliptyczne

koloru wĊzáa i wybierz kolor.

twórczo zastosowaü i dopasowaü wypeánienia tonalne,

Edytuj wypeánienie. Ulepszone okno dialogowe Edytuj wypeánienie

.

W obszarze Wypeánienie kliknij kolejno przyciski Wypeánienie
tonalne

W pakiecie CorelDRAW X7 moĪna szybciej, dokáadniej i bardziej
korzystając z nowych interakcyjnych elementów sterujących

W oknie dokowanym WáaĞciwoĞci obiektu kliknij kartĊ
Wypeánienie

NowoĞü! Wypeánienia tonalne: UĪytkownicy mogą tworzyü
eliptyczne i prostokątne wypeánienia tonalne, stosowaü

W pakiecie CorelDRAW X7 utwórz obiekt, np. kwadrat lub koáo,

6

PrzesuĔ Ğrodkowy suwak, aby ustawiü punkt Ğrodkowy miĊdzy
dwoma kolorami.

dostĊp do wszystkich elementów sterujących sáuĪących do
dostosowania wypeánieĔ tonalnych.

NowoĞü i ulepszenie! Wypeánienia deseniami wektorowym
i oraz z mapy bitowej: Korzystając z dostĊpnych w pakiecie
CorelDRAW X7 ulepszonych elementów sterujących w oknie
dokowanym WáaĞciwoĞci obiektu, moĪna áatwo wyĞwietliü podgląd,
zastosowaü i interakcyjnie przeksztaáciü wypeánienia deseniem
wektorowym lub mapą bitową. UĪytkownik moĪe takĪe zapisywaü
utworzone lub zmodyfikowane przez siebie wypeánienia w nowym
formacie FILL, obsáugiwanym przez aplikacjĊ dla systemu iOS —
Patterns. Aplikacja ta usprawnia tworzenie páynnych wypeánieĔ
mapą bitową na podstawie zdjĊü. Ponadto desenie zapisane

Okno dokujące WáaĞciwoĞci obiektu zawiera nowe interakcyjne elementy
sterujące, sáuĪące do dodawania i modyfikowania wypeánieĔ tonalnych.

w formacie FILL moĪna áatwo udostĊpniaü innym uĪytkownikom
pakietu CorelDRAW Graphics Suite.
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który uáatwia oraz usprawnia przeglądanie, wyszukiwanie, wyĞwietlanie
podglądu i wybieranie wypeánieĔ. Pozwala on takĪe na korzystanie
z wypeánieĔ zapisanych lokalnie oraz dostĊpnych w Centrum zasobów.

UĪytkownik moĪe zapisywaü oraz udostĊpniaü utworzone lub zmodyfikowane
przez siebie wypeánienia deseniem wektorowym i mapą bitową.

NowoĞü! Okno dialogowe Edytuj wypeánienie: Nowe okno
dialogowe Edytuj wypeánienie w programie CorelDRAW X7

Nowy selektor wypeánienia przyspiesza i uáatwia
wyszukiwanie oraz wybieranie wypeánieĔ.

i Corel PHOTO-PAINT X7 uáatwia dostĊp do wszystkich
elementów sterujących wypeánieniami: jednolitymi, tonalnymi,

NowoĞü! Tworzenie wypeánieĔ: Program CorelDRAW X7 umoĪliwia

deseniami wektorowymi, deseniami z mapy bitowej, deseniami

natychmiastowe utworzenie nowego wypeánienia mapą bitową lub

dwukolorowymi, teksturą i postscriptowymi. Okno dialogowe

deseniem wektorowym na podstawie obiektów zaznaczonych na obszarze

Edytuj wypeánienie w programie CorelDRAW X7 pozwala równieĪ

roboczym. Gdy uĪytkownik zastosuje wypeánienie deseniem, w oknie

na natychmiastowy podgląd podczas dokonywania korekt.

dokowanym WáaĞciwoĞci obiektu pojawia siĊ przycisk Nowe z dokumentu.
Po klikniĊciu tego przycisku wskaĨnik zmienia siĊ w narzĊdzie
Kadrowanie, dziĊki czemu uĪytkownik moĪe zdefiniowaü fragment
obszaru roboczego, który zostanie wykorzystany jako deseĔ.

Nowe okno dialogowe Edytuj wypeánienie zapewnia peáną kontrolĊ
podczas pracy nad wszystkimi rodzajami wypeánieĔ.

NowoĞü! Selektor wypeánienia: Zarówno w programie CorelDRAW X7,
jak i w programie Corel PHOTO-PAINT X7 dostĊpny jest selektor wypeánienia,
Przewodnik recenzenta [ 16 ]

UĪytkownik moĪe tworzyü nowe wypeánienie deseniem z mapy bitowej lub
wektorowym na podstawie obiektów zaznaczonych na obszarze roboczym.

NowoĞü! Zabawa czcionkami: Nowe okno dokowane Zabawa

Wypróbuj:

czcionkami w programie CorelDRAW X7 i Corel PHOTO-PAINT X7
uáatwia przeglądanie czcionek, eksperymentowanie z nimi i wybór

WyĞwietlanie czcionek w oknie dokowanym
Zabawa czcionkami

odpowiedniej czcionki. UĪytkownik moĪe szybko wprowadziü przykáadowy
tekst i przekonaü siĊ, jak bĊdzie on wyglądaü przy zastosowaniu

1

W pakiecie CorelDRAW X7 kliknij kolejno opcje Tekst `

róĪnych czcionek. Co wiĊcej, wygodny w uĪyciu suwak powiĊkszenia

Zabawa czcionkami.

umoĪliwia szybkie dostosowanie rozmiaru liter w próbce tekstu.

Zostanie wyĞwietlone okno dokowane Zabawa czcionkami,

Wystarczy jedno klikniĊcie, aby okreĞliü, czy próbka tekstu bĊdzie

zawierające przykáadowe teksty Lorem Ipsum.

wyĞwietlana w postaci jednego wiersza, kilku wierszy czy kaskady

2

zawierającej znaki wyĞwietlane w coraz wiĊkszych rozmiarach.

klawiszy Ctrl+A, a nastĊpnie wpisz wáasny przykáadowy tekst.
3

Opcja Zabawa czcionkami pozwala teĪ korzystaü z zaawansowanych
funkcji czcionek OpenType. JeĞli próbka tekstu zawiera
czcionkĊ OpenType i zaznaczone znaki posiadają odmiany

Kliknij dwukrotnie wiersz przykáadowego tekstu, naciĞnij kombinacjĊ
Kliknij wiersz przykáadowego tekstu i wybierz pozycjĊ
Gabriola z pola Lista czcionek.

