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КІРІСПЕ

Білім беруді жандандыру концепциясында білім саясатыньщ 
басгы міпдсті ілмапауи білім сапасын оның Іргесін сақтау негізінде 
қамтамасы:* сту деп көрсетілген [1].

<Кыгап байланысты, білім беруді іргерілету үрдістері пәндік 
салада болашақ информатика мұғалімдерін даярлау жүйесін 
айналып өтпейді, себебі, олар үшін технологиялардың жоғары 
қарқында жаңаруы аса маңызды. Осындай оқьітушыларды 
даярлауда олардың технологиялар немесе нарық талаптарының 
ауысуына байланысты қызмет багыты мен мазмүнын оңгайлы 
озгерту мүмкіндігін қамтамасыз етіп, ақпараттандырудың жаңа 
қүралдарын пайдалана отырып, білім, әдет, дағдыларын 
қалыптастыру қажет. Осьшайша, тиісті кэсіби қасиеттерді игерген 
болашақ информатика мүғалімі оқытушьгларға информатика 
негіздерін оқытуды қамтамасыз ете отырып, информатика туралы 
түсіиіктерін қалыптастырьш, басқа пәндерді оқу кезінде немесе 
одан әрі жүмыс барысында информатика саласьшдағы білім 
дагдыларын жүйелі қолдануға үйрете алады [2]. Көптеген заманауи 
зертгеулер тақырыптық жағынан түрлі пәндік салалар негіздерімен 
байланысты. Әсіресе, информатикаға қатысты информатика немесе 
басқа да пондерді оқьггу ерекшелігін зерттеу айырықша орыжа ие. 
Информатикага анағүрлым жақын ғьшымдардың бірі матемаггика 
болып іабылады, оның түпкі сипатгамасы информатиканың өзінде 
корінсді.

Сондықтан да, білім беруді іргерілендірудің жалпы 
концепциясы аясында компьютерлік графикаға оқытудың 
жолдарын айқындау түрлі білім деңгейінде графикаға оқытудың 
мазмүнындағы іргелі, басты элеменптер мен сэйкес пэнаралық 
байланыстарды анықтау негізінде мүмкін болады [3].

Мәліметтерді көрсетудің графикалық тэсілі компьютерлік 
жүйелердің, эсіресе дербес компьютерлердің басым көпшілігінің 
ажырамас бөлігі болды. Пайдаланушьшардың графикалық 
интерфейсі бүгінде операциялық жүйелердеи бастап, түрлі 
хшастарды бағдарламалық қамту үшін «де-факто» стандарты болып 
табылады. Компьютерлік графика үлкен маңызға ие болуда, 
олардың көмегімен түрлі ақпараттьщ оңделуін талдаумен 
байланысты барлық жобалы жүмыстар орьщдалады.
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Мақсаты -  ЖОО-нда информатака мүғалімін ақпараттық 
жүйелердегі графикальгқ құралдар, теорияны игеру, ақпараттық 
жүйелер алгоритімін құрудың графоаналитикалық эдістерімен 
таныстыру болып табылады.

Аталған пэнді оқығаннан кейін студент келесі білім, 
дағдьшарды игеру қажет:

компыотерлік графиканың негізгі түрлері, түсініктері мен 
анықтамаларын білу;

графикалық мәліметтерді өңдеу үшін заманауи 
багдарламалық қүраидардың қажеттілігі мен қызметін білу;

компыотерлік графиканы өңдеудің негізгі мүмкіндіктерін
білу;

ақпаратгық жүйелердегі графикалық қүралдар туралы
гүсінік;

графикалық мэліметгерді ендеу үшін бағдарламалық 
қамгамасыздандыруды пайдалана білу;

компьютерлік графиканың техникалық аппаратты 
қүралдарын пайдалана білу.

Соңғы он жылда ЖОО-нда информатика мүғалімінің 
графикалық дайыңцығының практакасы мен теориясын зерттеу 
ЖОО-ңца компыотерлік графиканы оқушьшардың қолданбалы 
дағдыларын қалыптастыру үшін оқу қажеттілігін корсетті. Болашақ 
информатика мүғалімінің графикалық сауатгылығының 
функңионалды компоненті графикалық тапсырмалар шешімдерінің 
қолайлы эстетикалық деңгейде тез арада орындалуы бойынша 
ярактикалық дағдьшар жүйесінен түру қажет.

Графикалық тапсырмалар дегеніміз компыотерлік графика 
құралдарымен шешілетін тапсырмалар.

Қазіргі кезде компьютерлік графиканы қолдану алуан түрлі 
болғандықтан, болашақ информатика мүғаліміне пайдалы 
тапсырмалар жүйесін бөліп көрсетеміз:

1) Геометриял ық тапсырмалар.
2) 313 графиканың практикалық тапсырмалары.
3) МЗЕхсеЗ графикалық редакторы көмегімен шешілетін 

ғылыми жэне іскери графика тапсырмалары.
4) Анимадиямен тапсырмалар.
5) Олимпиадалық және ойын тапсырмалары.
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Графикалық тапсырмаларды шешу әдістері көп жағдайларға 
байланысты: мазмүаы, студентгердің дайындығы, алға қойылған 
мақсаттар және і.б. Графикалық тапсырмалардың көбіне ортақ, 
шешу кезінде ескеру қажет ережелері бар [4].

Мүндай графиісалық тапсырмаларды сәтгі орындаудың басты 
шартііі окушылардың графйкальщ заңдылықтарды білуі, 
і рн(|)икалық мондерін дұрыс түсінуі, сонымен қатар, оларды шешу 
■ідіс і лсілдері. Міндетгі шартқа болащақ информатика мұғалімінің 
матсматикалық дайыңдығы да жатады. Содан, бірінші кезекте, 
пақгы бір графикалық тапсырмаларды шешудің жалпы жэне арнайы 
тәсілдері бойынша оқыту түрады.

Оларға шешімдер алгоритмін, яғни қатесіз нәтижеге экелетін 
қарапайым операцияларды орындауды қарастыратын нақты 
нүсқаулықты қүру мінсіз болар еді. Алайда, көптеген 
'гапсырмаларды шешу үтымды емес, ал кейде, жай ғана алгоритмдік 
жолмен шешуге болмаңцы. Графикалық тапсырмаларды шешу үшін 
алгоритм болмаса, көп жағдайда ол күрделі және ауыр болады, 
мүмкін нүсқалардың үлкен мзндерін іріктеуді қарастырады.

Көптеген графикалық тапсырмалар үшін әдістемелік 
әдебиетгерде алгоритм деп атайтын шешімдердің кейбір жаппы 
тәсілдері мен ережелерін көрсетуге болады. Ал типтік міндетгерді 
шешу кезіңде жалпы ережелер мен нұсқаулықтарды жүйелі түрде 
қолдану оқушьшардың ақыл-ой жүмысы дағдыларын 
қалынтастмрып, анагүрлым күрделі шығармашьшық қызметті 
орыидау үшін күш береді.

1 рафикалық гапсырмаларды шешу -  белсеңді танымдьщ үрдіс, 
мүнда графикалық қүбылыстарды бақылау және эксперимент үлкен 
мэнге ие, олар сэйкес үлгілерді қүрып, тапсырма шартхарын 
нақтылауға жэне т.б.-ларға мүмкіндік береді.

Сондықган да болашақ информатика мүғалімінің міндеті — 
оқушьшарды саналы түрде графикалық тапсырмаларды шешуге, 
графикалық тапсырмалардьщ шарттары мен шешімдерінің қысқаша 
жазбасын тиімді тәсілдермен пайдалануға, шешімдерінің оңгайлы 
гэсілдерін табуға үйрету. Бүған графикалық тапсырмаларды шешу 
тәсілдері мен эдістерін жэне олардың жазбаларын көрсетіп қана 
үйретуге болады.

Бүл мәселелерді талқьшау үрдісінде оқушылар графикалық 
іапсьфмаларды шешу әдістерін танып, оларды шешумен
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байланысты жұмыстардың негізгі кезеңдерін нақты елестете 
бастайды. Графикалық тапсырмаларды шешумен байланысты 
орындалатын жұмыстардьщ негізгі кезеңдерін білу және сақтау 
жұмыстарды сауатты жүзеге асыру элементтерінің бірі болып 
табылады.

Графикалық тапсырмаларды, әсіресе күрделілерін шешу үрдісі 
келесідей кезеңцерге бөлінуі мүмкін:

1) шартгарын оқу, анық талаптар мен мәндерін анықтау;
2) шартгарының қысқаша жазбасы: оган сәйкес суретгі 

орымда)' (сызбалар, сүлбалар, графика);
3) оның ақпараттық мэні мен оқушылардың қаралатын 

графика жағдайының анық көрінісін анықтауы, оқушылардьщ 
жадында шешуге қажет түсініктерді қалыпқа келтіру мақсатында 
графикалық тапсырмалардың мазмұнын талдау;

4) шешу жоспарьш қүру, шарттарды констангтар және кестелі 
мәліметгермен толықгыру; графикалық материалдарды (графиктер, 
фотосуреттер және т.б.) талдау;

5) шамалардың мәндерін аудару;
6) шамалардың мәндерін байланыстыратын заңцьшықтарды 

табу, сэйкес формулаларды жазу;
7) жалпы түрде теңсіздіктер жүйесін қүру және шешу, 

сонымен қатар, оларды орындау;
8) қажетті шамаларды есептеу (иәтижелерді талдау);
9) алынған жауапты талдау; шарттарында және шешу 

кезіндегі жеңілдіктердің әсерін бағалау (экспериментгі орындау);
10) талсырмаларды шешудің басқа да мүмкін болатын 

тәсілдерін қарастыру, олардың ішінен тиімдісін тандау.
Графикалық тапсырмаларды шешудің базалық эдістерін білу 

компьютерлік графикадан болашақ информатика мүғалімдерін сәтті 
даярлау негізі больш табьшады. Графикалық тапсырмаларлы 
шешудің сенімді меңгерілген жэне болашақ информатика 
мүғалімдерімен өңделген базалық әдістер — графикалық 
іапсырмаларды шешу кезінде сүйенетін негізгі қүралдардьщ бірі.

Білім беруді ілгерілендіру жағдайында компьютерлік графикаға 
оқыту мазмүнында бірнеше міндетгерді атап өту керек. Жаттығулар 
жүйесін құру үшін қолдануға болатын тапсырмалар мен 
компыотерлік графикаға оқьпу кезіндегі тапсырмалардан мысал 
келтіреміз [4].
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Для преподавания дисциплины «Компьюі ерлік графика» пәнін 
оқыгу үшін келесілерден түрады:

- лекциялар;
- зертханалық жүмыстарды өткізу;
- комиьютерлік багдарламаларды пайдалану;
- сауалнама;
- оқытушыларға кеңес беру;
- оқушылардың өзіндік жүмысы.
Өзіндік жүмыс түрлерін дамытуды қарастыру қажет.
Лекциялар мазмүны келесі дидактикалық талаптарға жауап

беру қажет:
- материалдың қарапайымнан күрделіге, белгіліден белгісізге 

қарай берілуі;
-материалдың берілуіңдегі анықгылық пен айқындьшық.
ЖОО-нда лекция оқитьш оқытушы педагогикалық ғьшымда 

бар және тәжірибеде қолданьшатьш лекция нүсқаларын, олардың 
дидаістикалық жэне тәрбиелейгін мүмкіндіктерін, сонымен қатар, 
олардың оқыту үрдісі қүрьшымьшдағы әдістемелік орнын білу 
керек.

Пәнді оқу курстыд маңызды басты зандізілықтары қаралатын 
белгіленген лекциялардан басталады, кейін бакылау жұмыстарының 
нүсқалары беріледі. Бақьшау жүмыстарына теориялық дайындық 
және оларды орыңдау оқушылардың өзіндік жүмысы болыгі 
табылады.

(Чминарлар меи іергханалық жүмыстар үнемі лекциялардан 
кейіи жүріп, сессияга жалгасады. Оларды өткізу кезінде лекция 
оқыган кездегідей, қүбіллысіар арасындагы байланыстардың балама 
әдістерін ғана емес, графикалықіарын да (диаграммалар, кестелер, 
сүлбалар, суреттер) қолдану ұсынылады.

Зертханалық жұмыстар курстың маңызды тақырыптарын 
зерітеуді байланыстырады, сондықтан да теория, эксперименталды 
зертгеу дағдьшарын алу, заманауи жабдықтарды игеру, нәтижелер 
өңдеу, сэйкес қорытындьшар мен шешімдер жасаудан түрады. 
Зертханалық жұмыстар эксперимент нәтижелерін математикалық 
өңдеуден тұрып, жазбаша есеппен рэсімделеді.

Зертханалық жұмыс оқушы мен оқыіушының арасындағы 
сұхбат түріндегі қорғаумен аяқталады. Мүндай жұмыс түрі 
оқушының коммуникативті дағдьшарын көтереді.
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Дэрістерде теориялық оқытудың негізін құрайды жэне пэи 
бойынша ғылыми білімнің жүйеленген негізін береді, сэйкес ғылым 
саласының жағдайы мен даму келешегін ашады, оқушьшардьщ 
назарын анагұрлым күрделі жэне өзекті мэселелерге аударады, 
олардың белсенді танымдық қызметін ынталандырады жэне 
шығармашылық ойлауды қалыптастыруға септігін тигізеді.

Дэрістердегі басты эдІс бейнефильм, презентация көрсетіп, 
мультимедиа аппаратура пайдаланып, оқу материалын ауызша беру.

Дәріс барлық оқу үрдісінің басты нысаны болып табылады, 
пэнді өздігінен оқуда бағыттаушы жэне үйымдастырушы рөл 
атқарады. Лекңиялардың маңызы лекгордың аудиторияда әрекет 
етуінде болып табылады.

Дәрістерді дайындау оқытушының нақты пән бойынша жүмыс 
лекциялық курс қүрылымын әзірлеуден басталады. Бүл жерде 
жүмыс бағдарламасы басшылыққа алыну қажет. Оқу жоспары мен 
жүмыс бағдарламасы жүмыс лекңиялық курс әзірлеуге негіз 
болады.

Дәрістер саны дәрістердегі жүмыстарға берілген жалпы 
сағатгар саны ескеріліп анықгалады.

I
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Тақырыбы: «КОМПЫОТЕРЛІК КЕСКШ ДЕМЕШ Ң НЕГІЗГІ

ТҮСШ ІГЬу

Жоспар
1. Компьютерлік кескіндеме тарихының дамуы. Кескіндемелік 

формат. Кескіндемелік: файлдар.
2. Кескіндемелік негіздемелер. Физикалық жэне лошкалық 

пикселдер. Түстердің көрінісі.
3. Графикачық бейнелердің берілу әдістері.
4. АёоЪе ШизШйог багдаламасында мәтінді редакторлау. 

Қужатты макеггеу

1950 жылдары компьютерлер пайда бола бастады. Оларды 
нәтижесінде сандьщ деректері бар ғылыми және өндірістік 
тапсырмаларды шешу үшін қолданады.,

1960 лсьшдары одан да мықты символдық баспа режиміндегі 
графшсалық дерекгерді оңдейтін мүмкіндігі бар компьютерлер 
пайда бола бастады.

Одаи соң графоқұрылым деп аталатын арнайы қағаз шығару 
құрылгысы немесе қауырсынды гоюттерлер шықты. 
I рпфоқүрылымдардыи, лсұмысын басқару үшін арнайы ПО жасақтап 
шыгарды. Келесі маіңызды қадам кескіндемелік дисплейлердің 
і іайда болуымен байланыстырьшады.

Кескіндемелік дисплей берілген деректердің қатарлары мен 
жолдарын түэулеп қояды, суретгерді қөптеген нүктелерден 
қүрайды. Сызықты сісанерлеу үрдісі бойынша жұмыс жасайтын 
мониторды ерітінді деп атайды. Бейнені анықтап, 
бейнедабылдардың құрылымымен қаматамасыз ететін 
компьютердің платасын бейнеадаптер немесе бейнегшата деп 
атайды. Бейнеадаптердің негізгі бөлігі — бейнежады мен диплейлік 
жүйелік блок. Шыжқан бейнелер бейнежадыда қааыптасып, 
сақталады. Дисплейлік проңессор бейнежадыдағы мағлүматтарды 
оқиды және монитордьщ жүмысьш басқарады. Бейнежадьща 2 
процессорға қолжетімділік бар — орталық және дисплейлік. Ортальщ 
бейнеақпараттарды жазып алса, ал дисішейлік мониторға ақпаратгы
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жеткізеді. Бейнежадыда эр нүктенің түстерін анықтайтын кодтар 
сақгалады. Бейнеадаптерлер мәтіндік жэне кескіндемелік режимде 
жүмыс жасайды.

Мәтіндік режимде монитордың экраны бірнеше бөлікке 
бөлінеді. Әр бөлшекте А8СІІ кодты кестелер бойынша 250 символ 
болады.

Кескіңдемелік режимде ақпарат берілген әр түс арнайы 
бағдарламамен сүрыпталған тікбүрышты сеткадағы нүхсіелер 
түрінде бейнеленеді. Кескіндемелік режимде бейнежадының 
элементтер саны экрандағы нүктелер санымен сэйкес келеді, ал 
мәтіндік режимде экрандағы символдар санымен пара пар болады. 
Мәтіндік режимде экрандағы әр үстаным үшін символ коды 
сақталады, ол бүл символдың сурет атрибутында көрініс табады.

Алғашқы компьютер МОА бейнеадаптермен жабдықталған 
ЛВМ РС1981 жылы пайда болды. Бейнежүйе теқ қана мэтіндік 
режим жүмысына ғана арналған.

Бір жылдан соң (720x348 пикселді размермен ақ-қара 
бейнережимдеғі кескіндемесі бар) Негсиіез бейнеадаптері пайда 
болды.

Кслесі қадам- СОА бсйнеадаптері 1983 исылы шықгы. Бүл ІВМ 
РС үшін алғашқы түрлі-түсті модель болды. Ол түрлі-түсті 
кескіндемелік және мэтіндік режимде жүмыс жасай алды ( 320x200- 
түрлі түсті, 640x200 ақ-қара, түрлі түсті 4 түсте ғана)

1984 жылы ЕОА бейнеадаптері пайда болды.Онда 16 түсті 
режим болды, өлшемі 640x350 пикселді (оның жетіспейтіні пикселі 
шаршы емес). 1987 жылы МСОА (МиШсоІог) жэне УОА (Уісіео) 
адаптерлері (256-түсті бейнережимде) пайда болды. УОА-да ақ-қара 
фотоны түсіру мүмкін болды. Бейнережимдерді қамтамасыз ететін 
16 түсті-800х600, 640x480, 1024x768- 8ирег УОА бейнеадаптері 
пайда болды.

1995 жылы Таг§а 24-16000000 түсті, яғни 24 бита пиксельді 
дүниеғе келді. Арріе, Масіп1:озһ өз үрдістерінен төмендей түсті.

Бүгінғі таңда ІВМ РС компьютері Репііит жүйелік блогымен 
үлкен қолданысқа ие, 1600x1200 растра өлшемді 32 бита пикселді 
түске арналган.

Бейненің параметрлері тек қана бейнеадалггердің моделіне ғана 
емес, сонымен қатар бейнежадьшьщ көлеміне қарай жасақталады. 
Бейнежады берілген суреттер мен бейнелерді арнайы монитордьщ



жагдайына сәйкес толық сақтайды. Бейнежадының көлемінің 
қажеітілігі экрандаіы пиксельдің бит санына есентеледі.

Бейнежадьода бірнеше кадрмен суретгер сақгала алады. Б.ұлар 
ішимаиияда қолданьшады, оларды сақтау 'үшін арнайы парақшалар 
қолданылады.

Бейнежүйе үшін жүйелік шиналар бойынша ауыстыруды 
жүйелік блок, бейнеадаптер және локалды шиналар 
баг<;ьшаушьшары қамтамасыз етеді. Бүгінгі таңда дейін РСІ 
шиналары модемдерді қосу үшін жэне 33 МГЦ-1- 132 м байт с-қа 
арналған стандартты пшна болып табылды.

Қазіргі кезде АОР порты компьютердің тез жүмыс жасаудьі 
қотереді (66 МГц-:528 м/ байтс жылдамдықга). Бейнеадаптердің 
илатасында бейнежадынан басқа орталыққа күрделілігі бойынша 
жақындайтын арнайы күшті ісескіндемелік жүйелік блок 
орналасқан.

ГІикселдік массивтерді сызу, пиксел гүсінің манипуляңиясы, 
көшіру, мэтіндерді қабат келмеуі секілді операңияларды 
орындайтын кескіндемелік дисплейларды жүйелік блок 
бейнежадының мазмүнында бар. Бұрынғы кезде бұл функңияларды 
ортак; лсүйелік блок жасады, ал кескіндемелік тек қана түзу сызуға 
ғана толтырды.

Бейнеадаптер оппераңияларды ақпар кұралда жүзеге асырады, 
орындаЙды, орталық жүйелік блоктың бағдарламапарын жүзеге 
н ырумі-іі салысгі>ірі анда жүмыстарын едәуір жеделдететін. ОрепІЬ, 
ПігооІ X сыщдылар белгілі болса, оте кең гарағандар ішінен Ореп
аь.

Ол кескіпдсмелік фуикңиялардың кітанханасы және көптеген 
операциялық жүйелерге ие, соның ішінде Шіпсіохуз. Оігесі X 
кескіндемелік ишерфейс \^іпёо\үз-тың жүмысына арналған, 
бейнежадына доступы бар Вігесі В К А ^  жүйесінен І)(гесі 3 0  үш 
олшемд і кескіндемесі бар.

Графикаілық бсйнелердің берілу здістері
Компьютер графикасының қолдану облысы бір керкем 

эффекттермен шектелмейді. Гьшьімдар барльщ салалардағы, түрлі 
мәліметтің көрнекі бейнесі үшін қолайлы диаграмма, дэрігерлік 
коммерциялық жэне басқарущылық қызметте салынған схемасы 
компьютері арқьшы қолданьшады, графика, техника.
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Конструкторлар, бұйымның ақырғы түрінің көрсетілу үшін үш 
өлшемді кескінді нысандарды автокөліктер жэне үшақтардың жаңа 
үлгілер і өндей қолданады. Сэулетшілер ғимараттың көлемді 
суретінің мониторы, ж әне бүл оларға пердеде қүрады қалай ол жер 
бедерге сиысқанын көруге мүмкіндік береді.

Компьютерлік ғрафиканың түрлері: векторлық ғрафикалық, 
расторлы ғрафикалық, фракталды графикалық, үш өлшемді 
графикалық ЗБ.

Компьютер графикасының келесі қолдану облыстары қарап 
шығуға болады.

Ғылыми графика
Алғашқы компьютерлер ғьшыми және өндірістік есептердің 

шешімдерін ғана үшін қолданылды. Алған нәтижелер жақсы түсі ну 
үшінолардың график түрінде өңцеулерін өндіріп алды, 
графикаларды салды, сызба өлшеулі конструкңиялар, диаграмма. 
Машинада алғашқысы графика нышандық мөрдің тәртіптері нде 
алды. Содан соңы арнайы қүрылымдар пайда болды - қағазда сия 
қауырсынын сызбалар жэне графшстердің сызуы үшін (плоттерлер) 
сызба қүрастырушылар. Қазіргі ғылыми компыотер графикасы 
олардың нэтижелерінің корнекі ұсьшысы бар есептеуіш 
тэжірибелері өткізуге мүмкіншілік береді.

Іскерлік графика
Іскерлік графика - компьютер графикасьшың мекемелердің 

жұмысының эр түрлі көрсеткіштерінің көрнекі ұсынысы үшін 
қолайлы облысы. Жоспарлы көрсеткіштер, есеп беру есеп беру 
құжаттамасы, статистикалық мэліметгер - іскер графиканың көмегі 
үшін көрнекті материалдар жасалатын объекттер міне. Іскер 
графиканың программалық құралдары элекгрон кестесілерді 
құрамдарға қосылады.

Конструкторлық графика
Конструкторлық графика инженер-коиструкторлардың 

жұмысында қолданылады, ойлап тапқыш жаңа техника, сэулетші. 
Бұл компьютер графикасының түрі (жобалауды автоматтандырудьщ 
жүйелері) сапр сөзсіз элемент болып табьшады. Кеңістіктің де,
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(проекция, қима) жа'іық сурсггср де конструкторлық графиісаның 
құршідарымоналуге.болады. V , '•> ./Ч;

КорііаиіІ гряфика
Кі>1..... . ірпфиісн - бұл компыотер кез қелген сурет салу жэне

. і.і п іи |>/н /и Корнекті графиканың пакеттері жалпы тағайындауды 
і-иіі/ііімішлы ирограммагаық қамтамасыз еіулерге жатады. Көрнекті 
графикшіың прог)заммалық құралының қарапайым жэндігі 
грлфикалық редакторлармен деп аталады.

Коркем және жарнамалық графика
Коркем және жарнамалық графика - тұрған әйгілі көпшілігінде 

дидардың арқасывда. Жарнамалық роликтер компьютер арқылы 
жпеалады, презентация, сабақ, компъютер ойын, мультфияьм. 
I рнфик түрінде пакеттер жьшдамдыкқа жэне жад бойынша 
компьютердің ұлкен қорлары бұл мақсат үшін талап етеді. Бұл 
график түрінде пакетгердің айырмашылық ерекшелігі "Қозгалатын 
картинок\лер" реалистік сурет жэне /лердің жасауын мүмкіндік 
болып табылады. Үш өлшемді объекхтердің суретгерінің алуы, 
олардың бұрьшыстары, деформация есептеулерді үлкен көлеммен 
байланган, алып т.астау, жуықтау. Объектті ң жарықіънъшьщ 
бсрілуі жарық кез:інің жағдайына байланысты, көлеңкелердің 
орпішастырьшуы, беттің фаюурасьшан, оптиктер заң есепке алатьш 
іхсптеулер талап етеді.

Бслгілі фильмдердің алгашқылардың бірлері. Жұлдызды 
согмстар фильм болды. Оны Сгауы суперкомпьюгері арқьшы 
жасалды. Компьютер кинематографының ары қарай дамьггуьшың 
кезеңдері мұндай терминатор фильмдер бойынша - 2, 5-ші Вавююн, 
гнгі.і басқалар компьютер графикасының технологиясының 
лиікі.иіда уақытына дейін арнайы эффеютер үшін қолданылды 
і иікі.і ииугіі болады, жасау ерекше құбыжықтардыг? суреітері, 
қіігі.ілоч пк горлсрдің Ойыны үшін тек қана фондар болып табылган 
г;ігы бнсқп ілс-мсіптердің дүлей апатгарының имитациясы. Қағьшез 
аісісрлср ііднмдардың суреті барлыгын қосайтын Ақырғы қиял 
псрдедс толық мсграждық кинофильмді 2001 біздің заманымыз 
отгіде компыотермен синтез жасаған тек қана кадрға рөлдерді 
дыбыстандырды.
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Компьютер анимациясы
Компьютер анимациясы - бр і қозғалатын дисплей пердесіндегі 

суреттердің алуы. Суретші қозғалатын объекттердің бастапқы жэне 
тұпкі жағдайының суретін пердеде құрады, барлық барлық аралық 
күйлер компыотер үміт артып қозғалыстың түрінің математикалық 
мэлімет сипаттама арқа сүйейтін есептеулер орындай суреттейді. 
Дэйект і түрде пердеде нақтьшы жиілікпен шығарылатын алған 
суреттер қозғалыстың бос қиялдарын құрады. Мультимедиа - бүл 
дыбыс шығаруы бар компыотер жогары сапалы суретгің біріктіру і 
пердеде. Мультимедианы жүйенің тарагуы ең үлкен үйренудің 
төңіректерідегін алды, көңіл көтеру, жарнама.

Интернет үпіін графнка
Интернеттің ғаламдық желі сінің пайда болуы компьютер 

графикасы онда маңызды орында орналасқанын келт ірді. Барлыгы 
көретін мәліметтің берілуінің әдістері кебірек мінсіздікке жетед і, 
ниет үш өлшемді графиканы қолданылуға елеулі мүлтіксізірек 
график түрінде қалыптар өндейді, барлық спекф, анимация.

Компьютер графикасыныц түрлері
Үш компьютер графикасының түрлері таньш біледі. Бұл 

растрлық графиктер, векторлық векторлық графика жэне фрактал 
графикасы. Олар қағазда монитор немесе мөрдің жанында суретті 
қүрастырудың қағидаларымен бейнеде пердеде айырмашьшығы 
болады.

Растрлық эдіс - сурет боялған нүктелердің жиынының түрінде 
көрінеді. Растрлық графикті (мультимедиа) электрондық жэне 
полиграфиялық шығаруларды оңдеудің жаныңда қолданады. 
Растрлық графиктің құрал істелінген иллюстрациялар компьютер 
бағдарламалары көмегімен сирек қолдан құрады. Сканермен 
көшіріп алған суретші дайын тұрған иллюстрациялар немесе 
фотосуреттерді жиірек бүл мақсат үшін қолданады. Компьютерге 
растрлық суреттердің енгізуі үшін соңғы кезде цифрларға фото 
жэне видеокамералар кең қолдануларды тапты.

Растрлық иллюстрациялары бар жұмыс үшін қолайлы 
графикалық редакторлардың көпшілігі олардың өңдеу суреттердің



жасауыиа гана емес бағытталған. Болғанша интернетте тек қана 
расірлі.іқ иллюстрацияларды қолданылады.

Векторлық одіс - бұл кесінділер жэне доғалардың
жііі.ііі . ........ і үріпдегі суретті ң ұсынысының эдісі жэне тағы
Гшскпіііір. Всктор осы жағдайда - бұл объект қандай болмасын
і іііі.н ііііі іі.іи мэлімет жнындары.

Кскюрлық графикасы бар жүмыс үшін проғраммалық құралдар 
олардың оцдеуі үшін иллюстрациялардың жасауы жэне кішірек 
дэрсжеде үшін ең алдымен арналған. Мұндай құралдар 
жарпамалық агенттіктерде кең қолданады, дизайнер дизайнер 
бюролары, редакциялар жэне баспаханалар. Шрифттар жэне ең 
оцай геометриялық элементтердің қолдану иегізделген 
оформиісльск жұмыстары векторлық графиканың құралдарымен 
коі і оцай ұйғарылады. Растрлық жэне векторлық графиканыц 
піш.істырмалы мінездемесі.І-кестеде.

I - ксстс.Растрлық жэне векторлық графиканың салыстырмалы мінездемесі.

Критсрий Расторлық графика Векторлық графика
Іісйненің үсымылуы Расторлық сурет 

пикселдердің жиынынан 
салынады

Вектрлық сурет 
командалық 
тізбегінің түріндегі 
суреттелуі

111 і.іііийы обі.ектініц 
үі І . І І І І . ІГ І . І

Расторлық графикада 
ммсштпПтау операциясы 
бойносініц сапасын 
төмендетсді

Векторлық графика 
фотографиялық 
сапасының суретін 
алуга мүмкіндік 
береді

Суреттің сапасы Бұрмалау, масштабтау 
жэне расторлық 
суреттердэі айналуында 
пайда болады

Векторлық суреттер 
шыгынсыз сапалы 
озгере алады

Суреттэі баспаға шығару 
ерекшеліктері

Растырлық суреттер 
принтерлерде онай 
бастырылып шығарылады

Векторлық суреттер 
кейде кагазга басып 
шығаруда ойдагыдай 
анық шықпайды

Фрактал ғрафикасы бар жұмыс үшін программалық құралдар 
жолымен математикалық есептеулердің суреттер інің автоматты 
генерациясы үшін арналған. Фрактал көркем композициялығының
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жасауы емес тұрады, сурет салу немесе ресімдеу емес, 
программалау.

Фрактал графикасы, есептелетін векторлык бірақ
компыотердің жадындағы ешқандай да объекттерін сақталмайтын 
оған айырмашылығы болады. Сурет (немесе теңдеулердің жүйесі 
бойынша) теңдеу бойынша салады, сондықтан ештеңе формуладан 
басқа, сақталу болмайды.

Бөп- бөлік суретті алу мүмкін теңдеудегі коэффициенттері 
өзгертіліп алу мүмкін. Фрактал графикасының қабілеттілігі қагылез 
табиғаттың түрлері есеитеуіш пішіндесін ерекше 
иллюстраңиялардың автомаггы генераңиясы үшін жолымен жиі 
қолданады.

Графика - дәстүрлі үсыиыста, нақты немесе ойдағы объекттің 
көз мөлшерімен дэстүрлі әдісте алынатын нэтиже, сурет салу 
немесе компыотер графикасының көркем бейнесін басып 
шығарумен қатар қорытындының қүрылымындағы бейне үшін 
қолайлы кез келген мәлімет қосатын графика. Компыотер 
графикасында суреттің жасау жэне көру ін үғымдар танып біледі. 
Компыотер жүмыстарды орыпдау кестелерінде оның график 
түрінде ұсынысыпап кейде бөліпгеи. Әдістің бірлерінде компыотер
- график түрінде проңесстің аяқтаулары виртуалды қорытындысы 
болып табылады, яғни есте сақтайтып құралға файлдың 
қорытындысы. Файлдарға шығарылған ақпарат кейіннен қалпына 
келтіруге жэне график түрінде мэліметтердің берілуі үшін кейіннен 
қолдана алады.. Сурет компьютер графикасында қорытындының 
құрылымда қабылданатын объект болып есептеледі.

Өздігінен компьютер графикасы - бұл компыотерлік жүйенің 
қабілеттілігін, графиканың қүрылсын жэне қолдапушысы бар 
диалогтік хабарды бір уақытта қарайтып жүйе.

Сапр әмірдің барлық облыстарындағын қолданылады, 
электроника жэне геоақгіарат жүйесі тағы басқалар - компьютер 
графикасының жүйесінің б ір гүрі, сондай машина жасаулар. Олар 
жерді ң бедеріндегі орналастырылуының есепке алуы бар 
объекттерді енгізеді жэне редакңиялауларын орындауға мүмкіндік 
береді.

Графика түріндегі қалып - бұл графика түрінде суретті 
суреттейтін деректер жазбаларының әдісі. Олар файлдағы ти імді 
жэне қисынды ұйым жэне графика түрінде мәліметтердің сақтауы



у 111111 жасалған. Әрбі р дерлік қолданбалы программа графиктүрінде 
м.ниметгердің кейбір түрлер ін қүрып сақгайды. Қазір көп 
һағдарламалар растрлық, векторлық жэне мәтіндік, оларды қосуға 
мүмкіндік берген аралас қалыптар қолданылады.

Графика түрінде файлдар - бүл көру үшін қолайлы графика 
м.)ііімсітердің кез келген түрлерінде сақгалатын файлдар. Бүл 
файлдардың үйымының әдістері график түріндегі қалыптар деп 
аталады. Файлға жазулардан кейін, жэне де олардың қалыбы 
озгертіле алады. Электрондық кестелер қалып жэне мэтіндік 
графика түрінде мәліметтердің сақтауы үшін қолданыла алады.

График түрінде мәліметтер 2 -ге бөледі: векторлы, растрлы.

Векторлық мэліметтер түзулерд і үсыныс, тік төртбұрыштарды
ж.ше қисықгар жэне нүктелердің сандық түрінде анықгау арқьшы 
жасалынған кез келген объекттер үшін қолданьшады. Бағдарлама 
мүктелері сандық қосу арқылы сызықты шығарады. Векторлық 
мәліметтермен атрибуттар туралы мэлі меттер эрдайым байланған 
және келісімдердің жиыны. Анық емес те, анық та келісімдер бере 
алады, бірақ олар программаға тэ уелді.Вектор терминді компьютер 
графикасында сызықгардың бір бөлігінің белгісі үшін қолданьшады.

1’аеірлық молімепер - жеке пикселдердің түсін анықгайтын 
пиімеи кпрссіілгон мэпдердің жиыны.

ІІііи< < і/і< |) дүрые юрда түр қалыптастыра отырьга орналасқан 
пүктеііер. Гсхпикалық расір қорыгындының жеке құрылымыңда 
түрдің бейнесіндегі жеке пикселдердің тұс беретін санмен 
корсетілген мэндердің массивы больш табылады. Растрлық 
мэліметтердегі санмен көрсет ілген мэннің белгілері үшін, тиісті 
қорытынды құрылымдарындағы пикселдің тиісті түстерінің суреті 
нде пиксел мэні терминд і қолданылады. Віітар термин 
пикселдердің массивтың белгісі, түрден тәуелсіз үшін қолданылады, 
бит терендігі термин биггер немесе байт бейнеленген бұл 
пикселдердің өлшемдерінің жөн-жобасы үшін қолданылады.

Физнкалық жэне логикалық пикселдер
Кескінді нысанды тұрған орьшының жөн-жобасы үшін 

компьютер графикасында математшсалық координаталарда
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қолданылады, онда физйкалық жэне логикалық пикселдердің 
арасындағы айырмашылық бар болады, бірақ бейненің құрылымы - 
бұл нақты физикалық объект.

Физикалық пикселдер - қорытындының құрьшым суреттеген 
нақты нүктелер, ягНи бүл аппаратты жэне программалық эдіспен 
жүмыстануға болатын бейнелеу бетінің ең кіші физикалық 
элементтерІ. Өйткені физикалық пикселдер бейнелеу бетінің 
нақтылы аудандарында орналасады, онда екі көрші пикселдердің 
арасындағы қашықтыққа шектеулер жүргізіледі.

Логикалық пикселдер — математикалық түрғыда орьш алатын 
координаталар, бірақ физикалық кеңістіктерде орналаспайды. 
Перденің логикалық пикселдерінің мэндері нде физикіитық 
пикселдердің нақты өлшемі жэне орналастырьшуы есепке алынуы 
керек

Адам көзі 224 түстер бір уақытта қабылдайды.Сэйкесінше 16 
түстің монохроматты түрі, 256 түс жэне тағы I, 4, 8, 24, 32 битте 
қабылданатын пикселдер терендігі.

Түстердің бейнесі
Файлда пиксел мэвдерімен түстерді ң жиыны 

қорытывдысының физикалық қүрьшымывда суреттей алуға дәл 
келед і. Түстерді ң жиынының қорытывдысының қүрылымы файл 
тап қалған түстердің өрнектеуі түсте жүзеге асыратьш көруді 
бағдарламамен үйғарылады.

Көруді бағдарлама түстердің кез жэне адресаттың түстерінің 
жиыны, саны салыстырады қүрылым суретгеу қабілеттитін 
түстердің санымен сол сәйкестенеді. Бүл проңесс квантталумен деп 
аталады жэне түстердің жоғалтуымен жарысайды. Ол (қосымша 
нобайлар, Муар) квантталудың артефакттерінің пайда болуына 
алып келед і. Квантталудың артефакттері кейде қолданулар табады: 
суреттегі шулардың алып тастауы, мүндай квантталуды проңесс 
үшін қолданьшады ораммен деп аталады.

Адамгершілік көздің рецепторлары 380-770 нм толқьш 
үзындықтарын қабылдайды. Әр түрлі үзывдықтьщ толқывдары 
адамгершілік көзбен эртүрлі қабьшданады. Көз мөлшерімен 
қабылдауды жүйе жақын орналасқан түстермен жақсы қабьшдайды, 
олар егер әсіресе көрнекті объектпен бөлінген. Кілеғейлен 
адамгершілік көз кішкентай объектгердің түсімен қабылдайды.
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•' )дстге біз қорытындының құрылымын бейнелеуге қарағанда тұстер
іі і ллдеқайда қабьшдаймыз.

Лдамның тұстің қабыддаулары үшін маңызды бұл түс алынған 
болып табылады. Ввода/выводаның эртүрлі құрылымдарына бірдей 
суретін мұмкін емес алу. Әр түрлі құрылым көрілген ылғи бір 
суреттер түстің алулары әртүрлі әдіс артынан әртүрлі көрінеді. 
гүстердің //Все жиыны негізгі түстердің араластыруы жолымен 
пайда болады жэне бояулар гаммасын құрастьграды.//

Түс үлгілері - аддитивтік және субтрактивная 
Аддитивтік - жаңасы түстер негізгі түстің қосуында қара павда 

болады. Толықсытылатын түстің қарқыны көбірек болған сайын 
аққа жақын қорытынды түс сол. Егер Аддитивтік түрлі түсті 
орталар (ең төменгі тең нөлғе) қарқынның мэні өзд ігінен жарық 
бсріп тұрғандармен болып табылса егер мән оларды қарқыны 
максимал болса, барлық негізгі түстердің араластыруы таза ақ түсті 
береді, жэне қара. Мысалы, монитордағы түс - аддигивтік.