4

Zaznacz kilka znaków z tekstu pisanego czcionką Gabriola, kliknij wskaĨnik
funkcji OpenType

, a nastĊpnie wybierz opcjĊ z rozwijanego menu.

OpenType, wystarczy zaznaczyü tekst, aby wyĞwietliü strzaákĊ
umoĪliwiającą otwarcie interakcyjnych funkcji OpenType,
a nastĊpnie zaznaczyü funkcje, które mają zostaü uĪyte.

Ulepszenie! Okno dokowane WáaĞciwoĞci obiektu: W pakiecie
CorelDRAW X7 zmodernizowane okno dokowane WáaĞciwoĞci obiektu
umoĪliwia uĪycie kart, które uáatwiają sprawną pracĊ dziĊki uproszczeniu
interfejsu. Przycisk trybu przewijania/kart pozwala na wyĞwietlanie
w oknie dokowanym tylko jednej grupy elementów sterujących
formatowania, co uáatwia koncentracjĊ na okreĞlonym zadaniu.

Nowa opcja Zabawa czcionkami poprzez porównanie i modyfikowanie
róĪnych próbek tekstu pozwala áatwo wyszukiwaü odpowiednie czcionki.
Tryb kart w ulepszonym oknie dokowanym WáaĞciwoĞci obiektu
umoĪliwia wyĞwietlanie caáej grupy elementów sterujących
jednoczeĞnie, co przyczynia siĊ do zwiĊkszenia efektywnoĞci pracy.
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NowoĞü! Wybór pĊdzla: Nowa opcja wyboru pĊdzla dostĊpna
w programie Corel PHOTO-PAINT X7 uáatwia znajdowanie
pĊdzli dziĊki umieszczeniu wszystkich kategorii i typów pĊdzli
w jednym miejscu. Zachowuje takĪe ustawienia piĊciu ostatnio
uĪywanych pĊdzli.

Korzystając z okna dokowanego Wstaw znak moĪna szybko
wyszukiwaü znaki specjalne, symbole i glify.

Wypróbuj:
Korzystanie z okna dokowanego Wstaw znak
Nowa opcja wyboru pĊdzla w programie Corel PHOTO-PAINT X7
udostĊpnia podgląd pozwalający szybko znaleĨü odpowiedni pĊdzel.

Ulepszenie! Znaki specjalne, symbole i glify: Przeorganizowane
okno dokowane Wstaw znak prezentuje wszystkie znaki,
symbole i glify skojarzone z daną czcionką, co znacznie uáatwia
znajdowanie tych elementów i wstawianie ich do dokumentów. To

1

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

2
3

W oknie dokowanym Wstaw znak wybierz czcionkĊ z listy Czcionka.
Aby korzystaü z opcji filtrowania, kliknij listĊ Caáa czcionka i zaznacz
pola wyboru obok podzbiorów znaków, które chcesz wyĞwietliü.

4

Kliknij dwukrotnie znak, aby wstawiü go do dokumentu.

okno dokowane jest dostĊpne w programie CorelDRAW X7
i Corel PHOTO-PAINT X7. Zawiera opcjĊ filtrowania, która

NowoĞü! PoáoĪenie konturu: Opcje PoáoĪenie konturu w programie

umoĪliwia wyĞwietlanie podzbiorów znaków. MoĪna na przykáad

CorelDRAW X7 uáatwiają tworzenie obiektów o precyzyjnych rozmiarach.

wyĞwietliü wyáącznie znaki i symbole cyrylicy dla wybranej

Przyciski Kontur na zewnątrz, Kontur wyĞrodkowany oraz

czcionki.

Kontur wewnątrz pozwalają na okreĞlenie, czy kontur znajdzie siĊ
na zewnątrz obiektu, w jego wnĊtrzu czy w jednakowym stopniu po
obu stronach. Umieszczanie konturu wewnątrz obiektu uáatwia
tworzenie ukáadów o precyzyjnie okreĞlonych rozmiarach, poniewaĪ
kontur jest umieszczany wewnątrz faktycznych wymiarów obiektu.
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nowe okno podrĊczne, które umoĪliwia szybki podgląd stylu
przed jego zastosowaniem.

MoĪna okreĞliü pozycjĊ konturu na zewnątrz (po lewej stronie),
wewnątrz (po prawej stronie) lub centralnie.

Ulepszenie! PrzezroczystoĞü: Do okna dokowanego WáaĞciwoĞci
obiektu w programie CorelDRAW X7 dodano ustawienia przezroczystoĞci,
co usprawnia stosowanie i dopasowanie przezroczystoĞci obiektów.
Nowe opcje pomagają szybko decydowaü, czy opcja
przezroczystoĞci zostanie zastosowana do konturu obiektu, jego
wypeánienia czy obu tych elementów. Ponadto ustawienia
przezroczystoĞci moĪna zapisywaü bezpoĞrednio w postaci stylu
obiektu, co umoĪliwia wielokrotne korzystanie z ulubionych efektów.

Okno dokowane Style obiektu udostĊpnia
funkcjĊ podglądu wybranego stylu.

NowoĞü! Dokowanie ekranu powitalnego: Ekran powitalny
moĪe pozostawaü otwarty jako zadokowana karta w obszarze
roboczym lub jako osobne okno páywające, co przyspiesza
dostĊp do jego róĪnorodnych zasobów.

Istnieje moĪliwoĞü szybkiego stosowania ustawieĔ przezroczystoĞci
przy uĪyciu ulepszonego okna dokowanego WáaĞciwoĞci obiektu.

NowoĞü! Podgląd stylów obiektów: Po zatrzymaniu wskaĨnika
na stylu w oknie dokowanym Style obiektu wyĞwietlane jest

Ekran powitalny moĪna zadokowaü w obszarze roboczym
lub umieĞciü go w oddzielnym oknie, dziĊki czemu
dostĊpne w nim obszerne zasoby są natychmiast dostĊpne.
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NowoĞü! Interfejs wielu dokumentów: MoĪliwoĞü pracy z wieloma
dokumentami w widoku kart uáatwia organizacjĊ pracy i szybkie

NowoĞü! Obsáuga monitorów o wysokiej rozdzielczoĞci:
Aplikacje pakietu zostaáy zoptymalizowane pod kątem wysokich

przeáączanie miĊdzy kilkoma aktywnymi dokumentami.

rozdzielczoĞci DPI, dziĊki czemu elementy interfejsu uĪytkownika są
wyraĨne i czytelne takĪe na monitorach o wysokiej rozdzielczoĞci.
NowoĞü! ĝrodowisko Microsoft Visual Studio Tools for
Applications 2012: Dodanie Ğrodowiska Microsoft Visual
Studio for Applications 2012 umoĪliwia przygotowanie
automatyzacji VSTA dla wszystkich aplikacji w pakiecie.
NowoĞü! Ekran powitalny — powiadomienia dotyczące
zasobów: Zmodernizowany ekran powitalny prezentuje
powiadomienia o aktualizacjach bezpoĞrednio w panelu

Nowe interfejsy podzielone na karty w programie CorelDRAW
i Corel PHOTO-PAINT umoĪliwiają szybkie przeáączanie
miĊdzy kilkoma dokumentami.

NowoĞü! Oddokowywanie dokumentów: Podczas pracy z wieloma

nawigacyjnym, dziĊki czemu uĪytkownik jest natychmiast
informowany o dostĊpnoĞci nowych zasobów. Gwarantuje to
dostĊp do aktualizacji pakietu CorelDRAW Graphics Suite,
nowych zasobów, materiaáów szkoleniowych i innych.

dokumentami moĪna przeciągnąü dokument poza okno aplikacji,
aby go oddokowaü, co jest szczególnie przydatne w przypadku
pracy na kilku monitorach.

Dokument moĪna przeciągnąü w oknie aplikacji
i umieĞciü go na drugim ekranie.
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Na ekranie powitalnym są wyĞwietlane powiadomienia o dostĊpnych
aktualizacjach, nowych zasobach lub materiaáach szkoleniowych.

KreatywnoĞü i pewnoĞü projektowania

NowoĞü! Kody QR: UĪytkownicy programu CorelDRAW X7
mogą tworzyü wyjątkowe, atrakcyjne wizualnie i skalowalne

DziĊki nowym narzĊdziom sáuĪącym do wyrównywania i elementom

kody QR, dodając do nich tekst, obrazki i kolory. Umieszczane

sterującym kolorami, a takĪe opcjom inspirującym kreatywnoĞü

czĊsto na reklamach i opakowaniach produktów kody QR

i dającym pewnoĞü uzyskania oczekiwanych rezultatów korzystanie

moĪna zeskanowaü smartfonem i uzyskaü szybko dostĊp do

z pakietu CorelDRAW Graphics Suite X7 jest jeszcze áatwiejsze.

witryny producenta, na której znajdują siĊ dodatkowe informacje

NowoĞü! Okno dokowane Wyrównanie i rozkáad: Nowe okno
dokowane Wyrównanie i rozkáad uáatwia korzystanie ze wszystkich
dostĊpnych opcji wyrównania, co pozwala na precyzyjne
rozmieszczanie obiektów. Dokowanie opcji wyrównania pozwala

o produkcie. Okno dokowane WáaĞciwoĞci obiektu uáatwia
dostosowywanie kodów QR oraz pozwala utworzyü styl obiektu,
w którym moĪna zapisaü ustalony wygląd kodu QR do
ponownego wykorzystania.

zachowaü przejrzystoĞü okna rysunku i natychmiast wyĞwietlaü efekty

UĪytkownik moĪe zmieniaü ksztaát, szerokoĞü konturu, kolor i typ

wprowadzonych zmian w zakresie wyrównania i rozkáadu obiektów.

wypeánienia pikseli kodu QR i jego táo. Istnieje takĪe moĪliwoĞü

DostĊpne są równieĪ nowe opcje, które mogą sáuĪyü do
wyrównywania i rozmieszczania obiektów wzglĊdem krawĊdzi ich
konturów. Ponadto obiekty moĪna wyrównywaü wzglĊdem punktu
odniesienia, definiując jego dokáadne wspóárzĊdne na osiach X i Y.

okreĞlenia informacji, które zostaną umieszczone w kodzie QR, na
przykáad: adres URL, adres e-mail, numer telefonu, SMS, kontakt,
zdarzenie kalendarzowe czy geolokalizacja. DostĊpna jest
równieĪ opcja weryfikacji, która analizuje kody QR w celu
sprawdzenia, czy bĊdą one mogáy zostaü odczytane przez czytniki
kodów QR, smartfony lub skanery.

W nowym oknie dokowanym Wyrównanie i rozkáad moĪna szybko
i áatwo uzyskaü dostĊp do wszystkich dostĊpnych opcji wyrównania.
Program CorelDRAW X7 jest wyposaĪony w szeroką
gamĊ opcji do tworzenia kodów QR.
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W oknie dokowanym Style kolorów dostĊpne są równieĪ

Wypróbuj:

przydatne opcje widoku, w tym widok podpowiedzi, który pozwala
na wizualną ocenĊ wszystkich obiektów dokumentu

Tworzenie kodu QR
1

2

wykorzystujących styl koloru, i widok sortowania stron,

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

zawierający miniatury wszystkich stron w dokumencie oraz

DostĊp do tej funkcji mają tylko osoby posiadające

zapewniający podgląd zmian podczas dostosowywania kolorów.

czáonkostwo CorelDRAW.

Klikając kolejno opcje Widok ` Sortowanie stron, moĪna

W oknie dialogowym CorelDRAW Graphics Suite X7 wpisz swoją

uzyskaü dostĊp do miniatur wszystkich stron dokumentu oraz

nazwĊ uĪytkownika i hasáo, a nastĊpnie kliknij polecenie Zaloguj siĊ.

podglądu na bieĪąco zmian wprowadzonych w zakresie stylów

W oknie dokowanym WáaĞciwoĞci obiektu wybierz z listy

kolorów dokumentu.

opcjĊ Typ kodu QR.
DostĊpne są nastĊpujące opcje: adres URL, adres e-mail,
numer telefonu, SMS, kontakt, zdarzenie kalendarzowe,
geolokalizacja oraz zwykáy tekst.
3

Kliknij listĊ Typ wypeánienia pikseli, aby wybraü wypeánienie
dla kodu QR, a nastĊpnie kliknij listĊ Kolor wypeánienia
pikseli, aby wybraü kolor wypeánienia.
MoĪna kliknąü przycisk Ustawienia wypeánienia pikseli

,

aby uzyskaü dostĊp do okna dialogowego Edytuj
wypeánienie w celu dostosowania wypeánienia.
4

Kliknij listĊ SzerokoĞü konturu pikseli, aby zmodyfikowaü
kontur dla pikseli kodu QR, a nastĊpnie kliknij listĊ Kolor
konturu pikseli, aby wybraü kolor.

5

Kliknij listĊ Ksztaát pikseli, aby wybraü ksztaát dla pikseli kodu QR.

6

Po zakoĔczeniu edycji kodu QR, kliknij polecenie Weryfikuj.

Ulepszone okno dokowane Style kolorów udostĊpnia nowe opcje
widoku, które uáatwiają Ğledzenie stylów kolorów dokumentu.