Субтрактивтік - негізгі түстің барлық түстерін алу үші н ақ 
шсгереді. Түстің азайтқышын қарқын көбірек болған сайын қараға 
жақын қорытынды түс сол. Барлық негізгі түстердің араластыруы 
қарқынның мәні барынша қара жэне қарқынның мәні нөлге тең ақ 
бсреді. Ортасыньщ субтрактивныесін табиғатында шағылатын 
болыіі іабылады. Түрлі түсті үлгінің субтракгивнойы бүл мысал 
қнпіч корілген барлық сурсгтер.

|1<г(1 <пчч п В іііс ) К(>ІІ ү лг ілср
І<( ІІ і I іііі түстерде қызмл, жасьш, көгілдір негізделген 

а^ІДиіингік гүл үлгісі. Іігср барлық үш гүс тең болса, онда бұл 
сүрлықгың реңдері. Оның қарама-қарсьшығы - (Суап Ма§еп<:а 
Үе1Іо\ү) СМҮның үлгісі - түстердің қорытындыньщ ақ 
құрылымында үшін көгілдір, қан қызыл, сары. Негізгі түстің әрбір і 
жарықга толықгырысатын оның (көгілд ір қызьш, қан қызыл-жасыл, 
сары-көк қьшғиды) түсін қылғитын негізделген гүл үлгісінің // бұл 
субтрактивнаялары

Теория жағынан алғанда барлық негізгі түстердің алуында, сома 
қара болып табылады, сондықтан үлгі жеке қара гүл компонентімен 
толықтырған, б ірақ іс жүзінде қара күрделірек алу. (Віаск - соңғы 
эріп) СМҮКтің түс үлгісі - үлгі негізгі бүл болып табьшған қара түс.
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Бұл үлгінің қолдануын нэтиже 4-ші - түрлі түсті мөрмен деп 
аталады.

СМҮК-тың үлгісіндег і мэліметтеріне түрлі түсті іриплетпен, 
үқсас ЕОВлар, немесе 4 - шамалардың Бояулары да көрінеді. Егер 
мәліметгер түрлі түсті триплетпен елестетсе, онда КОВның қарама- 
қарсы үлгісін ің жеке шамалары. 4-ші СМҮКтьщ үлгісінің - түрлі 
түсті шамалары пайыздардағы менменседі.

Н8У (Ние 8аіига1іоп Уаіие - рең, шама, толықтық) үлгі бүл жаңа 
түстердің пішіндеуінде, олардың түстер ін өзгертпеген інде емес, 
олардың қасиетгерін өзгерткенінде. Барлық рең - бүл ақ реңде 
санды анықтайтьш (түстерді қүрушылық) түс толықтығы . Толық 
қаныққан 100% -реңнің ном ақ, жэне мүндай реңце болмайды таза 
болып есептеледі. 50%-ші қызғьшттық - толықтық тасы - бүл 
қызғылт. Жарықтықпен деп аталған шама жарықтың қарқынын 
анықтайды. Биік қарқынмен рең өте жарық болып табылады.

Тіпі, Зһасіе, іопе.Тіпігі ң рендерінің алуы үшін қара лсэне ақ түс, 
аралас негізгі түстермен - түс қаныққан таза, толық ақ 
араластырған. 8һасіе -, қаныққаны түспен, қара араластырған. Топе - 
түс, аралас боз (белый+черный). Толықтық ақ, шама сан болады сан 
қара болады, рең - ақ жэне қара жамалатын түсі. Түс реңінің 
өзгерісін қүрайтын бірнеше гүл үлгілері бар болады.

ҮЦУ - 3-ші сигналдардан түрады. Ол КОВ-ның сызықты 
деректерді озгертуінде неғізделген - сурет, дидардағы түстің 
кодтауы үшін қолданьшады.жарықтық, Щ/ты анықтайды - гүл 
өсірушілік. Жартылай көлеңке жаңа үлгі қара, ақ жэне боз түрады.

Сүрлықгың барлық түстерін гамма. 2-кестеде.Әрбір нүкгесі 3- 
ші тең шамамен қүрайтыңтек қана қарқын айыратын рүқсатсыз 
толықтықгардан түрады.

2-кесте.Сұрлықтың барлық түстерін гамма.

Түс к о в СМҮ НСУ
Қызыл 255,0,0 0,255,250 0,240,120
Сары 255,255,0 0,0,255 40,240,120

Жасыл 0,255,0 255,0,255 30,240,120
Көк 0,0,255 255,255,0 160,240,120
Қара 0,0,0 250,250,0 160,0,0
Ақ 255,255,255 0,0,0 160,0,240

серый 127,127,127 127,127,127 160,0,120
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Салу және мөлдірлік
Суретгермен жиі жұмыс істегенде толық немесе жартылай 

молдірлі к қажетгі. Егер сурет молдір емес болса, онда жанында бір 
сурет басқаға салған жэне б.ұл элементте томенгі сурет коруге 
болған шарттар бар болмайды. Барлық сурет мөлдірліктің 
гапсырмасының тетігі деңғейде суреттер таңьша алу үшін сол үшін 
жасалған, бөлі к сурет немесе жеке пиксел. Мөлдірліктермен 
басқарады пиксел мәлі меттері нің эрбір элемент болатын қосымша 
мәліметке комегімен. Өзі жасауды эдіс тұрып қал - бүл оверлейлі 
битгің эрбір пиксел мэніне қосымша. Мұндай көруді бағдарламаға 
пиксел осы суретгерінде биттің қоюы бұл бит үшін орнатьшатьш 
пиксел мэндері саралап аяққа басуға мүмкіндік береді.

16 бит=5 бит+5 бит+5 бш+1 овер. бит. К.ОВ-те егер 1 болса, 
егер ол 0 орнатылса, онда толық мөлдір емес, онда пиксел толық 
молдір.

Көруді бағдарлама аяққа басатын осы пиксел команданы 
сияқты түсіндіріп беру үшін оверлейлі бит сайып келғенде 
ауыстырып қоса алады, 2 суретгің салу мүмкіңдіғі көрініп қалады, 
қабьшдау туралы ауыстырып қосу. түс тап қалған пиксел мэнінің 
биті, сонымен бірге суреттің кез келген облысының суретін бөліп 
тастасьш қосымша түске боялмаған.

Көру бағдарлама тап қалған түске немесе тап қалған түстің 
пиксел мэніне оверлейлі битті саралап ауыстырып қосуға боялмаған 
суреттердің кез келген облыстарының бейнесі бөліп тастай аяады.

Суреттің кез келғен облысьгаың ауытқуының проңессі жэне бір 
суретгің салуын қабьшдау басқаға түрлі түсті реепроекңией деп 
аталады.

Мөлдірлік суреттің салуының басқа вариантгары өзғеріс 
есебінен картинг үстіне қойылатын төменгі бар болады. Осы 
жағдайда эрбір пиксел мэнінде болады, бір емес оверлейлі бит емес, 
эдетте 8 бнті бар.

прозр 32 бита=8 бит+8 бит+8 бит+8 бит.

0= 100%ке мөлдір= мөлдірліктердің 256 деңгейлері, олар бар 
каналмен деп аталады.
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0- пиксел толық мөлдір
256 - толық мөлдір емес.
257 Мөлдірлік анықтайтын мәліметтер пиксел мәліметтерінің 

бөлігінің тұрлерінде әдетте сақталынады, бірақ қалыптың жазықтық 
ұйымының жанында ннксел мәліметтері не эдіспен сол сақталған 
параллел жазықтығына түрінде сақтай алады.

Бүдан басқа, молдірлі к. туралы мэлімет өңге осы сурет т әуелд і 
болмайтын мэліметтің жеке блогінің түрінде сақтауға болады. Бүл 
эд іс осы суреттерден тәуелсіз мөлдірлікпен манипуляңня жасауға 
мүмкіндік береді.

Графикалық мәліметті өңдеу негізі Векіорлы редактор 
Аііоһе Шивігаіог

Компьютерлік ғрафика - суретгеудің барлық түрі мен формасын 
бейнелевді, адамның экран мониторы арқылы бейнені көруіне 
мүмкіңдік береді жэне қағаз, кинопленка, мата тағы басқа арқыльі 
көшірмесін береді. Компьютерлік графикасыз компьютердеде, жай 
нэрсені де бейнелеу мүмкін емес.

Расторлық жэне векторлық графика
РһоІоЗһор графикалық редакторы негізінен расторлық 

графшсамен жүмыс істейді, сонымен қатар выкторлық 
контурлармен де жүмыс істей алады.

Расторлық графика дегеніміз- кішкене балдар ойнайтын 
мазайка секілді, пексельдерден түратын, пиксель- бір көлемді 
түрлітүсті шаршылардан тұрады.

Векторлық графика — расторлы графикадағы проблемалар жоқ, 
векторлық суреттер -  геометриялық немесе сызықгық фигуралардан 
қүрьшады. Бейненің көлемін өзгерту үшін бір-екі коэффицентін 
өзгертіп және қисықтарды санап шығу керек, ал суретгің сапасы 
мүлдем өзгермейді. Сол себеггген Рһоіо8һор векторлық графиктерді 
де қолданады.

Визуальді белгі адамзат өмірінде кең түрде қолданып отыр 
Мысалы медицинаны алайық (компьютерлік томография). Ғылыми 
зертгеу (заттың визуальді құрылысы, векторлық нүктесі жэне басқа 
белгілері) матаның жэне киімнің моделі, конструкторлық жэне 
тэжірибелік зерттеулер.



Компьютерлік графиканың ерекшелігі мен тшмділігіне
байланысты ол расторлық, векторлық жэне фракгальды болып 
бөлінеді.

Үшелшемді графика (ЗВ) виртуальді кеңістіктегі обьектілердің 
моделі мен құрлысын зертгейді. Онда әдеттегідей векторлық жэне 
расторлық бейнелердің пайда болуы қарастырылады. Бояу
ерекшеліктеріне қарай ол қара -  ақ немесе тұрлі түсті графика деп 
аталады. Бояулар мамандыққа байланысты мынандай бөлектерге 
бөлінеді: инженерлік графика, ғьшыми графика, ШеЪ — графика, 
компьютерлік полиграфия жэне басқа.

АсіоЬе Шшігаіог векторлық графика программасы. Программа 
кэсіпшілік жүмысқа арналған, эртүрлі этикеткалар (товарға
жапсырылатын қағаз), ғылыми иллюстраңияларда (мэтіннің 
мазмүнын С}'ретпен сипатгау), техникалық диаграмма сызуда, 
буклет пен брошюраларды безедіруге жзне баспа жүйелерінде көп 
пайдаланылады. АсІоЬе ІНшігаЪэг —дың 11- версиясы күшті 
аспаптарға ие бслғандықтан Веб парақтарын дайывдауға 
қолданылады. АсІоЬе Шшігаіогіі Огарһісз 8иііе 11 интегралдық 
пакетінің негізгі программасы. АсІоЬе Шіийгаіогі 1 программасы 
жаңа үйренушіге жеңіл, түсінікті. Ол қолданушыға көп пакетгі 
аспаптар жиынын үсынады, ал бір пакетге бірнеше аспап 
орналасады. Программа: векторлық жэне растрлық графиктерді 
редакторлайды, мэтівдермен жұмыс жасайды, эртүрлі эффектілерді 
қүрады, үш осьтік обьектілерді редакторлап визуализаңнялайды, 
веб- парақгарын жасайды, электрондық хабарламаларды безендіреді 
жэне тағы басқаларды жасайды.

АйоЬе Шшігаіог бағдаламасында мәтінді редакторлау. 
Қүжаггы маікеттеу

ТЕХТ аспабы. График панелінен Техі (Мэтік) аспабын: 
фигуралық мэтін, қарапайым мәтін режимінде алуға болады. Техі 
(Мэтін) аспабының қасиеттер панелінен қаріптің түсін, размерін 
аласыз.

Мэтінді с;уретгіі: эффектіге ауыстырып жүмыс жасауда мэтіңді 
қисық сызыққа айналдыру қажет. Мэтіңді ерекшелеп қасиеттер 
панеліндегі Сопуегі 1о Сигуез (Қисық сызыққа айналдыру) 
батырмасьш шертіңіз немесе СМ+О клавиштарын басыңыз.
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Егер әр әріптің фразаларын жеке-жеке редакторлағыңыз келсе 
Аггап§е- Вгеак Арагі: (Монтаж- Ажырату) командасын орындаңыз 
немесе Сігі+К клавиштарын басыңыз.

АсіоЬе Шшігаіог программасы көп парақты қркатпен жұмыс 
жасайды. Парақ саны вджатгық терезенің сол жақ бұрьшіьшда 
навигатор бөлімінде бейнеленеді. Навигатор көмегімен жұмыс 
парағында обьектілерді ауыстыра аласыз. Бір парақган екінші 
параққа ауысу үшін нұсқауыш арқылы навигатор бөліміндегі қажет 
парақ нөмірін шертесіз. Сонымен қатар клавиатурадан Раее Ир 
жэне Ра§е і )о\үп клавиштарын шерту, Ьауоиі -О о То Ра§е (Макет -  
Параққа ауысу) командаларын орындау, навигатордың оң жэне сол 
жақ батырмаларьш шерту қажет. Диод белгісіндегі екі багырма коп 
парақты қркатгың бірінші немесе соңғы парағына көшуге , ал “ + ” 
белгісіңдегі батырма қүжатта жаңа парақ ашу үшін пайдаланьшады. 
Әр парақты ашу кезінде автоматты түрде жаңа жарлық пайда 
болады. Құжаттың қажет емес парағьшда маустың оң жақ 
батырмасын шертіп контексті меню арқылы таңдалган парақты жоя 
аласыз жэне жаңа парақ аша, парақгардың нақгы размерін бере 
аласыз.

Жаңа қүжаттың параметрін беру: үнсіздік бойынша АсІоЬе 
Шизігаіог-ді жүюелгеиде А4 форматы таңдалады, Тооіз (Сервис)- 
Орйопз (Опции) командасын орындаймыз. Ашылған сүқбат 
терезеден Оосигаепі бөлігін тағдаймыз. Бөлік Оепегаі, Ра§е, 
Ошйеііпез, Огісі, Киіегз, Зіиіез, Зауе, РиЫізһ То Тһе \¥еЬ 
тармақгарынан түрады.

СенегаІ тармағы: салынатын суретгердің түстік бейнеленуін, 
олардың жіңішкелігімен жалпақгыгын береді.

Ра§е (Парақтар) тарімағы:
®8іхе (Размер)-қүжаттьщ қажетіі параметрін береміз.
«Ьауоиі (Макет)- Макет алты шаблоннан түрады:
1. Ғи11Ра§е
2. Воок
3. Воокіеі
4. Тете Саггі
5. 8ісіе Ғоісі Сагсі
6. Тор —Ғо Ісі Сагсі
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-I ііҺсі ішрақтүрлерінбереді.
• Нін к)-,гоиікІ фон түстерін береді.
<.іі<1 шріиагы: олшеу бірлігін өзгерту, ол сьтзғыш шкаласына 

інчір I- К 5 Д І .
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Дәріс 2
Тақырыбы: «ТҮСТІКЕҢІСТІК»

Жоспар
1.Кескіңдемелік формат. Кескіңцемелік файлдар. Кескіндемелік 

деректер.
2.Физикалық жэне логикалық пиксельдер. Түстердің қатынасы.
3. АхІоЬе РһоІо8һор бағдарламасыньщ жүмыстық терезесі.
4. АсіоЬе Ііһшігаіог бағдаламасында обьектілердің ағыны жэне 

эффекталар, мөлдірлік.

1. Кескіндеме.
Кескіндеме - суретті бейнелерді таңбалау немесе сурет салу, 

дэстүрлі эдістер арқылы берілген немесе нақты көрсетілген 
нүсқауларды визуалды елестету натижесі.

Компьютерлік кескіндеме қүрылғыда шығатын суреттерге 
арналған түрлі деректермен қоса алғандағы кескіндеме. 
Компьютерлік кескіндемеде арасында оның кескіндемелік жүмысты 
аяқтаудың толы бір тәсілі виртуалды қорытынды, яғни қүрылғыда 
сақталған файлдардың нәтижесі. Файлға енгізілген кейбір деректер 
кескіндемелік көріністің дереіаері үшін қолданылады жэне қайта 
қалпьша келтіріледі.

Берілген нысандарды визуалды көрсету, кейбір механикалық, 
электрондьщ, фотографтық үрдістердің көмегімен белгіленген 
адамға жүктеледі. Компьютерлік кескіндемеде нәтижелі қүрьшғыда 
қабылданғаи нысан сурет болып есептеледі.

Интербелсенді компьютерлік кескіндеме қолданушымен 
диологті бір уақытта жүргізу жэне кескіндемені жасау 
компьютерлік жүйесіиің қабілеті.

САПР- өмірдің барлық саласында қолданылады, мэселен 
көліккүрастыру, электроника жэне тағы басқа. Геоақпараттық жүйе 
(ГИС) — компьютерлік кескіндеме жүйесінщ түрлілігі. Оларды 
енгізу жэне жер бетінде орналасқан нысандарды редакңиялау болып 
табылады.

Кескіндемелік формат - кескіндемелік суреітерді бейнелейтін 
деректердің тәсілі. Олар файлдағы кескіндемелік деректерді сақтау 
мен логикалық және тиімді үйьмдар үшін жасақталған. Әр қолөнер 
бағдарламасы кескіндемелік деректердің кейбір түрлерін сақтайды
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і *іі* іиігші ..... .. Қазіргі тавда көптеген бағдарламалар бір-
• >11>1111м м.пііідік, кескіндемелік деректерін қосып алатын күлкілі 
і|кі|>м.11 і . і ( і і х і і .і і і к сл е д і.

!• > > і ииі. м<чіік фаіілдар -  кейінғі визуализацияларға. арнашған 
|.і ,|. и 1111111 і с гкіпдсмелік деректерді сақтауға арналған файлдар. 
. ін п і 11 |>>іі.і11. юсіліне қарай бүлар кескіндемелік форматгағы 
ф иім |і цгц лгалады. Файлға жазғаннан кейін сурет сурет болып 
і ііі і.ііі/іі.і, олар дерекіерғе айналып, тіпті форматтарын да өзгертуге 
іинілдм. Мәтіндік және электрондық кесте форматындағылар
і . і кіпдомелік деректерді сақгау үшін қолданьшады, бірақ 
кггкіцдсмелік болып табылмайды.

Ксскіндемелік деректер 2 санатқа бөлінеді:
1. Вскгор
2. 1'астрлы
Вскторлық деректер түзу, қисық, тікбүрышты және тағы да 

іпісқа нысандарды кө]эсету үшін қолданьшады, негізгі үстанымдар 
гуріиде анықталу көмегінің негізінде жасақгалады. Негізгі 
ііуістелерді біріктіру сызықтарын бағдарламалар атқарады. 
Веісгорлы деректер келісім жинағы мен атрибутгар турапы 
ақпаратгармен үнемі тығыз байланыста. Келісімдер мүмкін анық, 
мүмкін айқын бслмауы ғажап емес., алайда олардың 
(іагдарламалары бір-біріне тэуелді болып келеді.

Компьютерлік кескіндемеге вектор термині түзу бояігін 
аііықтау үшін және нүктелердің соңғы жиынтығымен белгіленеді.

Растрлы деректер — бөлек пикселдер түстерін анықтаушы 
сандық мәндердің жиынтығы.

Пикселдер- бейнені қалыптастырушы жэне дүрыс торда 
орналасқан түсті нутсгелер. Техникалық ]эастр бөлек шығару 
құрьшғысында сурепгі бейнелеғенде басқа пикселдердің түстерді 
корсетудің саңцық мэвдерінің массиві болып табылады.

Растрлы деректерде сандық мэнді анықгау үшін қүрылғыдағы 
пикселдік мағынаның термині суретгеғі түсті пикселдің сэйкестілігі 
қолданылады. В іітар термині түрлеріне қарамастан, бит немесе 
байтгарды көрсететін пикселдердің олшемдерін көрсетуде 
қолданьшатын пиксель массивін анықтау үшін қолданьшады.
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2.Физикалық және логикалық пикселдер.
Кескіндемелхк нысандардьщ орнын анықтау үшін компьютерлік 

кескіндемеде ягни физикалық нысан-қүрьшгьшың бейнесі, 
физикалық жэне логикалық пикселдердің арасындагы 
айырмашылығы бар математикалық координатгар қолданьшады.

Физикалық пикселдер- шыгатын құрьшғыда көрсетілген нақгы 
нүктелер, яғни бұлар аппаратты жзне бағдарламалық тэсілдермен 
өңделетін бейнеленген көріністің сыртқы бетінің физикалық 
элементгері. Физикалық пикселдер бейненің сыртқы бетінің 
ауданында өзіндік анықталған орны бар, көрші түрған пикселдердің 
арасында өзара айырмашылық болады.

Логикалық пикселдер — орналасқан жері белгілі, алайда 
физикалық кеңістікті алмайтын математикалық координаттарды 

'атаймыз. Сондықтан да, экрандағы физикалық пикселдегі 
логикалық пикселдер белгілері физикалық пикселдердің орналасуы 
мен нақты өлшемдеріне сэйкес келуі керек.

Адамзатгың көзі бірден 224 түсті аңғара алады. Осындай 
бірнеше түсті бірден салыстыратын қүрылғы Ішесоіог.

Алынган пикселді терендік 1,4,8,24,32 бит 16 түсті, 256 түсті, 
т.с.с. монохроматикалық режиммен сэйкес келеді.

Түстерді салыстыру.
Файлдағы пикселдік мэннің берілген түстердің жиынтығьі 

шығарьшымньщ физикалық орналасуында көрсетілген түстермен 
үнемі сәйкес келе бермейді. Түстер жиьштығыньщ тапсырмалары 
визуализация бағдарламасы арқьшы жүзеге асып отырады. 2 
нүсқада жүзеге асады:

1. Шығыс қүрылғысын бейнелеу тәсілі бар түстердің саны 
файлда неғүрлым аз болады.

2. Шығыс деректеріндегі жазулардан гөрі шығыс 
қүрылғысыңдағы әдістердің түсі аз бейнеленеді.

Визуализация бағдарламасы құрылғыда бейнеленген 
сәйкестілігімен түстердің саньша сэйкес түстің шыққан көзі мен 
адресатымен салыстырады. Бүл үрдіс квантгау деп аталады жэне 
түстерді жойып алумен бірге жүреді. Бұл квантты артефактілердің 
тууына экеліп соқгырады (қосымша контурла, муар). Квантті 
артефактілер қолдануды кейде бьшай табады: бейнелерде
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............ кч- і іру үшіи қодапады, бұпдай кванттау үрдісін шығару
І І Ч І  I I I  І І І І І М. І

11.і н111 ри гурст бсйпсленген сол файлда көрініс табады.

Vі і о і м ' 1'ІіоІо.ЧІіор Гіагдарламасының жүмыстық терезесі
\ і і п і і с  мімііііііиясы өзінің ең мықгы және атақты графикалық

......  11■ |и11 Оірікгіріп, жаца Сгеаііуе Зиһе, қысқаша айтқанда С 8

.імі.і іпіп.іқ ірафикалық пакетін үсынды. Оиың құрамына 
І'ІіиІи',Ііор мсп біргеІта§еКеас1у, Шизігаіог, ІпВеяі§п, СоЬіуе жэне 

юһаі проі раммалары кірді.
1'ІюІохһор С8 өзінің жаңартылган өзгерістерімен графикалық 

іч і кііідер меи суреттерді жеңіл, ұтымды өзгертуге жэне өңдеуге 
іуммпдііс бсреді. Бұл нагыз ақпаратты цифрлік өңдеу жүргізетін

і. н иііі қосымша иакет. Рһоіозһор С8-тың сипаттамаларының 
1 і" міи иікгсрі арқасында жұмысты кез келген адам, ягни қараиайым 
і пііцішуіііыдаіі кэсіикер біліктілер тез эрі оңай орындай алады.

ДіІоЬе 1‘һоіокһор программасы графикалық объектілерді өңдеу, 
оіісріу, сақтауда қолданылатын пакеттердің бірі. Асіоһе Рһоіозһор 
Сшгдирлима бейнесі 1- суретте корсетілген.

АіІоЬс Рһоіозһор -  палитрамен жұмыс істеу , калибровка жасау, 
пишерлеу, импорттау жэне экспорттау, облыстарды, контурларды 
болу, силу/ озгерту, түстерді, қабаттарды, каналдар жэне 
мт мішірді.1, іацдау жэне тағы басқа мүмкіндіктерді ұсынады. 
міоін 1’һоіояһор мрограммасының басты беті томенде келтірілген. 
\'ІоІн' 1'ІюІоиһор сурсттерді, мэтіндерді өзгертуге, түрлендіруге,

< ік іиугіі ирііилгиіі ец таиымалы графикалық бағдарлама болып 
і Ш і і . і ш і д ы  АсІоЬе Рһоіозһор графикалық бағдарламасы түстер 
ииіііі і рисымси жүмыс істеуге, суреттерді еңгізуге жэне шыгаруға, 
коіііурліірым ереісшелеуге, түс тандауга, сурет фильтрін тандауға, 
ошигмі мсм ксцейгілімін өзгертуге, суреттерді түстендіруге жэне 
ініі і• 111 іпыі пругіі мүмкіпдік береді.

ЛіІоІи 1’һоіолһор шігерфвйсі багдарламамеп өзара эрекеттесу 
•іріүрщ дгщгидгіі қолдшіушыларга арналып ойластырылган. 
Ьшдііріііімимсіі жүмі.н ігісу: комиидалирды гышқапды басу арқылы 
жүтего исыру жоііе исрнстақтада белгілі бір перне 
ісомбиііицііялирыіі басу ирқылы опсрацияларды жүзеге асыру. 
Оііерпциялирды жүзегс асырудың екі түрі де бір бірінен 
оцийлыгымен жэпе фуикцияны орындау жылдамдығымен
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ерекшеленеді. Әдеттегідей: бағдарламамен енді жұмыс ісеуді 
бастаған адам меню арқылы жұмыс істегенді таңдайды, ал маман 
пернетақта арқылы.

Сурет- 1. АсіоЬе Рһоіозһор бағдарлама бейнесі.

Программа терезесінің атауы. Бұл енді кэдімгі \УіпсІо\У8-тың 
стантартты қатары, ягни ағымдагы программаның атауы жазылған.

Ү Меню жолы Терезе атауының төменгі жағында меню 
жолдары орналасқан. Ол құрамына редактордың негізгі мешо 
атауларын қамтиды. Қандай да бір меию командасын тацдау үшін, 
оның үстінен тышқанмен шергсе болғаны.

Егер соңында көп нүктесі бар команданы орындасақ, экранда 
диалогты терезе немесе диалог ашылады. Ол жерде сіз кейбір 
атрибуттарды көрсетіп кетуіңізге тура келеді. Мысалы, Файл 
менюінің Открыть командасын таңдаған кезде құжаттары бар 
диалогты терезе ашылып, керекті құжатты таңдап, бағдарламага 
жүктеуге болады.

Әртүрлі меню көмегімен бірнеше мәселелерді шешуге болады: 
Файл (Ғііе) -  файлдармен жұмыс: құжаттарды құру, ашу жэне 
сақтау; баспаға жіберу жэне оны ұйымдастыру; құжаттарды
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иміи»|П'іііу жшіс :)ісспортгау; құжат жайлы ақпаратты теру; 
11> іі.ш ................ . бейнелерді автоматты өвдеу;

I Іраніса (Іісііі) — редакторлау: тандап алынған облыстарды
и.ниіру, оіиіру жэне орнагу; іс-қимылдарды кері қайтару; бөлінген 
пініі.іг гарды трансформациялау;

I І юбражение (Іта§е) — бейнелермен жұмыс істеу: дубляж 
і .и іу. холст өлшемдерін жэне бейнені өзгерту; оны айналдыру, ақ- 
і іі|ііі густі жэне түрлі-түсті коррекдия, түстік моделді өзгерту, түстік
и.іцианды қүру және т.б.;

Слой (Ьауег) -  қабаттармен жүмыс: қүру, өшіру, дубляяс, 
қабаттар эффекгісі, қабаттарды топтау, байланысқан қабатгарда 
обьектілерді реттеу, қабатгар маскалары жэне т.б.;

Выбор (8е1ес() — ерекшеленген аумақпен жүмыс: бейнені 
голығымен ерекшелеу, ерекшелеуді алып тастау жэне қайтару, 
ерекшеленген аумақгы инвенторлау жэне трансформаторлау, қысу, 
жиіліктік мүмкіндігі, берілген түстің облыстарын ерекшелеп алу, 
ерекшелеуді жүктеу жэне сақтау;

Фильтр (Ғікег) -Рһоіозһор фильтрлары;
Вид (Уіе\ү) -  редактордың сыртқы келбетімен жүмыс: қүжатты 

көрсету режимдері және масштаб; бағытгауыщтарды, торларды, 
координатгы сызықтарды көрсеіу; бағытгауыштарды қүру, торға 
және бағыттауышқа байланыстыру;

Окно (¥/іпс1о\ү) -  әр түрлі қүжатгармен бір уақыттағы жүмыс 
немесе эр терезеде бір қүжатпен жүмыс істеу; экранға қүралдар 
панелі мен өзгермелі палитраларды шақыру;

Помощь (Неір) -  қолданушыға арналған көмекші қүжатгарын 
ашу.

Қүралдар панелі. Қүралдар панелінің көмегімен біз сурет 
саламыз, бояймыз, бейненің керектІ облыстарын бөліп аламыз, 
оларды жылжытып өзгертеміз, мэтін енгіземіз және т.б. амалдарды 
орындаймыз. Жоғарғы жақга редакгор терезесінің қалпьш 
өзгертетін батырма орналасқан.

1.Ағымдағы форма облыстарын ерекшелеп алуда қолданьшатын 
қүралдар:

Тікбүрышты облыс (Кес(ші§и1аг Мащиее), 8ҺШ+М; Эллипс 
типті облыс (Еіііріісаі Мащиее), 8ҺІЙ+М; Жалғыз жол (8ігщ1е Ко\у 
Магяиее), 8ҺШ+М; Жалғыз баған (8іп§1е Соіитп Магциее), 8ҺІЙ+М.



2. Облыстарды ерекшелеп алуда қолданылатын құралдар
Лассо (Ьаззо), 5һій+Ь;

Көпбұрышты лассо (Ро1у§опаі Ьаззо), 8һій+Ь; Магнитті лассо 
(Ма§пе1іс Ьаззо), 8һій+Ь.

258 Шетгер бойынша қиып алу құралдары Кадрлау (Сгор), 
8ҺІЙ+С.

259 Ретуш операцнясына қажетті құралдар:

Қайта келтіру кисть (Неа1іп§ Вгизһ), 8ҺІЙ+1; Заплатка (Раісһ), 
8һій+І.

3.Бейне бөліктерін көшіру құралдары

Клондаушы штамп (Сіопе 8іатр), 8ҺІЙ+8; Өрнек штампы 
(Райепі Зіатр), 8ҺІЙ+8.

4.Өшіруге арналған құралдар:

Өшіргіш (Егазег), 8ҺІЙ+Е;
Фонды өшіргіш (Васк^гоипсі Егазег), 8ҺІЙ+Е; Сиқырлы өшіргіш 

(Ма§іс Егазег), 8ҺІЙ+Е.

5.Дэлдікті басқару құралдары

Жуу (Віиг), 8ҺІЙ+К;
Дәлдік (8һагреп), 8ҺІЙ+К.; Саусақ (8шисі§е), 8ҺІЙ+К..

б .Векторльщ контурларды салу жэне өңдеу үшін құралдар

Перо (Реп), 8ҺІЙ+Р;
Бос форма(ҒгееГогт Реп), 8ҺІЙ+Р;
Тіректі нүктені қою (Асісі Апсһог Роіпі:), 8ҺІЙ++; Тіректі нүктені 

жою Шеіеіе Апсһог Роіпі), 8ҺІЙ+-;
Нүктені түрлендіру (Сопуегі Роіпі:).
7.Векторлық контурларды бөліп алу құралдары



І'ошу|>Ды боліи алу (Раіһ 8е1ес1іоп), ЗһіЙ+А; Тік бөліп алу 
11 »л.ч і М.-Ісеііоп), 8ҺІГІ+А;

Н ІСиммі-іпарий қүруға арналған құралдар
і ..ммгіігіірий (N0 (68), 8ҺІЙ+М; Аудноаннотация (Аисііо 

імін іііііі.>и), МііІІ і N.

ч К,ол (Ііапсі) терезесінде бейнелердің орнын ауыстыру үшін 
күрплдар, Хһій+Н.

I О.Акіивті түстерді басқару үшін қолданылатын қүралдар

I I .Жылдам маскілеу режимінде редакторлайтын батырманы 
кпгу (ссііі іп чиіск Мазк Мосіе), 8ҺІЙ+0

12.Өңдеудің стандартғы режимін қосып қою қүралы. (ЕсШ іп 
міагсіаіі Моёе), 8ҺІЙ+0.

13.Бөлінген облыстардың орнын ауыстыру (Моуе) үшін 
қолданылатын қүралдар, ЗЫЙ+У.

И.Бір түсті облыстарды бөліп алуда қолданылатын қүрал 
(Ма^іс \Уапсі), 8һій+\¥.

15.Бейнені фрагментке кесуде қолданылатьш қүралдар
Фрагмент (81ісе), 8ҺІЙ+К;
<1>рагментгі бөліп алу (81ісе 8е1ес1), 8ҺІЙ+К.

1 б.Сурет салуда қолданылатын қүралдар
Кисть (Вгизһ), 8ҺІЙ+В; Карандаш (Репсіі), 8ҺІЙ+В.

17.Бейнелердің алдында боліан жағдайына келтіретін қүраддар 
Қалнына келтіретін кисть (Нізіогу Вгизһ), 8ҺІЙ+Ү;

18.Болініп алынған облыстарды бояу қүралдары
Градиент (Огасііепі), 8ҺІЙ+С;
Ііояуы бар шелек (Раіпі Вискеі), 8ҺІЙ+С.

I 9. Жарықгылықты басқару қүралдары



Жарықтағыш (Во<і§е), Зһій+О; Қараңғылатқыш (Вигп), Зһій+О; 
Губка (8роп§е), Бһій+О.

20.Мэтін енгізу үшін қолданылатын қүралдар

Горизонтальды мэтін (Ногігопіаі іуре), 8ҺІЙ+Т; Вертикалды 
мэтін (Уейісаі Туре), 8ҺІЙ+Т;

Горизонталды мэтін маскасы ( НогітопЫ Туре Макк), 8ҺІЙ+Т; 
Вертнкалды мэтін маскасы (Уегіісаі Туре Мазк), 8ҺІЙ+Т.

21 .Векторлық фигураларды салуда қолданылатын қүралдар 
Тікбүрыш

(Кесіап^іе), 8ҺІЙ+С;
Дөңгелектенген тікбүрыш (Коипсіесі Кесіап§1е), 8ҺІЙ+ІІ; Эллипс 

(еііірзе), 8ҺІЙ+И;
Көнбүрыш (Роіу§оп), 8ҺІЙ+ІІ; Түзу (Ьіпе), 8ҺІЙ+ІІ;
Қолданушы формасы (Сизіот 8һаре), 8ҺІЙ+ІІ.

22.Қашықтық нен бүрыштарды өлшеуде, түстерді өлшеу жэне 
кошірмесін алатын қүралдар

Пипетка (Еуесігоррег), 8ҺІЙ+І;
Түстік нробалар (Соіог 8атр1ег), 8ҺІЙ+І; Өлшеуіш (Меазиге), 

8ҺІЙ+І.

23.Бейнені эртүрлі маснггабта қарап шьиу қүралы Лупа (2оот), 
8ҺІЙ+2.

24.панельі Ағымдағы қүрадцы баптауға арналған панель

25.Бейнелермен жасалатьш операциялардың барлығы 
палитралар көмегімен іске асады. Олардық барлық саны 25. Бірге 
қолданылатын палитралар «бір шатырдың астында» орналасады.

Асіоһе Рһоіояһор бағдарламасыньщ түс үлгілері
АёоЬе Рһоіовһор бағдарламасьгадағы кез-келген сурет растрлық 

больш табьшады. Ол сканер арқьмы еңгізілсін, басқа бір 
бағдарламадан еңгізілсін немесе фотошоп бағдарламасы арқылы 
жасалсын ол — растрлық болып табьшады. Растрлық суре'ггер- 
кішюене тік төртбүрышты түстер қосьщдысынан түрады. Әрбір

36



н-і і' ііиксоліі дси аталады. Ол белгілі бір түсті немесе реңді 
і > >| к ічгді ІІиксельді суретті үлкейту арқылы пиксельдерді бөлек- 
іниц-ц о ігсргуі е болады.

АііоЬг 1'іюіокһор бағдарламасының түстер палитрасы (Соіог 
і• 111 і■ I) ііидыціы қатардың жэне артқы қатардың түсін таңдауға 
іумһііідіі» бсреді. Соіог Ріскеі: (Түс палитрасы) 2-суретте

і <•!іі і і іигсп гсрезе аркылы ашылады..
і і ніымсп қатар түсті сандар координатасын жазу арқылы 

і ііплпугіі болады. АсІоЬе Рһоіозһор бағдарламасында дайын түстерді 
і1 і аңдауга болады. Ол СМҮК-моделінің түстері. Бағдарламадағы 
іүсгор палитрасы неғізгі болып алынған. Басқа палитраны 
иолдшігагшан кейін негізгі палитраға ауысу үшін менюде «файл» > 
" (>риаластыру» > «Негізғі палитра».

Соіог ( Түс) палитрасы түстерді араластыруға жэне таңдауға 
мүмкіпдік береді. Бүл түстер суретті өзғерту кезіндегі қүралдарға 
мпідапылады, мысалы, Ғііі (қүю) немесе Сапуак 8іге (Холст 
ра імсры). Палитра моделінен түс моделін таңдаңыз, осы кезде сурет 
і үс гсрін араластыруға болады.

1® *

Сурет -2. Соіог Рісісеі (Түс палитрасы)

Түсті таңдау үшін ,палитрасынын астында орналасқан түстер 
жобасын басыңыз. Түстер таңдайтын Соіог Ріскеі (Түс палитрасы) 
манслііі ашу үшін, негізгі төртбүрышты шертіңіз, егер ол қазір 
і ш і ( ) і . і қ  болса, оны екі рет шертіңіз. Түстер палитрасының астындағы
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сол бөлігінде екі кішкентай тіктөртбұрыш бар: ақ жэне кара. 
Оларды шерту аркылы түстерді белгілеуге болады: негізгі-қара, 
артқы түс-ақ. Ақ жэне кара түстерімен эртүрлі суреттер бейнелеп 
салуға болады.

Соіог Ріскеі (Түстер палитрасы) мынадан түрады:
Түс таңдау бөлігі (үлкен төртбұрыш)

Түс реңдерін таңдау бөлігі
Түс салыстыру бөлігі (кішкентай тіктөртбұрыш, ол көлденең екі 

бөлікке бөлінген: үстіңгісі -  нақты түс, астыңғысы -  гаңдалған түс)

Цнфрлы түстер бөлігі: Н8В, К.ОВ, ЬаЬ, СМҮК моделдері.
Түстерді салыстыру бөлігінде екі ескерту шығуы мүмкін.

Л¥агпіп§: оиі оГ §итиі Гог ргіпііпд - Стандартты түстер 
аймағынан шығып кету

\Үашіп§: поі а \УеЬ яаГе соіог -Қауіпсіз түстер аймағынан шығу
(интернет үшін)
Бірінші ескерту (үшбұрыш ортасыпда леп белгісі бар) -сіз 

таңдаган түсті басып шыгаруға мүмкін емес екендігін көрсетеді. 
Себебі СМҮК стандартгы түстер аймағында сіз таңдаған түстің жоқ 
екендігін керсетеді. Осы кезде сіз таңдаған түске ұқсас, стандартқа 
сэйкес тұс үлгісі көрсетіледі.

Екінші ескерту (кубнк)- бұл ескерту сіз таңдаған түстің 
\УіпсІо\Ү8 жэне МАС ақпараттық жүйесінде жұмыс істейтін 
бағдарламаларда э ртүрлі көрсететінін айтады. Себебі олар эр түрлі 
палитралар жүйесінде жұмыс істейтіпін керсетеді. Осы екі 
ақпраттық жүйеде бірдей көрсететін түс үлгісі жанында көрсетіледі. 
Сол тұсті таңдау үшін тіктөртбұрышты басыңыз. Соіог Ріскеі 
(Түстер палитрасы) арқылы:

Түстер реңінің аймағын белгілеуге болады.ол үшін әзгерту 
тетігін қою (Н, 8, В, К, О, В, I, а немесе Ь) жэне тышқанды қозғалту 
арқылы.

Үлкен тертбұрыштың белгілі біл аймағын шерту арқылы, 
белгіленген түстер ішінен түс таңдауға болады



11811, КСіВ, ЬаЬ немесе СМҮК Түстер моделінен түстің 
ці«|)рлық белгісін белгілеу арқылы түс таңцауға болады.

Стандартгы каталоггардағы кереісгі түстерді қолдану үшін 
Сіікіот (түстер каталогы) м эзірін басу керек. Бұл жерде АсІоЬе 
Рһоіовһор бағдарламасының стандартты 17 түстер каталогы 
корсетілген. Осы каталогтардың ішінде ең көп тараған РАШОМЕ.

А<1оЬе ІНшігаіог бағдаламасывда обьектілердің ағыны 
жәнс эффекталар, мөлдірлік.