NowoĞü! Wyszukiwanie kolorów uzupeániających: DziĊki
zastosowaniu nowych reguá harmonii, uĪytkownik moĪe
umieĞciü wszystkie kolory naleĪące do harmonii kolorów

Ulepszenie! Okno dokowane Style kolorów: Ulepszone okno

w systemie bazującym na reguáach, co pozwala modyfikowaü

dokowane Style kolorów usprawnia wyĞwietlanie,

kolory bez naruszania harmonii kolorów. Reguá harmonii moĪna

rozmieszczanie i edycjĊ stylów kolorów oraz harmonii kolorów.

uĪywaü równieĪ do uzyskiwania harmonii kolorów od podstaw.

MoĪna takĪe okreĞliü wartoĞü jaskrawoĞci koloru i ograniczyü

DostĊpnych jest szeĞü reguá harmonii, które pozwalają tworzyü

zakres pierĞcienia selektora Edytora harmonii, co powoduje

harmonie obejmujące piĊü kolorów z wykorzystaniem wybranej

zachowanie nasycenia i barwy przy zmianie koloru.

próbki kolorów.

Przewodnik recenzenta [ 22 ]

Wypróbuj:
Korzystanie z narzĊdzia Wygáadzanie
1

W programie CorelDRAW X7 kliknij narzĊdzie Rysunek
odrĊczny

2

(F5).

Na pasku wáaĞciwoĞci przeciągnij w lewo suwak Wygáadzanie
krzywych odrĊcznych

, aby zmniejszyü wartoĞü,

a nastĊpnie w oknie dokumentu narysuj postrzĊpioną liniĊ.
3

W przyborniku kliknij narzĊdzie Wygáadzanie

.

W celu dostosowania rozmiaru koĔcówki pĊdzla wpisz

Reguáy harmonii pomagają szybko wyszukiwaü
uzupeániające kolory w ramach harmonii.

odpowiednią wartoĞü w polu Rozmiar koĔcówki na pasku
wáaĞciwoĞci.

NowoĞü! Wygáadzanie obiektów: Program CorelDRAW X7 jest

Aby ustawiü prĊdkoĞü stosowania efektu wygáadzania,

wyposaĪony w nowe narzĊdzie Wygáadzanie, które umoĪliwia

przesuĔ suwak czĊstoĞci na pasku wáaĞciwoĞci.

usuwanie postrzĊpionych krawĊdzi i zmniejszanie liczby wĊzáów

Kliknij przycisk Nacisk pióra

w obiektach záoĪonych z krzywych. Efekt wygáadzania moĪna

wáaĞciwoĞci, co pozwoli kontrolowaü efekt poprzez

kontrolowaü, modyfikując rozmiar koĔcówki pĊdzla, prĊdkoĞü

dostosowanie siáy nacisku pióra cyfrowego.

stosowania efektu, a takĪe nacisk pióra cyfrowego lub rysika.

4

umieszczony na pasku

Przeciągnij wzdáuĪ krawĊdzi postrzĊpionej linii.

NowoĞü! Prowadnice wyrównania: Nowe prowadnice
wyrównania w programie Corel PHOTO-PAINT X7 umoĪliwiają
jeszcze szybsze okreĞlanie poáoĪenia obiektów i są
báyskawicznie wyĞwietlane z proponowanym wyrównaniem do
najbliĪej poáoĪonych obiektów. W nowym oknie dokowanym
prowadnic wyrównania moĪna wyĞwietlaü prowadnice
wyrównania, konfigurowaü je i modyfikowaü. A dziĊki nowym
prowadnicom wyrównania marginesu, moĪna definiowaü
Nowe narzĊdzie Wygáadzanie uáatwia usuwanie postrzĊpionych
krawĊdzi i zmniejszanie liczby wĊzáów w obiektach bĊdących krzywymi.

wartoĞci wysuwania i wsuwania podczas wyrównywania obiektu
wzglĊdem innego.
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moĪna w áatwy sposób dodawaü i modyfikowaü prowadnice oraz
nimi zarządzaü. Prowadnice moĪna precyzyjnie rozmieĞciü,
okreĞlając wspóárzĊdne osi X oraz Y. MoĪna teĪ zmieniaü kolory
i style linii, przyciągaü do prowadnic obiekty i obszary do edycji,
a takĪe blokowaü poáoĪenie prowadnic, aby uniemoĪliwiü
wprowadzenie przypadkowych modyfikacji. MoĪna ponadto
tworzyü prowadnice pod kątem i definiowaü dla nich kąt obrotu.

DziĊki nowym prowadnicom wyrównania w programie Corel PHOTOPAINT X7 moĪna szybciej i sprawniej precyzyjnie ustaliü pozycjĊ obiektu.

NowoĞü! Okno dokowane prowadnic wyrównania i dynamicznych:
Nowe okno dokowane prowadnic wyrównania i dynamicznych umoĪliwia
szybszy dostĊp do takich prowadnic i ich konfigurowanie. DziĊki opcji
inteligentnych odstĊpów áatwiej jest precyzyjnie rozmieszczaü obiekty
w takich samych odstĊpach co najbliĪej poáoĪone obiekty. Ponadto nowe
inteligentne wymiarowanie pomaga skalowaü lub obracaü obiekt
wzglĊdem wymiarowania lub kąta obrotu najbliĪej poáoĪonych obiektów.

W nowym oknie dokowanym Prowadnice moĪna w áatwy sposób
dodawaü i modyfikowaü prowadnice oraz nimi zarządzaü.

NowoĞü! Obsáuga czcionek OpenType dla tekstów azjatyckich:
Podczas pracy z tekstami azjatyckimi moĪna korzystaü
z zaawansowanych funkcji typograficznych czcionek OpenType,
miĊdzy innymi: szerokoĞci, formy, rozmiaru w pionie, alternatywnych
glifów kana oraz odmian pionowych i obrotów.

Nowe okno dokowane prowadnic wyrównania i dynamicznych
zapewnia szybki dostĊp do wszystkich opcji umoĪliwiających
rozmieszczanie tych przydatnych prowadnic.

NowoĞü! Okno dokowane Prowadnice: W nowym oknie dokowanym
Prowadnice w programie CorelDRAW X7 i Corel PHOTO-PAINT X7
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NowoĞcią w pakiecie jest dostĊp do zaawansowanych funkcji czcionek
OpenType dla tekstów azjatyckich.