Лгіізііс Месііа (Сурет салу) -  суреттерді нақгьі жэне эффективті 
гүрдс салу. Сурет салуда каллнграфикалық перо мен кисттар және 
суреттер жинағы қолданылады. Агіізііс Меёіа (Сурет салу) аспабы 
(>сс режинен тұрады: Ргезеі: (Дайьш штрихтар), Вгизһ (Кисть), 
Хргауег (Бүріккіш), Саііщгарһіс (Каллиграфикалық перо), Ргеззиге 
(ІІІтрихты қысу).

Ргезеі (Дайын штрихтар), СаШ§гарһіс (Каллиграфикалық перо), 
Ргеззиге (Дайын штрихтар) режимдерінде жабық қисық сызықгар 
сызылады. Бүл сызықтарды түйіндік нүктелерін және контролдік 
нүктелерін қозғау арқылы соңынан редакторлеуге болады. Вгизһ 
(Кисть), 8ргауег (Бүріккіш) режимінде нақты күрделі графикалық 
обьектілер салынады, егер обьектіні өзгеркіңіз келсе 8һаре (Форма) 
аспабын қолданасыз.

Ргезеі (Дайьш штрихтар) режимі: Қасиеттер панеліңде
орналасқан эзір қисық сызықгарды суретгейді жэне Агіізііс Месііа 
Тооі \¥і<Мі батырмасы арқылы сызық ендерін бере аласыз. Бүл 
режимде салынатын сызықтар жабық контурлы болады, сондықган 
түрлі бояуларды қүя аласыз.

Са11і§гарһіс (Каллиграфиялық перо) режимі: Қарапайым
перомен сызылатьга түзулерді сызуға арналған және эртүрлі 
ендерімен пероның қисайу бүрыштары нұсқауышқа тәуелді. Егер 
бұрьшігық қисайуы 0-ге тең болса горизонтальді түзулер жіңішке, 
ал вертикальділер >куан болады. Егер бұрьшггық қисайуы 90° болса 
онда горизонтальді түзулер жуан болады, ал вертикальділер 
жіңішке болады. Түзудің ені мен қисайу бұрыштарын қасиетгер 
панелінде орналасқан СаІ1і§гарһіс Ап§1е (Перо бұрышы) 
батырмасында бересіз.

Ргеззиге (Штрихты қысу) режимі: Графикалық планшетта 
арнайы пероны қолдануға арналған, түзу ені пероны қысуға тәуелді.
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Қысымды |  клавишін басу арқылы өсіресіз, ал і  клавишін басу 
арқылы төмендетесіз. Қысым өскев сайын түзу ендірек болады 
және ісерісінше.

Зргауег (Бүріккіш) режимі: Зргауег (Бүріккіш) режимі Агіізііс 
Месііа (Сурет салу) аспабындағы қиьін режим. Бүл режимде 
векторлық суреттермен қатар растрлық суреттерді қолдануға 
болады.

Зргауіізі Ғііе Ьізі (Бүріккіш обьектілер) батырмасы арқыльі 
бүріккіш обьектілер жиынтығы тізімін қолданасыз. Әр жиынтық 
бірнеше бүріккіш обьектіден түрады. Жиынтықтағы обьектілер 
размерін 8іхе оГ ОЬ]есіз іо Ье 8ргауе<1 (Бүріккіш обьектілер размері) 
батырмасы арқылы өзгертуге болады. Егер Іпсгетепіаі 8саІіп@ 
(Масштаб) батырмасы басулы болмаса, онда барлық обьекті размері 
бірге өзғереді. Егер батырма басулы болса онда жоғарғы өріс 
алғашқы обьекті размерін (ретімен), ал төменгі өріс соңғы 
обьектінің размерін анықтайды. КоШіоп (Айналдыру) батырмасы 
шертсеңіз ашьшған терезенің Ап^іе (Бүрыш) өрісіде обьектілерді 
айналдыруға, иіуге бүрыш радиустарын бере аласыз.

АйоЬе Шизігаіог интерфейс.
Интегрирав күрамында 1. АсІоЬе Піизігаіоі' версиясы қолданды. 

К.А.У.Е. 2 арқылы неше түрлі векторлық анимарлық графикалар 
қүруға болады. Оның көмегімен \үеЬ-дизайнерге көмектесетін \¥еЬ- 
публикасыңда анимарлық элементгер жасайсыз. Аналоіты 
редакторлармен АёоЬе Шизігаіог редакторын салыстырғанда 
кардинальді өзгерістер көрінеді:
Көптеген жаңа анимациялық эффектілер (Техіоп а Раіһ, Уесіог 
Есігизіоп) қосымша мэліметтермен бірге (РІау,зіор, е^оіо,зһо\¥/НЫе 
жэне тағы да басқа ) интерактивті роликтерді қолдануға мүмкіндік 
береді.
АсіоЬе Яіизігаіог -тағы Віепсі қүралын қолдана отырып, бір 

объектіден екінші объектіге өту ңепочкасын жэне Сгеаіе 8е§иепсе 
Ғгош Віепсі командасы көмегімен анимациялау кезектігін қүрады.

Векгорлық анимацня.
АйоЬе Шизігаіог барлық уақыт ішінде кадрдан кадрға көшіріп 

объектіні анимациялауға болады. аралық кадрлардың эдісі 
статистикалық объектілерді анимациялауға рүқсат етеді. Олардың



көріну кезінен және аяқгалу кезіне дейін қасиетпгері ауысады. Бұл 
эдіспен кадрды анимациялау үшін, соңғы кадрды сызық бойында 
кілтке айналдыру қажет, солан соң осы кадрдағы объектіні өзгерту 
қажет. Бүл кілттік кадрға бір уақытта объектінің күйі туралы 
хабарды сақтай отырып бастапқы кадрға ауысады. Бүл объектіиің 
біреуінен басқасына ауысуына рүқсат етеді.

Сызық бойындағы аралық кадрдағы объект қасиеттерін өзгерту 
арқылы кілттік кадрға айналдырьш, үқсас үлгідеғі анимация 
жасауға болады. бүл негізгі күйден модификациялық жағдайға 
өзгереді, ал одан соң негізгі күйге ауысатын объект туғызады.

Объектіні өндеу
Объектіні өңдеу уақытында экранда бірнеше кадрлардың 

суреттелуі мүмкін. Сызық бойымен объектіні кілттік кадрдың 
басқаша орналастыруы тышқанның арқасыңда орындалады, бірақ 
ол келесі кілпгік кадрға дейін кезекпен орындайды.

Қарапайым кадрды кілтхік кадрға тез ауыстыруға болады. 
АёоЪе Шшігаіог экранда бірнеше кадрлардың объекті 
координаталарын калка режимінде бейнелеу үшін рүқсат етеді. 
Калка режимі ағымдағы кадрдьщ объектілерін нақты түсте 
суретгейді, осы уақытта басқа кадр объеісгілері каркас түрінде 
беріледі. Калка режиміндегі экранда бейнеленген кадрлар 
диапазонын озгертуге болады, ол үшін диапазон шекарасының 
маркерін оңға жэне солға негізгі кадр жағдайынан өзгертеп 
орналастыруды орындау қажет.

АёоЬе Шшігаіог
Растрлы ясэне веісгорлы бейнелеулер
Растрлы графика түсінігі
Растрлық бейнелер импорты
Бейнелерді өзгергіп формат тау
Растрлы бейнені редакторлеу
Фильтрлерді қодцану
Растрлы бейнелердің қызметтері:
• Фотографиялық бейнелер сапасы
• Растрлы бейнелердің үлкен мөлшердегі фильтрлер жэне 

векторлы бейнелер аспаптары.
® Веб-браузер
Растрлы бейнелерді экранға шығару
Векторлы объеістілерді импортгау арқылы растрлы бейне
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түрінде шығару үшін бес режимді қолдануға болады. Ежимдерді 
Түр менюінен таңдайсыз. Режим дер:

• 8ітр1е Шіге&ате (қарапайым каркас) режимі растрлы 
бейненің этикеткасын тек сүр түс түрінде беру, және көлеңке 
бейнелейді.

• \Уігеігате (каркас) режимі 8ітр1е \Уігеігате (қарапайым 
каркас) режимінде толықгай үқсас.

• Огай (черновик) режимі растрлы бейненің түрлі түсті 
этикеткасы қолданылады.

• Могта! (қарапайым) релсимі растрлы бейне баспада қалай 
бейнеленеді, сол күйінде шығады.

• Епһапсепі: (жақсартылған) режимі жоғарғы деңгейдегі сапада 
екі еселеніп үлкейтілген күйде бейнеленеді.

Фрактаіх- бүл ата-аналық қүрылым қасиетін мүра етіп, 
сақтайтын объект. Ең белғілі фракталды объектіғе мысал ретінде 
ағашты алуға болады: ағаштан бүтақтан қүралған, эр бүтақтан, оған 
үқсас кіші бүтақ шығады, тағы сол секілді, одан одан кіші 
бұтақтар.... Бөлек бүтақ арқылы математикаиық эдіспен ағаштың 
қасиетін анықтауға болады.

Фракталды қасиеттерғе көптеғен табиғи объектілер ие: қар 
бүршіғі үлкейуіне қарай фракталды, фракталды алғоритммен 
кристал дар мен өсімдер өседі. Егер ірі масштабты картада теңіздің 
жағалық сызығына қарау арқылы бір-біріне үқсас көптеғен теңіздер, 
көлдер, иірімдерді көруге болады.

Кішірек масштабтағы жаңа объектшер қарапайым алгоритмі 
қолданып жасау болады. Мүндай объектілерді математикалық 
теңдеулермен суреттеу болады.

Фракталды бейнелердің ақпараты тек ондаған байт көлемінде 
орын алады. Сайып келгенде фракталдар екі негізгі зерттеуғе 
арналған қызықгы объектіге байланысггы:

• Фракталдар тірі табиғатгың ең жақсы үлгісі
• Оларды зерттеу арқылы кермеген қ ы зы қ ты  жаңалықтарды 

ашуга болады.
Фракталды графиканы құратын программа
ҒгасбпІ -  файл бейнесіне арналған программа. Оған эрі эр түрлі 

фракталдар жиыны жэне түрлі түсті палитра салынған. Негізгі 
командалар менюі:



' һ и > Һиацс хсіііпцк... — экран және сурет мөлшерінің күйін 
шчпіру

( іііііі Міір > Ьоасі соіог т а р . . .— түрлі-түсті палитраны 
нүыі 11.11»у

I і,н іиһ ■ I іасіаі Ғогтиіа... — фрактал тнпін таңдау, қосымша 
Мі| | і,|МІ I | |Щ үі і.іму.

I 11 |і і ікОүрышты тышқанмен ерекшелеп жэне Епіег-ді басыңыз, 
і ,іі, іні иарлық экранға үлкейеді.

А(Іоһс ІІІихігаІог. Растрлы графика бағдарламасы.
Қилынты ашықтылық режимін автоматты түрде орнатуға 

(юііаді.і, сгер Изображение — Регулировки-АвтоУровни командасын 
і.оидшісақ. Автоматты түрде қарама-ңарсыльщ орнату үшін
11 и>Г>/ніжение -  ¥сгулироаки-АвтоКонтрастностҺ командасын 
ммідппуға болады. Корініс түстерін автоматты түрде орнату үшін 
IIюбражение — Регулировки - АвтоЦвет командасы арқылы 
орыпдауға болады.

Изорбражение командасын қарастырамыз. Бүл менюдің ішінен 
1’ежим менюін ашамыз, одан түспен жүмыс істеу вариантын таңдап 
алуға болады. Егер де Изображение-Режим-Віітар командасын 
орыпдасақ, онда суреттің көрінісі үшін тек қана екі түс 
қолданамыз: қара жэне ақ. Черно-белый режимін кейін Битовый 
рсжимін қолданамыз. Пайда болған сүқбат терезеде дюймге 600 
ииксель сапалы көрініс үшін рүқсаттама жэне тәсілдер орнатамыз, 
мысалы, Диффузия. Қара-ақ суретті файлдардың өлшемі, басқа түс 
режимдерінен пайда болған корініс файлдарына қарағанда кіші 
болады.

Егер Изображение-Режим-Черно-Белый вариантын таңдасақ, 
онда көріністе сүр түстің 256 түрі қолданылады жэне ауысудың 
жашпылығы қамтамасыз етілген, яғни қара-ақ фотосуреттегідей. 
Бүл режимде көріністің эрбір пикселдің ашықтылығын сипаттау 
үшін 8 бит қолданылады, осыдан қара пиксельге 0 анықтылығы 
сэйкес келеді, ал ақ түске максималдық 255 ашықтылығық сэйкес 
келеді.

Изображение-Режим-Дуплексный варнант тацдауында, 
программа Дуплекс параметров типін бір түсті, ек ітүсті, үш түсті 
немесе төрт түсті вариантын орнатуға мүмкіндік жасайды.
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Индексированные цвета режимі ОІҒ форматы файлдар жасау 
үшін қолданылады, олар У/еЬ -  та қолданылады. Бүл режнмді 
орналастырғаннан кейін, көрініс түстерін өзгертуге болады, ол 
үшін Изображение-Режим-Палитра командасын орындаймыз.

Егер Изображение-Режим- КОВ цвета вариантын таңдасак, 
онда түсті көріністер үш түс жолдарын колданып орындалады: 
қызыл (гесі), жасыл (§гееп), көк (Ыие). Әрбір түс жолында эрбір 
пикселдің 256-дан бір ашықтылығық мэні бола алады, соның 
нәтижесінде түсті көріністерде 16 млн шақты түс түрлері 
қолданылуы мүмкін. Компьютердің ңифрлік сканерлері жэне 
мониторлары қызыл, көк, жасыл түстермен жүмыс істейді, 
сондықтан КСВ режнмін экрандық рпезентаңия жасауда видео және 
\Үеһ беттерімен жүмыс істеуге таңдайды.

СМУК режимі толық түсті офсеттік баспа үшін көрініс 
дайындалуда қолданылады. Бүл режимде 4 түс қолданылады: 
көгілдір, пурпурный, сары, қара. Осыдан, СМУК көрінісі 8 битті 
жарты түсті жолдармен беріледі және баспаға шығару үшін 
қолданылады.
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Дәріс 3.
Тяқырыбм. «ТҮСТІ КЕҢІСІТІК»

Жін іиц)
і I Ііші ір.іиыц көмегімен түстерді анықтау. Түсті кеңістік.
' I Іііиііірііііыңтүрлері.

і I ііі іін грапың кемегімен түстерді анықтау.
I Іиін олде 1 биттан көп күрамдағы пиксельдін деректері 

мі.иі.ііідаіі көріпістен байқауғаболады:
I і үстсрдің палитралық индекстерінің жиынтығы секілді;
' і үе іерді анықтаудың кестесіне сэйкес анықгапады.
I Іалитра сонымен қатар, картаньщ иңгдексі деп те аталады, 

і V ісрдің кестесі немесе түрлендіру кестесі мен түсті мәндердің бір 
ніініомді маесивтеріғі көрсетеді. Жанама жэне массивтеғі олардың 
ы-рілген көрсеткіштерін түстердің палитрасының көмегімен 
іпықтауға болады. Бүл эдісті қолдануда индекстердің тізбегі 
ретіііде файлдағы деректерді жазады. Әдетге, палитра 
қолданьшатын растрлы дереюгерді жанама жэне жалған түсті 
жа ібалармен берілген растрлы деректер деп атаймыз. Әрбір палитра 
лдсггте 24 битгы қүрайды. Әрбір пикселді мэн палитраның индексі 
сиякты мэнге ие. Визуализация бағдарламасы пикселді мәннің 
(|мійлынан жэне түстердің мэнін палитраға сәйкестендіріп оқиды. 
Гүс гердің моделдері сонау ғасырдың басынан бастау алады, 3 түске 
іюі ізделген, яғни пивіселді деректерді сақгау үшін 3 байтты қолдану
і ч е тиімді. Жады сыйымдылығы, анықталған түстердің ең көп саны 
палитраның орнын басқанға қарағанда 3 есе көбірек болады. 
Қолданьшған палитра <256 түрінің санындай болған кезде ғана 
ақгалады. Оны кесте-2.1 коруге болады. Палитраны қолдана 
отырып, үжен жэне күрделі суреттердің жанама түстерін сақтау 
дсректердің көлемін қысқаріу есебін үнемдейді.

Егер де файлда растрлы деректердің көлемі үлкен болмаса 
немесе 255 түстен көп болмаса, оңда файлдағы палнпсраның 
қосылуы кері нәтижеге экеліп соқтыруы эбден мүмкін, яғни талап 
етілген жадьяғың өлшемі өседі. Түстердің жанама есептері кейбір 
артықшьшықіарға ие:

1. Бейнеленген суретте қанша түс бар екенін үнемі білуге 
болады;
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2.Суреттің түстерін ауыстыру өте тиімді, ол үшін тек 
палитрадағы түстердің бір мәнін екінші мәніне ғана ауыстырса 
болғаны.

Тек қана бір жетіспейтіңдігі палитрада толыққанды суреттер 
үшін қолдану өте тиімсіз больш келеді.

Түсті кеңістіктер.
Түсті беру үшін бірнеше мэндерғе ие болу керек, қүрылған 

түстерді алу үшін араластырылған негізғі түстердің әрбір каналын 
анықгау қажет. Композиңиялық түстердің интенсивті 
каналдарыньщ эртүрлі мәндерінің жинағымен сүрьшталады. Түсті 
триплегпен байланысты анықталады. Түстердің тзртібі ерікті түрде 
қүрьшады, ал реті жэне пикселді мэндегі қүрылған түстерді өңдеу — 
эртүрлі форматта түрліше болады. Бүл тэртіптілік жақсырақ, яғни 
спектрде электромагниттік жиілікке үласады.

Бүгнігі таңда ең көп тараған түстерді беру тэсілінің моделі 
КОВ. К.ОВ моделінде (0,00)-қара, (255,255,255)- ақ.

2.1-Кесте. Түстердің моделдері.

Нөмір К О В Түстер
1 255 255 0 ақ
2 255 0 0 қызыл
3 0 255 0 жасыл
4 0 0 255 көк
5 255 255 0 сары
6 0 255 255 көк
7 255 0 255 күлгін
8 128 0 0 күрең қызыл
9 0 128 0 қара жасыл
10 0 0 128 қара көк
11 128 128 0 қыша
12 0 128 128 кір көк
13 128 0 128 қара күлгін
14 128 128 128 сұр
15 255 128 128 кірпіш

2.Палитраның түрлері.
Палитраның бірканалды жэне көпканалды айырмасы. 

Бірканалды палитра суреттің эрбір элементі үшін бір түсті мәндер



, ... 11.11м і'і.і/іі«і < )ІІ ікгін бүл түсгің мэні пшсседің түсін анық
і і г 1 1  і(і (< і) 270

і .... . шілитра 2 немесе көптеген түстердің түстердің
і і> м. ін іг111 ү111111 қ.ірастырылган (К.ОВ)-215,3,108.

і Іпи* і 'ии ,і ііиксслді жэне жалгіақ-багдарланган болуы мүмкін.
I. и і ■{іи.іі п ап ііялитралар пикселдер массивтің әр элементіңдегі

...... ......... . |міі.ік гі гусініңбарлықдеректерісақталады.
і ііііі п иіігдарланған палитрада пикселдердің қүрьшған түстері 

п , ,1. і|иіі.і іюііііігеіі. Белгіленген түсті каналға сәйкес өлшемі бірге
іі . ііі іііі.і малитра 3 бірканалды палитрадан қүралады, эр түсті 

■ ііппідіі (Ііреуден. Бір каналы багдарланған-пикселді палитра
.... . ігггсгі пикселдің бір мэніне ие. Көпканалды багдарланған-

ііііиі піді палитра элгменттегі бір пикселден сақталады, алайда эр 
.........ііі,2 ііемесе көютеген түсті каналдардан түрады.

І.ірканалды жалпақ бағдарланған элементтегі 1 пиксель жэне 
. нінақіагына 1 бит сақталады., Көпканалды жалпақ бағдарланған 
п.ііііігра бір түсті каналдың мэніне ие, бір жэне бірнеше жалпақ 
іүрлі түсті элеменіпген түрады. Палитрадағы элементгер саны 
фо|»муласы бойынша анықталады, п — пикселді өлшемнің мэні. 
I Іаііитраның қолданыстағы элементтері бірінен соң бірі үнемі бола 
Гісрмейді, 1 индексті мэннен басталмайды жэне сұрыпталмайды.

Брекшелеу қүрал-жабдықтары. Контур

Реп құрагщар тақтасымен таныстыру барысында контур үғымы 
туралы толық ақпарат беру.

Конгур (раіһ) - қүралдар жолағының Реп (Қауырсын) қүралдар 
гобы арқылы жэне фигура салу құралдары арқьшы салынған 
кекторлық оіэъект. Ол түзу жзне қисық сызықтармен қосьшған 
ііүістелерден тұрады. Контурдың немесе фигураиын, нобайын 
озгерту үшін контурды құрайтын нүктелерді ауыстыруға, өзгертуге, 
қозгалтуга болады.

Реп қүралдар тобы арқылы контур салу
Реп Тооі қүральгн тандаңыз ( Р немесе 8ҺІЙ+Р пернесі)
Раіһз палитрасында бірде бір контурдьщ қосьшмай түрганьша 

коз жеткізіңіз. Раіһз (Контурлар) мэзірін шергіңіз
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Реп Орііопз (Опции пера) панелінде КиЬЬег Вапсі (Резинді жіп) 
таңбаша қойыңыз

Суреттің кез келген кезінде тышқанмен шертіңіз. Осы кезде 
контурдың негізін құрайтын нукте пайда болады. Суреттің бірнеше 
жеріне нүкте қойып шығыңыз.

Контур салған кезде тік бұрыш салу үшін 8һій пернесін басып 
түрып тьппқанның орнын керек жерге ауыстырамыз.

Контурды салуды аяқтау үшін бірінші салынган негізгі нүктені 
соңғы нүктемен қосамыз. Осындай операңияларды орындау арқылы 
біз контур ала аламыз.

Практикалық тапсырмаға кіріспе (15 мин). Мүғалім 
практикалық жүмыстың барысымен таныстырып өтеді.

Практикальіқ жүмыс барысы. Оқушыларға карточкалар 
таратылады, сол арқылы олар екі-екіден компыогерге отырып, 
топтық жүмыс жасайды.

Жаңа тақырыпты бекіту.
Тест(10 мин.)
1.Құрал-саймандар тақтасы, палитра, жүмыс аумағы, мәзір 

(меню) -... қүрайды
A) графиктік редактор 

ортасы
B) командалар тізбегі
C) графиктік 

редакгордың жүмыс істеу 
режимдерінің тізбегі

2.Агіоһе Р һ о М о р  С8 бағдарламасының интерфейсінде 
кездеспейтін қатар

A) Қүрал- 
саймандартерезесі
B) Палитралар
C) Уақыттерезесі

I

4 8



' I \ нч у» моіноііідс ... комаидалары орналасқан
\ і імну, спқгау, баспаға шығару 

ІЧ мииі|іу, қиып алу, орекетті болдырмау  
іимгі с қаіігалау
і ‘)Опіие оліиеміи, түс ашықтығын өзгерту

і ІЧюІонІіор редакторының Мэзір жолында орналасқан 
мОычі іІлср -...

\) <1>айл, Редактирование, Изображение, Слой, Фильтр, Вид,
I )кіІО,

И) IІомохць
( ) «І̂ айл, Изображение, Слой, Фильтр, Вид, Окно, Помощь

Я.ГСрекшеленген аймақты түстермен немесе шаблондармен 
іипіу үшін қолданылатын сайман

Л) Қүю аспабы (заливка)
B) Қылқалам (кисть)
C)Қарындаш (караидаш)

6.Қүралдар-саймандар тақтасын іске қосу командасы

A) Вид—> Инструменты

B) Слой—> Инструменты 

Окно—»Инструменты

7. Қабатпен жүмыс істеудің
A) артықшылығы - .
B) бейнені ерекшелеудің ыңғайлылығы
C)эр суретті барлық картинаға тэуелсіз жеке оңдеуге 

болатындығы

8. Бейнені нүктелер жиынтығы ретінде берілетін графнка

A) растрлық графика
B) фракталды графика
C)векторлық графика
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Контурларды редактрлеу
Контур (раіһ)- құралдар панелінің Реп (Қауырсын) құралдар 

тобы арқылы ж эне фнгура салу қүралдары арқылы салынған 
векторлық объект . Ол түзу жэне қнсық сызықтармен қосылған 
нүктелерден түрады.. Реп (қауырсын) күралдар тобыЗ-суретте 
көрсетілген.

і .  _ ! ’ *

$ = > .  - * ч

- Щ -

< о * .

ы .

ч  .  т .

£  ш  Ғ > ~ г ,  Т о о І

• ^ У - Г - Ғ г - е ^ - Г о г - г У і  Р е п  Т о о І

А с і <1 А п с һ о г  Р о і п і  Т о о і

і !

. ,  г

^  О е і е і е  А п с һ о г  Р о і п і  Т о о І  

V  С о п у е г *  Р о і п ^  Т о о І

■ ь  1 - ............... 1

: : л  _ і

Сурет- З.Реп (қауырсын) кұралдар тобы.

Контурдың немесе фигураның нобайын өзгерту үшін контурды 
құрайтын нүктелерді ауыстыруга, озгертуге, козғалтуға болады. 
Қабаттан айрыкшау контуры- бұл векторлық маска. Олардың қабат 
маскасынан айырмашылығы олар шекараиы түзу белгілейді.

Рен құралдар тобы арқылы контур салу

1.Реп Тооі кұралын тандаңыз ( Р немесе 8ҺІЙ+Р пернесі)
2.РаІһз палитрасында бірде бір контурдың қосылмай тұрғанына 

көз жеткізіңіз. Раіһз (Контурлар) мэзірін шертіңіз

3.Реп Орііопз (Опңии пера) панелінде туды КліЪЪег Вапсі 
(Резииді жіп)-ке қойыңыз.



Сурет- 4. Дайын контур.

4.Суреттің кез келген кезінде тышқанмен шертіңіз. Осы кезде 
коптурдың негізін құрайтын нүкте пайда болады. Суреттің бірнеше 
жеріне нүкте қойып шығыңыз.

5.Контур салған кезде тік бүрыш салу үшін 8һій пернесін
І.асып гүрып тышқанның орнын керек жерге ауыстырамыз

6.Контурды салуды аяқтау үшін бірінші салынған негізгі 
иүктені соңғы нүктемен қосамыз. Осындай операцияларды орындау 
прқылы біз контур ала аламыз.Дайын контур 4-суретте 
корсетілгендей.
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Дәріс 4
Тақырыбы: «ТҮСТІ МОДЕЛДЕР»

Жоспар
1.Түс. Түсті моделдер -  аддитивті жэне субтрактивті. КОВ 

моделдер. СМҮК.
2.Берілуі жэне айқындылығы.

І.Түс
Адам көзінің рецепторлары 380-770 нм аралығындағы толқын 

үзындығын қабылдай алады. Түрлі үзындықтағы толқындар адам 
көзімен эр түрлі қабылданады. Визуальды қабылдау жүйесін жақын 
орналасқан түстер жақсы қабылдайды, әсіресе, еғер олар корінетін 
объектімен бөлінген болса. Адам козі кіші объектілер түстерін 
нашар қабылдайды. Әдетте біз қүрылғыға қарағанда аз түс 
қабылдаймыз.

Адамның түсті қабылдауы үшін бүл түстің қалай алнығаны 
маңызды. Түрлі қүрылғыларда бірдей бейнелерді алу мүмкін емес. 
Түсті алу тәсілі түрлі болғандықтан түрлі қүрылғыда 
визуализацияланған бірдей бейнелер түрлі болып көрінеді. 
Көптеген түстер негізгі түстердің араласуы жолымен алынып, 
түстік гамманы қалыптастырады.

Түстік моделдер — аддитивті және субтрактивті
Аддитивті -  негізгі түсті қарамен салу кезінде жаңа түстер 

пайда болды. Қосылатын түстің интенсивтілігі көп болса, аққа 
нәтижелі түс жақын болады. Барлық негізгі түстерді араластыру 
таза ақ түс береді. Аддитивті түстік орта өз-өзінен жанады. 
Мысалы, монитордағы түс- аддитивті.

Субтрактивті -  барлық түстерді алу үшін негізгі гүстер ақтан 
алынады. Шығарылатын түстің интеисивтілігі анағүрлым көп болса, 
нэтижелі түс қараға жақын. Барлық неғізгі түстерді араластыру қара 
түс береді, мүнда интенсивті мэн жоғары, оқтың интенсивтілік мэні 
нөлге тең. Табиғатта субтрактивті орталар бейне береді. Қағазға 
визуализацняланған барлық бейнелер субтрактивті түстік модель 
мысалы.

ЯСВ моделдер(Ке<і Сгееп Віие)
КОВ -  аддитивті түстік модель, 3 түске негізделген, қызыл, 

жасыл, көк. Егер, осы үш түс тең болса, бүл сүр түстің реңі. Оған



і <11мкщ > м ....... ( ’МҮ моделі (СуапМа§еп(аҮеІ1о\¥) — көк, сары
ңі 1111 ик комді.і|)п.ідагы тустер үшін. Бүл субтрактивті түстік
........... . ж.ірықіаиу ксзінде негізгі түстердің эрқайсысы қосымша
< > ■ іі шү і лды. I Ісі ізгі түстердің барлығын теориялық есептеу 
і іиі/і. иара гұс шығады, бірақ тәжірибеде қараны алу күрделі,
..... . да модель жеке қара түстік компанентпен
І.ІЩ.ІИ і ырылды.

< МҮК моделіндегі мэліметгер түрлі түсті триплет, КОВ 
(міым.і, иемесе 4 мэнмен беріледі. Егер мэліметтер түрлі түсті 
і|іііпіи ііісіі берілген болса, онда жеке мәндер КОВ моделіне 
һ.ірама-қарсы болады. СМҮК моделінің 4 түсті мәндері пайызбен 
Пгріпеді.

118 V (НиеЗаШгаііопУаіие -  рең, қанықгьшық, шама). Бүл 
модіілдо жаңа түстерді моделдеу кезінде олардың түсін өзгертпеңді, 
Ошірдмң қасиетін өзгертеді. Барлық рең- бұл түстік канықтық 
(іүоіік), ол рең ақты анықтайды. Толық қанық 100% реңде ақ 
Гюлмайды, ол таза деп есептеледі. 50% қанық қызыл рең — ал қызыл. 
Апықтылық деп аталатын мэн жарықтың интенсивтілігін 
.иіықтайды. Интенсивтілігі жоғары рең өте жарық болып габылады.

Ііпі, 8һасіе,іопе реңцерін алу үшін негізгі түстермен араласқан 
қара жэне ақ түс. Тіпі -  таза, толық, түспен қаныққан, ақпен 
араласқан. Зһасіе - ,  түспен қаныққан, қарамен араласқан. Топе — 
гүрмен араласқан түс, ақ+қара).

Қанықтылық ақ санын, көлемі қара санын, ал рең -  ақ пен қара 
қосылатын түс.

Бірнеше түстік моделдер бар, мұнда түс рең өзгеруі кезінде 
озгереді.

Ш8 -  Ние Зайігаііоп Іпіепзі(у
Н8Ь -  Ние 8аШга(іоп Ьитіпозһу
НВЬ -  Ние Вгщһіезі Ьитіпозііу (рең анықтылық жарықгық)
ҮНУ- 3 сигналдан тұрады. Ол КОВ-бейне мәліметтерінің 

жолақгы қайта құрылуына негізделген. Телеарнадағы түстерді 
кодтау үшін қолданылады.

Ү анықгьшықты анықтайды, ЦУ -  түсті.
Жартьшай тонды модель қара, ақ жэне сұрдан тұрады.
Сұр түсінің барлық түстерінің гаммасы 3- кестеде көрсетілген.. 

Әрбір нүкте қанықгьшығы жоқ жэне интенсивтілігімен 
орекшеленетін тең мэнге ие үш құрамнан тұрады.



Түс. Түсті моделдер — аддитивті жэне субтрактивті. К.ОВ 
моделдер. СМҮК.

3- Кесте. Сұр түсінің барлык түстерінің гаммасьі.

Түсі к с в СМҮ НСУ
қызыл 255,0,0 0,255,250 0,240,120
сары 255,255,0 0,0,255 40,240,120
жасыл 0,255,0 255,0,255 30,240,120
көк 0,0,255 255,255,0 160,240,120
қара 0,0,0 250,250,0 160,0,0
ақ 255,255,255 0,0,0 160,0,240

_____ ___ _ 127,127,127 127,127,127 160,0,120

2.Берілуі және айқындылығы
Бейнемен жүмыс жасау кезінде үнемі толық немесе жекеленген 

түнықтылық қажет. Егер, бейне түнық болмаса, бір бейненің үстіне 
екінші бейнені қою мүмкіндігі болмайды. Бейнелер қойылу үшін 
барлық бейне деңгейінде түнықтылық тансырмасының механизмі 
эзірленді. Түнықтьшықты әрбір элементі пикселді мэліметгерден 
түратын қосымша ақпарат көмегімен басқарады. Қүрудың ең 
қарапайым тәсілі — эрбір пикселді мэнге оверлейлі бит мэнін қосу. 
Бейненің пикселді мэліметтерінде осындай битті орнату 
визуализация бағдарламасьша осы бит орнатылған пикселді мэнге 
эсер етуге мүмкіндік береді.

16 бш=5 бит+5 бит+5 бит+1 овер. бит. КОВТ

Егер ол 0-де орнатьшса, онда пиксель толығымен түнық, егер 1 - 
де болса -  толығымен түнық емес.

Визуализация бағдарламасы қажетіі түске боялмаған бейненің 
кез-келген түсын алып тастай алады. Анықгылық пен салынатын 
бейненің өзгерісіне байланысты бене салудың басқа нүсқалары бар. 
Бүл жағдайда зрбір пикселді мән бір оверлейді бютен емес, эдетте 
8 бипен түрады.

32 бит=3 бит+8 биг+8бит+8 бит түнық.

0=гүнық 100%
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і , и. іі' і і.нц.іқі і.ің 256 дсңгейі бар, олар а канал деп атады, 0 — 
IIIII" і III. тіп.м І.ІМСІГіұіІЫҚ

256 -  юлығымен тұнық емес.

I үііықіылықты анықтайтын мэліметтер, эдетте гшкселді 
м ииміггіср белігі ретінде сақталады, бірақ параллелді жазықтық 
і \ ршдо дс сақталуы мүмкін.

Ііүдан басқа, түнықтылық туралы ақпаратты бейненің басқа 
м ніімсітеріие байланысты емес, жеке ақпарат блогы түрінде
< нқгауга болады.

Ііскгорлы файлдар
Ііарлық бейне элементтерінің (жеке элементтердің) 

мігематикалық сипаттамасынан түратын файлдар. Векторлы 
фііһпдар пикселді мәндерден емес, бейне элемештерінің 
' ііііа ітамасынан түрады.

Векторлы мәліметгер сызық түрі туралы мәліметтерден және 
олардың қалай сызылуына қатысты мәліметтерлен түруы мүмкін. 
Сызықтар геометриялық фигуралар қүру үшін қолданылады. Ягни, 
о» кезегінде ЗВ объектіні қүру үшін қолданылады. Векторлы 
мэліметтер файлда жазылған сызу операңиялары мен бейне 
ілементтерінің математикалық сипаттамасы тізімінен түрады.
I >арлық векторлы объектілер шамамен бірдей сипатталаган.

Векторлы мэліметгер растрлыға қараганда аз көлемді 
((|ютосуреттерден басқа).

Қарапайым векіорлы форматтар мэтіндік редактор және 
элеісгронды кестелермен қолданьшады. Векторлы форматтардың 
көбі САПР (АиіоСад, Компас)П бағдарламаларымен қүрылған 
сызбалар мен суреттерді сақтау үшін эзірленген.

Векторлы файлдарды үйымдастыру
Базовая структура ВФ-дың базалық қүрылымы келесілерден 

түрады:
1. тақырьш
2. векторлы мэліметтер(бейне мэліметтері)
3. файл соңы маркері
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Файл құрылымын сипаттайтын жалпы ақпарат тақырыпта 
берілген. Бейне мэліметтерінде векторлы элементтер ғана 
сипаггалған.

Гақырыпқа толық симаған, кейіннен жеі-кізілген қосымша 
ақпаратты жазу қажет болғанда, палитра мен соңы енгізіледі. 
Тақырып векторлы файлға ортақ ақпаратган тұрады. Жалпы ақпарат 
саннан, идентифицирленген файлды формат, нүсқа нөмірі жэне 
басқа да ақпаратган тұрады, мысалы, түстік ақпарат. Бүл 
мәліметтерден басқа тақырыбьшда атрибут мәндері жазылуы 
мүмкін, егер өздерінің атрибут мэндері берілмесе -  жолақ 
қалындығы, түсі. Атрибугтарды белгілеу файл өлшемін қысқартуға 
мүмкіндік береді. Векторлы файлдың тақырыбы мен соңы үнемі 
бірдей үзыңдықта бола бермейді. Сондықтан да файл кезеңцілікпен 
оқылу керек. Тақырыпқа жазьшған ақпарат файлдағы мэліметгер 
түрімен анықталады жэне бейне биіктігі және ені, оның орны, 
сонымен қатар, бейне қабаттары саны туралы мәліметтерден 
түрады.

Қабаттармен (слои) жүмыс негіздері
2  Ақпаратгы беру (иллюстративті - баяндау әдіс)
Қабат — кескіннің эртүрлі бөліктері орналасқан мөлдір 

парақтағы компьютерлік метафора. Қабатта бірнеше объектілерді 
орналастыруға болады. Қабаттағы кескінді тек Р8В форматында 
ғана сақгауға болады. Қабатты редакторлеуге, мөлдір етуге, жоюға, 
көшіруге, өшіруге, т. б. болады. Қабатгы өзара реттеуге -  алдыңғы 
қатарға немесе соңғы қатарға ауыстыруға болады. Қабатпен жүмыс 
Рһоіозһор графикалық редакторінде Ьауег мэзірі және Ьауег 
палитрасы арқылы жүзеге асады. Оқушылар білуі керек: негізгі 
үғымдар

компьютерлік графиканың түрлері және негізгі үғымдары;

• объектгің облыстарың ерекшелеу аспаптары
• тарих ххалитрасы, артқа адымдау, жою, резеңке, дақпырт 

палитра редактор аспаптары;

• суретті ң өлшемі жэне кенептің олшемі, кенептің бүрылысы;
• *рзё *. рдё *. §ІҒ*. ̂ р§ суреттердің файлдарьшьщ қалыптары;
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• қнбш - қосу/өшіру, белсенді, көшірмесін алу, редакциялау; 
орын ауыстыру, аты;

• маскаиың быстрой/обычной тэртібі;
• боз, КОВ, С’М ҮК суретпен жұмыс тэртінтері;

• сурстгі©рнектеу.

Ақпаратгы табу. Жаңа терминдерді оку шьшардың қайталауы. 
Ақмараіты сәйкестендіру.(Тапсырмаларды орындау)

Окушылар білуі керек:

Қажеггі файлдарды ашу;
эр түрлі әдістер арқьшы суретінің болігін ерекшелеу;
жаңа қабат жаса>;
қабатгағы суретгі редакциялау;
эр түрлі форматта алған суретін сақгау (*. рзсі *. рдё *. §і£*. ]р§)

АйоЬе ІІІизігаіог. Слой стильдері.
Қабаттар -  бүл бір-біріне орналасқан түссіз пленкалар жэне 

көрініс элементгерінен түрады. Қабаттармен жүмыста Палитра 
Слоев командасын қолданамыз, оны Окно- Слои мешоі арқьшы 
ашамыз.

Қабаттар палиграсы кез келген қабатгың көшірмесін жасауға, 
оны жоюға, ерігкшелеуге мүмкіндік береді. Қабатгармен 
жүмыстардың көптгген жағымды, сонымен қатар жағымсыз 
жақгары бар. Көріністерде қабатгардың санының көп болуы 
программаның жүмысын тоқгатып, жағымсыз жағын көрсетеді. 
Сондықтан Слой менюінің ішінде қабаттарды біріктіру 
командалары болады. Мысалы Слой-Объединить видимым 
командасын пайдалаяып, біріктірілген қабатгы алуға болады, ол 
барлық көрінетін қабаттардан тұратын көріністерден түрқцы.

Слой-Новый командасының подменюі жаңа қабатгар ашатын 
операцияларды орындайды, ол Фон из слоя, Настраиваемый слой, 
Слой через копирование жэне т.б. ашады. Слой -  эффекты слоя 
командасыньщ подменюі қабаттарды араластыруда эртүрлі 
эффекттер беруге, көлеңке эффектісін беруғе, рельефтік, контур, 
текстура, түстің сірналасуына, градиент, шаблон, штрихтау 
эффектісін беруге жгіне т.б. мүмкіндік береді. Мысалы, бір суретгі
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ашайық, қабатгар палитрасында кез келген қабатты ерекшелейік, 
сосын Слой - Эффекты слоя - Настройки смешивания командасын 
орындаймыз. Стиль слоя сұқбат терезе ашылады. Терезенің сол жақ 
бөлігінде Внутренние тени, Факса, рельеф, Контур опцияларын 
ерекшелейміз. Опцияның нақты мағынасын қоямыз, яғни терезенің 
орта бөлімінде шкалаларда ползуноктарды ауыстырумен жзне 
алдын-ала қарау режимін қосу арқылы. Бейнедегі мәтІн басқа түрге 
ауысады.