NowoĞü! NarzĊdzia Páyn: DostĊpne w programie Corel PHOTOPAINT X7 cztery nowe, czuáe na nacisk narzĊdzia Páyn —

Wypróbuj:

SmuĪenie, Przyciągaj, Odpychaj i ĝlimak — oferują nowe

Korzystanie z narzĊdzia Páyn (smuĪenie)

moĪliwoĞci kreatywnego retuszowania zdjĊü. NarzĊdzia te moĪna
wykorzystaü, zmieniając wybrane obszary pracy w celu uzyskania
wyjątkowych efektów zdobniczych. KaĪde narzĊdzie jest czuáe na
nacisk pióra cyfrowego lub rysika, a takĪe udostĊpnia opcje, dziĊki

1

Otwórz obrazek w programie Corel PHOTO-PAINT X7,
a nastĊpnie kliknij w przyborniku narzĊdzie Páyn (smuĪenie)

2

.

W celu ustawienia rozmiaru koĔcówki pĊdzla, wpisz odpowiednią
wartoĞü w polu Rozmiar koĔcówki na pasku wáaĞciwoĞci.

którym moĪliwe jest kontrolowanie intensywnoĞci efektu.
3

Na pasku wáaĞciwoĞci kliknij przycisk SmuĪenie ostre

lub

UĪywając narzĊdzia Páyn (smuĪenie), moĪna przesuwaü piksele

SmuĪenie gáadkie

na obszarze obrazka, uzyskując efekt znieksztaácenia. MoĪna

RóĪnica miĊdzy smuĪeniem gáadkim a ostrym (punktowym)

definiowaü rozmiar koĔcówki pĊdzla, intensywnoĞci stosowanego

jest widoczna przy wiĊkszych wartoĞciach opcji Nacisk.

efektu, a takĪe wybraü efekt smuĪenia zaokrąglonego lub

4

.

W celu dostosowania intensywnoĞci smuĪenia wpisz
odpowiednią wartoĞü w polu Nacisk na pasku wáaĞciwoĞci.

punktowego. NarzĊdzie Páyn (Ğlimak) umoĪliwia zastosowanie
efektu Ğlimaka na wybranych obszarach obrazka. MoĪna okreĞliü

Kliknij przycisk Nacisk pióra

rozmiar koĔcówki pĊdzla, prĊdkoĞü stosowania efektu oraz

smuĪenia poprzez dostosowanie siáy nacisku pióra cyfrowego.

kierunek wiru w stosunku do Ğrodka pĊdzla. NarzĊdzia Páyn
(przyciągaj) oraz Páyn (odpychaj) sáuĪą do odpychania lub

5

, co pozwoli kontrolowaü intensywnoĞü

Przeciągnij piórem po obszarze obrazka, na którym chcesz
uzyskaü efekt smuĪenia.

przyciągania pikseli do obszaru na obrazku. Rozmiar koĔcówki
pĊdzla oraz prĊdkoĞü przesuwania pikseli moĪna modyfikowaü.

NowoĞü! Soczewka Maska wyostrzająca: Nowa soczewka
Maska wyostrzająca w programie Corel PHOTO-PAINT X7
pomaga wyostrzyü zdjĊcia bez koniecznoĞci bezpoĞredniego
stosowania efektu na obiekcie. Soczewka zwiĊksza kontrast
sąsiednich pikseli przy zachowaniu szczegóáów takich elementów
jak krawĊdzie i duĪe struktury. Soczewka moĪe pokryü caáy
obrazek. MoĪna teĪ utworzyü soczewkĊ z obszaru do edycji
dowolnej maski. SoczewkĊ moĪna równieĪ áatwo edytowaü,
dostosowując jej przezroczystoĞü, dodając lub usuwając obszary.
NowoĞü! NarzĊdzie Maska planarna: NarzĊdzia Maska planarna,

Program Corel PHOTO-PAINT X7 zawiera reagujące na siáĊ
nacisku narzĊdzia Páyn, które oferują nowe moĪliwoĞci
kreatywnego retuszowania zdjĊü.

w jakie jest wyposaĪony program Corel PHOTO-PAINT X7, moĪna
uĪyü w celu zdefiniowania wtapianego obszaru do edycji przy
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zastosowaniu linii równolegáych. Wykorzystując dodatkowo efekt
poruszenia, moĪna symulowaü gáĊbiĊ ostroĞci. W tym celu naleĪy

Wypróbuj:

ustawiü ostroĞü na wybrany obiekt przy jednoczesnym rozmyciu

Stosowanie interakcyjnej przezroczystoĞci pĊdzla

obszarów poza maską planarną. Przesuwając lub obracając linie,
moĪna zmodyfikowaü efekt maski planarnej. Wraz z narzĊdziem

1

Utwórz nowy obrazek w programie Corel PHOTO-PAINT X7,
a nastĊpnie kliknij dostĊpne w przyborniku narzĊdzie

Maska planarna moĪna teĪ stosowaü róĪne tryby masek.

Malowanie
2

.

Wybierz wzorzec pĊdzla z listy Typ pĊdzla na pasku
wáaĞciwoĞci.

3

Przeciągnij wskaĨnik myszy w oknie obrazka, aby rozpocząü
malowanie.

4

Przytrzymaj klawisz Alt i kliknij w oknie obrazka, aby
wyĞwietliü suwak przezroczystoĞci. NastĊpnie — nie
zwalniając przycisku myszy — przesuĔ suwak, aby
odpowiednio dostosowaü stopieĔ przezroczystoĞci.

5
Nowe narzĊdzie Maska planarna pozwala definiowaü wtapiany obszar
do edycji przy zastosowaniu linii równolegáych.

Zwolnij przycisk myszy i kontynuuj malowanie.

NowoĞü! Efekty specjalne: Nowe efekty aparatu fotograficznego

NowoĞü! Interakcyjna przezroczystoĞü i wtapianie pociągniĊü
pĊdzla: W programie Corel PHOTO-PAINT X7 moĪna takĪe uĪywaü

dostĊpne w programie Corel PHOTO-PAINT X7, takie jak Rozmycie

klawiszy modyfikatora do interakcyjnego dostosowywania

uzyskanie wyglądu przypominającego stare fotografie, co

przezroczystoĞci wtapiania pociągniĊü pĊdzla. Pozwala to

pozwala nadaü tworzonym pracom wyjątkowy charakter.

bokeh, Kolorowanie, Tonowanie sepią i Machina czasu umoĪliwiają

báyskawicznie stosowaü efekt przezroczystoĞci i wtapiania pociągniĊü
pĊdzla podczas pracy z narzĊdziami: Gumka, Usuwanie efektu

Efekt Rozmycie bokeh umoĪliwia zdefiniowanie obszaru

„czerwonych oczu”, Klonowanie, PĊdzel poprawek, Malowanie, Efekt,

ostroĞci i rozmycie pozostaáej czĊĞci obrazu. Stosując efekt

Rozpylacz obrazków, Cofnij pĊdzel oraz PĊdzel zamiany kolorów.

kolorowania, moĪna utworzyü obraz typu duotone i zastąpiü
wszystkie kolory na obrazie jedną barwą. Efekt Tonowanie sepią
umoĪliwia uzyskanie efektu zdjĊcia zrobionego na kliszy
sepiowej, czyli przypominającej skalĊ szaroĞci, jednak
w odcieniach brązu. Natomiast efekt Machina czasu udostĊpnia
siedem stylów dawnych fotografii, z okresu od roku 1839 do lat

UĪytkownik moĪe interakcyjnie stosowaü efekt przezroczystoĞci
i wtapiania pociągniĊü pĊdzla.
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60. XX w.