Эффекты слоя подменюінде басқа да командалар бар. Бұлар 
Тень, Внутренная тень, Внешний свет, Внутренний свете 
Рельефность, Атлас (Глянец), Перекрытие цвета, Перекрытие 
градиента, Штрих, Копировать эффекты Удалить эффекты, 
Вставить эффекты командалары. Бұл командалар арқылы, совдай- 
ақ түрлі эффектілері бар жаңа қабатгар түзуге мүмкіндік береді.

Слой-Новая заливка слоя менюінің командаларын 
қарастырамыз. Бүл команданьщ подменюі құрамында жаңа қабат 
жасау үшін қажетті немесе жаңа түспен безендіруге керекті 
операциялар бар. Слой-Новая заливка слоя-Чистый цвет 
командасын пайдаланганда Новый слой диологтық терезесі 
ашылады, онда жаңа қабатқа атау беруге болады. Мысалы, 
Цветовая заливкаі түстердің араласу режимі жэне бүльщғырлық 
пайыз. ОК батырмасын басып, нэтижесінде жаңадан Сборщик 
цветов терезесін ашамыз. Сөйгіп жаңа қабатты безендіруге қажетті 
белгілі бір нақты таза түсті таңдауға мүмкіндік туады.

АёоЪе ІІМвіғаіог. Фильтр. Растрлы анимация.
Нечетная маска фильтрінде ползункилері үш шкаласы бар сол 

атаумен аталатын диологтық герезе ашылады. Качичество шкаласы 
фильтрдің бейнеге шамамен 1-50% әсерін бақьшайды. Бастапқы 
жүмыс мэні ретінде 40%-ті енгізуге болады. Радиус шкаласы 
фильтрдің терендік эсерін анықтайды немесе басқаша айтқанда 
түстердің орын ауыстыру шекараларындағы пиксельдер санын 
анықтайды. Әдетге басыңда радиус мэнін шамамен 1-4 етіп 
орңаластыруға болады. Порок шкаласы көрші пиксельдердің шеткі 
мәндердің өзгешелігін береді. Бүл өзгешеліктер қайта өңдеу 
сипатын береді. Диапазон өзгерісі шамамен 0-255, бастапқы 0-1 
болуы мүмкін. Нечеткая масса фильтрін көбінесе мамаңцыр 
скайнерленген көріністермен жүмыста қолданады.
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/ ,і,.чіііі. і руііпасі.індагы фшіьтрлер бейненің ашықгылығын 
і ни | .- ;ь к.оіі,/і,апады. (Резкие границы, Сделатъ четче, специалъные
...../п/ .чіік') мсмссе бейнені анық ету (нечеткие маски). Резкие
іиііііпіһі, Сделатъ четче, специалъная обострениг фильтрі 

іт|>іім»'ірііс|) енгізу қажет етнейтін және ашықгылығын кершілес 
......  іі /міі арасында контрастіліктің көбейтілуінен жоғарыланады..

./..7.7/ (Эскиз) фильтірлер группасында 14 фильтр болады. 
і ' і ірцыц көбісі алдыңғы жэне артқы жобағадағы бейнелерді 
і \ р.и іырады. Рельефтік көрініс жасау ушін Ваз Кеіге/ фильтрін
....... табьшады. Сһаік жэне сһарсоаі (бор және көмір)
фимі.трі алдыңғы жэне артқы тобыньщ тұстерінің басқа 3-ші тағы 
' ир гүс, сұр түсті қолданады.

( 'һготе (хром) фильтрі қара, ақ, жэне сүр түсті сызықтар 
і пршістерін жасайды. Бүл көрініс хромнын жасалған пластинка 
і і и і қ г ы  больш көрінедІ. Түсті бақылауға болады, егер қабаттың 
кнрініспен көшірмесін алдын ала жасасақ (команда «Дубликат 
і чіон»), одан кейін Сһготе фильтрін жасалған көшірме қабатына 
гүссіздікпен мысалы 50% қолданамыз . Бүл жартьшай түссіз қабат 
орги инальді бейненін, үстінде орналасуы керек.

Осы грушханьщ фильтріндей қызықты. Сопіе Сгауоп (Пастелъ),
< ігарһіс Реп (Графическое перо), НаЩопе Ра%ёгп (Полутоноеый 
шаблон), ]¥а{егр Рарег (Мокрая бумага) фильтрлері жэне 
нпсқалары. Қарастырьшған фильтрлер тек қана Рһоіо зһор 
фпльтрлері жұмысы туралы білуге мүмкін береді. Көбінесе 
(|іильтрлерді көріністің бөлек ерекшеленген бөлшектерінде 
қолданады. Еңді бүл /эблыстарды ерекшелеуге үйренейік.

Программада жаіщадан кисть пішінін жасауға болады. Бейненің 
фонын жасауға болады. Бүл жағдайда фон ретінде кез келген 
суретген үнаған фрагментгі таңцап алуға болады. Директориядан 
суреттер ашьш, қалағаньщызды таңцаңыз. Прямоуголъное 
выделение инструментімен қызықты фрагментгі ерекшелеп, 
Редактирование — Определитъ Кисть командасьш орындаймыз. 
Программа сүқбат терезе ашады, бүл терезеде жаңа кистіге атау 
беруіңізді сүрайды. Узорная кистъ 1 атьш енгізіп, ОК батырмасьш 
шсртеміз.
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3 0  8іи«1іо Мах интерфейсі 308  Мах моделдеу түрлері. 
Обьектіні клондау, біріктіру

Параметрлі объеюілер
ЗБ8 МАХ объектілерітң көпшілігі параметрлік объектілер 

түрінде бейнеленеді. Параметрлік объект объекті түрінің 
суретгелуімен емес, олардың қүрылу жиынтығымен немесе 
параметрлерімен айқындалады. Мыс, сфераның екі әдісін 
қарастыралық; біреуі-параметрсіз; екіншісі- параметрлік.

» Параметрсіз сфера. Радиус және сегментертердің саны 
алынып, бүл ақпарат биіктік пен шекарадан жоғарғы қабат қүруға 
қолданылады. Сфера шекаралардьщ жиынтығы секілді анықталады, 
бірақ радиус пен сегмент туралы ақпарат сақгалмайды.

• Параметрлі сфера. Радиус параметрі жэне сегмент саны 
сақталады, жэне сфераағымдағы параметрлердің мағынасы 
негізінде үсьшылады.

Көптеген операңиялар объектінің параметрлік қасиетін 
жоймайды. Параметрді жойып жіберетін операциялар түрлері:

• Есііі модификаторы арқылы объектілердің бір-бірімен 
бірігуі (редакциялау).

® Мосіійег Зіаск (модификатор стегі) бүзьшуы.

ЗІ>8 Мах моделдеу түрлері: каскад, шекара, қабырға, қүрақ.
Шекараны эртүрлі тәсілдер көмегі арқьшы таңдауға болады: 

аймақгар арқьшы, материалдарды қүру арқылы. Шекараны таңцау 
геометриялық анықгамалардың үш категорияға бөлінеді: шекара, 
көпбүрыш, элемент Ғасе 8е!есбоп (шекараны таңдау). Жеке 
үшбүрышты шекараны тандау және үсыньшған әдістердің ең 
жьшдамы, яғни өте үлкен каркас кезінде көпбүрыш немесе 
элемештерге қарағанда өте тез жүмыс жасайды. Шекараны 
таңдауда шекаралар қабырғаларды көрінбейтін болсада суретгейді.

Ро1у§оп 8е1есііоп (көпбұрышты таңдау) біріккен шекараларды 
тавдайды, яғни көрінбейтін қабырғалар мен бөлінбеген және Ріапег 
ТһгезһоИ (алғашқы жоспар). Әр қабырғаны суреттеуде көпбұрыш 
көмегімен таңдау ыңғайлы жэне одан кейін Ғасе Зеіесііоп 
режимінде жұмыс жасауы қажет.

Еіетепі 8е1есііоп (элементті таңдау) біріккен шындар жолын 
бастайтын барлық шекараны таңдауда қояданылады. Элемешті



і ііі і ң і.і і<ііОы|)іалар мсн Ріапег ТһгекһоМ —ді елемейді, және тек 
і і|н н ііісмсі11 іерімеи істес болады. Элементті таңдау эрқашан 
і мггііир, рсжиміпде болады.

I цОырі а. Қабыріаны трансформацнялау кезінде оның екі шың
і|»........ грансформацияны анықтаушылық болады. Қабырға бір
ніыіі і іі оасқа шыңдардан бітеу болып табылады. Қабырғаны қатты
• иіі. і гүріііде қарастыруға болады, яғнн салмақты екеуінің соңына 
!• п ирмаластырады.

ҚаЫ.ірғаны керу. Әрбір керілген қабырға шың қабырғаларын 
пагкаіііа орналастырады жэне екі жаңа шекара жасайды. Керу 
паімты таңдалған қабырғаларжазықтығымен анықталады. 
Л(а іықтықта жатқан көршілес қабырғалар жазықтықта 90° бұрышқа 
і і-иімді түрде керіледі.

Ііолек қабырғалардың керілуі алдын-ала болжанбайды, 
гшідықтан екі шың жазықтықты анықтай алмайды.
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Дәріс 5
Тақырыбы: КОМПЬЮТЕРЛІК ГРАФИКАНЫҢ 

ҚОЛДАНЫЛУЫ.

Компьютерлік графиканың түрлері.

Жоспар:
1. Ғылыми графика.
2. Компьютерлік графика түрлері
3. Түзетудің (коррекция) тондық, түстік негіздері

І.Ғылыми графика. Іскерлік графика. Контрукторлық 
графика. Суреттеу графикасы. Көркем жэне жарнамалық 
графика. Компыотерлік анимация. Ғаламтор графикасы. Растрлық 
әдіс. Векторлық эдіс. Растрлық графика мен векторлық графика 
ерекшеліктері. Фрактальдік әдіс.

Қазіргі компьютерлік графика тек көркемдеу мен безендірумен 
үшін гана емес, ғылым мен медицинаның барлық саласында, 
коммерциялық жэие экімшілік қызмет орындарында алуан түрлі 
ақпаратты көрнекі түрде көрсету үшін сызбалар, графиктер, 
диаграммалар жасау үшін қолдаиылады. Конструкторлар 
автомобильдің немесе үшақтың жаңа үлгілерін қүрастырған кезде 
олардың соңғы көрінісін алу үшін үшөлшемді графикалық 
объектілерді қолданады. Архитекторлар монитор экранында 
болашақ ғимараттыц кең көлемді кескінін жасап, оның жер 
бедерімен қалай жанасатынын алдын-ала болжай алады.

Қазіргі компьютерлік графика қолданылу эдісі бойынша 
мынадай негізгі салаларға бөлінеді:

Ғылыми графика. Алгашқы компыотерлер тек ғылыми жэне 
өндірістік есептерді шығару үшін қолданылды. Есептерден шыққан 
нэтижелерді дүрыс түсіну үшін оларды ғрафикалық түрғыда өңдеп, 
графиктер, мен диаграммалар, сызбалар түрғызган.

Машииадағы алғашқы графиктерді символдық режимде басып 
шығаратын. Кейін сызбалар мен графиктерді қағазға қаламүштың 
көмегімен сызатын арнайы қүрылғылар -  графиксалғыштар 
(плоттерлер) пайда болды.



і і и|)і і іпмшіі і.і гылыми компыотерлік графика эр түрлі есептеу 
і і|ііі(ііміорііі жүргізіп, олардың нэтижесін көрнекі түрде көрсетуге 

I , МІІІІІДІК борсді.

Іі(чрлІк графика- қандай да бір мекеме жүмысының
............ (іигісрііі көрнекі түрде үсыну үшін қолданылатын

1111.кисрлік графиканың маңызды саласы. Іскерлік графиканың 
і іімоі імсп жосиар көрсеткіштерін, есеп қүжаттарын, статистикалық
■ ..-мгсрді жэне т.б. объектілерді көрнекі түрде үсынуға болады.
і. і срлік графиканың программалық жабдықтары электронды 
і есіелсрдіц қүрамында болады.

ІСоитрукторлық графика - инженер-конструкторлардың, 
■і| і \ пгокторлардың, жаңа техниканы ойлаи шыгарушы 
иисргішқыштардың жүмысында қолданылады. Компьютерлік 
і рііфиканың бүл түрі САПР-дың (систем автоматизации 
ііросктирования- жобалауды автоматтандыру жүйесі) міндетті 
'шсменті болып табылады. Конструкторлық графика қүралдарын 
иайдалана отырып жазықтықтағы кескіндерді (проекциялар, 
см ібаігар) ғана емес, кеңістіктегі үшөлшемді кескіндерді де жасауға 
болады.

Суреттеу графикасы (көркем графика) деп компьютер 
ікрапыпда ерікті түрде сурет салу мен сызуды айтады. Суреттеу 
г|)ік|)икасының пакеттері жалпы мақсатта пайдаланылатын 
қолданбалы программалық жасақтамалардың қатарына енеді. 
( 'уреттеу графикасында қолданылатын қарапайым программалық 
жабдықтарды графикалық редакторлар деп атайды.

Көрсету графикасы. ЦБР ов қүрамында көрсету графикасы 
кссте, сурет, фотосурет, портреттерлермен ғалымдарды көрсеткен.
І.үл ірафика дэстүрлі кітап суреттерін толықтырып, жаңа 
дпдііктикалық материалдармен қамтиды.

Коркем және жарнамалық графика -  теледидар пайда 
болганнан кейін таньгмал бола бастады. Қазір 
компыотердің комегімен жарнамалық роликтер, мультфильмдер, 
компыотерлік ойындар, видеодәрістер мен видеопрезентациялар
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жасалады. Оларды жасау үшін қолданылатын графикалық пакеттер 
осы мақсатта қолданылатын компьютерлердің жады мен жүмыс 
істеу жылдамдығына үлкен талап қояды. Осы графикалық 
пакеттердің басты ерекшелігі ретінде олардың шыншыл кескіндер 
мен «қозгалатын суреттерді» жасау мүмкіндігін айтуға болады. 
Үшөлшемді объектілерден түратын суреттерді салу, оларды бүру, 
жақындату, аластату, деформациялау үлкен көлемде математикалық 
есептеулерді қажет етеді. Мысалга, объектінің жарықтылық 
деңгейін сол объектіге түсіп түрған жарық көзін, оны қоршаған 
заттардың, олардың көлеңкелерін есепке ала отырып бейнелеу үшін 
оптиканың заңдарын есепке алатын күрделі есептеулерді жүргізу 
қажет. Алғашқы атақты фильм «Звездные войны». Ол супер 
компьютердің ОКАҮ көмегімен шыққан. Кейін осындай әсерлі 
«Терминатор», «Вавилон 5»сынды кинолар шыкты. Онда эсерлі 
кескіндермен жасанды экзотикалық қүбыжықтар жасалған. 2001 
жылы толық метражды «Финальная фантазия» кинофильмі жарық 
көріп, онда адамдардар суретін компьютермен эрлеп, актерлер кадр 
сыртынан дыбыстады.

Компьютерлік анимация деп дисплей экранында қозғалатын 
кескіндерді жасау өнерін айтады. Суретші қозғалатын объектінің 
бастапқы жэне соңғы қалпын бейнелейтін суреттерді ғана салады, 
ал осы екі суреттің арасындағы барлық қозғалысты компьютер осы 
объектіні қозғалтуға қажетті алдын-ала белгіленген математикалық 
есептеулерді орындай отырып өзі суреттеп шығады. Белгілі бір 
жиілікпен бірінен кейін бірі пайда болатын осындай суреттердің 
жиынтығы экранда қозғалатын суреттерді бейнелеуге мүмкіндік 
береді. Мультимедиа деп компьютер экранындағы жоғары сапалы 
кескінді дыбыстық сүйемелдеумен біріктіруді айтады. Мультимедиа 
қүралдары оқу-ағарту саласында, электронды ақпарат қүралдарында 
жэне т.б. максатта қолданылады. Мультимедиа мүмкіндіктерін 
толық пайдалану үшін компьютерге арнайы программаларды 
орнатып қана қоймай, арнайы қүрылғыларды қосу қажет.

Ғаламтор графикасы. Интернет жаһандық желісінің пайда 
болуы ондағы компыотерлік графиканың алар орнын маңызды ете 
түсті. Визуалды ақпаратты беру тэсілдері одан эрі жетіле түсті. 
Анағүрлым жетілген графикалық форматтар әзірленуде, үш



   г м, 11 г| шфи кш ім, ап имадияны, мультимедианың барлық
■ ііі 1. 11іііі ишідаікиіу маңызы байқалуда.

1 Комныотерлік графика түрлері
і . гиіидорді жасаудың тәсілдеріне қарай компьютерлік графика 

һі цг. і і үрлсрге болінеді: 
ртпрлық; 
мокгорлық; 
фрактальдық.

1'астрлық срафикада кескіндер түрлі-түсті нүктелердің 
жиі.іитыгынан 'гүрады. Растрлық графика электронды 
(мульгимедиалық) және полиграфиялық басьшымдарды жасап 
іпыгару үшін де жиі қолдылады. Растрлық графикалық редакторлар 
һобінесе жаңа суреттерді салу үшін емес, дайын суреттерді өңдеу 
үіпін қолданылады. Осы мақсатта көбінесе суретшілердің қолымен 
салынган дайын суретгер сканерленіп алады немесе фотосуреттер 
алынады. Соңгы кездері растрлық кескіндерді компьютерге енгізу 
үшІн сандық фотокамералар мен видеокамералар кеңінен 
қолданылуда.

Растрлық кескіндер векторлық кескіндерге қараганда сапасы 
жогары, эсерлі болады және қуатты графикалық редакторларда 
оңделеді. Ғаламторда эзірге растрлық кескіндер көркем графикада 
кеңінен қолданьшады.

Векторлық әдіс. Векторлық кескіндер, бүл - сызық, дога, 
шеңбер және тікбүрыш сияқгы геометриялық объектілер 
жинағынан түратын кескіндер. Бүл жерде вектор дегеніміз - осы 
объектілерді сипаттайтын мәліметгер жиынтығы.

Векторлық графикамен жүмыс істеуге арналған программальщ 
қүравдар бірінші кезекте кескіндерді өңдеу үшін емес, оларды 
исаңадан салу үшін қолданылады. Бүндай қүралдар жарнама 
агентгіктерінде, дизайнерлік бюроларда, редакңиялар мен 
баспаханаларда кеңінен қолданьшады. Қарапайым геометриялық 
объектілер мен қаріптерді пайдалануға негізделген безендіру 
жүмыстары векторлық графика қүралдарының кемегімен әлдеқайда 
оңай іске асады. Кесте-4де Растрлы графика мен векторлы 
графиканың салыстырмалы сипаттамасы көрсетілген.
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Кесте-4. Растрлы графика мен векторлы графиканьщ саяыстырмалы
сипаттамасы.

Салыстыру
критерийлері Растрлық графика Векторлық графика

Кескіндерді усьшу 
эдісі

Растрлық кескін 
пиксельдердің 

жиынтығынан түрады.

Векторлық кескіндер 
командапардың тізбегі түрінде 

бейнеленеді.
Шынайы

суретгерді
бейнелеу

мүмкіндігі

Растрлық кескіндер 
шынайы 

суретгерді айқын 
бейнелей алады.

Векторлық графика 
фотосуреттегідей сапалы 

кескіндерді алуға мүмкіндік 
бермейді.

Кесківдерді өвдеу 
мүмкіндігі

Растрлык кескіндерді 
үлкейтіп-кішірейткеңде 
немесе бұрғанда кескін 

өзінің бастапқы 
сапасын жоғаптады.

Векторлық кескіндерге 
сапасын жоғалтпай-ақ өзгеріс 

енгізуге, яғни қажет болса 
оларды кішірейтуге немесе 

үлкейтуге болады.
Кескіндердің 

басып шығарылу 
ерекшеліктері

Растрлық суреттерді 
принтерде оңай басып 

шығаруға болады.

Векторлық суреттер кейде 
принтерде басылмайды немесе 

нашар басылып шығады.

Фрактальдік графика. Фракталды графиканың жасалу әдісі 
сурет салуға немесе безендіруге емес, програмалауға негізделеді. 
Егер растрлық графикада растр (пиксель), ал векгорлық графикада 
сызық базалық элемент болып табьшса, фракталдық графикада 
математикалық формуланың өзі базалық элемент больш табьшады, 
бұл компьютердің жадында ешқандай объект сақталмайды, кескін 
тек берілген тендеулер бойынша тұрғызьшады. Осы тэсілмен 
қарапайым құрылымдардан бастап табиғи ландшафттар мен 
үшөлшемді объектілерді имитация жасайтын күрделі кескіндерге 
дейін түрғызылады.

Түзетудің (коррекция) тондық, түстік негіздері
Сабақтың мақсаты: АсіоЬе Рһоіозһор бағдарламасының

қүралының мүмкіндіктерін пайдаланып, Огаііепі: Мар коррекциялы 
қабатга суреттерді өңдеу мүмкіндіктерін меңгеру, галерея 
үйымдастыру, бағдарламаның негізгі мүмкіндігін ашу.

Тәрбиелігі: Оқушылардың компьютерлік графика пэніне
қызьиушьшығын оятып, бағдарламалық технология мүмкіндіктерін



* н Н' мі'ці<'|>ую, ой - қиялдарын эрі қарай артгыруға, өзіне деген
........... кслешекте өзінің таңдаған мамандығы бойынша
і- *і'1 і,і м.імаи болуга баулу.

>іі<!М дсңіейіңдегі ақпаратгық технологияны қолдануда
іі ииіһос жетудегі алғаіиқы қадамды, компьютерлік сауатты, 
иііичіінін іуалды гұлганы қалыптастыру. Өз бетімен жұмыс жасауда
..........  еңбекқорлық, жинақылық, шапшаңдық қасиеттерін
і і|і(ііп'лсу Әдіс - тәсілдері: интерактивты тақтаны қолданьш 
і \ ■ іи/(іру, сұрақ-жауап, әңгімелесу, презентациялар.

Кприекілігі: Иллюстраңия үлгілері, презентаңия, электрондық 
иқуііықтар, буіслет.

Компыотермен жұмыс жасар алдында техника қауіпсіздік
■ ргжссін қайталайық. «Компьютерлік графика» пәні негізінде бүгін 
нігм деңгейіндегі ақпараттық технологияны меңгерген, 
німпыотерлік сауатты, интеллекіуалды тұлганы қальштастыру 
мпқсатымен АсІоЬе Рһоіозһор багдарламасында «Тұзетудің 
(іиіррекция) тондық, түстік негіздері» тақырыбьпада жоспарланган
• аоақгы бастауды рүқсат етіңіздер.

Ягни бүгінгі сабақта оқушылар компьютерлік графика 
іиыгармашылық курсын оқып үйренуде алган білім - біліктерін 
і ірактикада қолдана білу қабілетгерін көрсетеді. Сонымен 
ираісгикалық жұмысқа көшпес бұрын өткен сабақгы қайталайық. 
Томенде келтірілген сөзжұмбақта Фотошоп бағдарламасында өткен 
гақырыптар жасырылған.

Бүгінгі сабақга фотосуретпен жұмыс жасаймыз, негізгі 
ималдарьш мен Рһоіозһор бағдарламасьюда көрсетіп өтейін.

Түзететін қабат графикалық файлдарды жасауға жэне өңдеуге 
<пс қолайлы. Суретгі, түстерді түзетуге, эріүрлі пішіңдер жасауға 
қолданылады.

Түзету әрекетгерін (комаңды) қолданудың екі әдісі бар. 
Ьіріншісі негізгі қабатгың өзіне , екіншісі түзету қабатын жасау 
арқылы қолданады. Екінші эдісі негізгі файлдың пиксельдерін 
<» ігсртпейді, сол үшін біз қорқпай эртүрлі әсерлерді жасай аламыз.

Бүгін біз Огайіепі Мар түзету қабатымен жұмыс жасаймыз. 
(сргерлік дүкеннің жарнамалық үлгісін жасаймыз. Бұл эрекет 

(ісоманда) бізге алтын жэне күміс түстерін жасауға көмектеседі.
Бастапқы файлды бағдарламада ашамыз.
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Енді суретіміз алтын түске бояу үшін жаңа Сгайіепі Мар түзету 
қабатын ашамыз. Ол үшін Мәзір (Меню) жолында Қабат -  Жаңа 
түзету қабат - Огаёіепі; Мар әрекетін жасаймыз.

Ашылған терезеде градиенттің түстерін таңдауға болады. Бізге 
ерекше түс керек болғандықтан градненттің түстерін өзгертеміз.

Пайда болған градиент терезенің үстінен бір шертеміз, енді 
қалқып шыққан кестеде түстерді таңцауға болады. Металик түстерді 
жасау үшін қаралау түстерді ортасына қарай, ал ақшыл түстерді 
шетіне қарай орналастыру керек. Градиентгі толық түстерін жасап 
болғаннан кейін, ОК батырмасын шертеміз.

Түзету қабатын толық жасап болғаннан кейін негізгі жэне 
Сгасііепі Мар қабатын біріктіреміз, ол үшін клавиатурадағ Сіхі+В 
батырмаларын шертеміз. Жасатан жүмысымызды қарап кемшілік 
жерлерін түзесек болады. Қабаттарға Фильтр қолданып, мәтінді 
тереміз. Ол үшіи Т Текст қүралын кіреміз. Мэ тінді дүрыс 
орналастырып, трансформаңия қолданамыз. Шрифтгің стилін 
тандаймыз. Ол үшін Стиль слоя панелін ашамыз, онда түсіп түрған 
көлеңке, өзінің көлеңкесі, градиентгі бояуды таңдаймыз.



Дәріс 6
Тнқырыбм: «ВЕКТОРЛЫҚ ГРАФИКАНЫҢ НЕГІЗІ»

Жоспар
1.Векторлық мэліметтер. Палитра жэне тұсті ақпарат. 

Голықтыру атрибуттары жзне түсті атрибуттар.
2.Векторлық файлдардың соңы. Векторлық файлдың 

иртықшылығы мен кемшілігі.

I .Вскторлық мәліметтер.
Векторлы мэліметгер бейненің жеке объектілері туралы 

іқпараттан тұрады. Әрбір оъектіні үсыну үшін қолданылатын 
м.шіметгер колемі осы форматқа салынған файлдарды кішірейтудің 
күрделілігі мен мүмкіндігіне байланысты. Элементтер Бейненің 
шагын боліктері болыгі табьшады. Векторлы элеменггердің эрбір 
«іементі қалыпты ақпаратпен байланысты немесе оның олшемін, 
колемін, түсі мен басқа да атрибуттарын көрсететін ақпаратпен 
(іайланысты болады. Векторлы форматты ашу кезіңде
пичуализаңиялау бағдарламасы векторлы мәліметтерді тауып, осы 
<|юрматта қабылданған келісімді түсіну керек. Векторлы
<|)орматтарда векторлы мэліметтер элементтері атаумен беріліп, 
пүкте үтір белгісімен бөлінген (;). Аталымнан кейін қүрылғыдағы 
координатгарды анықтайтын сандық мәліметтер жүреді. Бейне 
элеменнтері бірдей болмауы мүмкін. Көптеген форматтарда 
аббревиатура қолданылады. Элементгер мен түсті анықгайтын 
бірдей эріптер қиындық тудырмады, себебі олар контекспен 
ерекшеленеді.

Палитра және тустік акпарат.
Векторлы файлдар векторлы мәліметтер палитрасынаи түруы 

мүмкін, бейнені корсетпес бүрын визуализаңия бағдарламасы
файлдар папитрасынан осы түстің анықгамасын табуы керек.

Толтыру атрибуттары жэне түсті атрибуттар.
Түссіз ақпаратты элеметтер визуалды бейнелеу үшін қажетгі 

атрибуттар деп аталады. Векторлық мәлімепгтердің жасырьін 
элементгері түстің контурына қарамайды. Әр элемент түстің бір 
немесе бірнеше түсімен байланысуы мүмкін. Біріншісі контур
элеметтері үшін, ал, қалғандары -  түсті толтыруға қажет. Жасырын
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элементтер таза түсті толтыруы мүмкін, бейнеленген атрибуттарды 
толтыруға щтриховка мен полутаны қамсыздандырады. Сондай-ақ, 
толтыру үшін шаблондар пайдалануы мүмкін. Егер жасырын 
элементтер түрлі түспен толтырьшған болса, онда элементтерді 
бейнелеуде шабьшонды бейңелеу, не түстерді толтыру ақпараты 
болады. Шаблонды толтыруды қабылдамайын форматгар, оларды 
сызық бойымен, нүктелермен жэне т.б. арқылы көрсету керек. 
Мүндай әрекет файлдың саласын төмендетеді жэне көлемін 
үлғайтады. Жасырын векторлық элемент векторлық түстермен 
толтыруы мүмкін. Ақпарат ақпараттың бастапқы жэне соңғы 
түетері бағыттанған жэне толтырылған түрінде сақталады. 
Максималды көбею арқылы бір түстен екінші түске бояу ауысады. 
Толтыру түрлері тігінен, көлденеңнен жэне айналмалы түрде 
болады.

2.Векторлық файлдьщ соңы.
Файлдың шеті маркердің шетімен бірдей болу қажет. Ол 

бейнелеу обьеютердің мөлшері туралы қосымша ақпарат береді, 
бейнеленген түстердің мөлшерін, берілген күнін, уақытын, аты- 
жонін жэне т.б. //Векторлық файлдардың соңы көбінесе ЕОҒ 
жолдары үшін қолданылады. // Векторлық файлдардың тура көлемі 
сондағы обьектілердің молшеріне тура пропорңионалды. Векторлық 
файлдың тура көлемін кішірейту, қүру жэне иемдену элементтері 
болып табылады.

Мэселе бір элементгі анықтау жэне атрибуттар мен 
спецификалық ақпаратгарды енгізе отырып, оның анықтамасын 
көрсету түрінде сақтау арқылы шешіледі. Әртүрлі форматтар 
көптеген түрлі эдістерде ақпаратты қолдап отырады. Файлдың 
көлеміне қарай ақпаратгы сақтау эдістері бар. Векторлық 
форматтар, растровты форматқа қарағанда жинақы мэліметтерді 
сақтамайды. Олар кодтаудың балама эдісін қолданады.

Векторльщ файлдардың мэтіні.
Символды жолдарды сақтаудың екі тәсілі бар. Мэтін А5СП 

жолы түрінде ж азы л ад ы . Шрифт, атрибуттар түсі, позиция туралы 
ақпараттардың көмегімен символды жолдарды екі эдіс бойынша 
сақтауға болады. Мэтінде масштабтау қиынға соғады, бірақта 
мэтіңді саралау, түзету жеңіл, себебі ол мәтіндік форматта



чішалады. Ондай жагдайда векторлық мәліметтердің жэй
пісіуісн ітері символды жолдар контур жиынына айнапады. //Мүндай 
адіс файлдардың мелшерін өте ұлкен етіп көбейтеді.

Векторл.ьщ файлдың артыкшылыгы мен кемшыігі.
Артықшылығы :
1. Бейнелеуді сақтау үщін жэй геометриялық объектілерге 

сақталган векторлық файлдар өте ыңгайлы.
2. Векторлық мәліметтер жеңіл масштабталады және

бүрмалауға өте ьщғайлы, оңтайлы.
3. А5СІІ форматтағы мәтіндік мәліметгері бар векторлық 

файлдар мәтінді саралау эдістерінің көмегімен жеңіл түрде түрін 
очіертеді.

Кемшіліктері:
1. Векторлық файлдар фотосуреттер сияқгы күрделі

бейнелеуіштерді сақтауға ыңғайсыз, қолайсыз.
2. Бағдарламаның кескініне байланысты векторлық бейнелеудің 

ішкі көрінісі өзгеруі мүмкін.
3. Растровты тетікте векторлық мәліметтер нашар бейнелеңеді.
4. Растровты мэліметтер визуализаңиясына, көз мөлшеріне 

қарағанда, векторлық мәліметтердің визуализациясы, көз мөлшері 
көп уақытіы қажет етеді.
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Дэріс 7.
Тақырып: «РАСТРЛЫҚ ГРАФИКАНЫҢ ЫЕГІЗДЕРІ» 

Жоспар
1.Растрлық файлдар мен оларды ұйымдастыру.
Файл идентификаторы.
2.Пайдаланылмайтын кеңістік. Растрлық файлдардың 

артықшьшықтары мен кемшіліктері.
3. Үздіксіз мәліметтер
4. Физикалық жэне лошкалық қысу
5. Топтық кодтау алгоритмі немесе КЕЕ

1. Растрлық файлдар мен оларды ұйымдас гыру.
Атауы
Палитра
Растрлық мәліметтер 
Аяқгама

Егер файлды пішін бірнеше бейнелерді сақтауға мүмкіндік 
берсе, онда файлда атаулардан кейін бейне тізімдемесі орналасады, 
ол файлда барлық бейнелердің бастапқы позицияларын жьшжыту 
жөнінде ақпаратгы құрайды.

Атауы
Палитра
Сурет тізімдемесі
1 суреттің растрлық мәліметтері
2 суретгің растрлық мэліметгері

N суреттің растрлық мәліметтері
Аяқгама

Егер файдды пішін эрбір суретке өзінің палитрасына ие болуға 
мүмкіндік берсе, онда ол байланысты сол суреттің мэліметгері 
алдыңда ол сақталады. Бұл жағдайда құрылым езгереді, жэне түрге 
ие болады.

Атауы
Сурет тізімдемесі
1 палитра
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і суретгің растрлық мэліметгері

N палитра
N суретгің растрлық мәліметгері
Аяқтама

Агауы -  мэліметтердің А8СІІ гіішінінде мәліметтер мен 
іаңбалар белімі, ол файлда сақталатын растрлық мәліметгер 
жопіпде жалгіы ақпаратты сақгайды. Нақгы агаудьщ құрылымы мен 
мазм.ұны келесіні орындаумен анықталады

Атау өрістерініц типтік жиынтыгы:
1 .файлды идентификаторы,
2.файл нұсқасы,
3.ақпарат,
4 суреттегі жолді»щ саны,
5.бейнеленетін слфет,
6. жолдағы пиксельдер саны,
7. гшксельдегі биттер саны,
8. түрлі тусті жазықгықтардың саны,
9. координатгар,
10. қысу түру,
11. сурет,
12. сурет бастамгісының х координатасы,
13. сурет бастамасының у координатасы,
14 бейнелеу мэтіні.

Файлдъщ идентификаторы
Барлық құрылымдарда атауы пішінді идентификаторы бірегей 

ГО-мэнінен басталады. Ол бағдарламаға графикалық файлдьщ 
пішінін анықгауға м үмкіндік береді, онымен ол жүмыс жасайды, 
файлдар идентификаторлары жасауільшармен өз бетімен тандалады 
жэне А8СІІ пішіндерінің, мысалы Ьтр, §іі' пішінінің немесе эр 
түрлі платформаларда орындалған пішівдер үшін біретей сандық 
мәңцердің кезектілігін қүрайды. Егер файл бастамасында оқьшған 
мэні бар идентификаторымен сэйкес келсе, онда атауын оқитын 
бағдарлама оған осы пішін танымал екенін болжайды.
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Бұл қарапайым тәсіл жұмыс жасамаіан кезде 3 жағдай бар:
1. кейбір пішіндерде файлды идентификаторы төмен түсіріген 

және ол орында әрбір мәліметтер болады.
2. пішін авторы арнайы түрде басқа пішіннің ГО-мәнін 

суреттеді, мысалы, басқа платформадан алды.
3.пішінді таратушылар ГО фалды жэне оның ерекшелігін 

сақтап, оны жаңа мүмкіндіктермен толықтырады.

Фаіиі нұсқасьі
Себебі сол бір пішіннің нүсқалары эр түрлі сипаттамаларға ие 

болуы мүмкін, атау мөлшері немесе түстердің эр түрлі түрлері 
сияқты, онда фалды пішінді ңцентификаңиялаудан кейін бағдарлама 
бүл файлда болатын мәліметгерді ол өндей алады ма екенін анықтау 
үшін нүсқау нөмерін тексеру қажет.

Суретті бейнелейтін ақпарат
Жол саны суреттің биіктігі немесе жайма жолдарының саны деп 

аталады. Растрлы мәліметгерді жайма жолдарының санын 
анықтайтын мэнді қүрайды.

Жодцағы пиксельдер саны суретгердің ені немесе жайма- 
жолдың ені деп аталады. Әрбір жодца сақталған пиксельдер санын 
анықгайды.

Пиксельде биггердің саны -  түрлі түсті жазықтықта эрбір 
пиксельді бейнелеу үшін қажетгі мәліметгердің мөлшерін 
анықтайды, яғни өрісі пиксельді терендікті сипатгайды.

Егер растрлық мәліметтер түрлі түсті жазықтықта кезектілік 
түрінде жазылса, онда түрлі түсті жазықтық саны — өріс қосылады.

Қысу түрі.
Егер файл көлемін қысқарту мақсатымен пішін қандай да бір 

кодтау түрін қолдаса, онда атауға қысу түрі — өрісі кірістірілуі 
қажет. Кейбір пішіндер компрессияның бірнеше алгоритмдерін 
қолдайды, олардың барлығы бұл өрісте аталуы қажет.

Суреттің координаттары
Координаттар шығару құрылғысьшда суретгің бастамасында 

нүктелерді анықтайды.
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I ім 1111<11) ((),()) мәніне ие, ол суретгің бастамасын құрылғының
.....I щпм.іі іар жүйесін есентеу нүктесімен байланыстыруға
мумкіидік борсді.

/ к трдың мэтіндік бейнеленуі
I үсіидірме А8СІІ пішінінде ерікті таңбалыны, мысалы, суретгің 

и иүі.ііііііі, автордың атынан, файл атынан, суретті бейнелеу үшін 
1.11111 іі 1111 .шга багдарлаіиа атынан түрады.

2 .1 Іайдаланылмайтын кеңістік
Атаудың соңында резервтелген кеңістііс немесе резервтелген 

прісі дсп аталатын пайдаланылмайтьш өрісі:ер орналасуы мүмкін. 
»)ллр мэліметтерден түрмайды, бейнеленбейді жэне 
і ү | ч .ілг.імдалмайды. Егер файлды нішінді кеңейту қажетгілігі пайда 
Полса, онда жаңа мәліметтер жөнінде *:инақгар резервтелген 
м ‘і іісгікгсе енгізіледі.

Жиі атауы 128, 256, 1024 байтқа де йін кеңейтіледі.
Көптеген растрлы пішіндерде растрлы мэліметтер тікелей

і үрдс атаудан кейін, сонымен қатар растрлы файлдың басқа жерінде 
ориаласуы мүмкін, себебі егер файлда бірнеше суретгер сақталса, 
оида атаудан кейін суретгердің палитрасы мен тізімдемесі болуы 
мүмкін. Мүндай жаідайда сурет мэліметгерін ыгыстыру өрісінің 
ігіауында немесе сурет тізімдемесінің өрісінде сурет мэліметтері 
оастамасының орналасатын орны көрсетіледі.

Растрлы мэліметтер пнксельді мәндерден түрады, олар сурет 
бспсейінің барлық ені бойынша жайма жолдары түрінде іске аспай 
қалады.

Жайма жолдар пиксельді мэліметтерді 2 өлшемді торға 
біріктіреді, ол эрбір пиксельдің жағдайын қарастыруға мүмкіндік
берсді.

Жайма жолдары түрінде мэліметтерді үйьімдастыру
Бүл кескінді бейінелейтін файлда пикселъді мэліметтерді бүлай 

үйымдастыру кезінде мэн жнынтығьшың реггілігін білдіреді, оңца 
орбір жиынтық кескін жольша сэйкес келеді.

Бірнеше жол басынан аяғына дейін файлда жазьшған бірнеше 
жи ынтықгар үсыньшіган.
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Егер жолда пиксельдер саны мен кескіннің әрбір пикселінің 
мөлшері танымал болса, онда файлда эрбір жолдың бастамасын 
жьшжьпуды есептеуге болады.

Жолда 21 пиксель, 1 пиксельге -  8 бит (1 байт), онда ығысу 
болады:

1 жол:0....20
2 жол: 21...41
3 жол: 42...62
4 жол: 63...
Егер 24 бит болса, онда 0...62
63... 125
126...
Кейбір пішіндер кескін жолдары байтгың жұп санын алу үшін

- қажет етеді.
21пиксель-----24 пиксель. 8 бит
0...23
24...47
48...71
Ереже бар, соған сәйкес растрлы мэлімеітердің жолдары 

байтгьщ шекарасы бойынша тұзетіледі. Жоғарьща қарастырьшған 
кескіндер 24 байтты алады.