Prezentowanie swoich umiejĊtnoĞci
i zdobywanie nowych
Nowe Centrum zasobów, opcje udostĊpniania wypeánieĔ oraz
pomocnicze aplikacje na urządzenia przenoĞne umoĪliwiają
korzystanie z nowych pomysáów i urozmaicanie projektów dziĊki
dostĊpowi do zasobów tworzonych przez czáonków
spoáecznoĞci i materiaáów premium w chmurze.
NowoĞü! Centrum zasobów: Centrum zasobów to dostĊpne
Program Corel PHOTO-PAINT X7 udostĊpnia nowe efekty aparatu
fotograficznego, które pozwalają nadaü zdjĊciom wyjątkowy charakter.

online repozytorium, zintegrowane z programem Corel
CONNECT i aplikacjami pakietu, uáatwiające udostĊpnianie
i pobieranie wypeánieĔ wektorowych, wypeánieĔ map bitową
oraz wypeánieĔ tonalnych w ramach spoáecznoĞci

Wypróbuj:

uĪytkowników.

Stosowanie efektu specjalnego Rozmycie bokeh
1

Otwórz zdjĊcie w programie Corel PHOTO-PAINT X7.

2

W przyborniku kliknij narzĊdzie Maska planarna

.

Zostaną wyĞwietlone linie równolegáe; linie ciągáe definiują
caákowity obszar do edycji, a linie przerywane definiują wtapiany
obszar wzdáuĪ górnej i dolnej czĊĞci obszaru do edycji.
3

W celu dostosowania rozmiaru obszaru do edycji, wpisz odpowiednią
wartoĞü w polu Zakres wyboru

4

na pasku wáaĞciwoĞci.

Aby dostosowaü rozmiar wtapianego obszaru, wpisz odpowiednią
wartoĞü w polu Zakres wtapiania

5

na pasku wáaĞciwoĞci.

Aby obróciü obszar do edycji, wpisz wartoĞü w polu Kąt
obrotu

na pasku wáaĞciwoĞci.

6

Aby przesunąü obszar do edycji, przeciągnij go w wybrane miejsce.

7

Kliknij kolejno opcje Efekty ` Rozmycie ` Rozmycie bokeh.

8

W oknie dialogowym Rozmycie bokeh dostosuj odpowiednio

Nowe Centrum zasobów to wygodna platforma przeznaczona
dla czáonków spoáecznoĞci. Pozwala ono na pobieranie
i udostĊpnianie wypeánieĔ deseniem wektorowym, wypeánieĔ
mapą bitową oraz wypeánieĔ tonalnych.

ustawienia, a nastĊpnie kliknij przycisk OK.
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1

NowoĞü! Centrum zasobów — ulubione: Dowolny zasób

Wypróbuj:

w Centrum zasobów moĪna oznaczyü jako ulubiony, co uáatwia

Korzystanie z Centrum zasobów

uzyskanie listy elementów do póĨniejszego pobrania.

W programie CorelDRAW X7 utwórz nowy dokument i kliknij
kolejno opcje Pomoc ` Zaloguj siĊ.

2

W odpowiednich polach wpisz swój adres e-mail oraz hasáo,
a nastĊpnie kliknij opcjĊ Zaloguj siĊ.

3

Utwórz dowolny obiekt, a nastĊpnie kliknij kolejno opcje Okno

` Okna dokowane ` WáaĞciwoĞci obiektu (Alt+Enter).
4

W oknie dokowanym WáaĞciwoĞci obiektu kliknij kartĊ Wypeánienie
, a nastĊpnie przycisk Wypeánienie deseniem wektorowym

5

.

Kliknij opcjĊ Wybór wypeánienia, wybierz opcjĊ Centrum
zasobów, a nastĊpnie przewijaj listĊ miniatur.

6

Kliknij wybraną miniaturĊ i w wyĞwietlonym oknie podrĊcznym
zawierającym podgląd kliknij opcjĊ Zastosuj

Materiaáy w Centrum zasobów moĪna oznaczaü
jako ulubione, aby je póĨniej pobraü.

.

NowoĞü! UdostĊpnianie wypeánieĔ tonalnych i deseniem:
Wáasne wypeánienia tonalne, deseniem wektorowym lub mapą
NowoĞü! Centrum zasobów — gáosowanie: Po klikniĊciu pozycji

bitową moĪna takĪe zapisaü oraz udostĊpniü w Centrum

w oknie Centrum zasobów wyĞwietlane jest menu podrĊczne

zasobów — nowym, internetowym repozytorium zasobów

umoĪliwiające oddanie gáosu za tą pozycją lub przeciw niej.

spoáecznoĞci. DziĊki temu kaĪdy uĪytkownik posiadający konto

Elementy w Centrum zasobów moĪna sortowaü na podstawie

w witrynie corel.com bĊdzie mógá je pobraü. Samodzielnie

wyników gáosowania uĪytkowników.

utworzone lub zmodyfikowane wypeánienia deseniem z mapy
bitowej moĪna teĪ báyskawicznie udostĊpniaü w nowej aplikacji
Patterns dla systemu iOS.
NowoĞü! Synchronizacja zasobników za pomocą usáugi
Microsoft OneDrive: Zasobniki programu Corel CONNECT
moĪna zsynchronizowaü dziĊki usáudze Microsoft OneDrive, co
umoĪliwia dostĊp do zawartoĞci zasobników w Ğrodowisku
chmury na innych komputerach lub urządzeniach przenoĞnych.

W Centrum zasobów moĪna gáosowaü na ulubione pozycje.
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NowoĞü! Aplikacja Patterns: Ta nowa aplikacja przeznaczona
dla urządzeĔ przenoĞnych z systemem iOS7 umoĪliwia tworzenie

Aplikacja Patterns umoĪliwia tworzenie ze zdjĊü atrakcyjnych deseni
z map bitowych i ich udostĊpnianie.

deseni z map bitowych na podstawie zdjĊü cyfrowych. Aplikacja

NowoĞü! Aplikacja Designs: To nowa aplikacja przeznaczona

Patterns jest dostĊpna w sklepie Apple Store w wersji na urządzenia

do systemu Windows 8 pozwala na áatwe wyszukiwanie

iPhone oraz iPod touch. Oferuje intuicyjne elementy sterujące, które

i udostĊpnianie prac cyfrowych. AplikacjĊ Designs moĪna

pozwalają regulowaü jasnoĞü, kolor i luminancjĊ tworzonych deseni.

pobraü ze sklepu Windows App i korzystaü z niej w celu

Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X7 zapewnia peáną obsáugĊ
domyĞlnego formatu plików aplikacji Patterns (FILL). Pliki moĪna

wyszukiwania prac w Internecie, m.in. w takich witrynach jak
iStockPhoto, Fotolia czy Flickr.

równieĪ zapisywaü za pomocą funkcji Rolka z aparatu w pamiĊci

MoĪna takĪe uzyskiwaü dostĊp do galerii projektów graficznych

urządzenia przenoĞnego. Pliki moĪna teĪ zapisywaü w formacie

w witrynie CorelDRAW.com i galerii projektów artystycznych

PNG, aby korzystaü z nich w innych aplikacjach graficznych, np.

utworzonych w programie Corel Painter publikowanych

Corel® Painter®, Adobe Photoshop czy Adobe Illustrator. UĪytkownik

w serwisie Facebook. DziĊki wygodnym zasobnikom aplikacja

moĪe takĪe áatwo udostĊpniaü utworzone desenie, korzystając

Designs uáatwia zapisywanie zdjĊü, korzystanie z nich i ich

z poczty e-mail albo publikowaü je w serwisie Facebook.

udostĊpnianie. Zasobniki moĪna zapisywaü korzystając z usáugi
Microsoft OneDrive, aby mieü do nich dostĊp z dowolnego
miejsca. Zapisane zasobniki są automatycznie
synchronizowane z pakietem CorelDRAW Graphics Suite X7
i nowym Centrum zasobów.

Nowa aplikacja Designs na urządzenia przenoĞne to doskonaáe
narzĊdzie do wyszukiwania, wyĞwietlania i udostĊpniania obrazów.
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5
Autor projektu:

Ophand Albana
Indonezja

Ulubione funkcje uĪytkowników pakietu CorelDRAW® Graphics Suite
UĪytkownicy mogą nadal korzystaü z opisanych poniĪej funkcji,

Harmonie kolorów: Style kolorów dokumentu moĪna

które od lat stanowią podstawĊ pakietu CorelDRAW Graphics Suite.

grupowaü w harmonie kolorów, co uáatwia i przyspiesza
tworzenie powtarzalnych projektów w innych schematach

Interakcyjne ramki: Interakcyjne ramki zawierające elementy

kolorów. Harmonia kolorów to poáączenie dwóch lub wiĊcej

zastĊpcze pozwalają tworzyü makiety oraz przygotowywaü

stylów kolorów w relacje oparte na barwach. NastĊpnie

ukáady stron. Materiaáy moĪna przeciągaü do ramek szybkiego

uĪytkownik moĪe jednoczeĞnie modyfikowaü wszystkie kolory

kadru, a nastĊpnie zdecydowaü, czy mają zostaü dodane do

i zmieniaü ich kompozycjĊ w projekcie, wykonując jedną prostą

wczeĞniejszej zawartoĞci czy teĪ ją zastąpiü. Ramki szybkiego

czynnoĞü.

kadru umoĪliwiają wyĞrodkowanie lub skalowanie zawartoĞci
w celu jej odpowiedniego dopasowania do ramki. MoĪna ponadto

MoĪna takĪe utworzyü specjalny typ harmonii kolorów zwany

w áatwy sposób tworzyü ramki tekstowe z dowolnego

gradientem. Skáada siĊ on z jednego nadrzĊdnego stylu koloru

zamkniĊtego obiektu záoĪonego z krzywych, a nastĊpnie

oraz róĪnych jego odcieni. Podczas zmiany koloru nadrzĊdnego

edytowaü je w celu uzyskania dowolnego ksztaátu.

kolory gradientu ulegają automatycznie zmianie w stopniu
analogicznym do zmiany koloru nadrzĊdnego. Jest to
szczególnie przydatne w przypadku tworzenia wielu wariantów
kolorystycznych projektu.

Pusta ramka szybkiego kadru pomaga opracowaü makietĊ
strony przed dodaniem zawartoĞci.
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Harmonie kolorów uáatwiają zmianĊ kombinacji kolorów.

Smart Carver™ (Inteligentne skalowanie): Funkcja

obiektów bez wprowadzania zmian w poszczególnych obiektach

inteligentnego skalowania w programie Corel PHOTO-PAINT

grupy. Na przykáad moĪna ustawiü poziomy przezroczystoĞci dla

uáatwia usuwanie niechcianych fragmentów zdjĊü oraz zmianĊ

caáej grupy bez zmiany pikseli poszczególnych obiektów.

ich proporcji. Uniwersalny pĊdzel usuwania obiektu umoĪliwia
zaznaczenie na zdjĊciu fragmentów przeznaczonych do
zachowania lub usuniĊcia. Modyfikując proporcje zdjĊcia przy
uĪyciu inteligentnego skalowania, moĪna Ğcisnąü lub poszerzyü
táo w pionie lub w poziomie, nie znieksztaácając samego zdjĊcia.

Opcja tworzenia maski obcinania zapewnia wiĊkszą kontrolĊ
podczas stosowania efektów do grupy obiektów.
Funkcja Inteligentne skalowanie uáatwia usuwanie niechcianych
fragmentów oraz zmianĊ proporcji zdjĊcia.

Opcja interakcyjnych funkcji OpenType: Po wáączeniu
interakcyjnych funkcji OpenType w programie CorelDRAW wyĞwietlane
są sugestie dotyczące dostĊpnych moĪliwoĞci czcionek OpenType.
Funkcja wyszukiwania w programie Corel CONNECT: DziĊki
tej funkcji moĪna szybko uzyskiwaü zasoby ze Ĩródeá

Corel PowerTRACE: Za pomocą tego narzĊdzia moĪna szybko
i dokáadnie przeksztaácaü mapy bitowe w edytowalne
i skalowalne grafiki wektorowe. Szczególnie przydaje siĊ ono do
opracowywania istniejących prac graficznych. Program
PowerTRACE generuje paletĊ kolorów, co pozwala sprawnie
edytowaü, scalaü lub usuwaü okreĞlone kolory wystĊpujące
w oryginalnej ilustracji.