Жайма жолдары тұрінде ұйымдастырылған пиксельді 
мэліметтер файла 3 тәсілмен сақталуы мұмкін:

1. үздіксіз мәліметтер түрінде
2. жолақтар түрінде
3. үзінді түрінде

3. Үздіксіз мәліметтер
Бұл мзліметгерді ұйымдастырудың қарапайым тәсілі, онда 

мэліметтер файлға үздіксіз түрде жол лсолағымен жазьшады. 
Қалпына келтіру кезінде мәліметтер сол жазылған кезде тап сол 
тэртіпте оқылады, үлкен көлемде, жылдам жэне жеңіл түрде 
жадыда жинақталады.

Жолацтар
Мүндай үйьмдастыру кезінде кескіндер жолақтар түрінде 

сақталады, олардың әрбіреуі үздіксіз түрде жазьшған жолдарды 
құрайды. Жалпы кескін бірнеше жолақгармен ұсьгаылады. Әрбір
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■мВнініі::
Щ Щ  . • •■ .. .

. ________ ______________________ _ _ і __ к а

» і н> і|ііііііі,)і.і (іір (іі|)інсн бөлек түрде сақтаііуы мүмкін. Ж олақіар
м м ........... .. сегметтерге беледі, олардың эрбіреуі әрдайым
ң міц. м  іп . кіидсрі сияқты еніне ие болады.

һоіиқіар шсісгелген жадымен компьютерлерде мэліметтермен 
і ніі і.ііруды жсңілдетеді.

Мі.н .іні.і:І280х1024. 1 пиксельге — ақп.8 бит, яғни пиксельге 1
ПиМі

■Іиііі ксскінді 1310720 байт (1280 Кб, 1,25 Мб) көлемімен
ііІІІІМІ.П.

I .'X жол х 8 жолақ = 1024
Ііір жолақты өндеуге 160 жол.
I гор I никсельге 3 байт келсе, онда барлық кескіндерге қажет: 

Упям= 5 310720x3=3932160 байт=3,75 Мбайт

Бір жолаққа:

Упам/8=480 кбайт

Жолақтар түрінде мэліметгерді үйымдастыру визуализация 
і шгдарламасына тек қана бірден бір жолаққа ғана өндеуге 
мүмкіндік береді, сондықган компыотерлерде шектелген жадымен 
қолданылады.

Жолактарі түрінде үйымдастыруға мүмкіндік беретін пішіндер 
файл атауында жолақгар саны, файлда әрбір жолақ мәліметгершің 
молшері мен ығысуы жөнінде ақпаратты қүрайды.

Үзінділер
Үзінділер жолақтарға үқсас, бірақ әрбір үзінді кескіннің тік 

і ікбүрышты аймағыіта сэйкес келеді. Үзінділер барлық кескіннің 1 
никселінен еніне дейін эрбір еніне ие болуы мүмкін. Бір үзіндіге 
сойкес келетін пиксельді мэліметгер 15 КІ>(8) еселі көлемге, ал 
олардың биікгігі мен ені 16 еселі пиюсельге ие болатындай үзінділер 
үйымдастырылады. Егер кескіннің мэліметтері үзінділер түрінде 
үйымдастырылса, седа барлық кескіндер көрсетіледі, барлық 
үзінділер бірдей көлемге ие болады жэне қайта жабьшмайды.

Мэліметтерді үзінділеу ығыстырудың әр түрлі сызбалар 
кескінінің эр түрліі бөліктерімен қолдану жолымен ығыстыру
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дәрежесін оңташіандыруға мұмкіндік береді. Үзінділерді бір бірінен 
тәуелсіз тұрде кодпен жазылғанды ашуға болады. Ол үшін файл 
атауында үзіндінің көлемі, олардың мөлшері мен ығысуы жонінде 
жинақтарды қүрайды.

Жазыцтыідпар түрінде мэліметтерді ұйымдастьіру 
Егер кескіннің мәліметтері 2 жэне одан да астам жазықтықгарға 

бөлінсе, онда оларда қүрылатын кескіндер жазық файл деп аталады. 
Бірнеше түрлі түсті жазықгықтар қолданылатын кескіндер 
қүрьшымдық кескіндер деп аталады. Қүрама кескін растрлы 
мәліметгердің бірнеше блоктарымен үсыньшады, эрі эрбір блок осы 
кескінде қолданылатын түрлі түсті қүраушьшардың бріні қүрайды. 
Осы блоктардың әрбіреуін қүрьшымдау графикалық бөлініс 
процесіне үқсас, яғни тұрлі түсті құраушыларға бөлу сүзгіштер 
қолданылады. Әрбір түрлі түсті құраушылар үшін ақпарат 
блоктары файлда дәйекті түрде немесе физикалық тұргыдан бөлек 
түрде сақталған. Жазықгықтар түрінде мәліметгерді үйымдастыру 
бейнелеу қүрьшғысы уақьптың эрбір сәтінде тек қана бір түспен 
ғана басқаруға мүмкін болған кезде қолданылады.

Мысалы. 3 бағанға 2 жол
Жайма жолдары түрінде
(00, 01,01) (03, 04, 05) (06, 07, 08)
(09, 10, 11) (12, 13, 14) (15, 16, 17)
Жазықгықтар түрінде

Қызьш жазықтық Көк жазықгық Жасыл жазықтық

00 03 06 02 05 08 01 04 07

09 12 15 11 14 17 10 13 16

Жазықтық файлдан пиксельді мәліметтер не белек буферде 
кескіндер құрастырылады, не файлда пиксельді түрде өнделеді. 

Палитра векторлық файлдарга ұқсас.

Аяқтама
Аяқтама мэліметтер құрылымын білдіреді, ол атауды 

толықтырады, бірақ файлдың соңында орнапасады. Аяқгама 
файлды пішіні түрлендірілген жағдайда файлға қосылады, ал 
атаудың құрылымьш кеңейту немесе өзгерту мүмкін емес болды.
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Лчмими 1111іііііііііі. оның алдьщғы нүсқаларымен уйлесімділігін
* іи шуі ' мүмкіидік бсреді. Себебі аяқтама кескіннің мәліметгерінен 
і інм и|ім;іііпсол, онда ол файл бастамасына біршаматүрде тұрақгы
....... .. і.мш ие емес, осьшай, оны ығыстыру файл соңына
■ і н і іі.цімшіы гүрде қойылады. Себебі аяқтама түрақгы ұзындыққа

* і' |і 'иі үпіін бос кеңістік бар болса, онда аяқтаманы ығыстыру
........  аі.іудың ақпаратында көрсетіледі. Атау сияқты аяқтама
і і' 11 * и.і фліілдың қалған элементгерінен бұл құрылымды өзгешелеу 

ннн им іуіілизадия бағдарламасымен қолданьшатын иентификатор 
п|іи ііі і.үрауы мұмкін.

Гіп трпы файлдардың косыміиа цүрылымы
І’ііотрлы файлдардьщ қосымша кұрылымының негізі болып

- і ім гізімдемесі табылады, ол файл бастамасынан әрбір юескін
...... .. қысылуын сақтау ұшін қолданьшады. Кескіннің
11 іімдомесінен кейін жайма жолдарының кестесі қолданылуы 
мүмкін, ол жайманың әрбір жолы бастамасының тапсырмасы ұгаін 
армалган. Егер кескіннің мэліметгері қысьшса жайма жолының 
іиттосі қолданьшады және жайманың бөлек жолдарына сәйкес 
к*'іютін пиксельді мэліметгер еркін тэрт іте  есептеледі. Мұндай 
іччжіндегі пиксельде:р қайта кодтаудан кейін ретке келтіріледі. 
Жаііма жолдарының кестесі жайманың әрбір жолы ұшін бір элемент 
ініііі.шша құрайды, не эрбір жолақ ұшін бір элемент бойынша , 
і иіда бұл жолақтардьщ орналасу кестесі, не эрбір тікбұрышты облыс 
іні (іір элемент бойьшша — коріністерді орналасу кестесі.

Артьщшылъщтары
1. Арнайы тұрде нақгы кескіндерді сав;тау ұшін дайындалды,

* кііиерлейтін фотосуреттік немесе видео жабдықтардан алынатын 
ииксельді мэндер паиитраның комегімен не жеке түрде, не топпен 
п ігоруі мүмкін

2. Жеңіл түрде қорытьшдьшы нүктелі кұрьшғысына беру үшін 
і ү( югсйлі түрде өзгереді

Кемшіліюпер
I. Әсіресе, егер кескін түрлі түсті біолса, онда өте ұлкен 

коломге ие болады (неғұрлым файлды пішіннің мүмкіндікгері 
лсогнры болса, соғұрлым көлемі кобірек). Қысылудың әр түрлі
ч.пбаларын пайдалану колемді қысқартса, оңца қолдану алдында
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ашу қажетгілігі оқу процесін жэне кескінді визуализациялауды 
баяулатады.

2. Растрлы пішіндер масштабтауға жаман беріледі.

Мәліиеттерді кысу
Қысу -  ақпарат блогының физикалық молшерін қысқаргу үшін 

пайдаланылатын процесс. Қысу -  бүл кодтау типтерінің бірі. Қысу 
кезінде компрессор бағдарламасы мәліметтерді қысуды, ал 
бейкомпрессор бағдарламасы — оларды қалпына келтіруді жүзеге 
асырады. Бейкомпрессор қысьшған формаға мәліметтерді 
түрлендірусіз қолданьшмайды. Тэжірибелік түрғыдан эрбір 
заманауи растрлы пішін өзіне қысудың қандай да бір әдісін 
кірістіреді.

Қысудың бірнеше сызбасы жеткілікті түрде жиі 
пайдаланылады.

Қысу сызбалары
1) КЬЕ -  топтық кодгау әдісі
2) - Лемпел-Зива-Велч әдісі
3) ССІТТ -  Хаффмен алгоритмінің жеке жағдайы
4) ОСТ — дискретті косинус-өзгерістерінің эдісі. 1ре§, тре§ 

қысу кезінде пайдаланылады.
5) Фракгалдық қысу
Растрлы файлдарда тек қана кескіннің мэліметтері қысьшады, 

атауы мен басқа да қүрылымдар қысылмайды
Векторлық файлдар өзінің қысылу сызбаларына ие болмайды. 

Олар қысылмайды.
1) себебі векторлық файлдар бүрыннан кескінді түтас формада 

үсынылады
2) векторлық файлдар жеткілікті түрде баяу оқылады, егер 

тағы да тевді шешуді қоссақ, онда бүл процесс едәуір түрде 
бәсеңдейді.

3) егер векторльщ файлдар дегенмен қысылған болса, онда 
атауды кірістіріп, файлдың барлығы толықтай қысылады (бүл 2ІР, 
КАК жэне басқа да архиваторлармен қысу)

Кескінді қысу дәрежесі қысылмаған мэліметтер көлемінің 
қысылған мәліметтер көлеміне қатынасын анықтайды.
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I Ф іІ ІІІІСІІЛМҚ Ж 9ІІС л о г и к я л ы қ  қысу
і і іі ү аигоритмі мәліметтердің басқа өте тұтас формасьша

■ ііііі ііі.иі кодтау үшін қолданылады, ол тап сол ақпаратты береді.
'І»и шкалық лсәне лошкалық қысу әдістері арасындағы

. ........ .. пі мәліметгер қалай түрін озгертетініне негізделген.
N іі ііііI щ і гы физикалық қысу нәтижесінде мэліметтер оларда 

і н *іііі і і.пі акпараттың есебінсіз түрін өзгертеді.
Іііптср сериясының басқа өте түтасқа 1 үлгіге қарапайым кошуі 

шургді. Салдарлы мәліметтер түпкі мэліметгерге тікелей
■ іі ......асына ие, бірақ бүл өзара байланыс белгісіз. Физикалық
иыгудың алгоритмі мәліметтерде бар артықтықты жояды.

Ііарлық қарастырылған әдістер физикалық болады.
Логиісалық қысу эдісі өзіндік логикалық қойылымның процесі 

і іш іы п  табылады, ягни алфавитті-сандық немесе екілік 
і іімиолдарының бір жинагьгн басқаларымен ауыстыру. Логшсалық 
кі.ісу тек қана символды немесе өте жоғары деңгейде ғана 
орындалады.

Бастапқы мәліметгерде қүралатын ақпаратқа негізделген. 
.1 Іогикалық қысу кескіннің мэліметтері үшін қолданьшмайды.

Физикалық қысу эдістері екі санатқа бөлінеді:
1) Барлық файлдықысу
Барлық файлды қысу кезінде қысу бағдарламасы бүл файлдың 

барлық мәліметтерін есеитейді, оларға қысьшатьш алгоритмді 
пайдаланады жэне жаңа файлды қүрайды. Файл мөлшерінде үтыс 
сдэуір, бірақ файлды басқа бағдарламамен қолдануға болмайды. 
Сондықтан барлық файлды қысуды үзақ сақгау үшін немесе жіберу 
үшін қолданылады (оте танымал -  гаг, гір жэне т.б.)

2) Файл қүрылымына енгізілген қысу
Осындай пішіндегі файлдарды оқу үшін арналған 

бағдарламалар файлдарды теңці шешу кезінде мәліметтерді 
есептейді.

Бүл файлдьщ растрлы мәліметтерІн жадыда өте көп орыңды 
алатын кезінде графикалық файлдар үшін файлдарды ішкі қысу 
әсіресе ыңғайлы. Ал сонымен қатар файлдарда қайталанатын 
мәліметтердің көптеген колемдері кездескен кезде ыңғайлы.
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Симметриялык жэне ассиметриялъщ қысу.
Симметриялық қысу әдістері тап сол алгоритмдерге негізделеді 

және файлдарды теңді шешу сияқты тап сондай жұмыстар көлемін 
орындайды (КЬЕ, Ь2\У)

Мәліметгермен алмасу бағдарламаларында қысу, сонымен 
қатар теңді шешуді қолданады. Бір бағытта едэуір түрде жүмыстың 
басқаға қарағанда коп көлемі орындалады — бүл БД үшін ]ре§, тре§

Кері бағытга жүмыс жасайтын ассиметриялық алгоритмдер бар 
(теңді шешуге қарағанда қысуға кобірек уақыт жүмсалатын кезде). 
Резервтік көшіру бағдарламалары үшін қолданылады.

Бейімделген, жартылай бейімделген және бейімделмеген 
кодтау.

Бейімделмеген кодтаушы алдын ала анықгалған жолдардың бар 
сездігін қүрайды, олар женінде танымал, олар мәліметтерде 
жеткілікті түрде жиі пайда болады.

Мысалы, мәтінді қысу үшін бейімделген кодтаушылар сөздікггі 
құрайды: еші ( 1 код), Ьи{ (2 код), Іһеп (Зкод) және т.б.

Графикаүшін 4қарапиксель 1

8 ақ 2

8 қара 3

Бейімделген кодтаушы мәліметтерді қысу үшін алдын ала 
анықталған эвристикальщ ережелерді қүрамайды, Е2\У сияқгы 
бейімделген компрессорлар енделетін мәліметтердің түріне 
байланысты емес, себебі сездіктерді түсетін мэліметтерден 
қүрайды, яғни кодтау процесі женінде қосымша мәліметгерді 
қүрайды. Бейімделген кодтаушыларда қысуын үлкен дэрежесі 
мүмкін.

Жартылай бейімделген кодгаушылар кодтаудың екі әдістерін 
қолдануға негізделген. Олар екі еткелде жүмыс жасайды.

1. Сездікті қүрайды
2. Жолдардың 1 кезеңінде алынған негізде кодгаудың езін 

орындайды
Кодтаудан бүрьш тиімді сездікті қүруға мүмкіндік береді
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і іһ  і і.ипіі іі .ис.чіс іиыгыпсыз қысу
111і п і.іін і.і і қысу одісі -  моліметтер қысылған кезде, ал содан 

. ііһі 11н ишіеді жоме оларда болатын түпкі ақпараттар сақталады. 
М і.ц і. 11 і*р о іі ергілмеуі, жоғалмауы немесе зақымдалмауы қажет.

іііі н і.підармем қысу шығынсыз әдістерге қолжеткізуге 
і 11и11 инііі к.ысудың жақсы дэрежесіне жетуі үшін кескіннің кейбір

і . н і і  н і іі риі лақтырып тастауды қарастырады.

+ ІРВ-ССП

( ( I I  пиксельді мәндерде көптүсті кескіндердің кішкентай
■ мі грістері адами көзбен көрінбеуі мүмкін. Олар түрлі түсті
11.1 іпріпты жойып, мэліметтердің мөлшерін қысқартады, ол 
. і іі птрдың көпшілігімен қабылданбайды.

I оммрессия алгоритмдерін қолданатын қосымшаларды жіктеу
1) М үрағаттау жэне мүрағаттан шығару уақытына жоғары 

кіпіііітар (басылым жүйелері, интернетте ақпараттық тораптар). 
< урот іемелердің өзі >жалпы көлемнің бөлігі. СБП алгоритмдері 
иолдапылады (ЬХХҮ, КЬЕ жэне т.б.)

2) Мұрағаттау дэрежесі мен мұрағаттан шығару уақыты (СБ- 
КОМ-ға анықтамалар мен энңиклопедиялар). Ассиметриялық 
іпігоритмдер -  компрессия уақыты -  мұрағаттан шығару уақыты 
(фрикталдық қысу)

3) Мұрағаттан шығару дэрежесіне өте жоғары талаптар ()'ре§, 
ініпііда мұрағаттан шығарудың көп уақыты)

Компрессия алгоритмдеріне койылатын талаптар.
Кескінді қолдану сипатымеп анықталады.
Талаптар:
1) компрессия дәрежесі
2) кескіннің сапасы
3) компрессияның жылдамдығы
4) жаншылудан босату жылдамдығы
5) кескінді масштабтау
6) қажетті рұқсат ету мүмкіндігін көрсету
7) қателерге тұрақтылығы, бұл мүрағаттаудың жоғары 

дорежссіне қайшы болады, себебі артық ақпаратты енгізу қажет.
8) изо ерекшелігінің есебі, яғни сіздің қосымшаларында жиі 

колдаііылатын мұрағаттаудың жоғары дэрежесі
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9) редакцияланатын ( ең төменгі қысу оның кайтадан сақтау 
кезінде изо сапасын нашарлатады)

10) аппараттық жэне бағдарламалық жүзеге асырудың азғантай 
қүны

5. Топтық кодтау алгоритмі немесе НТЕ
Растрлы пішіндердің көпшілігімен қолдау көрсетілетіы қысу 

алгоритмі (1і£, \үтр жэне т.б.) Бүл алгоритм оларда бар ақпараттарға 
қармастан эрбір типтегі мэліметтерді қысуга мүмкіндік береді. 
Ақпараттың өзі тек қана қысудың толықтығына ғана әсер етеді. 
КЬЕ қысудың коп дэрежесін қол жеткізілмейді (3:1), бірақ жеңіл 
жэне жылдам орындалады, қиын элементтерге балама болып 
табылады.

Әдістің мэні: КЬЕ тацбаларды қайталанатын жолдарының 
физикалық мөлшерін қысқартады. Осындай қайталанатын жолдар 
топтар деп аталады жэне әдетте 2 байтта кодталады.

1 байт топта таңбалардың санын анықтайды жэне топтың 
есептеушісі деп аталады. Кодталатын топ 1-ден 128-ге дейін немесе
0-ден 256-ға дейін қүрайды, топтың есептегішінде таңба сандары 
ретінде жазылады.

2 байт топтың таңбалар мэиін қүрайды жэне топтың мэні деп 
аталады.

Бірдей мәндермен бірнеше гшксельдерді қатарынан оқитын 
бағдарлама бір мәнмен қанша пиксель бірінінің артынан бірі 
жүретінін есептейді, бүл мэнді есептегішке жазады, содан кейін 
мәннің өзін жазады.

ААА....АА 14 А-КЬЕП АКЕТ
15

Таңбаларды үсыну үшін өндірілген бүл код КЬЕ-пакет деп 
аталады.

Таңбалар тобы өзгерген кезде немесе таңбалар саны топта 
есептегіштің ең жоғары мэнінен көп болған кезде жаңа пакет 
эрдайым өндіріледі. КЬЕ-пакет көмегімен қарапайым растрлы сурет 
келесідей түрде кысылған.
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' 'V) ’ 0 0 255 5 0 8 байт
'V. ."Л 255 0 0 0 2 5 5  0 0 0 0 0 0  ІЗбайт

гі I ■ кодтау кезінде кем дегенде 2 байт қажет болады.
К.і.ісу тиімділігі кескін мәлімеітерінің типіне байланысты. 

I . м|ццн лік түрд топтық кодтаудың түстердің көп санымен қиын 
і......... . і үшін пайдаланьшмайды.

і' ІІ ііакетінің көмегімен кодталған жеке таңбаларынан топ бүл 
м шімі ітсрдің тікелей көрінісіне қарағанда 2 есе көбірек жадыны 
шщды.

'Гоптық кодтау файл пішіні болып табылмайды. Бүл кейбір 
і рпфикалық пішіндерге кірістірілген кодтау эдісі (§іГ, ііГ, іре§)

Тоіггық кодтау нүсқалары
Әдетге КЬЕ көмегімен кескіннің мэліметтері дэйекті түрде 

голдан оңға қарай жайма сызықтары бойынша кодталады.
Мэліметгер у өсінің бойывда бағаңдармен немесе х осінің 

іюйында 2 мөлшерлі коріністермен кодталған кезде кодтаудың 
баламалы сызбалары бар. Шығындармен КГЕ топтық кодтау түрі 
бар. Кодтау проңесінде мэліметгерді лактырьш тастауға негізделеді 
(прбір пиксельде кіші бит лақтырьшады). Бүл қиын кескіндердің 
қысылу дәрежесін жоғарлатады, бірақ бүл әдісті тек қана көптүсті 
шындыққа негізделген кескіндер үшін ғана қолдануға болады.

Айқыш кодтаудан қүтылу үшін КЬ Е-кодтаушылар эрдайым 
растрлы мэліметтердегі жайманың эрбір жолының соңында 
гоқтатылады.

Бағдарлама-кодтаушы кодталған мәліметгерді жайма жолының 
соңьшдағы маркерлерді орналастыру кереіс, оларды басқа 
мэліметтермен шатастыстырып алмау үшін барлығы 1 байт 
үзындыққа ие жэне бірегей.

Жол сайынғы к о д та у д ы ң  тағы бір артықшьшығы -  бағдарлама 
кескіннің кез келген бөлігі жеңіл түрде елестетеді. Айқыш 
кодтаудан қүтылудың екінші тәсілі жайма жолының кестесін құру.

(Жайманың эрбір жольшың бастапқы нүктелерінің кодталған 
мэліметтерінің блогында анықтаудың басқа тәсілі болып эрбір жол 
үшін 1 элемент бойынша қүрайтын жайма жолының кестесін қүру, 
бүл элементке файлда жайманьщ эрбір жолының бастамасын 
ығыстыру жонінде ақпарат жазылған)
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Дзріс 8
Тақырып: «БАЗАЛЫҚ РАСТРЛЫ АЛГОРИТМДЕР»

Жоспар
1 .Тік сызьвқгы шығару алгоритмі. Шеңберді шығару алгоритмі. 

Эллипсті шьяғару алгоритмі.
2. Жалпы Брезенхем алгоритмі. Пішінді шығару алгоритмі. 

Бояу алгоритмі (бояудың қарапайым алгоритмі, толқынды 
ацгоригм, сызықтармен бояу алгоритмі). Тікбұрыштарды толтыру. 
Шеңберді толтыру. Жуан жэне узік-үзік сызықгы шығару 
алгоритмі.

1. Тік сызықты шьиғару аягоритш
Сондықган электронды-сэулелік түтікпен (ЭСТ) растрлы 

дисплейдің экранын дискретгі элементтердің (пиксельдер) 
матрицасы ретінде қарастыруға болады, олардың эрбіреуіне жарық 
түсірілуі мүмкін, тікелей бір нүктеден басқасына кесінді жүргізуге 
болмайды. Бң жақсы жолмен белгіленген кесіндіні жуықтаушы, 
пиксельдерді анықгайтын процесс растрда орналастыру деп 
аталады. Бейнені жолма-жол көзбен шолу процесімен тіркестіісте ол 
растрлық жайманы түрлендіру ретінде таньшал. Кесінділердің 45° 
бүрышымен көлденең, тік жэне еңіс үшін растрлы элементтерді 
таңдау анық. Кез келген басқа бағдарлау кезінде қажетті 
пиксельдерді таңдау қиынырақ, ол 5- суретге көрсетілген.

Кесінділерді сызу алгоритмдеріне жалпы талаптар келесілер: 
кесінділер тікелей көрінуі қажет, берілген нүктелерде басталуы 
және аяқталуы, кесіңді бойьшда жарықтық түрақты болуы қажет 
және еңіс үзындығына байланысты болмауы қажет, жылдам сурет 
салу керек. Барлық кесіндінің бойында түрақты жарықгылығы тек 
қана тікелейдің 45° бүрышымен көлденең, тік жэне еңісті жүргізу 
кезіңде ғана қол жеткізіледі. Барлық басқа бағдарлау үшін растрға 
жіктеу жарықгылықгың бірқалыптылыққа экеледі, ол 5- суретте 
корсеіілген
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Сурет 5. Растрда тік кесінділерді жіктеу.

Иссптеулерді жеңілдету үшін сызу алгоритмінің көпшілігінде 
і адамдық алгоритм колданылады. Осындай алгоритмге мысал 
і<-іп іреміз:

Қарапайым қадамдық алгоритм 
мозиция = басы 
қадам = үлғайту
1. іҒпозиция - соңы < дәлдік Іһеп4 
ііпозици> соңы іһеп 2 
Ипозиция < соңыіһеп 3
2. позиция = позиция - қадам
£ОІО 1
3. позиңия = позиция + қадам 
§оіо 1
4. Ппі$һ

Брезенхем алгоритмі
Алайда Брезенхем алгоритмі бастапқыда сандық

і рафиксалғыштар үшін дайындалған, бірақ та ол тең дәрежеде ЭСТ- 
пен растрлы қүрылғыларды қолдану үшін сәйкес келеді. Алгоритм 
кесіндіні үсыну үшін тиімді растрлы координаттарды таңдайды. 
Жүмыс процесінде координаттардың бірі -  не х, не у (бүрыштық 
коэффициентке байланысты) бірлікке өзгереді. Басқа координатты 
озгеруі (0 немесе 1-ге) кесіндінің нақты қалпы мен тордың жақын 
координаттары арасында қашықтыққа байланысты. Мүндай 
қашықтықты біз қате деп атаймызБрезенхем алгоритмінің негізгі 
идеясы. 6-суретте корсетілген.



Алгоритм тек қана осы қатенің белгісін тексеру үшін ғана 
қүрылған. 6- суретте бұл бірінші октантта кесінді үшін, яғни 0-ден1- 
ге дейін диаиазонда жататын бүрыштық коэффициентпен кесінді 
үшін суреттеледі.

Егер нүктеден (0,0) кесіндінің бүрыштық коэффициенті 1/2 
қарағанда жоғары болса, онда х=1 тікпен қиылысуы у=0 сызыққа 
қарағанда у=1 сызыққа жақын ориаласатынын суреттен байқауға 
болады.

Сэйкесінше, растр нүктесі (1,1) нүктеғе қарағанда (1,0) кесінді 
жүрісін жақсы жуықталады. Егер бүрыштық коэффициент 1/2 аз 
болса, онда кері болғаны дүрыс. 1/2 тең бүрыштық коэффициент 
үшін қандай да бір үнамды таңдау жоқ. Осы жағдайда алгоритм 
(1.1) нүктені таңдайды.

Барлық кесінділер растр нүктесі арқылы өтпейді. Осындай 
жағдай 7- суретте бейнеленеді, онда 3/8 еңісімен бүрыш 
тангенсімен кесінді алдымен растр нүктесі арқылы өтеді (0,0) жэне 
дэйекті түрде үш пикселді қиып өтеді.

Сонымен қатар дискртетті пиксельдермен кесіндіні үсыну 
кезінде қатені есептеу бейнеленеді.

Өйткені тек қана қате белгісін тексерген дүрыс болса, онда 
бастапқыда -  1/2 тең орнатылады. Осылай, егер кесіндінің 
бүрыштық коэффициенті 1/2 жоғары немесе тең болса, онда 
координаттармен (1,0) растрдың келесі нүктесінде қате мөлшері 
келесідей түрде есептелуі мүмкін

е = е + т

мүндағы, т - бүрыштық коэффициент. Біздің жағдайда, қатенің 
бастапқы мэнінде -1/2

е=  1/2 + 3/8 = -1/8

Өйткені е теріс, кесінді пиксел ортасынан төмен өтеді. 
Сэйкесінше, пиксель сол көлденең деңгейде кесінді жағдайын 
жуықтайды, сондықтан у үлғаймайды. Қатені тап осылай есептейді

е = -1/8 + 3/8 = 1/4



растрдың келесі нүктесінде (2,0). Енді е оң, бүл кесінді орта 
пүктеден жоғары.

Растрлы элемент (2,1) мөлшері бойнша келесі координатамен у 
кесінді жағдайын жақсы жуықтайды. Сэйкесінше у 1-ге 
жоғарлайды. Келесі пнксельді қарастырмастан бүрын, одан 1-ді 
кеміту қатесін түзету керек. Яғни,

е = 1/4 - 1 = -3/4

Брезенхем алгоритміндегі қателер графигі 7-суретте 
корсетілген.Оның берілген кесіндімен тік сызықтың қиылысында 
у=1 сызыққа 1/4 төмен жатқанын байқаймыз. Егер кесіндіні 1/2 
төмен қарай алып барсақ, біз дэл -  3/4 мөлшерін аламыз. Келесі 
пиксель үшін жалғасын есептеу келесіні береді:

е = -3/4 + 3/8 = -3/8

Өйткені е кері болса, онда у үлғаймайды. Барлық 
айгылғандардан, қате -  әрбір растрлы элементте кесіндімен 
қарастырылатын у өсі бойынша кесіп өтетін аралық.

Инициализироваіь ошибку в - 1/4 
ошибка = ошибка + Ду/Дх

Сурет- 6. Брезенхем алгоритмінің негізгі идеясы.
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Сурет-7. Брезенхем алгоритміндегі кателер графигі.

Бірінші октант үшін Брезенхем алгоритмін келтіреміз, яғни 
0=<пу=<х жағдайы үшін

Бірінші октант үшін кесінді растрына жіктеудің Брезенхем 
алгоритмі кесінді шеттері (хі, уі) жэне (х2, у2) сәйкес келмейтінін 
болжайды.

ІпІе§ег -  жалпыға түрлендіру кызметі 
х, у, Пх, Пу - түтас

е -  айнымалыларды нақты баптандыру 
х = хі 
у = у1
□х = х2 - хі 
□у = у2 - уі

Жарты пикселге түзете отырып баптандыру 
е = Оу/Пх- 1/2

і
негізгі циклдің басы 
Ғогі = П о Пх
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|і|оІ (к.у)
”, ІіЦс ( е ■ 0 )
V у 1 1 
г 0-1
С ІНІ УУІІІІС

К ■ х I 1
і' с I- Г]у/Ох 
ІІОХІ і 
ІІПІМІІ

Ллюритмінің блок-сұлбасы 8- суретте келтірілген. Мысалы 
>м іылі ан.

I мі>ісал:Бренезнхем алгоритмі

(0,0) нүктеден (5,5) нүктеге лсүргізілген кесіндіні қарастырамыз.
І.ричснхем алгоритмі бойынша растрға кесіндіні жіктеу мүндай 
ц 11 ижеге әкеледі:

(кістапқы нүсқаулар:

қадамдық цикл жүмыстарының нзтижесі кесте-5 де көрсетшген:

х = 0
У -  0
□х = 5 
□у = 5
е = 1 - 1/2 = 1/2
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Сурет-8. Брезенхем алгоритмінің блок-сұлбасы.

Кесте-5.Қадамдық цикл жұмыстарының нәтижесі.

| ........  і  ; |  ________________  Р 1о ( е .....х ......  ,

! ............................................................ _____________________________________ ________ 1 / 2 ............. о  . . ]

: і ................ , і ........................... і ...............................................т ....... ......................................... 1 ______________ і

г : . _ : ....... ... : . . ..... - 1 / 2 _ _ о ........:

і і ............................ .................................і ........................................... .. ............ ...... .............................................
1 / 2 ............. і .............!

! ............................2 ...........................; ( і , і ) ..................'................ : : : : :

- 1 / 2 і  \

1 ................... ........................._ ...........і _ _ ................ .......................... .......... ..................... 1 / 2 2

1 ........................ 1  .....................: ( 2 , 2 ) ....................._ : .......п п .................. ............

1 ...................  ...........................  і ......... ............................... ............. ................... ........................................ ....................................... - 1 / 2 . . _______________ .......... 2 ._______ :

I _____________________________ 1  _________________________________ ______________
1 / 2 . .  3  . ]

1 ..............  4  .................1 .......................................... ( 3 , 3 )  .................................... ............ .................... ..........._ : ...................і ........ ......................!

і _ : _ ..............................................і ..............- ................ .......... ............. ............... .................... _ і ____________________ - 1 / 2 ...................................... 3  і

і ............................................ ................ і .................................................................- ............................................. і
1 / 2 ............. 4 ........ 1

І  .  5  ..........  і ( 4 , 4 )  ........................................ . . : : : : ............... ; ......................................... : _ ] ...............................1

г  1
......................................................................................... _ _ і ..................... ................ - і / 2 . .................................. ______ _________ 1

1 .................... .......................................1 .................................. ...... ........................ ................................................. I . .  1 / 2 ............................... ______л _______
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іі и ііжі* '> суретте көрсетілген жэне күтілгенмен сэйкес келеді.
і «Iі|і піімі іармсп (5,5) растр нүктесі белсендірілмеген байқаймыз.
і., і ііүмі пі Іох-пехі циклінің іопх 0-ге -згерту жолымен қосуга
...... Iтер Ріоі операторын иікелей түрде пехі і жолының
........... қойсақ, нүктені іске қосуды (0,0) жоюға болады.

4 

3 
2 

1 
0

< 'урет-9. Бірінші октантта Брезенхем алгоритмінің жұмыс жасау нәтижесі.

Келесі болімдед жалпы Брезенхем алгоритмі бейнеленген.

2. Жалпы Брезенхем алгоритмі.

у і у ш і у ш і у ш й у ш і а к у в а і и в и ш і у і у і у

Брезенхем алгоритмін толық болуын жүзеге асыру үшін барлық 
октанттарда кесіндіні ондеу керек. Кесінді мен оның бүрыштық 
коэффициент жататын квадрант номерінің алгоритмін ескеріп, 
гүрлендіру оңай.

Сурсг- 10. Жинақталған Брезенхем алгоритмі үшін жағдайларды талдау.
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Бұрыштық коэффициенттің абсолюттік шамасы 1-ден жоғары 
болса, у эрдайым бірлікке өзгереді, ал Брезенхем қатесінің белгісі 
х  шамсының өзгеруі жөнінде шешімді қабылдау үшін қолданылады. 
Түрақты өзгеретін (+1 немесе -1-ге) координатталарын таңдау 
квадрантқа байланысты (10- сурет). Жалпы алгоритм келесі түрде 
рэсімделуі мүмкін:

Квадранттардың жинацталган бүтінсанды Брезенхем 
алгоритмі

кесінді шеттері (хі, у і) жэне (х2, у2) сэйкес келмейтінін 
болжайды.

барлық айнымалылар бүтін деп есептеледі
8іп§ -  теріс, нолдік жэне оң иэуелсіз айнымалы шама үшін 

қайтып келетін -1,0, 1 қызметі, сәйкесінше 
айнымалыларды жүктеу 
х = хі 
у = у1
□ х = аЬз(х2 - хі)
□ у = аЬ§(у2 - уі)
8І = 8і§п(х2 - хі) 
к2 = 8і§п(у2 - уі)
кесінді еңісінің бүрыштық коэффициентіне байланысты пх 

жэне пу мэндерінің алмасуы 
іЮу <Пх іһеп 
Врем = Пх 
□ х=  Пу 
□у = Врем 
Обмен = 1 
е1«е
Обмен = 0 
епгііГ
пиксельдің жартысына түзетумен о жүктеу
□ = 2*П у- Пх 
основнойцикл 
Гогі = 1 іоПх 
Р1оі(х,у)
\уһі1е(П =>0) 
іЮбмен = 1 Іһеп
X = X + 8І
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»‘!м<
V " у і м2 
•чиі ІГ
II □ - 2 * 0 х  
0||«І иііііс
II' Кімгц 1 іһеп
V " у I N2 
йІШ'
М '  X I 8І 
пні ІГ
іі іл -2*сіу
ІІСХІІ
Ппі.чһ

Мысал 2. Брезенхемнің талдаиған алш риш і.
ІСорсету ұшін (0,0) нүктесінен (-8, -4) нүктесіне кесіндіні 

іиірініідрамыз.
бастапқы нұсқау
x = 0 
у = 0
I I х = 8
I Іу -  4
xi =-1
82 = -1 
Ауысым == 0 
с = 0
қадамдық цикл жұмысының нэтижесі 6-кесте көрсетілген.

I I - суретге нэтиже көрсетілген. 7-суретпен салыстырғанда екі 
;нігоритмнің нәтижелері өзгешеленетшін көрсетеді.



-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0

Л - -і

-4

Сурет-11. Үшінші квадрантта жинаталған Брезенхем алгоритмінің жұмыс
нәтижелері.

Кесте-6.Қадамдық ңикл жұмысының нэтижесі

і РІОІ е X У
0 0 0

1 (0,0)
-16 0 -1
-8 -1 -1

2 (-1,-1)
- 0 -2 -1

3 (-2,-1)
-16 -2 -2
-8 -3 -2

4 (-3,2)
0 -4 -2

5 (-4,2)
-16 -4 -3
-8 -5 -3

6 (-5,-3)
0 -6 -3

7 (-6,-3)
-16 -6 -4
-8 -7 -4

8 (-7,-4)
0 -8 -4

Шеңберді генерациялау үшін Брезеихеіи алгоритм і.
Растрға тек қана сызықгық емес, сонымен бірге басқа, өте қиын 

қызметгерді жіктеу қажет. Конустық қиманың, яғни шеңберлердің,
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иііпііи п рдіц, аараболаньщ, гиперболаның жіктелуіне 
и у м і.к 1 гпрдың сдэуір саны арналды. Шеңберді генерациялауды 
іүниу уіпііі ең тиімді және қарапайым алгоритмдердің бірі
І.|« н нхсмге жатады. Алдымен тек қана шеңбердің сегізден бір 
імніігііі гана өндіру қажет екендігін байқаймыз. Оның қалған
.......  і рі жүйелі кесіһкіндермен алынуы мүмкін, ол 5 суретге
• "і" ггілгендей. Егер бірінші октантты өндірілсе (сагаттіліне қарсы 
и /і и -15° ка дейін), онда екінші октантты у=х сызыққа біркелкі 
■ііііі.ніық шагылуды алуға болады, ол жинықтықта бірінші октантты 
ііг|н*ді. Бірінші квадрант екінші квадрантта шеңбер бөлігіне сэйкес 
ипісгін бөлікті алу үшін х=0 сызыққа біркелкі бейнеленеді. Жоғары 
і .іргылай шеңбер қүрьшымды ақгау үшін у=0 сызыққа біркелкі 

і юйнеленеді. 12- суретте сэйкесті түрлендірудің екі өлшемді 
м л гриңалар келтірілген.

Ллгоритм шыгару үшін координат басында ортасымен 
шсцбердің бірінші ширегін қарастырамыз. Егер алгоритм жүмысы 
х 0, у=К нүктесінде басталса, онда бірінші квадрантта сағат тілі 
бойынша шеңберді генерациялау кезінде у  тәуелсіз айнымалы 
шамаларға бірқалыпты азаймалы қызметі болып табьшатынын 
(іайқаймыз (12- сурет.).

Сурет-12. Бірінші октантга доғадан толық шеңберді генерациялау.

Тап осьшай, егер басқа нүкте болып у=0, х=К табьшса, оңда 
сағат тіліне қарсы шеңберді генерациялау кезінде х у  тэуілсіз 
айнымалы шамасының бірқалыпты азаймалы қызметі болады. 
Біздің жағдайда х=0, у=К нүктесіңде бастамасымен сағат тілі

I 1 Отгплтуп | ^ ^
ОТІІОС и-гс ль по у— 0 '

Отрадигй 
кнадсреіют 
о  т и о  с и т с  лзз гго

Отүія ПИ*ГЬ ГГР р ғмчтй
октант о*кноои»гезгьно 

I О 1 I
| 1 О Iу - х

Спе не рнр оьать
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бойынща генерация таңдалады. ІИеңбер орталығы жэне бастапқы 
нүкте дәл растр нүктелерінде болатыны болжанады.

. Сағат тілі бойынша генерация кезінде шеңберде әрбір берілген 
нүкте үшін тек қана үш мүмкіндікті ғана келсі пиксельді таңдау 
қажет, ең жақсы түрде жақын келетін шеңбер: көлденең түрде оңға 
қарай, қиғаш бойынша гөменге және оңга қарай, тік түрде төмен 
қарай. 13- суретте бүл бағыттар сәйкесінше тн , т 0, т ү белгіленген. 
Алгоритм пиксельді тандайды, ол үшін осы пиксельдердің бірі мен 
шеңбер арасында қашықтыктьщ квадранты ең төмен, ягни келесіден 
ең аз шама

Шн = |(х,+ 1)2 + (у,)2 -Я2| 
ш0 = |(х,+ 1)2 + (у1-1)2-К2| 
шу = І(хі)2 + (уг1)2-К2|

Сурет -13. Бірінші квадранттағы 
шеңбер.

( і , , у, -1} (х, И .  у, -1)

Ф  Ф
Сурет-14 Бірінші квадранттағы 

пиксеяьдерді таңдау.

Егер айналада нүктелер (хі,уі) тек қана шеңбер қиьшысының 
жэне 14- суретге келтірілген расір торының бес түрі ғана болуы 
мүмкін екенін байқасақ, онда есептеуді жеңілдетуге болады.

Шеңбер ортасынан қиіаш пикселге дейін қашықтық 
квадраеттары жэне шеңберде К2 орталықган нүктеге дейіші 
арасьшдағы айырмашылық келесілерге тең

□ і = (хі + 1)2 + (у,-1)2-К2

Кесінді үшін, сәшсесті пиксельді таңдау үшін Брезенхем 
алгоритмінде тек қана қате белгісін ғана емес, ал оның мөлшерін 
қолданған дүрыс.
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Сурет- 15. Шеңбер және растр торынын киылысуы.

11,<0 кезінде қиғаш нүкте (х, +1, уг 1) нақты шеңбердің ішінде 
ікілады, яғни бұл 1 немесе 2 жағдайлар 15- суретте көрсетілген. Бұл 
-шидайда не пиксельді (х, +1, у,), яғни не пикселді (х, +1, у,-1), яғни 
Ш|> іаңдау қажет екені белгілі. Ол үшін алдымен 1 жағдайды 
қирастырамыз жэне көлденең және қиғаш бағытта шеңберден 
микселдерге дейін қашықтық квадрантгардың айырмашылығын 
ісксереміз:

□ = |(Хі + I)2 + (Уі )2 -К2| - |(х, + I)2 + (у, -I)2 -К2|

гкО кезінде шеңберден қиғаш пикселтген дейінгі қашықгық 
колденеңге қарағанда көбірек. Керісінше, егер о>0 болса, оңда 
колдеенң пиксельге дейінгі қашықтық көбірек. Осылай,

□ <= 0 болғавда т нв тандаймыз (х;, + 1, у, - 1)
□ > 0 болғанда т 0 в тавдаймыз (х„ + 1, у, - 1)
ІДеңберден екі пикселдерге дейінгі қашықгық о=0 кезінде 

колденең қадамды тавдаймыз.
а  шаманы бағалау үшін қажетті есептеулер санын қысқартуға 

болады, егер келесі жағдайда мынаны байқасақ

(хі + I)2 + (Уі )2 -К2>= 0
(хі+ 1 )2 + (Уі-1)2 -К2<0

себебі қиғаш пиксель (х, +1, у^-І) эрдайым шеңбер ішівде, ал 
колденең (х, +1, у,)- одан тыс жатыр. Осьшай, келесідей формула 
бойынша есептеуге болады
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С □= (X; + I)2 + (Уі )2 -К2 + (X, + I)2 + (у, -I)2 -К2

-2уі +1 қосу мен есептёу көмегімен (Уі)2 мүшесін толық 
квадрантқа дейін толықтыру мынаны береді

□= 2[(Хі + I)2 + (Уі -I)2 -К2] + 2уг 1 

Шаршы жақшаларда анықтама □; жэне оньщ қойылымы тұрады

□ =2( Пі + Уі) — 1 

маңызды түрде өрнекті жеңілдетеді.

5.4 сур 2 жағдайды қарастырамыз, онда көлденең пнксель (х̂  +1, 
Уі) таңдалуы мүмкін, себебі у бірқалыпты түрде азаймалы қызметі 
болып табьшады. а  копонентін тексерУ мынаны көрсетеді

(Хі + I)2 + (Уі )2 -К2< 0 
(хі + I)2 + (У; -I)2 -К2< 0

сондықтан 2 жағдайда көлденең (х, +1, Уі) және қиғаш (х, +1, У;-1) 
пиксельдер шеңбер ішінде жатыр. Сәйкесінше, о<0, жэне тап сол 
белгіні қолданү кезінде 1 жағдайда (х;+1, У;) пикселі таңдалады.

Егер п;<0 болса, онда қиғаш нүкте (х; +1, У;-1) шеңберден тыс 
болады, яғни бүл 5.4 сур 3 жэне 4 жағдайлар. Осы жағдайда 
түсінікті болатынын, не пиксель (х;+1, У;-1), не (хіз У;-1) тандалУы 
қажет. Алдыңғы жағдайды талдаУға сәйкес тандаУ белгісін алдымен
3 жағдайды қарастырып жэне шеңберден қиғаш т 0 жэне тік шу 
пиксельдерге дейін қашықтықтың квадранттары арасындағы 
айырмашылықты тексеріп мынан алУға болады, яғни,

□ '=  |(Х; + I)2 + (у; -I)2 -К2| - |(Х,)2 + (У, -I)2 -К2 |

□'<0 кезінде шеңберден тік пиксельдерге (х„ Уг1) дейін қашықтық 
жоғары жэне пиксельге (х, +1, У;-І)қиғаш қадамды таңдаУ керек. 
Керісінше, о'>0 жағдайында шеңберден тік пиксельдерге дейін 
қашықгық көбірек жэне пиксельге (х;, Уі-1) тік қозғалысты таңдаУ 
керек. Осылай,
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0 сизінде ш 0 в (х і+ 1, ,у і- 1) 
' - 0 кезіпде т у в (хі ; , у; -1)

Мүпдіій п'=0 жағдайында, яғни қашықтықтар тең, қиғаш қадам
і ІІІДШІДЫ.

і Гісомпонентін тексеру мынаны көрсетеді

(Хі)2 + (Уі-1)2 -И2>=0 
(х, + I)2 + (у; -I)2 -К2< 0

соішй болағандықтан 3 жағдай үшін қиғаш пиксель (х,+1, уг 1) 
іш-ңбсрден тыс болады, онда тік пиксель (хі; у^-І) оның ішінде 
жмтиды. Ол келесідей түрде □' жазуға мүмкіндік береді

ГІ' = (Хі +1)2 + (Уі -I)2 -К2 + (х; )2 + (Уі -I)2 -К2

2хі +1 қосу мен есептеу көмегімен (х;) мүшесш толық 
кштдрантқа дейін толықтыру мынаны береді

П ' = 2[(х; +1)2 + (Уі -I)2 -К2] - 2Хі -  1

□і анықтамасын қолдану келесі түрге мэнді келтіреді

П '=2( Пі-х^- 1

Енді, 4 жағдайды қарастырып, тағыда ескереміз, ол тік 
ішксельді (х;, у,-1) таңдау қажет, себебі х үлғаюы кезінде у 
Офқалыпты түрде азаймалы қызметі болып табылады.

4 жағдай үшін □'компонентін тексеру келесіні корсетеді

(Хі+1)2 + (Уі-1)2 -К2> 0  
(хі)2 + (Уі-1)2 -К2> 0

солай болғандықтан екі пиксель шеңберден тыс болады. 
( '.шкесінше, п'>0 жэне 3 жағдай үшін дайындалған белгіні колдану 
кпіпде дүрыс таңдау шу болады.
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Тек кана 5.4 сур 5 жағдайды ғана тексеру калды, ол қиғаш 
пиксель (хі; у,-1) шеңберде жатканда , яғни =0 кезедеседі. □ 
компонентін тексеру мынаны көрсетеді

(хі +1)2 + (Уі)2 -Я2> 0 
(хі+1)2 + (Уі -1)2 -И2 = 0

Сәйкесінше, а>0 жэне киғаш пиксель (х;+1, у^-І) таңдалады. 
Тап осылай □' компоненттерін бағалаймыз:

(Хі+1)2 + (УІ-1)2 -К2 = 0 
(хі+1)2 + (Уі -1)2 -К2< 0

жэне а'>0, ол (х,+1, у;-1)-ге дүрыс қиғаш қадамды таңдау жағдайы 
болып табылады. Осылай, □( =0 жағдайы □, <0 немесе □; >0 жағдайы 
сияқты таи сол белгіг€ бағынады. Алынған иэтижелерге қорытыны 
жасаймыз:

□і< 0
□<= Оболғанда пиксел (х̂  +1 ,у; ) - т н 
□> 0 болғанда пиксел (х; +1 ,у; -1) - т 0
□і>0
□ '<= 0 болғаида пиксел (х, +1 ,Уі -1) - т в 
□ ' > 0 болғанда пиксел (х ,, у, - 1)- т у
□ і = болғанда пиксел (х; +1 ,у; -1) - т п

қадамдық алгоритмды жүзеге асыру үшін қарапайым рекурентті 
қатынасты дайындау оңай. Алдымен пиксельге (х;+1, у;) көлденең 
қадамды т н қарастырамыз. Бүл (і=1) пиксельдің жаңа қалпын 
белгілейміз. Онда жаңа пиксельдің координаттары жэне □; 
мағынасына тең

Хі+1 = Хі+1 
У і+ і =  Уі

□ і +1 = (Х і+1 +1)2 + (У і +1 -I)2 -К2 □ □ □; + 2хі+і+ 1

шеңбер үшін жалған кодта Брезенхем алгоритмін жүзеге асыру 
төменде келтірілген:
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Х,и =Хі+1 
Умі =  Уі-1
□і+1 = □; + 2хі+, - 2у,+і +2
'I о же самое для шага шүк (хь У; -1)
Хм-1 “  Хі
Уі+і =  Уі-1
□і+, = □( - 2уі+, +1

Бірінші квадрантта шецберді генерациялау үиіін қадамдык 
Іірезенхем алгоритмі

Барлық айнымалылар — толықь айнымалыларды жүктеу 
х, = 0 
Уі = К 
□, =2(1 - К)
Шек = 0 
1РІо*(хь уіП 
ііуі<= Шек *һеп 4

1 немесе 2,4 немесе 5, немесе 3 жағдайын белгілеу 
іЮі< 0 Іһеп 2 
ІГОП,> 0 іһеп 3 
іШ і= Оіһеп 20

1 немесе 2 жағдайын анықтау
2 а  = 20і+2уі- 1 
ІГО<= ОШеп 10 
іГО> Оіһеп 20

4 немесе 5 жаг дайын анықтау
3 □ □ = 2 0 і+ 2хі - 1 
ІГО<= 0 іһеи 20 
ІГО> 0 (һеп 30

қадамдарды анықтау 
қадам т н 
10хі = хі + 1 
□ і = □;+ 2Х; + 1 
§о іо 1
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қадам т 0 
20 X; = х,+ 1 
Уі = Уі+ 1
□ і = □;+ 2Хі - 2уі+ 2 
§оіо 1
4  іш ізһ

Шекхің айнымалысы көлденең өсте алгоритм жұмысыньщ 
аяқталуы ушін нольге орнатылады, нәтижесінде бірінші квадранпа 
шеңбер генерадияланады. Егер тек қана октантгардың бірі гана 
қажет болса, онДа екінші октанхты Шек=Іп1:е§ег (К/зцгі(2)) 
қоңдырғысының көмегімен, ал біріншісі -  екінші октантты у=х 
сызыққа салыстырмалы түрде бейнелеу көмегімен алуға болады. 
Алгоритмнің блок-сүлбасы 16- суретте келтіріледі.

Мысал 3. Шеңбер үшін 
Брезенхем Алгоритмі
Координатгар басында орталықпен 8с радиусымен шеңберді 

қарастьфамыз. Тек қана бірінші квадрант ғана генераңияланады. 
бастапқы нүсқаулар 
х = 0
У = 8
= 2(1-8) = -14 
Шек = 0

Негізгі ңикллі қадамдық орындау
1 Ріоі (0,8)
уі> Шек (жалғастыру)
□ і< 0 §оіо 2
2 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ □ □ □ □ §о іо  10 
10 х = 0+1 = 1
□і = -14 -4-2 + 1 =-11 
§о»іо 1 
1 Ріо* (1,8)
уі> Шек (жалғастыру)
□ і< 0 «оіо 2
^ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ а  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  □□□§оіо ю
10 х = 1+1 = 1
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□і = -11 +2(2)+ 1 = -6 
§040 1 
1 Ріоі (2,8)

жапғастыру.

Сурет -16. Бірінші ввадрантта шеңберді генерациялау үшін қадамдық 
Брезенхем алгоритмінің блок-сұпбасы.

7-кестеде Алгоритмнің барлық жүйелі өткелдерінің нәтижелері 
кестеге келті|тілген. Таңдалған алгоритмде]здің пиксельдер тізімі 
(0,8), (1,8) (3,7), (4,7), (5,6), (6,5), 7,4), (7,3), (8,2), (8,1), (8,0) тұрады.

105



Кесте-7.Алгоритмнің барлык жүйелі өткелдерінің нәтижелері.

РІОІ □і □ Іі У............
-14 0 8 !

(0,8)
-11 -13 0 8

(Ь8) .......
-6 -7 2 8

..........(2,8)........ _____ __
-12 3 3 7

(3,7)
-3 11 4 7 ]

. .. (4,7)......... .!
-3 7 5 6

(5,6) !
1 5 6 I ....5

(6,5)... !

( 9 - і і  і 7 | 4 !

(7,4) ! і
4 3 7 !....3..._]

(7,3) | !і ;
18 ............ ....1.... -1 .....1 8 ....| 2 ■

(8,2) _ *і ..........
17 ................1... '9 .......! 8 ! 1 1

...(8,1)... 1 ! і
18 17 I 8 ... ! 0 ]

.......... (8,0)...........( , -Л

Нәтижелері 17- суретте нақгы шеңбермен бірге көрсетілген. 
Алгоритм басқа квадранттар немесе шеңберлердің доғалары үшін 
жеңіл түрде қорытындыланады.
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Сурет- 17. Шеңберді генерациялаудың қадамдық Брезенхем алгоритмі 
жұмыеының нэтижелері.

Растрлы графигінің алгоритмі.
Растр деп компьютер экранында бейнені қалыптастыратын 

иүктелердің тікбүрышты торы аталады. Растрдың эрбір нүктесі екі 
мараметрімен снпатталады: экранда өзінің қалпымен жэне өзінің 
гүсімен, егер монитер түрлі түсті, немесе жарықтылық дэрежесімен, 
сгер монитор ақ-қара түсті. Солай болғандықтан растрлы бейнелер 
коптеген дискретті нүктелерден түрса, онда олармен жүмыс жасау 
үиіін арнайы алгоритмдер қажет. Тік сызықты кесіндіні салу - 
растрлы графиканың қарапайым міндеттерінің бірі. Оның мэні екі 
олшемді растрлы торларда жататын үздіксіз кесінділерге жақын 
болатын пикселдер координаталарын есептеуге негізделеді. Сурет - 
18. Тік сызық кесіндісін растрлеу. Тік сызық кесіндісін растрлеу 18- 
суретте көрсетілген.

«Пиксель» термині ағылшын тілінен ріхеі (рісйіге еіетепі -  
бейне элементі) қалыптасқан -  яғни экрандағы нүкте. Пиксельдер 
бүтін сандық координаттардарға ие деп есептейміз. Бірінші 
козқараста бүл міндет қарапайым шешімге ие. Кесіндінің соңғы 
нүктелері бүтін садық координаттарға ие, жэне кесіндіні қүрайтын 
сызықты теңдеу: у=кх+Ь. Ортақтықты бүзбай, сонымен қатар 
сызықтың еңіс бүрышының тангенсі 0-ден 1-ге дейін шекте жатыр 
дсп есептейміз. Онда кесіндіні бейнесі үшін кесіндіге жататын



барлық толық X  үшін жеткілікті түрде растрға (х, Коипсіу) 
координаттармен экранға нүктелерді шығарады. Бірақ та бүл 
әдісте кх көбейту операциясы қатысады. Заттай сандарды көбету 
операциясын жиі қолданусыз алғоритмғе ие болғысы келеді. 
Көбейту операциясынан келесідей түрде қүтылуға болады.

Сурет -18. Тік еызық кесіндісін растрлеу.

Сондықтан к = Ау/д х > онда X өсте бүтін санды тор бойынша

бір қадам Ах = 1 сәйкес болады. Осыдан у к шамасына жоғарлайды. 
Интеграциялық кезектілік келесідей түрде көрінеді:

хі+і =хі +Һ У м = У і +к

к>1 болған кезде, онда х бойынша қадам у>1 бойынша қадамға 
экеледі, сондықтан х жэне у  рөлдерін өзгертуге, у  -ке дара
жетілдіруді келтіреді, ал х Ах = ^ / ] с = бірлікке жоғарлайды.

Бүл алгоритм операцнялардан заттық сандармен болс емес. 
Сызықтық кесінділерді растрлық көрінісі міндеттерінің ең эсем 
шешімі Брезенхеммен табылды. Оның алгоритмінде мүлдем заттық 
сандармен операциялар, соның ішінде көбейту мен бөлу 
операциялар қолданылмайды.

Брезенхем алгоритмінің формуласына қорытынды жасау үшін 
19- суретті қарастырамыз.
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5 = ( г й .Ц +і)ғ 1
Рі-1= (г ,^ )  т =(г+і ,я )

Сурет -19. Брезенхем әдісі бойынша сызық кесінділерін салу.

Кесінді келесі юзордннаттрадан болды делік (хІ,уі), ал соңы 
(\'Ку2).

Ьелгілейміз Лх = (х2 -  х\),сіу=(у2 -  у\). Кесінді басы координаг 
Писымсн сэйкес келеді деп есептейміз, ал тұзу түріғ == — х , где

Лу

'Л <■ [0,1]. Бастапқы нүкте сол жағында түраді.і деп есептейміз. (/ - 1)
і /у
қидамында кесінді нүісгесі Рі Л = (г,д). Келесі немесе Т, нүктелерін 
гиңдау түрлілік белгісіне байланысты («-().  Егер ( з - і ) < 0, онда 
/' 7] -■--(г +1.«) осьшайша хм  = х, +1, уі+1 =уг> немесе (.у-/)>0, онда
/ ’ .<?,• = (/ +1, с[ + 1) осылайша х,+1 = х, +1, у1+] -  у, +1.

•* = --('• + !)-«> / = ? + 1 - ~ ( г  + і),=>ах ах

я -  / =  2  —  (г + 1) -  2<? - 1  =>
<іх

<іх{?> - ( ) -2(г -с іу-д-й-с)+2ф- сЬс.

<!х{$ -  /) бслгісі (̂  -  /)түрлілік белгісімен сәйкес келсе, онда мән 
һслгісін тавдаймыз <і, -<іх(х - ( ) .  Яғни г=хіА Щ = уІА, ал 
<ІМ =<і, + 2 4 ' - 2А(уі- - у іА).

Алдыңғы қадамда <і, < 0, тогда (ғ,- -.Ғ м )-®  и ^+і = + •
Ггер алдыңғы қадамда <і,- > 0 ,то(у* -у,_і)=1 и о'(+і = с/( +2(йРи-<&). 

і г ді қалай есептеу ғана қалды. Себебі / == ікезінде:
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(*Оэ.Ғо)= (0>0Х =>4 = 2ф -г & .
Бұдан эрі Брезенхем алгоритмін жүзеге асыратьш Паскаль 

тілінде рэсім листингі келтіріледі.

Ргосесіиге Вгезепһат(х 1 ,у 1 ,х2,у2,Со1ог: іпіе^ег); 
уаг
сіх,сіу,іпсг1,іпсг2,сі,х,у,хепсі: іпІе«ег;
Ье§іп
дх:= АВ8(х2-х1); 
сіу:= АЬя(у2-у 1);
ё:=2*ёу-(1х; { <і үшін бастапқы мэн}
іпег1:=2*с!у; { ё<0 үшін үлғайтылған}
Іпсг2:=2*(с1у-с1х); { с1>=0 үшін үлғайтылған }
іГх1>х2 (һеп {х-тің кіші мэні бар нүктеден бастаймыз}
Ье§іп
х:=х2;
у:=у2;
хепё:=х1;
епсі
еізе
Ье§іп
х:=х1;
у:=у1;
хеа<1:=х2;
епсі;
РиіРіхе1(х,у,Со1ог); {кесіндінің 1-нүктесі}
\УЫ1е х<хеп<1 сіо
Ье§іп
х:=х+1;
Н с1<0 іһеп
<і:=с1+іпсг1 {төменгі нүктені тандаймыз}
еізе
Ье§іп
у:=у+1;
й:=сі+тсг2; {жоғары нүктені таңдаймыз, у-өседі} 
епсі;
РиіРіхеІ(х,у,Со1ог);
епё;{\үһі!е}
епс1;{ргосесіиге}

Түзу кесінділерге қарағанда, өте қиын бейнелерді алу эдістерін 
зертгеу алдында компьютерлік графиканың көптеген міндеттерінде 
қатысатын мэселелерді қарастырамыз. Бүл белгілі бір шекарасы

110



і һ і и ы м і і ы . мысалы, экран шекарасы бойынша, немесе жаппы 
. м іыііда кейбір тіхбүрышты терезенің бейнесін кесіп тастау 
і ч ' ін і і Бүл міндетті түзу кесінділерге үйлестірмелі түрде 

і і| і і ы|кімыз. Олардың кейбіреулері толықгай экран облысының 
Іміһщі' жатыр, басқалары толықтай одан тыс, кейбіреулері экран 
іііі іміраоып қиып өтеді. Кесіндіні дүрыс бейнелеу оларды экран 
ііі. і і|і.юымен қиьш өтетін нүктелерінтабуды білдіреді. КесІнділерді 
і мым «тудің айқын тәсілдерінің бірі төрт 'іүзулердің әрбіреуінен 
іпч імдімі қүрайтын түзулердіқиып өту нүктелерін анықтаудан 
і үрады, оларда шекарада қиып өтудің қаңдаіі да бір нүктесі жатқан 
ііиіқгыгын тексеру шекарасы жатыр.



Жоспар
1 .Фрактал.
2. Графикалық фражталды құру. Фрактальды қысым.

1.Фрактал - бұл өзінің бөлек структурасы бар объекг. Көптеген 
табиғи объектілер, көптеген табиғи объектілер агап өтсек - жапалақ 
қар, кристалл өсімдіктердің барлығының фракталды қасиетгері бар.

Қазіргі кезде фракталды зерттеу екі бағытта жүреді:
1) Фрактал - тірі табиғатқа бағытталған;
2) Ақпаратты фракталды қысым.

1970-інші жылдардың соңында фракталды геометрия пайда 
болды.

Фракгал деген еөз латын тілінен іхасіиз енген - фрагментген 
(үзіндіден) қүрылған деген мағынаны білдіреді. Фрактал деген 
терминді Бенуа Мандельброт үсынған. Оның анықтауьшша, 
белшектен қүрылган бір түгас структура - фрактал деп аталады. 
1977 жылы Мандельброт «Табиғатгағы фракталды геометрия» атты 
кітабын шығарды. Бүл бастапқы фракгалдық графика және 
геометрия болып есептеледі. Бүнда геометриялық фракгал туралы 
ақпараттар бар. 2-нші жағдайда кейбір сынықтардың көмегімен 
алады. 3-інші жағдай да жоғарғы бетіндегі генератор болады. 
Қиықты қүрайтын эр қиықшалар қиьшған - генераторға ауысады. 
Нэтижесіиде Кох жапалақ қарлардың қиықшалары 1\3 бөлшегі 4 
звеноға ал мастырылады.

ІОнсық н буыны - фракгалды алдьш алу деп аталады. N —>- оо 
фрактал болыи шығады.

2.Графикалық - фракталдық құрылымы х —> х2+ с бейнелеуге 
эрекетгеу қорьггындысьшда тегіс, жалпақ болып ауысады.

ИІықкан нүктені қайта бейнелеуге эрекет жасайды. Егерде 
нэтижесінде нүкгенің үшы-қиыры болмаса, онда оны бір түске 
бояймыз, ал, айналасында тұрақсыз секіріп тұрса, оны қара түске 
бояймыз. Бүл жағдайда барлық тегіс нүкгеге қайталаймыз. Сөйтіп 
екі түсті фрактал пайда болады. Ол — кебейтісіш Жулиа деп аталады. 
с коэффициентінің эсерінен көбейгіш Жулианьщ формасы өзгереді.

Дәріс 9
Тақырыбы: «ФРАКТАЛЬДЫ ГРАФИКА»
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і нц іі <|>раісгал пайда болады. Нүкгенің ұшы -  қиыры болатын 
іин ііііііцл бір ■ түсісе , ал үшы-қиыры болмаса екінші түске боялады 
і .ц. іні.і қайталана береді.

<1>ракталдық қысым.
Фракталды кодтау - бүл математикалық процесс, фракгалдық 

. іпштгы бейнелейтін кескін. Көбінесе жасанды және табиғи 
пііі.скггер коптеген бірдей ақпараітарды, қайталаньга келетін 
і урсічер турінде келетін фракталдар . Осы кодирование эдісінің 
иомсгімен бейнелеу — фражталдық код деп аталады. Бүл 
млгсматикалық есепті бейнелеуді қалпына келтіру үшін 
п.підаланады. Сөйтіп, берілген мэліметгерде қысым пайда болады. 
Фракталық кодтау процессінде мөлшерін есептеп шығаруды талап 
с ісді. Бейнелеу кезіңде фракіалды суреттерді іздеу үшін миллион не 
миллиард интерацияны қажет етеді. Ең танымал кодтау әдісі - 
Ііасіаі Тгапзіогт.

1986 жылы Майкл Барнсли атынан осы эдіс ұсынылды. Нақгы 
бсйнелеу үшін пайданалатын математикалық бейнелеу үшін бүл 
бірінші алгоритм болды. Векторлық жэне фракталдық графиканың 
пақты айырмашылығы шьшайы суреттер мен бейнелеулерден 
і ұрады, векторлық обьект -  бүл таза жасанды структуралар, бүнда 
суреттер болмайды. Бейнелеуді жоғалтпай үстау үшін кодтау 
ііроцессін меңгеруге болады. Көп мөлшерде пайда болу мен есептеп 
шыгару арқьшы жоғары дәрежедегі қысымға жетеді.

Бұл бейнелеудің сапасын төмендеіуі мүмкін, бірақ табиғи 
фракталдардың арқасыңда бұл бұрмалау адамзат көзіне көрінбейді. 
Фракталдық қысым — ассиметриялық процесс. Қысым 1000 немесе 
10000 дейін үзарады. Фракгалдық қысымды негізгі мәліметгерді 
бейнелеу үшін қолданады.

Қысым шамасы шығыс растра мөлшеріне үлкен әсер етеді. 
Жоғары мөлшердегі қысым фракталдық элементтер мен 
портретгерді , пейзаждар мен күрделі текстураларды бейнелеуге 
икемдік береді. Мазмұны, шамасы төмен элеменхтер: графикалар, 
схемалар мен мәтіңдердің бейнесі нашар қысымда болады. 
Фракггалдық қысым процессін қоғамдық жағдайда пайданалану 
үшін берілмеген, себебі оның алшритм мен бағдарламасы өте 
қымбат түрады.
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Дэріс 10
Тақырыбы: «ҮШ ӨЛШЕМДІ ГРАФИКА НЕГІЗДЕРІ»

Жоспар
1.Үш өлшемді графиканың негізгі түсінікгері. Үш өлшемді 

графиканы қолдаяу саласы.
2.Үш өлшемді графиканы өңдеудің багдарламалық қүралдары.

І.Үш өлшемді графика кеңінен физикалық нысавдардың 
жобалау компьютерлік модельдеу инженерлік, осындай ғылыми 
есептеулер сиякты салаларда қолданьшады.

Объектінің шынайы үлгісін қүру үшін геометриялық (текше, 
шар, конус, т.б.) жэне тегіс, сплайн бетті примитивтер 
қолданылады. Беткі көрініс кеңістікте орнапасқан сілтеме 
нүктелерінің торымен анықталады. Әрбір нүктеге нүктенің 
жанында өтетін бетінің бір бөлігІне эсер ету деңгейін анықгайгын 
коэффициент беріледі. Беттің түтас бетінің пішіні мен тегістігі 
нүктелердің салыстырмалы жағдайына жэне коэффициенттердің 
шамасьша байланысты.

Объектінің деформациясы жақын орналасқан бақылау 
нүктелерінің қозғалысы арқылы қамтамасыз етіледі. Әрбір бақылау 
нүктесі ең жақын сілтеме нүктелерімен байланысты, олардың әсер 
ету дэрежесі қашьсқтықтан анықгалады. Басқа эдіс деформация 
желісі деп аталады. Нысанның немесе оньщ бөлігінің айналасында 
үш өлшемді тор орналасады, кез келген нүктенің тордың өзі де, 
қоршаған нысаны да серпімді деформацияға экеледі.

Примитгерде объектілерді салудың тағы да бір тэсілі - қатты 
модельдеу. Объектілер қатты денелермен үсынылған, олар басқа 
оргавдармен эртүрлі тәсілдермен эрекеттеседі.

Компьютерлік модельдеудегі барлық қасиеттер жер бетіндегі 
визуалды, яғни жердің мөлдірлігі коэффициентін және қоршаған 
кеңістіктің шекарасьшда жарық сэулесінің сыну бүрышын есептеуді 
азайтады. Материалдьщ шекарасында жэне қоршаған кеңістікгегі 
жарық мазмүны бетінің қасиеттері. Бетгік қасиеттері материалдың 
мөлдірлігі, сыну индексі, эр нүктенің түсі, шағьшыстъщ түсі, ені 
мен айқьшыдығы туралы мэліметгерді қамтитын қүрьшған 
текстуралық массивтерде сипатгалған.
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' чн.ск і іпің құрылысы мен визуализация аяқталғаннан кейін
ііііі,і «жшідандыру» арқылы жалғастырыңыз, яғни компьютерлік 
іт|ымі грлерді орнату. Компьютерлік анимация негізгі кадрларға 
ш*і Ііделген.

ІСурделі магематикалық модельдерді қолдану жарылыстардың, 
і .щбырдың, қардың, өрттің, тұтіннің, тұманның жэне түрлі 

фіпикалық эсерлерін модельдеуге мүмкіндік береді.
Ү ш олшемді графиканың өндеу үшін багдарламалық жасақгама 

н.ірығының негізгі үлесі үш пакетпен қамтьшғап: 30 Зйкііо 
\\/аусГгопІ. ТОІ . Бүгінгі ісүні Маиіа жеке компьютерлер үшін ЗҮ) 
і рік|)икасын жасау жэне өңдеу құралдарының классында ең озық
• >ума болып табылады.

Үш олшемді графика ғьшыми есепгер, инженерлік жобалау, 
физикалық объекгілерді компьютерлік модельдеу еияқты салаларда 
ксңінен қолданьшады. Мысал ретінде ЗВ модельдеудің ең күрделі 
нүсқасын-нақты физикалық дененің қозғалыстағы бейнесін 
жасауды қарастырыңыз. Нысанның кеңістіктік модельдеуі үшін 
жецілдетілген түрі:

Объектінің нақты нысанын толығымен сэйкес келегін 
ниртуалды каратгы («қаңқалық») құрастыру жэне жасау;

Визуализацияньщ физикалық қасиетгері бойьшша 
ииртуалды материалдарды құру жэне жобалау нақты болып 
табылады;

Объектінің беткі бөліктеріне материалдарды (кәсіби 
жаргонда, «нысанға конструкциялау») тағайындау;

Объект жұмыс істейтін кеңістіктің физикалық 
нараметрлерін орнату- жарықтандыру, гравитация, атмосфералық 
қасиетгерін орнату;

Объектілер қозғалысының траекториясын беру;
Қабырғадан алынған реттік тізбекті есептеңіз;
Соңғы анимациялық фильмге беткі әсерлерін қою.

Нысанның шынайы модельін күру үшін геометриялық 
примитивтерді (тікбүрышты, текше, шыныаяқ, конус жэне 
басқаларын) жэне тегіс, сплайңдық бетгерді қолданыңыз. Соңғы 
жиі біркелкі тор биқубикалық ұтымды В- сплойндар (МЖВ8) эдісі 
пайдаланылады. Бағдарын тор анықгалады кеңістікте орналасқан, 
ал бетіи теріңіз. Әрбір нүкте, оның мәні нүктеге жақын үзарту 
бетгік белігінде оның әсер дәрежесін анықтайды, коэффициенгі

115



оершеді. ¥пай салыстырмалы жағдайы мен коэффициенттер 
шамасы бойынша түтасіай нысаны «тегіс» бетіне байланысты.

Нысанның «қаңқасы» пайда болғаннан кейін оның бетін 
материалдармен жабу қажет. Компьютерлік үлгілеудегі барлық 
қасиеттер жер бетіндегі визуализацияға, яғни жердің ашық 
коэффициентін және материалдың жэне қоршаған кеңістікіің 
шекарасында жарық сәулесінің сыну бүрышын есептеуғе арналған.

Беткейлер Ооигаисі немесе Рһоп§ әдістерімен боялады. Бірінші 
жағдайда, қара түсі тек оның шыңыңда есептеледі, содан кейін 
сызықтық орналастырылады. Содан кейін екінші жағдайда бетіне 
интерполяция, түтастай нысанға қалыпты, оның векгоры 
компоненттері беті арқылы қамту эрбір нүктесі үшін есептеледі.

Бақылаушы бағытга нақты нүктесінде бетінен жарық, шығыс 
нүктесінде бетінің материалдарды жэне түсімен байланысты 
коэффициенттері көбейтілген компонентгер сомасы болып 
табылады. Мындай компонентерге жатады:

беттің артқы жағындаіы жарық, яғни сынған жарық 
(КейжЯесі);

- беті біркелкі шашырайтын жарық (ГЗіІТизе);
- айна шағылысқан жарық (Кейесіесі);
- қүймақ, яғни көздердің шағьшысқан жарығы (Зресиіаг);
- беттің өз шырағдануы (8е1і'Шигаіпаііоп).
Келесі кезең объектінің қаңқасының белгілі бір учаскелеріңе 

текстуралар салу (“жобалау”) болып табылады. Бүл ретте олардың 
примитивтер шекараларына өзара әсерін ескеру қажет. Объектіге 
материалдарды жобалау - қиын формальды міндет, ол көркем 
үдеріске үқсас жэне орыңдаушыдан ең аз шығармашылық 
қабілеттерін талап етеді.

Объектіні қүрастыру жэне визуализациялау аяқгалғаннан кейін 
оны “жандандыруға”, яғни қозғалыс параметрлерінің тапсырмасына 
кіріседі. Компьютерлік анимация негізгі кадрларға негізделген. 
Бірінші кадрда объект бастапқы жағдайға қойылады. Белгілі бір 
аралықган кейін (мысалы, сегізінші кадрда) объекгінің жаңа 
жағдайы және одан эрі соңғы жағдайға дейін беріледі.Аралық 
мэндер арңайы алгоритм бойынша бағдарламаны есептейді. Бүл 
жағдайда тек сызықгық аппроксимация ғана емес, объектінің тірек 
нүктелерінің орналасуын берілген тарату шартгарына сэйкес 
бірқалыпты өзгерту орын алады.



ФІН

1>ұл шартгар объектілердің иерархиясымен (яғни өзара 
ірекеттестік заңдармен), рұқсат етілген қозғапыс жазыктарымен, 
і) ү р ьш ысгардың шекті бұрыстарымен, жылдамдықтар мен 
жылдамдық шамаларымен анықталады. Мұндай тәсіл қозғалыстың 
шіверсиялық канематика әдісі деп аталады. Ол механикалық 
қүрылғьшарды модельдеуде жақсы жұмыс істейді. Тірі 
нысандардьщ имитаңиясы жағдайьшда қаңқалы модельдер 
қолданьшады. Яғни, модельдеуші объектіге тән нүкгелерде 
қозғалмалы қаңқасы құрылады. Нүктелердің қозғалысы алдыңғы 
эдіспен есептеледі. Содан кейін қаңқаға қаңқасы бақьшау 
иүісгелерінің жиынтығы болып табылатын, яғни қаңқалы моделъ 
жасалатын, сәнделген беттен тұратьш қабық салынады. Қаңқалы 
модель жарықтандыру жағдайларын ескере отырып, үстіңгі 
қабаттағы текстураларды салу арқьшы визуализаңияланады. 
Объектіні жьшжыту барысында тірі әмір қозғалыстарының шынайы 
үқсайтын имитаңиясы пайда болады.

Анимаңияның ең тамаша әдісі - физикалық объектінің нақгы 
қозғалыстарын тіркеу. Мысалы, адам бақьшау нүкгелерінде жарық 
ісөздерін бекітеді жэне берілген қозғалысты видио -  немесе 
кинопленкаға түсіреді. Одан кейін кадрлар бойынша нүкгелердің 
ісоординаттары пленкадан компькггерге ауыстырылады жэне 
қаңқалы модельдің тиісгі тірек нүктелеріне беріледі. 
Имитаңияланатын объекгінің қозғалысы нэтижесінде тірі 
прототиптен іс жүзінде ажыраіьшмайды.

Реалистік бейнелерді есептеу проңесін рендеринг 
(визуализаңия) деп атайды. Қазіргі заманғы рендиринг 
бағдарламаларының көпшілігі сәулелерді кері трассалау әдісіне 
(Ваакжау Кау Тгасіп§) негізделген. Күрделі математикалық 
модельдерді қолдану жарылыс, жаңбыр, дербес өнім немесе дайьш 
өнімнің жеке бөліктері немесе кадрлары ретінде физикалық 
әсерлерді имитациялауға мүмкіндік береді.

Нақты уақыт режимінде үшөлшемді модельдеудің ерекше 
саласын автомобильдердің, кемелердің, ұшу жэне ғарыш 
аппаратгарының тренажерлары құрайды. Оларда объектілердің 
гехникалық параметрлерін және қоршаған физикалық ортаның 
қасиетгерін нақгы іске асыру қажет. Қарапайым нұсқада, мысалы, 
жердегі көлік қүралдарын жүргізуді үйрету кезінде тренажерлер 
дербес компьютерлерде іске асырылады.
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Бұгінгі кұні ең жетілдірілген кұрылғылар ғарыш кемелері мен 
әскери ұшу аппараттарын ұшуды ұйрену ұшін жасалған. Мұндай 
тренажерларда объектілерді модельдеу жэне визуализациялау кұшті 
Ы8С- процессорларда және ұш өлшемді графиканың аппараттық 
ұдеткіштері бар жылдамдық видиоадапгерлерде салынған бірнеше 
мамандандырылған графикалық сганциялар жұмыс істейді. Жұйені 
жалпы басқару және озара іс- қимыл сценарийлерін есептеу ондаған 
және жүздеген процессорлардан тұратын суперкомьютерге 
жүктелген. Мұндай кешендердің қүны тоғыз тацбалы сандармен 
корсетіледі, бірақ оларды қолдану тез өтеледі, өйткені нақты 
ақпараттарда оқьпу ондаған есе қымбат.

2.Үшвлшемді графиканы өңдеудің бағдарламалық
қүралдары.

Дербес компьютерлерде үш өлшемді графиканы ондеудің 
бағдарламалық құралдары нарығьшың негізгі үлесін үш пакет 
алады. Ең тиімді олар Шіпёошз операциялық жүйесінің 
басқаруындағы ең қуатты машиналарда жұмыс істейді.

Кіпеііх фирмасьшың 3 0  Зіисііо Мах үш елшемді графикасын 
жасау жэне еңдеу бағдарламасы бастапқыда \¥тёо\үз платформасы 
үшін исасалған. Бүл пакет “жартылай кэсіби” болып санапады. 
Оның бір қаражаты жансыз табиғат объектілерінің сапалы 
үшелшемді суретгерін әзірлеу үшін жеткілікті. Пакетгің ерекшелігі 
үшөлшемді графиканың үлкен ақпараттық үдеткіштерін қолдау, 
қуатгы жарық әсерлері, бегде фирмалар жасаған толықтырулардьщ 
кеп саны болып табылады. Аппараттық ресурстарға салыстырмалы 
талапсыздық орта деңгейдегі компькггерлерде жұмыс Істеуге 
мүмкіндік береді. Сонымен қатар модельдеу және анимация 
қүралдары бойынша 3 0  Зіисііо Мах пакеті дамыған бағдарламалық 
қүралдарға жол береді.

Місгозой компаниясының 8ойіта§е 3 0  бағдарламасы 
бастанқыда 801 жұмыс станциялары үшін қүрылды жэне тек 
жақында ғана \ҮіпсІо\\'8 операідияльщ жүйесіне айырбасталды. 
Бағдарлама модельдеудің бай мүмкіндіктерімен, ретгелетін 
фнзикалық жэне киноматографиялық параметрлердің үлкен 
санының болуымен ерекшеленеді. Рендеринг үшін сапалы жэне 
ясылдам Мепіаі Кау модулі қолданьшады. Пакеттің функцияларын 
айтарлықгай кеңейтетін “үшініні ” фирмалар шығарған кептеген



толықтырулар бар. Бұл бағдарлама 501 арнайы графикалфқ 
с і анцияларының әлемде “ де- факто” стандарты болып саналады, ал 
ІВМ РС платформасында қанша ауыр көрінеді жэне қуатты 
ақпараттық ресурстарды талап етеді.