internetowych — wystarczy na pasku wyszukiwania w programie
Corel CONNECT wpisaü adres internetowy. MoĪna takĪe
przeszukiwaü nowe Centrum zasobów, serwis iStockphoto,
Fotolia, Flickr lub foldery w celu uzyskania dostĊpu do materiaáów
zapisanych lokalnie lub opublikowanych w sieci.
Tworzenie maski obcinania: Maski obcinania w programie
Corel PHOTO-PAINT pozwalają dostosowywaü wáaĞciwoĞci grupy

Za pomocą programu PowerTRACE moĪna przeksztaácaü
mapy bitowe w grafiki wektorowe.
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Pracownia wycinków: Intuicyjne narzĊdzie upraszczające
proces dokáadnego wycinania okreĞlonych obszarów obrazka.
UĪytkownik moĪe na przykáad wyodrĊbniü wybrany obszar
zdjĊcia, uzyskując niezaleĪny obiekt.
Pracownia dopasowywania obrazka: Ta funkcja pozwala
zaoszczĊdziü czas dziĊki moĪliwoĞci wyeliminowania typowych
problemów z balansem i odcieniami kolorów poprzez dziaáania
w jednym oknie dialogowym.

NarzĊdzie Interakcyjne wypeánienie uáatwia stosowanie wypeánieĔ
mapą bitową (u góry), wypeánieĔ tonalnych, wypeánieĔ
deseniem (na dole) oraz wypeánieĔ dwukolorowych.

NarzĊdzie Inteligentne wypeánienie: NarzĊdzie to wykrywa
Pracownia dopasowywania obrazka pozwala skróciü czas korekty obrazków.

krawĊdzie obszaru i tworzy ĞcieĪkĊ zamkniĊtą, tak aby dany
obszar mógá zostaü wypeániony. DziĊki narzĊdziu Inteligentne

Dopasowywanie tekstu do ĞcieĪki: Programy CorelDRAW oraz

wypeánienie moĪna wypeániü obiekt o praktycznie dowolnym

Corel PHOTO-PAINT umoĪliwiają wstawianie tekstu wzdáuĪ ĞcieĪki

ksztaácie. Na przykáad w przecinającej siĊ linii odrĊcznej

obiektu otwartego (np. linii) lub zamkniĊtego (np. koáa). UĪytkownik

z pĊtlami narzĊdzie Inteligentne wypeánienie potrafi wykryü

moĪe w áatwy sposób dostosowywaü poáoĪenie tekstu w stosunku

krawĊdzie pĊtli i je wypeániü.

do ĞcieĪki.
NarzĊdzie Interakcyjne wypeánienie: Za pomocą tego
narzĊdzia moĪna dodawaü wypeánienia jednolite, liniowe,
eliptyczne, stoĪkowe, prostokątne, wypeánienia deseniem
dwukolorowym, deseniami wektorowymi, deseniami z mapy
bitowej, teksturą i wypeánienia postscriptowe.
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NarzĊdzie Inteligentne wypeánienie uáatwia
wypeánianie zamkniĊtych obszarów.

NarzĊdzie Wypeánienie siatkowe: Stosując wypeánienie
siatkowe do obiektu, moĪna uzyskaü wyjątkowe efekty. MoĪna
na przykáad uzyskaü páynne przejĞcia kolorów w dowolnym
kierunku bez stosowania metamorfoz czy obrysów. NarzĊdzie
Wypeánienie siatkowe umoĪliwia okreĞlenie punktów przeciĊcia
siatki oraz liczby kolumn i wierszy w siatce.
NarzĊdzia wymiarowania: Program CorelDRAW udostĊpnia
kilka narzĊdzi wymiarowania, które uáatwiają wskazanie
dokáadnych wymiarów na rysunku. Na przykáad mogą to byü
linie wymiarowe przedstawiające rozmiary obiektów, odlegáoĞci
lub kąty miĊdzy nimi. Do dyspozycji są narzĊdzia wymiaru
kątowego, równolegáego, pionowego, poziomego oraz

Do naroĪników obiektów moĪna stosowaü wyokrąglenie,
wyĪáobienie lub ĞciĊcie.

segmentu.
NarzĊdzie Obrys: To narzĊdzie uáatwia uzyskiwanie
Paleta dokumentu: Po wyĞwietleniu nowego dokumentu

interesujących efektów trójwymiarowych oraz obrysów

w programie CorelDRAW zostaje automatycznie utworzona

w projektach przeznaczonych do realizacji na urządzeniach

niestandardowa paleta kolorów. Taka paleta jest zapisywana

tnących, takich jak plotery, maszyny grawerujące czy wycinarki

wraz z plikiem, co zapewnia szybki dostĊp do kolorów danego

do winylu. Do obiektu moĪna zastosowaü obrys, tworząc seriĊ

projektu.

równo oddalonych od siebie koncentrycznych ksztaátów, które
postĊpują do wnĊtrza lub na zewnątrz obiektu.

Okno dokowane Wyokrąglenie/WyĪáobienie/ĝciĊcie: To
okno dokowane uáatwia ksztaátowanie naroĪników obiektów
záoĪonych z krzywych. W wyniku wyokrąglania powstaje
zaokrąglony naroĪnik, Īáobienie w naroĪniku pozwala uzyskaü
okrągáe wgáĊbienie, a w wyniku Ğcinania naroĪnik zostaje
stĊpiony tak, Īe powstaje páaska faza.

NarzĊdzie Obrys pomaga w tworzeniu efektów trójwymiarowych.
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NarzĊdzie CieĔ: Za pomocą tego narzĊdzia moĪna tworzyü
cienie, które symulują Ğwiatáo padające na obiekt páasko,
z prawej lub z lewej strony, z doáu lub z góry. MoĪna takĪe
w áatwy sposób dostosowywaü atrybuty cieni, takie jak kolor,
krycie, poziom zanikania, kąt czy wtapianie.
Okno dokowane Ustawienia obrazu próbnego kolorów: To
okno dokowane pomaga w sprawnym dostosowywaniu prac
graficznych do róĪnych urządzeĔ docelowych. Z poziomu tego
okna dokowanego moĪna zapisywaü wzorce, wybieraü z listy
urządzenia docelowe w celu wyĞwietlenia podglądu,
eksportowaü obrazy próbne do zatwierdzenia przez klienta oraz
wykonywaü wydruki próbne.

DziĊki oknu dokowanemu Ustawienia obrazu próbnego kolorów
moĪna przygotowywaü prace graficzne na potrzeby
róĪnych urządzeĔ docelowych.

ĝrodki artystyczne: NarzĊdzie ĝrodki artystyczne udostĊpnia
narzĊdzia PĊdzel, Rozpylacz, Kaligrafia oraz Nacisk. KaĪde
z tych narzĊdzi umoĪliwia tworzenie róĪnej gruboĞci linii czuáych
na nacisk.
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