Интерфейс пен мүмкіндіктері бойынша ең революциялық Маи 
бағдарламасы, дамыған жүйелер, соның ішінде \Уіпсіоуү8. Анимация 
(анимация), модельдеу (модельдеу), динамикалық (физикалық 
модельдеу), (көзбен) көрсету: Майя қүралдары төрт топқа
қорытылуы. Қолайлы интерфейс заманауи талаптарға сәйкес 
жасалған. Бүгінгі Майя жеке компьютерлер үшін 30 графикасын 
жасау және өңдеу қүралдарьшың классьшда ең озық бума болып 
табылады.
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Дәріс 11
Тақырыбы: «ГРАФИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕРДІ ҚЫСУ

ӘДІСТЕРІ.

Тонтық кодтау алгоритмі».

Жоспар
1. Мәліметгерді қысу. Қысу сұлбасы. Физикалық жэне 

логикалық қысу. Симметриялы жэне асимметриялы қысу. Бейімді, 
еденге бейімді жэие бейімсіз кодтау. Шығындармен жэне 
шығынсыз қысу. Топтық кодгау алгоритмі.

2. К ІЕ  биттік, байттық жэне пиксельді деңгейлерінің 
схемалары.

1. КЬЕ бит, байт жэне пиксель деңгейлерінің схемалары
Кодтаудың осы эдістері арасындағы айырмашьшық символдар 

топтарына сәйкес келетін пакетгерді калыптастыру болып 
табылады.

Графикалық файлдардың көптеген пішімдері оңдеяетщ 
деректердің деңгейіне байланысты 3 сынып КЬМ сызбасын боледі.

Гұрмыс гық деңгейдегі И ,М  схемалар..
Байттар мен сөздердің шекараларын елемей, топтарға сканерлеу 

жолдарының биттерін кодтаңыз. Тек монохромды, яғни биттік 
топтардың жеткілікгі саны бар бір битгік бейнелерді өңдеу үшін 
қолданылады.

1-ден 128 битке дейін топқа кодтайды, олардың ішінен 
бірбайтгы пакеттер жасайды. Бүл байгтың 7 кіші биттері-топтың 
есептегіші, үлкен бит топтың мэнін қамтиды.

7 - ші бит - (0\1), топтың мэні
6-0 - ші бит-топтьщ есептегіші (0-127)

Мәні Есептегіш
7
0
7
7

6 5 4 3 2 1 0
99{екілік кодга)
6 5 4
1(екілік кодта)

3 2 1 0
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Қара түсті 100 пшссель
1 2 7(екілік кодта) 0 пиксель
0 7 6 5  4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0
200 кара пиксель

Т У р м ы с т н к  денгейдегі КЬМ схемаяар.
Топтар биттер мен сөздерді елемей, бірдей байтгы мәндерді 

ісодгайды.
()рбір гшксель 8 бит ақпарат бар суреттер үшін пайдаіханылады. 
К.ЬЕ байттар тобын 2 байтты пакетке кодтайды.

1-ші байт-тошың есептегіші (0-255).
2 - ші байт-топтың мэні (0-255)

99(екілік кодта) 0(екілік кодта) 100
қара пиксель

7 6 5 4 3  2 1 0 7 6  5 4  3 2 1
0 (мүмкін 256 түс)
300 кара пиксель

Кодгалған дереістер ағымында сақгауға мүмкіндік беретін 2 
байталы кодтау схемасы бар-литералдар-кодталмаған байттар тобы.

1-ші байітың 7 Кіші битінің мүндай сүлбасына топ есепгегіші 
кіреді, ал 1-ші байтгың үлкен биті-топ типі:

1-кодталған топ.
0-Литер тобы, яғни келесі байттар +1 тобының есепгегіші 

корсеткен мөлшерде тікелей кодталған сурет деректерінен оқылуы 
тиіс

1-шібайт 1-127-есептегіші
2-ші байт 0-255 топтың мэні

Тои есептегіші топтың мэні
1 99(екілік кс>дта) 0( екілік кодта)

кодталған топ
7 6  5 4 3  2 1 0 7 6 5  4 3 2 1  0
Есептегіш мәні
0 мэн 1 мгн 2 мэнЗ ... литерлік топ
7 6 5  4 3 2  1 0 7 0  7 0 7 0  7 0
пиксельге 1 байт ақпарат бар суреттер



Пиксель деңгеиінің КЬЕ-схемалары.
Бір пиксель мэнін сақтау үшін екі немесе одан көп аралас сурет 

байтгарын пайдаланғанда қолданылады.
Пиксельдік деңгейде биттер елемейді,ал байтгар түс арнасын 

сэйкестендіру үшін ғана назарға алынады. Кодгалған пакет мөлшері 
кодтауға жататын пиксель өлшеміне байланысты.

Есептегіш мәні
99 0 0 255 К.ОВ-ЮО көк пиксель
7 0 7 0 7  0 7  0

1-ші байт- есептегіш (0-255)
2-ші байт— 1-ші араның пикселы
3-ші байт — 2-ші арнаның пиксельі
4-ші байт — 3-ші арнаның пиксельі

Жоғарыдағьшар, файлыньщ тақырыбындағы пикселдеғі битгер 
немесе байттардың саны туралы мэліметгер, кодтау схемасы туралы 
мэліметтер.

Пиксель деңгейіндегі КЬЕ схемаларында санағыш байтгардьщ 
саны емес, пиксельдердің саны туралы мэліметтерді қамтиды.

Пиксель деңгейінің литералды топтары бар.
Топтың 1 байтының ең үлкен биті топ литералды болып табыла 

ма деген нүсқауды қамтиды. Бүл байггың 7 Кіші биттері топтың 
есептегішінен түрады. Қалған 3 байт ақпарат тобының мәндерін 
қамтиды.

Егер үлкен бит 1 орнатьшған болса, онда бұл кодталған топ. 
Кодталған топтар топтың мэнін оқу жэне оны +1 есептеуішінде 
көрсетілгендей сонша рет қайталау арқылы декодталады.

Егер ең үлкен бит 0-де орнатьшса, онда ол здеби топқа 
көрсетеді, яғни +1 тобының есептеуінде корсетілген келесі байтгар 
тікелей кодгалған дерекгерден оқылуы тиіс. Литералды топтарда 
есептеуіштің максималды мэні 128 байт.

Көп бір жэне 2 пюссельді топтардан тұратын деректер ағынын 
өңдеу кезінде осы топтарды кодгауға қарағанда тиімді литералды 
КЬЕ топтарын қолдану, өйткені теріс қысуды болдырмауға, яғни 
сығу процесінде деректер көлемін ұлғайтуға мүмкіндік береді.
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;..КЬЕ жалау қолданылғак сьобалар
1>үл әдіс іопты керсету үшін 2 емес, 3 баітг қолданылады.
I -ші байт-ту мэні, келесі 2 байг кодталған пакеттің бөлігі екенін 

мірсетеді
2-ші байт-топтың есептегіші
3 - ші байт-топтың мәні
Егер кодаау процесінде 1, 2 немесе 3 таңбадан түратын топтар 

Іюлса, онда бүл деректер кодталмайды,ал тікелей қысылған 
доректер ағыньша жгзылады.

Ту санауыш мәні
225 0 2
Тудын мэні үшін еирек кездесетін мэнді тандайды.

Бүл жағдайда келесі байт есептеуіш ретінде өңделеді, 3-ші байт - 
мәні ретінде. Нәтиже шығыс деректер ағынына жазьшады.

Егер оқылған таңба ту мэні болмаса, онда ол тікелей шығыс 
ағынына жазылады.

Мүндай жолмен кодтауға жарамды топтың ең аз молшері бірдей 
3~тен 4-ке дейін өседі. Егер кодталмаған деректер ағьшы іу  мэніне 
тең таңбалар мэнін қамтыса, онда бүл таңба 3 байталы бумаға 
кодталуы тиіе. КЬЕ алгоритмі қысьшмаған деректер ағынывда ете 
сирек кездесетін ту мэвдерін пайдаланады.

КЬЕ тік цайталау пакеттері. Көптеген КЬЕ схемалар қысу 
тиімділігін артгыру үшін тік қайталау пакеттері деп аталатьш 
орістету жолдарының қайталау пакетгерін пайдаланады. Бүл бума 
орістету жодцарының нақгы деректерін сақгамайды, ол тек алдыңғы 
жолды қайталау керекекенінкөрсетеді.

Тік қайталау пакеті, егер 1 байт ақпарат болса, онда б:үп топ 
есептеуіші=0, жолдың 1 рет қайталануы тиіс екенін корсетеді. Егер 
осы байттьщ артында мэн болса, онда бүл қайталанатын орістету 
жолдарының мэні. Яғни тоіггың есептеуішінен + мэннен түратъш бір 
іғакегпен қайталанатын жолдардың санын сипатгауға болады.

І00 жол ак пиксель, 12380 пнксель.
1 жол - 256 пиксельден 5 пакет.
Бүл мысалда: 10 байт - жолдың өзі
1 байт — маркет
2 байт - вериткальцы қайталау пакеті (барлығы 13 байт)
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Дәріс 12
Тақырыбы: «ГРАФИКАЛЫҚ ЖҮМЫС СТАНСАЛАРЫНЫҢ 

АРХИТЕКТУРАСЫ.

31) ГРАФИКА ТЕХНОЛОГИЯСЫ»

Жоспар
1.2-буферизация. Үш жолақты фильтрация. Анизотропты 

фильтрация Би жолақгы фильтрация

І.Үш олшемді әлемді бейнелеумен жэне модельдеумен 
байланысты Есептеу операцияларыныц бір бөлігі енді 30- 
акселераторға қайта салынды, ол ЗГЗ-видеокартаның жүрегі болып 
табылады. Беттерді шынайы бейнелеу үшін тексіуралау 
қолданьшады. Сондықган ғимараттың қасбеті көіттеген кірпіпггерді 
модельдеу үшін коптеген қырларды көрсетуді талап етеді. Алайда, 
текстура коп реалнзм береді, бірақ аз есептеу ресурстарын талап 
етеді, өйткені барлық қасбетгі бірыңғай бет ретінде қолдануға 
мүмкіндік береді. Беттер зкранда көрсетер алдында, олар 
текстураланады жэне көлеңкеленеді. Барлық текстуралар эдетте 
бейне картаға орнатьшған - жадта сақталады. Беттер 
текстураланғанда, перспективаны есепке алу қажет. Ол битмэп 
объектінің әртүрлі бөлікгеріне жэне бақьшаушыға жақын жэне одан 
да алыс жерлерге дұрыс салынатынына кепілдік береді. 
Жьшьшықгаудың әсерлерін жэне битмэтгердің арасындағы 
олқьшықтарды басу үшін сүзгілеу қолданьшады. Күтпеген 
өзгерістерге жол бермеу үшін, ең басқару графиктерін басқару 
процестері шағын ажыратымдьшығы бар сүзілген битмэп 
текстуралар серияларын жасайды, бүл процесс т ір  т ар р т§  деп 
аталады. Содан кейін графикалық бағдарлама экранға шығарылған 
сурет бөлшекгеріне негізделе отырып, қандай текстураны 
қолданатынын автоматгы түрде анықтайды. Тиісінше, егер нысан 
мөлшері аз болса, оның текстуралық битмэп мөлшері де азаяды: 0 - 
өзі құрылымды, 1-екі есе азайтьшған жэне т.б. Бір т ір -тар  - ден 
екіншісіне өту жағдайыңда объекг болған кезде тір-Ьап<1т§ - 
жолақгылық немесе қабатгьшық, яғни бір т ір -тар  - ден екіншісіне 
ауысу шегінің айқын айырмашьшығы бар визуализация қагелерінің 
ерекше түрі пайда болады.
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Ііилииинді сұзу-кескін бұрмалауын жою әдісі. Объектінің баяу 
н м1.1 иуі,і иемесе қозғалысы кезінде пиксельдердің бір орыннан бір 
і • рдон басқа лсерге жылжуы байқалуы мұмкін. Бұл әсерді 
иімопдету ұшін билининді сұзгілеу кезінде бет нұктесін хсөрсеіу 
•, піііі олшенген орташа төрт аралас текстуралық пиксель алынады. 
■ >рі)ір сурет пикеелін алу ұшін ұш сызықты сұзу билининді 
і ү м ілеудің екі т ір - деңгейлерінің нэтижелердің өлшенген орташа 
м.чіі алынады. Алынған сурет МІР Ьап<ііп§ мәселесін шешуге 
мүмкіндік беретін од;ш да айқын және аз жьштырақ болады.

Грилининді сұзу баламаларьшың бірі анизотропты еүзу болып 
тбьшады. Анизотропты сұзу тоқыма болуы мүмкін үлгілер 
іюйынша іріктеу пайдалану арқылы іске асырылуы мүмкін. 
I Іиксельге текстураны салу үшін коп мэтін қолданылады, ал 
і ілйдаланылатын мәтіндердің саны олшенетін алгоритмге 
байланысты. Жыртылған бояулармен күресу үшін апіі аііазлщ 
қолданылады. Бүл суретгің нақгы шеттерін ;алу үшін пиксельдерді 
ондеу тэсілі.

Ъ — буферизацші - жасырьга беттерді жоюдьщ ең кең таралған 
одісі. 2-буферде барлық пиксельдің терендігі сақгалады.

Түмандану - бүл әсер аралас компьютерлік түсті пиксельдерді 
іуман тұсімен біріктірудің тереңдігін анықтайтын функцияның 
басқаруымен құралады. Осы алгоритмнің көмегімен алыс түрған 
объектілер қашықтық елесін жасай отырып, түтінге батырьшады. 
Ашықгық жартьшай мөлдір объектілердің ашықгығы туралы 
ақнаратты беру тэсігі. Жартьшай айрықшалықгың эсері буферде 
гүрған пиксельмен басгапқы пиксель түсін біріктіру арқылы 
жасалады. Нэтижесінде нүкте түсі қайта және артқы жоспардың 
түстерінің комбшіациясы болып табьшады.
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Дэріс 13
Тақырыбы: «ГРАФИКАЛЫҚ ЖҮМЫС СТАНСАЛАРЫНЫҢ 

АРХИТЕКТУРАСЫ.

КОНВЕЙЕРЛІ АРХИТЕКТУРА ПРИНЦИПТЕРЬ>

Жоспар
І Рендеринг конвейері, Рендеринг кезеңдері

3 0  графикалық акселераторларда қолданылатын
технологияларды сипатгай отырып, онда барлық әсерлерді 
пайдаланудың толық бейнесін қалай алуға болатынын анықтауға 
тырысамыз. ЗД-графикасы көпсагылы механизм рендеринг 
конвейорьшың көмегі арқьшы іске асады. Конвейерді өңдеу 
келесі объектіге арналған есептерді алдьщғы есептеулердің 
аяқгалуына дейін бастауға болатындығына байланысты 
есептеулердің орындалуын жеделдетуге мүмкіндік береді. 
Рендерингтік конвейерді 2 кезеңге бөлуге болады: геометриялық 
өңцеу жэне растеризациялау.

1) Қиып алуды дайындау
Масиггабтау
Жарық беру
Примитивтерге бөлу
2) Көрінбейтін бетгердің алынуы
2-ВиҒҒегг, текстуралау
Түман
Ашықтық
Тегістеу
Ріхеі
Геометриялық өңдеу кезеңіндегі графикалық конвейерлар 

барлық жарық көздерін жэне кескінді кішірек фигураларға бөлу 
процесін ескере отырып, эр затгың түсін анықтайтын объектілердің 
көрінбейтін бөліктерін қию, координатгық трансформациялауды 
(барлық объекгілерді айналу, ауыстыру жэне масштабтау) жүзеге 
асырады. Нысанньщ (объектінің) сыртқы сипатын сипаттау үшін ол 
көптеген бұрыштарға бөлінеді. Ең жиі үшбүрыштар мен 
төртбүрыштырға бөлу қолданылады. Нысандардың координаттары 
есептеулерді тездету үшін нақты саннан бүтін санға беріледі.
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і ііріітілу сатысында келесі сценарийлер қолданылады: жасырын 
іщппрді алып тастау, 2 -буферін қолдану арқылы текстураңың 
ін і» исісгивасьш еніізу, тріанды және жартылай мөлдірлік

• |іисрін қолдану. Осыдан кейін келесі тармақ келесі кадрдан 
пуфсрде орналасуға дайын деп есептеледі. Барлық есептерді 
і'|м,іпдайтын нроцессордың есептеу қуатына сұйенген геометриялық
11 ісцііен айырмашылығы, рендеринг кезеңі жад ресурстарын 
і іірқыңды паңдаланады. ЗВ акселератор платасында орнатьшған 
тііді.1 қандай мақсатта қоданылады? Мұнда қосымша текстуралар , 
/ (іусііері жэне келесі кадр буфері сақгалады.



Дәріс 14
Тақырыбы: «ГРАФИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕРДІҚЫСУ 

ӘДІСТЕРІ. І Ж 2  ҚЫСУ»

Жоспар
11Ж 7, қысу.
2.Хаффмен алгоритмі бойынша кодтау. Символды топтар үшін 

Хаффмен алгоритмі.

1. Ш 2  сығу
Бұл деректерді жоғалтусыз қысу эдісі эртүрлі файлдық 

кесісіндердің форматтарында, атап айтқанда §іГ қолданьшады. ТіІЛ  
модульдерді стандартты қысуға қосьшған. 1977 жьшы Израилде

- Абрахам Лемпел және Джек Зив жасады жэне ол Ь2-77 деп аталды. 
8-кестеде қысу алгоритмі мен тарқату алгоритмі керсетілген.

Ь2-77 қысу алгоритмі сотргезз, хір, / / ^р§ сияқгы мүрагатіау 
бағдарламаларының негізі болды.//

1978 алгоршм екілік деректерді қысу үшін қолданыла бастады.
1984-да алгоритм Терри Велчпен пысықгалды жэне ол Ь2\У деп 

аталды.
Һ2М  деректердің кез келген түрімен жүмыс істеуге мүмкіндік 

береді, //тез тарқату жэне деректерді қысуды қамтамасыз етеді//
Ь 2\¥  алгоритмі суреттің дыбысты қүрьшымындағы 

шаблондарды іздеуге жэне осы шаблондарды сақгауға негізделген. 
Бағдарлама символдьщ немесе пиксельдің мәнін оқиды жэне кодтар 
кестесІн қүрастырады, ол қайталанатын символдық 
комбинадияларды немесе бағдарламамен табылған пиксельді 
өрнектерді үсьшады.

Қысу дэрежесі 3:1 немесе 4: 1. Бір типті бояудың үлкен 
блоктары немесе қайталанатын түсті өрнектері бар қатгы 
қанықпаған бейнелер жақсы қысьшады кесте-8де берілген.

Ь2\¥  эдісі, КЬЕ сияқты, пішім емес, бірақ эр түрлі файл 
форматгарына қосьшады.

Һ2Ш алгоритмі адаптивті кодтау эдісіне жатады. Бүл алгоритм 
кіріс ағынының деректерінен сөздікті қүрастырады. Кодтау үшін 
түсетін деректер үлгілері сәйкестендіріледі жэне сөздік 
жазбаларымен салыстырылады. Егер сөздікте қосымша жол 
берілмеген болса, онда сөздікке кодтық сөз тіркесі жасалады жэне

128



і і іі.іи.піі.і. Содан кейін бұл фраза сығылған деректердің шығыс 
....... . жа іылады.

8-Кесте. Қысу алгоритмі мен тарқату алгоритмі.

11 Іміі.іс ағыны коды кіріс ағыны коды
/ ЛҮ-256 / ЛУ-256

\Ү \УЕ-257 \¥ \¥Е-257
Е ЕБ-258 Е ЕО-258
0 Б/-259 Б 0/-259

256 /\ҮЕ-260 256 Л¥Е-260
Е Е/-261 Е Е/-261

260
260 Л¥ЕЕ-262 261 Л¥ЕЕ-262

257
261 Е/\¥-263 В Е/\Ү-263
257 \¥ЕВ-264 260 \УЕВ-264
В В/-265 Т В/-265

260 \ҮЕТ-266 \ҮЕТ-266
Т

Ь2\¥ үшін келесі деректер ағындарын декодтау үшін сөздік 
сақтау міндетті емес. Деректерді декодтау кері кодтау тәртібімен 
жүзеғе асырылады. Кодталған деректер ағынынан 
Дскомпрессорчитант код. Еси элі сөздікте жоқ, оған қосылады. 
Содаи кейін бүл код жолға аударылады жэне сығылмаған 
дсректердің Шығыс ағынына жазылады.

Ь2\Ү мэтіндік файлдарын қысқанда 8-ибит А8СІІ сөздіғінің 
алғашқы 256 жазбасын іске қосады. Бүл фразалар деректер 
ағынында кездесетін барлық мүмкін мәндерді білдіреді. Осы сияқты 
деректер салынуда, барлық подстроки.

Ь2\Ү кодтаушы мен декодер создікті инициализациялаудан 
бастайды, онда декодер үшін түпнүсқа сөздік қажет емес, ол кодтау 
ііроцесінде сөздік-телнүсқа жасайды.

Мысал:
/\ҮЕОАҮЕАҮЕЕ/\ҮЕВ/\УЕТ
Әрбір қысу алгоритміне тарқату алгоритмі сэйкес келеді. 

Тарқату алгоритмі эр уақытта жол кестесіне жаңа жолды қосады. 
Тарқату алгоритмі керісінше дэлдікпен қысуға үқсас.
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Алгоритмдер жұмысы жолдың бар болуын тексеруден 
басталады ( кітапханаға шығарылатын ағынның кезекті символы, 
өйткені алғашқы 255 символдар анықталса, онда еғер символдар 
кестесінде болмаса, Шығыс ағынында А8СІІ кестесі бойынша мэн 
жазылады, ал кестеғе жол+таңба тең келесі мэн қосылады. Бұл 
процесс барлық кіріс деректері жазылмайынша жэне барлық кодтар 
жазылмайынша жалғасады.

2.Хаффман алгорнтмі бойынша кодтау
Телефония жэне телеғраф бойынша Халықаралық

консультативтік комитет (ССІТТ) бейнелерді факсимильді беруғе 
арналған хаттамалар топтамасын әзірледі. Бұл хаттамалар 1952 
жылы Д. Хаффман ұсынған алгоритмге негізделеді жэне ақ-қара 
суреттерді оңдеу үшін қолданылады.

Хаффмен әдісі элементтерді қайталау жиілігіне негізделген 
кодтар кестесін жасайды. Қандай да бір элемент жиі болған сайын, 
оны ауыстыратын код қысқа болады.

Қысылған деңгей 2:1 жэне 3:1.
Файлды қысу үшін Хаффмен алгоритмі бойынша оны кодтауга 

жататын эрбір элемент қанша рет кездесетінін толық оқу керек.
Бүл алгоритм қара ак деректерді беру бейнелерінің факстік 

берілістері үшін әзірленген. Сондай-ақ, Хаффман алғоритмі 
бойынша кодтау деп аталады.

Ол бапталмаған болып табылады, яғни эрбір тізілімді оңтайлы 
түрде кодтау үшін бапталмайды, 5:1-8:1 алгоритмдер бойынша сығу 
дәрежесіне деректерді ұсыну үшін алдын ала таңдалған кодтық 
мәндер кестесін тіркеу пайдаланылады.

Кодтау: кодтаушы өрістету жолында пиксель топтарының 
ұзындығын анықтайды жэне топтың ұзындығы мен түсін білдіретін 
екілік кодтық сөзді шығарады.

Кодталған сөздер АҚ жэне қара пиксель топтары ұсынатын 
мәндер кестесінен алынады. Бұл алгоритм бойынша екілік кодтық 
сөз ұзындық айнымалы болады. Әр сөздің олшемі ақ қара 
топтардың статистикалық орташаланған жиілігінің негізінде 
анықталады, баспа құжаттары ішінде пайда болады. Ең жиі 
кездесетін топтардың ұзындығы аз жиі пайда болатын топтардың 
ұзындығына қарағанда ең аз кодталған сөз беріледі.



< іі миолдық топтар үшін Хаффмен алгоритмі.
»|і(іір гацбаның файлға кіруін есептеп, келесі сипаттамаларды

ЦіЦІММЧ.

Фпііл ұзыпдығы 100 байт, әр түрлі символдары бар, эрбіреуінің 
\ н.імдыгы 1 байт.

Символ А В С Б  Е Ғ
Кірусаны 10 20 30 5 25 10 ЮОсимволға

Алдымен ең төменгі жиілікке ие таңбалар қарастырылады. 
Мысалы Б  жэне Ғ немесе Б  жэне А. Олар үшін кіру жиілігі осы 
гимнолдардың тепе-теңдік жиілігінің жиынтығына тең түйін
і.ілыптасады.

ЛВСБЕҒ
10 20 30 5 25 10
I I I I I I
I I I I_____ I_____I
I I I  15 I
I____ I____ I________ I I

100

Егер ағаштың шыңынан сол жақ бүтақпен жүрсе, онда 0, оң 1 
монін белгілейміз.

С10 Е11 В00 АОІО Ғ0111 00110

Шамалардың қайталану жиілігіне негізделеді: шама жиірек 
болған сайын, оның коды қысқа болады. Хаффмен алгоритмі 
арқылы әзірленген хаттамалардың түтас тобы бар. Бүл алгоритмнің 
модификаңиясы арқасында 4:5 жэне 5:1 қысу дәрежесіне қол 
жеткізіледі
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Дәріс 15
Тақырыбы: «ГРАФИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕРДІ ҚЫСУ 

ӘДІСТЕРІ. ЛРЕС ЖӘНЕ МРЕС ҚЫСУ»

Жоспар
Іре§ қысу. .Іре§ алгоритмі. Мре§ қысу. Мре§ кодтау. 

Сравнителыіый анализ Мре§ стандарттарын салыстырмалы талдау.

1Лре§ қысу ІоіпІрһоІо§гарһехрегі§гоир -1982ж. қалыптасты. 
Шығынмен қысу, бірақ күшгі (20:1 -  25:1)

Ір§ алгоритм болып табылмайды .Бүл қысу эдістерінің қысу 
жинағы.

Кодтау үрдісінде визуалды көру қиын болатын ақпарат 
көрінеді.

ірётүрлі түсті фотобейнелерді жэне т.б. күрделі графиканы 
кішірейту (қысу) үшін эзірленді. тре§ стандарты ішінде бейнені 
қысу үшін қолданылады. Көлемі бейне мазмүнына байланысты. 
Қысу деңгейі сапаны өзгерпей 25:1-ді қүрайды. Пайдаланушы оның 
Р  параметрін қолдана отырып, ]р§ сапасын өзгертіп отырады, 1-ден 
100-ге дейін. С)=1 болғанда, ең кіші өлшемді жэне сапасы төмен 
бейне қүрылады, ал (2=100 болғанда үлкен көлемде жоғары сапа.

Бастапқы Р=75, егер сапа қалыпты болса, Р  төмендейді, 
болмаса -  керісінше.

^ре§ алгоритмі.
Мо үіерісіигеехрегідгоир.
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ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАР.

Зертханалық жұмыс №1.

Тііқырыбы: АсіоЬе Рһоіокһор бағдарламасымен танысу.
I үжаггармен жұмыс.

Жүмыс мақсаты: Оқушыларды Рһоіояһор редакторы
і ('роесімен таныстыру.

АсІоЬе Рһоіоаһор ашқаннан кейін сіз бірден кұралдарды, 
ішлитраны, панельды, бір сөзбеи айтқанда жұмыс орнын көресіз, 
осы арқылы сіз суретті саласыз жэне оңдейсіз

. Бірақ, 20- суреттің өзін, тіпті бос 21-суретті де сіз терезеден 
пшпайеыз.

АсіоЬе Рһоіозһор мэтіндік, графикалық сияқты өңдегіштерге 
қараганда бос құжатты ашпайды, өйткені ол негізінен басқа 
қосымшалардан алынган суреттерді оңдеу үшін арналған.

Тапсырма 1.1. Қүжатты ашу

Сурет-20.Бос терезе.
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НМІІІЦ

Сурет-21. Қосымшалардан алынған суреттерді өңдеу терезесі.

Бақылау сүрақтары:
1. Рһоіозһор бағдарламасында құжатты ашу қалай

жүргізіледі?
2. Қүралдар тақтасы түсінігі мен олардың түрлері
3. Ақпарат палитрасы
4. Күй жолағы
5. Басқару тақтасы
6. Реттеу терезесі
7. Әлшеу бірлігін таңдау
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Зертханалық жұмыс №2.

'Гақырыбы: АсІоЬе Рһоіохһор бағдарламасында суретті өңдеу.

Жумысгың мақсаты: Оқушыларды тақталармен және 
иалитрамен таныстыру, жіктермен жұмыстану принциптерін 
черделеу.

Енді Рһоіояһор терезезі (22-сурет) бойынша экскурсиямызды 
жалғастырамыз. Суретті оңдейтін құралдармен танысайық: оның 
аумағын белғілеу, оларды кешіру, бояу жэне т.б. Сандық 
нараметрді белгілеуді қажет ететін немесе қандайда бір 
атрибуттарды, мысалы өлшемін, шрифтін, түсін таңдауды қажет 
егетін операцияларды орындау кезінде сіз арнайы диалогтық 
терезені пайдаланатын боласыздар - тақталар мен палитраларды. 
Басқа диалогтық терезелерге қарағанда сіз оларды жапқанга дейін 
олар экранды үнемі тұра береді(23-сурет).

'ра&Ш 1
рііуім  2 рФта / т

ОІфртфшар&шЗ 15
рһм I І̂г/>фпщтгрФма 16

0І фрщшрфш У Ы̂фтіішрмі рФш I/ 1

Сурет-22. Рһоіохһор терезезі..
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Қүралдар тақтасы - сіздің еңбек қүралыныз. Қүралдардыц 
суреттің аумағын белгілеп, олардың аумағын белгілеп, олардыц 
орнын ауыстырасыз, оңдейсіз, төменде өңдеу терезесінің түрін үш 
тетік бар. Құралды таңдау үшін тетікке басу керек. (24-сурет) Бүл 
жағдайда қүрал іске қосылады.

Тақтада барлық тетіктер орналаспаған. Көп жағдайда 
қүралдардьщ тобы тек бір ғана тетікпен берілген. Егерде тетік қара 
түсті үшбүрышпен белгіленген болса, онда оның астында басқа 
тетіктерде жасырын түр деген сөз. Сондай тетікті шығару үшін 
жоғарғы тетікке басып оны оңға жылжытыңыз. Тетіктен осы 
топтағы қүралдардың барлығы көрсетіп шығады. Осылайша 1 
Ке5Іап§1е

Тікбүрыш тетігінен сіз нүсқағышты қажетті қүралға 
белгілегеннен кейін тетікті босатыңыз.

Назар аударатын жағдай, қүрал көрініп түрады да, ал оның 
орнында түрғаны «жасырын қалған» қүралды оған сәйкес эріпті 
пернетақтаны басып тез таңдауға болады. Бір тетіктің астында 
жасырын түрғаны барлық қүралдарға көрінбесе, оны 8һій 
пернетақтасымен бірге басып шығарыңыз.

Кейбір өте снрек пайдаланылатын қүралдарды мүндай тәсілмен 
шығара алмайсыз, олардың қасында ешқандай эріп болмайды. 
Егерде сіз қажетті эріпті үмытсаңыз нүсқағыш тетіктің үстінде 
үстап түрыңыз, сол кезде оның жанында қүралдың аты мен эріптің 
қысқаша мазмүны көрініп шығады.

1-тапсырма. Жаңа бейнені қүрыңыз(25-сурет).
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С вш Я іе ііовсс то % кзж » т  ІОО»175ғ*. ЗкмІУіе фэн чер»ык ивеюм. прііммяле фа-итр Ш Гвеже 
Сісиіі (ҒіІІсг > Каі(1сі'> Эійсгеіісе СІоиЛ»).

1г<л№гч: !»л ~ 3

Сурет-23. Диалогтық терезе.

Созза.ііе  н о к с  кх*враахнію ғазмсрмі бООхбСО ш іж сслй  с  'зсркьвс фоксх. Н г а з а л е  клавпзд' В  тх  того. 
чхобы усіазю ш тьсвеіапоумсйчалш о, аоагемХ, *асйы п к и е і(« ы іх  ыссіам». Всоьміпе киегзумеиг Каіііаі 
ОуаЛспІ ІЬо) п проіпкольно заясіһе паобғажсние.

Сдалайгс к гаш і слой (См1+5Ш№1). Прпменпге ««вшраа фппыр СІоікЬ (ҒіІІсг> Вепдег> Сіоиіі») и  д»й 
уаза фшюхр 1>і&ікасе СІои<3» (Ғ іііа  >  Кевиівг >  іШаеаае СІошЬ}. Устшюшпе ВіеыІ£о§ Мойг сяощс 
Обжжпкп а а  Соіоі- Оо«)ес. — аж .

Сурет-24. Қүралды таңдау үшін тетіктері.
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Ш іШ Ш  Ш Ш Ш  Ш іШ іШ  і § з і і

Д о $ ш «  ш>х, дг»  э*ого алзиг в ГӘ?«и > Ь’т * > А < й  \ « «  и  « г г а т к т е  т а п к  пз^мегрт^Ат«шЬ 6%
К к п Ъ о е е :  С зи ш за 
М«к*г)я«я®йіг.
Тсагрь «амгиям шсг, ал» ««яо кснаг»«-йтс футшаэ) Лис$аЫг^Ііоп $ка$с > Афии > 1Ьіо'$зйж«і«»}, 

« г е к о к п е  "гмочку” к» С<ч!ггі?е и г х к я т т е  Н з? к і  221; ^лгийісо »м 35 я  Іівһгям» н» 0

Кркмгияіс фнльту Ғйіег > Вплһ $к>&е* > АссспЫ Е % » с пзрзмстраяс Е ф г « і£Һ:і  
Е і  8« Вп^Ьіят- 38
$тс<мІте»к 5, » іяи  ҒЛсг > 1>ім«і) > <к«№ Зфріе с п ц іім гф т» : йіл>к $іге; 9
Рирріс М ц р іь х к  9. погск ІІІкт > Зпиһ 5Ьгіс» > Івк Оійііпе» со «шМвйШэс 5ШШ Т ш |Й с ^  6*гк

һ-тп»іиІу 2<>, Ь)[һ( Іоіеяххіл-: 10.

Сурет-25. Жаңа бейне.

Бақылау сүрақтары:
1. Бояғыштың орналасуы, бояғыштың жасырынуы
2. Қабатты қайталау
3. Қабаттармен жұмыс жасау
4. Тормен жұмыс жасау
5. Арақашықтық пен бүрыштарды өлшеу
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Зертханалық жұмыс 3.

Тақырыбы: АсІоЬе Рһоіозһор бағдарламасында аумақтарды
белгілеу жэне трансформациялау.

'ЛСүмыстың мақсаты: Суреттің кіші олшемі кезінде оның олшемін 
очгертуге үйрету, суретті өңдеу принциитерін зерделеу. 26,27,28,29 

суреттерде.

С о р п т с  ноаес і и ф а а о т с  с белна фонсйі раікгрш  ІООхІСОрх. В & ш ітс  ЕШріісаІ Ш нрй г ТоаІ и ШЩІ 
Щ й іін с  хр\т д а ш ц ш  ошло 300 ш июкев, С ш л іһ с  иоійіГі с.'іой н  м л я ім  ш а е . т и
ш ы м  ціш и. (һшше шлексшіе (Зеіаі > ОейЫІ

Ц 'с г  > Ьаусг ^ 'І с  >  В?й ) Яһагіо‘дт. устзисаік  г а ш  ппраметры:
Оіцр5Ыои:
Вісс&і^ МиІІІрІу 
Ц к т : чгрнуй 
^75%
Апгіг. 120’
ІкОШШк сш»;ш 
Й ііай сс  ІСрх
$1Ш І0 
$12С. 1С?Х,
ІШйГ§Һа&яі- 
ВЫшіМо̂КопшІ 
Ц к г . чгриый 
ОрасіЛ: 53%

Сурет-26. АсіоЬе Рһоіозһор бағдарламасында аумақтарды белгілеу жэне 
трансформациялау бірінші терезесі.



С<ядаЯ«:иоюійслоГі(С«г1т!)һіЙ^М).3'яггруме»т>мЕП:р1каІМзг(і«егТі>о1глеая/»іі:крупн!е(у?!^»кі»іө!һе 
8һій) иаделеіше в  цеіпре иашего іааіа. Уіпаяоипе цагга яв  умсюшию (В). а т е н  нвжмн» X. Вош лпе 
Огайегй Тсс!, >паконпе подопии» Кгйіг! Огайіеяі. ЗвлеГтг шзслснііс ог кгкірз к оаяоГ: іп  сторск. Эго

Смзайте сше ссгш ем й. ЗапеЙіе заиелснз:е сслыу шстом н пркските фвльгр Ғй:с? > Мойе > АіМ 
N01«  с п.чрмл-грами 

АпюспЬ 400%ОійгоЬийоп: Ш&вя

Сурет-27. АсіоЬе Рһоіозһор бағдарламасында аумақтарды белгілеу жэне 
трансформациялау екінші терезесі.

Сурет-28. АсІоЬе Рһо(озһор бағдарламасында аумақтарды белгілеу жэне 
трансформациялау үшінші терезесі.
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Щ & і. - ■ ::
Гвссра нужко нарасагагс. роддалыші* г р ш а і  с кічаагм з.-кзэм в^ансн

ІГзгл; ятео яси.чгя рсжш ііыіінліыу кошла е ибмчдогс іш 2;тепі

М! 'Щ АИЙЦ#Я
В р п р и а т с  мы учк погучлем что-та апт ат  яаюкюішюшес сккпо. Тсяг^ь ф т Ь х щ ер  а ш я »  

аршкя) шькііоіз часіь ляшк. Дз* этоіо с-іаіаіііс адагакшс сс  саеа с  ф л іож я  и^аиааоЗ. іалейіе а о  
(ж :с т« ш с )  черкнч іг сяасплі ш.тслсшіе 5вк« и  тяек» яясмііте гіс!. Ддтжяғ пвлүчят&с* (*пт такоіі 
лс.тчжсші:

Сурет-29. А(іоЬе Рһоіозһор бағдарламасында аумақтарды белгілеу және 
трансформацнялау төртінші терезесі.

3-тапсырма.
Өзгеріссіз жағдайда сурет пішінінің өзгеруі.

4-тапсырма. 
Суреттің айналуы.

Бақылау сүрақтары:
Кадрларды дайындау түсінігі 
Анықталған жэне қосылыс түсі 
Кадрларды дайындау қүралы 
Палитра Хаттама Каналы 
Сурет мен кенептің өзгеруі,
Суреттің айналуы мен айналық бейнесі
Әртүрлі арнада суреттің көрсетілуі
Баска палитраға суреттің ауысуы
Жартылай боялган суреттің монохромдыққа ауысуы
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Тақырыбы: Аумақтарды белгілеу жэне трансформациялау.

М ақсаты: Аумақтарды белгілеу жэне тәсілдер мен қүралдарын 
қарастыру.

1) Кесі Магциее (Тікбүрыш аумағы) қүрамын таңдаймыз.
2) Нүсқағышты болашақ тікбүрыштың бүрышына 

қойыңыз,белгілеңіз де оны қарсы бүрышқа жылжытамыз. Тікбүрыш 
қажетті өлшемге кеткенде мышка тетігін босатыңыз.

Тікбүрыш аумақты белгілеу үшін 8НІҒТ пернесін басып түрып 
нүсқағышты жылжытыңыз.

Зертханалық жүмыс №4.

Сурет-30. Лумактарды белгілеу жэне трансформациялаудың бірінші терезесі.

Егер тікбүрышты белгілеу үшін АЬТ клавишін басып түрса,ол 
бүрыштан емес ортадан созылатын болады.Осындай тәсілмен 
төртбүрышты белгілеу үшін АЬТ пен 8НІҒТ пернелерін қатар 
басып түрыңыз, бүл кезде ескеретін жағдай, бұл екі клавишты 
белгілеу кезінде, ягни суреттің ішіне белгіленгеннен кейін, бірақ 
моникалық тетігін босатқанға дейін басу қажет. Олай болмаған 
жағдайда бұл мүлдем басқа эрекет болады - белгіленген аумақтарды
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(ііріктіру ыемесе ажырату. Белгіленген аумақтарды қажетті орынға 
ориаластыру үшін қай жерге басу (шелкнуть) қажет екенін анықтау 
қиын жагдай,бұл ретте сізге пробел (алшақтық) пернелер 
комектеседі.Ол басылып тұрғаи кезде сіз кенепте (холст) аумақты 
жылжыта аласыз.

СЧтчіііс ««ийж' муХфмкмміі.« '«ғмйшнімыми ,|М*то|ію>іі м (еимн фомед. тм мй «
ка.ііііЦі- ь* ясм «ылюнятв « ффрж «•уіа с  ідіиуішіМ Ш|;ЦаіІ Мавчмж Туііі 5кі\)

Пыацміге «р<діп(й с ж і * м х іій  - м и в и а  (ісега м я и з і  ■
»ғад»х«з;

«ить солзго огк5гег'. У.-таслгпі

;ііааш !ж;р,дад

V

Соадійте ю ю П  сяеЯ (СсД і &Ый X}. ] Іл»а«і# О яь ьгаакап-л. чіоои уем аию п зд*іь яа.умалчйі-пл.
Ввкжвд X, *пчОл шл-гамі* шргшшіі илсг- <«дміІ Уетшюнтк аг^иксіум:у*л«і'мік«й яліікісіі:

Сурет-31. Аумақтарды белгілеу жэне трансформациялаудың екінші терезесі.

V . '

Д м  рі* СП№1 «рн шмшін ВІірйиг М»ір«г Таоі («ЦЮІ сыіаяіХ шисжмкс, «ааімл» о ч  *р*оа»«

Сурет-32. Аумақтарды белгілеу жэне трансформациялау үшінші терезесі.
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Оны босатыңыз, бұл кезде сіз белгіленген аумақты созып 
немесе қысқарта аласыз, барлығы түсінікті болу үшін тапсырмада 
ортадан эллипсті салып бүл жағдайда қолданамыз.

1-тапсырма. Бірдей аумақтың белгіленуі.

2 -тапсырма. Эллиптикалық аудан белгіленуі.

Бақылау сүрақтары:
1. Арна түсінігі, жалпы жиек, манипулятор, тіркелген нүкте
2. Белгіленген қүралдармен жүмыс жасау принципі
3. Дүрыс ауданның белгіленуі
4. Өндіріс пішіндегі аумақтың белгіленуі
5. Бүртүсті ауданның белгіленуі
6. Барлық бейненің белгіленуі
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Зертханалық жүмыс № 5.

Тақырыбы: АсіоЬе Рһоіокһор бағдарламасы арқылы сурет салу 
мси опы бояу.

Жумыс мақсаты: Сурет салудың эдіс-тэсілдерін үйрену мен 
■ііімақтарды бояу.

Қүрал-саймандар тақтасының төменгі жағына назар аударыңыз. 
Опда сіз белсенді түстер нндикаторын табасыз. Назар аударыңыз, 
кейбір диапазондардағы түстерді бірсарынды ауыстыра бастағанда, 
ауық-ауық шаршының жанынан бір немесе екі белгі - кішкентай 
шаршылар пайда болады. Осы белгілерді қазір көру үшін, жолға К, 
(і жэне В эріптеріне сэйкесінше 190, 15 жэне 180 сандарын 
опгіземіз. Айта кететін жайт, егер де сіз қалаған түсіңіздің қүрамын 
білсеңіз оған қол жеткізу оңай болады. Ол үшін: қажетті жолға 
сойкесінше оның күрамын қүраушыларды енгізесіз. Белгілерге 
оралсақ. Леп белгісі бар үшбүрыш, түстің түс ауқымы мен СМҮК 
палитрасы аймағынан асып түрғанын жэне оны басып шығару 
мүмкін еместігін хабарлайды. Жанындағы шаршы- СМҮК 
иалитрасындағы жақын туыстас түсті білдіреді. Кубик болса - 
гүстің \уеЪ базасының түстеріне қатысы жоқ екенін ескертіп, кей 
браузерлерде дүрыс көрінбейтінін хабарлайды. Сонымен қатар, 
шаршы жанында сіз таңдаған түсті алмастыруға болатын жақын 
гуыстас түстер орналасады. Тек осы белгіні бассаңыз жеткілікті. 
(33,34-сурет)

Тапсырма 1. Плашетті түсті кітапханадан ауыстыру 
Тапсырма 2. Сыры бар шелек

Бақылау сүрақтары:
1. Белсенді түстер индикаторлары, негізгі жэне фон түстері, 

аймақтарды шекаралау жэне бояу, градиентті бояу - туралы 
түсініктер

2. Пииеткалармен, түс таңдау, түс палитрасымен, катологтар 
палитрасы, градиенттер палитрасымен, қарындашпен, 
қылқаламмен,өшіргішпен, фонды өшіргішпен,сиқырлы өшіргішпен 
жүмыс жасау принциптері.



................. - ............................................... .. . . .

3. Белсенді түс таңдау
4. Каталоітар палитрасына түс қосу

Ъі&фМК №ДО£КЙ ОІХ ІЖИШІІ.: 
иіаажцм ірідхиіи:

3  апа.ып.1
Звпеіік окалоешіу»» к-лжэт. эт '««рдвяін к ікрхп«-»л.' я$кж.

Сокда.тл' һсіліі слкіі іС̂ гі“5Ісй->Л. Нак.чиіг1>аа илы:а.\г*;. <гл>ш чсггаЙ ііі иа.чу іы-ухйачг. 
Наііішл: X- ‘шС». .:л-иіііі»  ілу-лніш шд.і -  (кушй. Уіііксслл- іи£ъ.чіч}ш ■ү.ышз-.чсіі іеШмі&л :

Сурет-33. СМҮК палитрасынын бірінші терезссі.

<•<«»«» ш к  п м у ж ш п м  іж ааад  твеаиві ~ чцммч вдевм. Уіяюат*. гйредмйй яиег •: :.Щі
хлкИСИ -Ш-. 51. С. а  .мдгяй звкЯСі! ІЭІ. ІЙі, Г>. СоіагДте іге.тий ся»й{СЯІ*НаН:-:>І) п слсгяйт?яругм« 
•млюпят» <оде(тіпіійг« ША).І?р»м«чов ф и и у и і і и  >««4йг>С!»аА , д.шги РПйг >О і«аг -- 8фн іт* 
е мрыіегра!» А вж егіЮ ; МзікМака*!.

С*>\чіЯг? эдаг.-яісллй. Чтю эдегйівтаі по умоврплюйфХ ОотнЛте «ч-рнп-лмке > К-М^л*
> Сіешіі). І.^нхйчис ^сш іір Эійпсжс' С 'Ы і  ЛІІМ > Кдліід СЛяиЬ)
^ЧіңжмүЙте- ■■п.чг п э д м в я т  .- памвту.ій фвті.трй ГІІгег >  Оі>(лг •> : “лрп-лгц-.г.',-! .^пч'.иі'К 1ОП;
ІСосе^КагнюІ. Усягізктге ВІеп£а{ Ь'.лх сдам вз СЫсс Эвй|«.

Сурет-34. СМҮК палитрасы екінші терезесі.

146



Зертханалық жұмыс № 6.

Тақырып: АсІоЬс Рһоіозһор бағдарламасында түрлі түсті жэне 
прташа реңді түстерді түзету.

Жүмыс мақсаты: Түрлі түсті жэне орташа реңді түстерді 
гүзетуді жэне қүралдарды меңгеру.

Диапозонның екі жақтарында да пайыздық қүраммен барлық 
микселдер санынан 0,5 % пикселден кем реңді түстер болінген. Егер 
де қажет болса, көбірек немесе азырақ алып тастау керек болса, 
( )рііоп8 (Баптау) пернесін басамыз.

Автоматты баптау терезесінде түстер мен реңдерге түзетулер 
смгізу үшін СЬІР (Алып тастау) пайдалануға болады. Түс таңдау 
терезесінде В-дағы ақ немесе қара түсті нүктені түрлі түсті 
кнадратты басу арқылы орындауға болады 8һасІо\Ү8 (рең) немесе 
ІІі§һ1і§һ1;8 (түстер). Автоматты түзетулерде осы аталған баптаулар 
орындалуы үшін 8ауе ая ОеҒаиІҺ (стандарттар сияқты сақтау) 
пернесін басу керек. Терезенің оң жағында үш нүкте бар.

Ш Ш ш Ш  Ш штШ Ш

Удфживи Сзі. к а т и я ?  с » е  с &ъс*го£. Зааейк ш л і-хж ж  сагш м гяш м  клк б т я м м  вдном.

Сошйтс чзкй я  в й т е г  ежг:. Бкажіте АігЬшЬ е  ішгтэт*? « рдааггшЕ |
Усшкадда аев|>юр»ии«и» АіЛгей ж  !0 Ч  Н ш м Ь г  жжп* р«яп я»к  апркха

і-"
'Щ* щкр.

Удгржизв* СпК кгяшше ка ф ш вш мия* «эее с 5»тгага8. 
Сссээяле слоя

Сурет-35. Автоматты баптау терезесі.



Біз, қолдануға болатын болса да пайдаланбадық. Оның 
көмегімен суреттегі ақ, қара жэне сұр нүктелерді белгілеуге болады. 
Ол үшін алдымен тиісті пернені басып, одан кейін суреттің ең 
ақшыл немесе керісінше қою тұсына басамыз. Егерде суретте 
ақшыл сызықтар немесе қою дақтар болса,олар гистограммаға өз 
эсерлерін тигізеді.

35-суретке қатысы бар ақ немесе қара нүктелерді пайдаланып 
белгілей отырып, сіз суреттің сапасын жақсартасыз. Ортаңғы 
батырма тек қана түрлі түсті суреттермеи ғапа жұмыс жасайды. Ол 
бейтарап сүр реңді ғана көрсете алады. Суреттегі ең ақшыл немесе 
қою нүктені табу - оңай емес. Сіз Іп£о палнтрасына жүгінуіңізге 
болады. Бірақ ол үшін оны алдын ала экранға баптаулар терезесіне 
кеселдік келтіріп, суретті колегейлеп түрмауып қадағалау керек. 
Осы панелдің жанында екі сан қисық сызықтармен болінген. Сол 
жақ сан - арнаның жарқырауы мен интенсивтілігін, ал оң жақ - 
берілген шарттарды қадағалайды.

Тапсырма 1. Диапазон реңін созу. 
Тапсырма 2. Ақ жэне қара нүктелерді түзету. 

Бақылау сурақтары:
1.Жарқырау гистограммасы, жарық, реңдер; орташа 

реңдер,тональдік диапозон, суреттің ақ,қара жэне сүр нүктелері,түс 
шеңбері, түрлі түсті белгілер, бояу қабаты, түзету қабаттары туралы 
түсінік. 3 7-суретте корсетілгендей.

2.Түрлі түсті сынама, көрсеткіштер, Түрлі түс балансы, Реңк / 
қанықтық, таңдалған түс,вариаңилармен жүмыс жасау принциптері.

3.Контрастты жэне түрлі түсті жәие орташа реңді суреттерді 
реттеу

4.Түрлі түсті белгілерді жасау
5.Ақ,қара жэне сүр түсті нүктелер бойынша автоматты 

теңдестіру.
6.Арналарды қосу арқылы түстерді реттеу
7.Арнайы түстер эффектісін орындау
8.Реттегіш қабаттар (түрлі операциялар орындау үшін)
Ортаңғы батырма тек қана түрлі түсті суреттермен ғана жүмыс

жасайдыжәне ол бейтарап сүр реңді ғана көрсете алады.Бүл 
суреітердегі ең ақшыл немесе қою нүктені табу - оңай емес.
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иалитрасына жүгінуіңізге болады. Бірақ оны алдын ала экранға 
баіітаулар терезесіне кеселдік келтіріп, суретті көлегейлеп 
іүрмауын қадағалау керек отыра, Қүрал-саймандар тақтасының 
гөменгі жагына назар аударып,онда сіз белсенді түстер 
иидпкаторын таба аласыз. Зейн қойсаныз, кейбір диапазондардағы 
түстерді бірсарынды ауыстыра бастағанда, ауық-ауық шаршыныц 
жанынан бір немесе екі белғі - кішкентай шаршылар пайда 
болатындығын 36-суреттерден байқалады.Ак,қара түзету мүмкіндіғі 
бар.

Сурет-36. Ақ жэне қара нүктелерді түзету.

V
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Зертханалық жұмыс №7.

Тақырып: Маскалар мен арналар.

Жұмыс мақсаты: Ерекшелеу әдістерін үйрену, маскалармен 
жэне арналармен жүмыс жасаудың негізгі принциптері.

Сіз тездетіп жасыру режиміне өзгешеліктер енгізе аласыз. Ол 
үшін осы режимге көшу батырмасын екі рет басамыз. Диалог 
терезесінде маска индикациясы үшін түс таңдап, Соіог Ріскег (тү 
таңдау) батырмасын басып, кажетті батырманы басамыз. Орасііу 
жолағында маска түсінің ашықтығын көптеу жэне аздау етуге 
болады. Есіңізде болсын, масканың түсінің ашык немесе кою болуы 
сіздің жүмысыңызқа еш кері эсерін тигізбейді. Керісінше өзіңізге 
қарай ыңғайлап та алуға болады. Егер де сіз 8еІесІес1 Агеаз 
(ерекшеленген аймақтар) таңдасаңыз, онда сіз таңдаған аймақ 
ерекшеленіп қызыл түске боялып түрады, қалған перделенген аймақ 
өз түсін сақтайды. Сонымен қатар осы режимде сіз тек ақ түспен тек 
маскаленген аймақты, ал қарамен тек ерекшеленген аймақты ғана 
бояй аласыз. Ал шақыру батырмасы өзінің түрін ауыстырады: сүр 
фонда ақ шеңбер емес, керісінше, сүр шеңбер ақ фонда болады. Екі 
режимнің бірін біріне ауысу үшін Есііі іп Макк Мосіе пернесін АІІ 
батырмасын бірге басамыз(37,38-суреттер).

Сурет-37. Маскалар мен арналар терезесінің алғашқы қолданысы.
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Сурет-38. Маскалар мен арналар терезесінің қолданысы.

Тапсырма 1. Маскаларды қосу және алып тастау.

Тапсырма 2. Анықталған арнаны жасау жэне түзету. 

Бақылау сүрақтары:
1.Альфа- араналар, маскалар, жедел жасырыну режимі, 

анықталған арналар,, маска қабаты, ашықтық маска қабаты туралы 
түсінік.

2.Арналар палитрасы, қабаттар палитрасы, түс алмастыру 
терезесі,түс диапазон терезесімен жүмыс жасау принциптері.

3.Альфа арналардағы ерекшеленгендерді сақтау жэне оларды 
содан көшіру

4.Бос альфа арналарды жасау жэне оларға сурет салу
5.Альфа арналардың қайта түрленулері
6.Арналарды көшірмелеу
7.Маскаларды жасап, түзету 
8.1шкі ерекшеленген суреттерді қою
9.Түзету қабаттарының маскаларын реттеу 
Ю.Қабаттарды топтастыру.
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Зертханалық жүмыс №8.

Тақырып: Векторлы контурлар жэне фигуралар.

Жүмыстын мақсаты: Контур жэне фигура салудың негізі мен 
эдістерін оқып үйрену.

Назар аударыңыз, сіз дәл казір жүмыс жасап отырған нүкте қара 
түсті шаршымен ерекшеленген. Сіз келесі суреттің нүктесін салуға 
коше бастағаннан-ақ ол жарты шаршыға айналады. Тегіс қисық 
салу барысында келесідей ережелер көмектеседі:

-тегіс кисықты иілгішсіз салу үшін манипуляторды бірінші 
нүктесінен қисығына қарай бағыттап, ал екінші нүктені қарама 
қарсы бағытқа созамыз.

-Манипулятор үзындығы сізге керек доғаның 3/1 не ғана тең 
болуы қажет.

-бағыттауды тік вертикаль жүргізу үшін,горизонтальды немесе 
45 градусты дэлдеу үшін 8һій батырмасын басып 
отырамыз.Бағдарламаның өзі-ақ сізге керекті бағытты аиықтайды.

- қисық сызық дэл болу үшін бірнеше нүктелерді салу міндетті 
емес.Дәл түскеннің белгісі болып, бағыттаушының қасында 
белгінің пайда болуы дэлел бола алады(39.40-суреттер).

Соңғы нүктенің өзі де тегіс болуы үшін оның үстінен басып 
қана қоймай, басып жэне манипуляторды созып, аралық нүктелерді 
салғандай етіп жүмыстанамыз.

Сурет-39.Контур және фнгура салудың бірінші терезесі.
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Сурет-40. Контур және фигура салудың екінші терезесі.

Тапсырма І.Екі қиғаш және бір түзу ден контур.
Тапсырма 2. Сегменттердің қиғаштылығын өлше.у

Бақылау сүрақтары:
1. Векторлық контур жэне оның компоненттері, фугуралар 

кесінділерінің контуры, қигаш Безье, тегіс жэне бұрышты анықтама 
нүктесі, сегмент, кигаштык манипуляторы, жүмыс контуры жэне 
векторлық маска туралы- түсінік

2. Контур палитрасы, арнайы қүралдар: тікбүрыштыүшбүрыш, 
дөңгеленген үшбүрыш, эллипс, көпбүрышты үшбүрыш, контурды 
ерекшелеу, тікелей ерекшелеу мен жүмыс принңиптері

3. Көрінбейтін векторлар, түрлі түсті вектор жэне растрлық 
пішіндердің контурын салу

4. Қигаш Безьені түзету
5. Жүмыс контурын сақтау
6. Ерекшелеу,орын ауыстыру,өшіру,көшіру жэне контур мен 

фигураларды трансформаңиялау
7. Қабат үшін векторлық масканы күру
8. Барлық суреттер үшін фигура контурының кескінін қүру.
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Зертханалық жұмыс №9.

Тақырып: Мәтінмен жүмыс.

Жүмыс мақсаты: Мэтінмен жұмыс жасаудың негізін үйрену.

Маска режімі кезінде мәтінмен жүмыс жасауда келесідей өзара 
үқсас құралдар қызмет етеді: Ногігопіаі Туре Макк жэне Уегіісаі 
Туре Мазк. Рһоіокһор тың откен нұсқасында осы төртеуі де бір 
болатын, бірақ эртүрлі режимде жұмыс жасады. Алдыңғы екі 
құралдардағы сияқты мэтінді сақтап алмай тұрып, неше түрлі 
өзгерістер мен толықтыруларды енгізе беруге болатын еді. Ал 
сақтағаннан кейін мэтін ерекшеленіп, өзгерістер енгізілмейтін 
болады.

Рһоіозһор та мэтін енгізуіне екі режим қарастырылған. 
Бағыттаушыны документтің кез келген жеріне басып, мәтінді сол 
жерден бастап кетуғе болады. Мұндай режим -нүктелік деп 
аталады. Ал егер мэтін горизонтальды немесе вертикальды бағытта 
терілетін болса, онда ол түзетілмейді. Келесі жолға өту үшін тек 
Епіег пернесін пайдалану керек болады. Сондықтан да бұл режим 
бир жолдан артық жазылатын мәтіндерді теру кезінде 
қолданылмайды(41,42-суреттер).

Т Е Х Т

Т Е Х Т
СомаСтг пзшіа 8 мисіпшх аяеебею* гр«зжвг.»« ш р р я ^ й р « г  •

.1
..... ...
Ш ШХ+ш. ш

Сурет-41. Жұмыс жасаудың бірінші терезесі. 
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Сурет-42. Мәтінмен жұмые жасаудың екінші терезесі.

Тапсырма 1. Нүктелік мәтінді енгізу.
Тапсырма 2. Мәтіндік блокты күру.
Тапсырма 3. Жасырын режимде мэтінді енгізу. 

Бақылау сүрақтары:
1) Нүктелі мэтін, мэтіндік блок, мэтіннің ағымды 

атрибуттары, мэтіндік блок шектеулері, абзсщ: гарнитура, сызу, 
кегль, интерлиньяже, трекинг, кернинг түсініктері.

2) - НогігопІаГТуре (Горизонталъный текст), ҮегІісаІТуре
(Вертикалъный текст), Ногігопіаі ТуреМахк (Маска
горизонталъного текста), ҮеііісаіТуреМахк (Маска вертикалъного 
текста) инструменттерімен жүмыс жасау үрдістері.

3) Мэтіндік кабатты кұру.
4) Жасырын режимде мэтінді енгізу
5) Мэтіндік блоктарды күру жэне трансформациялау
6) Горизонтальды жэне вертикальды мэтінді енгізу
7) Мәтіндік қабат пен мэтін фрагментін ерекшелеу
8) Мэтіннің ағымды жэне ерекшеленген белгі атрибуттарын 

өзгерту.
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Тақырып: АсІоЬе Іііизігаіог-да құттықтау хатын (открытка) 
жасау.

Жүмыс мақсаты: АсІоЬе Шихігаіог-да сурет салуды үйрену.

1. Әр түрлі эффект қолдауды үйрену.
2. Дайын суретке косымша мэтіндер енгізу.

Қадам

Зертханалық жұмыс №10.

ө

Сурет-43."ЯесІап§1е Іооі" (тіктортбүрыш)күралының көмегімен 
жүмыс үстеліне открытканың сүлбасын саламыз.

43- суретте көрсетілгендей откыртканың көлемі стандартты 
түрде 5 дюм мен 7 дюм болады. Сондықтан сіздер міндетті түрде 
"Заіеіу Ііпе" (безопасной линии) сақтау керексіз. №2 тіктөртбүрыш 
"Сийіп§ ііпе" (линия вырезки) немесе сіздің сызыгыңыздай 0,25 
дюм болуы керек.



Сурет-44. Тіктортбұрышты ориентира түрінде жасау тәсілі.

44-суретте сызықты басып жэне Үіе\ү > Сиісіек > Маке Оиісіех 
басыңыз. Тағы бірі сызық салыңыз. Бұл сызық шығару сызығы, 
яғни суретті шығарған кездегі шекара болып табылады. Сызықты 
үлкендеу етіп салыңыз, 2,5дюм болатындай.

Сурет-45.Сіздің жү.мыс парақшаңыз суреттегідей юолуәдісі.

Есіңізде болсын! 44- суретте "8а&1у Ііпе", 45-суретте - "СиШп§ 
Ііпе" и 46-суретте - "В1еес1іп§ Ііпе" болып табылады.
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Сурет-46. Шардың суреті.

Өзіңізге үнайтын суретті салыңыз. Жалпы сүлбасы өзіңіздің 
қалаған откырткаңызға сай болу керек. Бүл құттықтау хаты 
болғандықтан міндетті түрде ашық 47-суретте шар болады. 
Шардың суретін салу үшін эллипс формасын қолдану керек 48- 
суретте көрсетілгендей.
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Сурет-47. эллипс формасын қолдану.

1. Форманы салу үшін тура қүралын(прямой) таңдап 
қолданыңыз, бүл мысалда шардың формасын келтіру үшін 
доңгелек томеннен бастап сызылған49-суретте корсетілгендей.
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Сурет-48.Шардың формасы.

2. Алдымен басқа элементтерді қолдану үшін, кез-келген 
қүралдың формасын жэне қолмен сурет салуға ыңғайлы құралды 
қолданыңыз. Бүл жерде кішкентай үшбүрыш пен шардың төменгі 
жағы Раіһііпсіег > Асісі іо зһаре агеа > Ехрапсі.көмегімен 49-суретте 
жасалған.

Сурет-49.Шар.
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3. Гардиент құралын қолданып суретіңізді бояңыз. Қызыл 
хамелон түсін алу үшін бірінші түсті орнатыңыз: С = 1, М = 90, Ү = 
50, К = 0 жэне екінші ақ түс үшін, шекара сызығы = попе. Бүл 
қадамдарды аяқтау үшін "Касііаі тосіе" режимін 50-суреттегідей 
қолданыңыз.

4. Егер суретіңізде осындай бірнеше форманың болғанын 
қаласаңыз, дайын суреттен бірнеше дубликат 51-суреттегідей 
жасауға болады. Жаңа дөңгелекті салып жэне оған көлеңке 
салыңыз. Сосын дөңгелектің көшірмесін жасап жэне РаІҺГіпсіег > 
басып Міш.18 Ғгопі ( так называемый яііЫгасІ ігот зһаре агеа - 
вычесть из формы области) > Ехрапсі кіріңіз. Бірінші шардың 
көлеңкесін жылжытып жэне Миһіріу қүралын басыңыз. Мүмкін сіз 
түсін өзгерткіңіз келетін шығар.

Сурет-51. Дайын сурсттен бірнеше дубликат. 
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5. Сіз қалауыңызша шарлардың түсін өзгертіп және "Реп 
I)»оІ" ісомегімен көлеңкесін сала аласыз. Шарлардың жібін жэне 
п іге детальдарын салу үшін қарындаштарды қолодануға болады 52- 
суретте көрсетілгендей.

Сурет-52. Шарлардың жібін жэне өзге детальдарын салу.

6. Егер суреттің үстіне жазу жазғыңыз келсе, жазуды 
жұмыс бетіне жазыңыз. Нақты бөлігін таңдап, Тгапкрагепсу = 30 
орнатыңыз немесе өз қалауыңызша өзгертсеңіз 53-суреттегідей 
болады.

Сурет-53. суреттің үстіне жазу жазу. 
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7. Өз мәтініңізді жазу үшін "Туре іооГ'қүралыи 
қолданыңыз. Егер мэтінгн өз эффектіңізді қолдаңғыңыз келсс 
Ейесі мэзіренен басқа түрлерін таба аласыз54-суреттс 
көрсетілгендей.

Сурет-54. Өз мэтінінді жазуга мысал.

8. АсІоЬе Іііикігаіог көмегімен жасалған алғашқы жумысыңыз 
дайын!
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Тақырыбы: АёоЬе Іі!ш1хаі:ог бағдарламасы көмегімен принт 
дайындау.

Жүмыс мақсаты: А(ЗоЬе ІІІизігаІог бағдарламасы.

1.Кіріспе.
* Пршгг элементгерін сызьщыз (кұралдар: >А4 қағазы,

карындаш, қалам, жұка маркер). 'т*?0 :■•_■■
2. Суретті түзету және сканерлеу (АсіоЬе Рһоіозһор). - '
* Принт эяементінің эскизін сканерлеуге дайывдауй£ ■г ■
* Сканерлеу - бұл не үшін кажст, қандай ; позициялар

пайдаланылады • 1 . ; - > ’
* Растрлық жэне векторлык графикамеи танысу (өзара

байланыс, ерекшеліктер, артьіқшылықгары жэне
айырмашылыктары) •

* Растр редакторымен танысу (интерфейс жэне АсіоЬе Рһоіокһор
құралдары) • - ■

* Сісанерлеу (шешу қабілеті, Е.ОВ немесе СМУК, еканерлеу 
кезеңінде түзету параметрлері).

* Растрлық редактордағы Ореп файл (интерфейс және АсіоЬе
Рһоіо$һор құралдары) • -

* Құжатты сактау (КОВ немесе СМУК, пате пііпімі.рзсі, гіІГ,
ІРё)-

3. Қарапайым пішіндер (АйоЬе Рһоіозһор және АйоЬе
Шизігаіог). ,

* Векторлык редактормен танысу (интерфейс жэне АсіоЬе 
Іііизігаіог құралдары) •

* Пішімді таіадау.
* Карапайым формачар негізіндсгі аспаптар (шеңбер, 

тіктөргбұрьші, Үшбұрыш)
* "Сынама".
* Гүс мүмкіндіктері (РСіВ немесе СМҮҚ; таңдау

ерекшеліктері)* - ’ .................
* Сақгау (пате пішімдеріаііЁР8,;р4^)- •, д
4. Ітроіі (АсіоЬе Шизігаіог).

Зертханалык жүмыс №11.
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* Векторлык редактормен танысуды жалғастыру (интерфей 
жэне АсІоЬе ІНизігаіог құралдары) •

* Пішімді таңдау (принт -  опциялар үшін құжат жасау).
* Сақталған принт элементінің Ітрогі редакторға (принт 

қадамьга ескергенде).
* Қабаттар жасау немесе жұмыс аймағыи бекіту *
* Сақтау (КСВ немесе СМУК, пате пішімдері.аі, ЕР8, рсіі).
5. Контур (А<ЗоЬе ІИизігаІог)
* "Тінтуір" немесе графикалық планшет-жұмыс құралын 

таңдау.
* Редакторда (Реп құралы, оньщ кіші түрлері мен мүмкіндіктері) 

контур жасау (принт элементін жасау).
* Тірек нүктелерін алдын ала редакциялау (Безье қисыктары) •
* Сақтау (пате пішімдері.аі, ЕР8, рсіі).
6. "Нүктелер" (АсІоЬе ІПизІгаІог) бойьшша Безье қисықгарын 

өңдеу.
* Тірек нүктелері негізінде қисыктарды өңдеу (Рігесі Зеіесііоп 

Тооі қүралы) •
* Сақтау (аі, ЕР8, рсЗТ пішімдері).
7. Принт элементі (АсіоЬе Шияігаіог).
* Принт элементінің контуры аяқгалды.
* Сақгау (пате пішімдері.аі, ЕР8, рсіі).
* Қарапайым формалар-түспен жүмыс (2, 3 сабақтар бойынша 

материалды бекіту) •
8. "Бояу" принт элементі (VIII сабақ -  АсіоЬе Шшігаіог).
* Түс енгізу(тәсілдері, мүмкіндіктері).
* Сақгау (пате пішімдері.аі, ЕР8, рсіі).
9. Элементгерден принт жасау (АсіоЬе ІИшІтаІог).
* Элементтерді тираждау(көп, "қадам" принт) •
* Элементтен приитке дейін әр түрлі комбинацияларды жасау.
* Сақтау (пате пішімдері.аі, ЕР8, рсіі).
10. Принггі басып шығару.
* Баспа бойынша базалық мәлімеггер (полиграфия, кең 

форматты баспа) •
* Принтті шығару.
* Қорытьгады шығару.
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Зертханалық жұмыс №12,13.

Тиқырыбы: Логотип.

Жумыс мақсаты: АсІоЬе Шивігаіог графикалық ортасында 
ііоічугип  жасауды үйрену.

Барысы: 1. АсІоЬе ІИизігаіог графикалық ортасымен танысу.
Программа кәсіпшілік жұмысқа арналған, эртүрлі этикеткалар 

(говарга жапсырылатын қагаз), ғылыми иллюстрацияларда 
(мотіннің мазмүнын суретпен сипаттау), техникалық диаграмма 
сі.ізуда, буклет пен брошюраларды безедіруге жэне баспа 
жүйелерінде көп пайдаланылады. АсіоЬе Іііихігаіог -дың 11- 
нсрсиясы күшті аспаптарға ие болғандықтан Веб парақтарын(55- 
сурет) дайындауға қолданылады.

Сурет-55. Веб парақтағы.

АсІоЬе Шияігаіогі 1 Огарһісз Зиііе 11 интегралдық пакетінің 
негізгі программасы. АсІоЬе Іііияігаіогі 1 программасы жаңа 
үйренушіге жеңіл, түсінікті.

Ол қолданушыға көп пакетті аспаптар жиынын үсынады, ал бір 
пакетте бірнеше аспап орналасады. Программа: векторлық жэне 
растрлық графиктерді редакторлайды, мэтіндермен жүмыс 
жасайды, эртүрлі эффектілерді қүрады, үш осьтік обьектілерді
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редакторлап визуализациялайды, веб- парақтарын жасайды, 
электрондық хабарламаларды безендіреді жэне тағы басқаларды 
жасайды.

Барысы2. АсІоЬе ІПивІгаЮг графикалық ортасында логотип 
жасау.

1. Эллипс саламыз. Кофе ыдысын алу үшін төртбұрыш салу 
арқылы қырқып аламыз(56-63суретте көрсетілген).

Егер суретіңізде осындай бірнеше форманың болғанын 
қаласаңыз, дайын суреттен бірнеше дубликат жасауға болады. 
Жаңа дөңгелекті салып жэне оған көлеңке салыңыз. Сосын 
дөңгелектің көшірмесін жасап жэне РаІҺПпсІег > басып Міпиз Ғгопі 
( так называемый зиЫгасі & от зһаре агеа - вычесть из формы 
области) > Ехрапсі кіріңіз. АсІоЬе Шихігаіог -дың 11- версиясы күшті 
асгіаптарға ие болғандықтан Веб парақтарын дайындауға 
қолданылады.

АсіоЬе ІПизІгаІогІ 1 Огарһісз Зиііе 11 интегралдық пакетінің 
негізгі программасы. АсІоЬе ІИикігаІогІ 1 программасы жаңа 
үйренушіге жеңіл, түсінікті.

Сурет-56. Кофе ыдысын алу бірінші орындалуы.

2. Кофе ыдысын алу үшін төртбүрыш салу арқылы қырқып 
аламыз.



Сурет-57. Кофе ыдысын алу екінші орындалуы. 

3. Кофе ыдысы осылайша пайда болады

Сурет-58. Кофе ыдысын алу үшінші орындалуы.

4. Ыдыстың астына қоятын тарелкасын эллипстің кішкене 
формасын қолдану арқылы саламыз.
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Сурет-59. Кофе ыдысын алу төртінші орындалуы.

5.Чашкасын салу үшін алғашқы эллипсті жасағанымыздай 
қырқып алып 90 градусқа бүрьш орналастырамыз.

Сурет-60. Кофе ыдысын алу бесінші орындалуы.
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б.Кофе буын Перо инструментін қолдану арқылы саламыз

Сурет-61. Кофе ыдысын алу алтыншы орындалуы.

7. Текст енгіземіз. Фотоларда қолданылған текст шрифті 
Раіайно Ьіпоіуре

Сурет-62. Кофе ыдысын алу жетінші орындалуы.
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Тақырыбы: Визитка.

Жүмыс мақсаты: АсІоЬе ІИизігаІог графикалық ортасында 
визитка жасау.

Жұмыс барысы: 1. АсіоЪе Гііішігаіог графикалық ортасымен 
танысу

Зертханалық жұмыс №14,15.

-64.АсіоЬе Іііизігаіог графикалық ортасы.

АсіоЬе Іііцяігаіог векторлық графика программасы. Программа 
кәсіпшілік жұмыска арналған, эртүрлі этикеткалар (товарға 
жапсырылатын қағаз), ғылыми иллюстрацияларда (мэтіннің 
мазмүнын суретпен сипаттау), техникалық диаграмма сызуда, 
буклет пен брошюраларды безедіруге жэне баспа жүйелерінде көп 
пайдаланылады.

АсІоЬе Шийігаіог -дың 11- версиясы күшті аспаптарға ие 
болғандықтан Веб парақтарын дайындауға қолданылады. Лсіоһе 
ІНизігаІогІ 1 Огарһісз 8иіІе 11 интеграпдық пакетінің негізгі
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программасы. АсіоЬе ІПияІгаІотТ 1 программасы жаңа үйренушіге 
жеңіл, түсінікті. Ол колданушыға көп пакетті аспаптар жиынын 
үсынады, ал бір пакетте бірнеше аспап орналасады 64-суретте 
көрсетілген.

Программа: векторлық жэне растрлық графиктерді
редакторлайды, мәтіндермен жүмыс жасайды, эртүрлі эффектілерді 
күрады, үш осьтік обьектілерді редакторлап визуализациялайды, 
веб- парақтарын жасайды, электрондық хабарламаларды безендіреді 
жэие тағы басқаларды жасайды.

2. Визитка жасау барысы. Алдымен АсІоЬс ІПизІгаІог 
графикалық ортасын ашамыз. СТКЬ+Ы пернелерін басамыз содан 
кейін төмендегідей терезе ашылады. Жэне сонда берілген 
параметрлерді корсетеміз. Создатъ батырмасын басамыз 65- 
74суреттерде көрсетілгендей.
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Сурет-65-Жаңа өзгерту облысын кұру.

З.Пайда болған жаңа әзгерту облысында ыстық перне СТЯЬ+Я 
пернелерін басамыз. Бүл пернелер жаңа озгерту облысында 
сызғыштармен жүмыс жасауға арналған. Төменде 66-суретте 
бейнеленген.
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Сурет -бб.Сызғыштары пайда болған өзгерту облысы.

4.Визитканы салуды бастамастан бұрын өзегерту облысында 
сызғыштарды қоямыз. Сызғыштар визитканың айиаласына Змм-ден 
67- суреттегідей орналыстырамыз.

Сурет -67.Сызғыштардың орналасуы.



5.Келесі Слои терезесіне барып «слой-1» қабатының атын 
«сызғыштар» деп өзгертіп кілтті басуымыз қажет.

С л а м а о м и с г  . « а і

« з »  а  |  >

С л о и  'Е Ь вч м Э й ш ввотіем с:.-»*  .

ШШ О

Сурет -68.-Слои терезесі.

6. Слои терезесінде жаңадан бір қабат ашамыз, жэне оны 
«фон» деп өзгетеміз. Перне тақтадан М пернесін басып өзімізге 
қажетті түсті таңдап тіктөртбүрышты төмендегідей саламыз. Менің 
жагдайымда қара түс 69-суреттегідей.

Сурет- 69.ТІктор і бұрышпен фон беру.

8. Ендігі кезекте ішкі суреттерді саламыз. М пернесін басып 
сары түсті таңдап төмендегідей тіктөрбүрыш саламыз.

Сурет -70.1шкі суреттерді салу барысы.
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9. Перо құралын (перне тақтадан- Р) пайдаланып келесідей 
фигуралар саламыз.

Сурет-71. Перо құралымсн жүмыс

Сурет-72. Екінші бөлігін салу.

10. Келесі өзімізге қажет логотипті фонның ортасына қоямыз. 
Жэне компанияның атауын жазамыз төмендегідей.

Сурет -72. Визитканың бірінші беті.
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10. Осымен визитканың бірінші бетін бітті. Дэл осы шартты 
пайдаланыи визитканың екінші бетін жасаймыз.

Г-Асганз, уд. Жулшбаева, З Л ,о ф и с  48 
Ш  ШуіЬек„:007@таіІ,пі 

0+7(707)838-18-0? ®{ф«Іату5Ьек„Ь

Сурет-73.Визитканың екінші беті.

Дамысбек Бакытбек
Веб-программ ист

Сурет -74.Визитканың екінші беті (2-мысал).



ҚОРЫТЫНДЫ.

Бұ_л графикалык бағдарлама векторлық графикамен жұмыс 
жасағанға өте қолайлы екенін білдім. Яғни мен осы графикалық 
редакторда кез келген векіорлы сурет салып, және де оның көлемін 
өзім қалаған форматқа өзгерте аламын, сол уақытта оның сапасын 
сол қалпында сақгау арқылы. ТЕХТ аспабы.

График панелінен Техі (Мэтін) аспабын: фигуралык мәтін, 
қарапайым мэтін режимінде алуға болады. Техі (Мэтін) аспабының 
касиеттер панелінен қаріптің тусін, размерін аламыз. Мэтінді 
суреттік эффекгіге ауыстырып жұмыс жасауда мэтінді қисық 
сызыққа айналдыру қажет.

Мэтінді ерекшелеп қасиеттер панеліндегі Сопуегі Іо Сшгуез 
(Қиеық сызыққа айналдыру) батырмасьш шертіңіз немесе Сігі+р 
клавиштарын басыңыз. АёоЬе Шакігаіог графикалық ортасының 
АсЗоЬе Рһоіозһор графикалық ортысынан ерекшелігі бір емес 
бірнеше немесе оданда көп өзгерту облысын құруға мүмкіндік 
береді.



Студенттердін оқытушымен өзіндік жұмыстарынын 
тақырыптары.

Апта Тақырыптар атауы Сағат
көлемі

1 Графика файлдарыньщ форматы 1

2 Түстер тұсінігі. Түстік үлгілер. Түстік кеңістік пен 
палитра түрлері. 2

3 КомПьютерлік графиканы аппараттык қамту. Экран 
суреттерін түсіру бағдарламалары. 2

4
Фрактал түсінігі және жәпе фракталды графиканьщ 
пайда болу тарихы. Өлшемдшік түсінігі және оның 
есебі.

1

5

Бейненің растрлы берілуі. Растр түрлері. Растрлы 
бейне орьга алатын жады мөлшеріне эсер ететін 
фапорлар. Растрлы графиканың артықшылығы мен 
кеміиіліті.

2

- 6 ...
Растрдың геометриялық сипаттамасы. Растрлы 
бейнелер түстерінің саны. Растрлы графикамен 
ясү_мыс жасау қүралдары.

2

ІСокпькугёрлік графика терминдерінің глоссарийі 1

8 /  -:
Векторлы графика. Объектілер мен олардыд 
атрибуггары.: Векторлы иллюстрация қүрылымы. 
Векторлы графиканьщ артықшылығы мен кемшілігі.

2

9
Битгік терещдік, компьюіерлік графикадағы қол 
жетімді түстердін, санын анықтау.Векторнлы графика 
элементгері. Векторлы бейнелерді ісү.ру қүралдары.

2

10
Үш өЛшёмді графика. Үш өлшемді графикаіп,щ 
қолданылу аясы. Үш өлшемді графикаеы өңдеудің 
бағдарламаііык құралдары.

1

л-.;.:
и Альфа -  каналдар. АсіоЬе РһоіоЗһор бағдарламасында 

фильтрмен жұмыс. 2

12
АсІоЬе Рһо!:р8һор :. бағдаряамасындағы безерлер 
генераторы. /Бейне экспорггар -келтірудін жалпы 
параметрлері.

2

13 Физикалық жэне логикадық қысу.Симметриялы және 
ассиметриялы қысу. 1

14 Адаптивті, жартылай адаптивті және адаптивті емес- 
кодтау. Шығынмен жэәне птыгьпісыз ічысу. 2

15 Топгық кодгау немесе ІІЬЕ алі'оритмі. 1
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