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ВСТУП 

 

Векторна графіка – важливий компонент сучасного інформаційного 

забезпечення. Вона широко застосовується в комп’ютерному живопису, 

цифровій поліграфії, WEB-дизайні та при створенні комп’ютерних ігор. 

Існує кілька відомих векторних графічних редакторів – Adobe 

Illustrator, Corel Draw, Inkscape, Xara Extreme та ін. Але при цьому загальна 

кількість програм для обробки векторних зображень істотно поступається 

різноманітності редакторів растрової графіки. Незважаючи на деякі 

відмінності інструментів, основні прийоми роботи з векторними 

зображеннями в редакторах залишаються незмінними. Треба відзначити, що 

серед існуючих векторних редакторів Inkscape є відмінним програмним 

засобом, як для досвідченого дизайнера, так і для початківців. Крім 

загального універсального застосування Inkscape орієнтований на 

використання графіки в WEB-дизайні і завойовує все нових і нових 

прихильників. 

У даному посібнику не ставилося за мету охопити всі можливості 

графічного редактора Inkscape. Видання розраховане на користувача-

початківця, містить теоретичні відомості, що полегшують практичне 

рисування, теорію отримання фрактальних зображень і фільтрації графічного 

контенту, надає приклади розв’язання завдань і теоретичні питання для 

самоконтролю, необхідні для подальшої ефективної роботи. 
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1. ІНСТРУМЕНТИ ВЕКТОРНОЇ ГРАФІКИ В РЕДАКТОРІ INKSCAPE 

 

1.1. Векторна графіка 

 

Векторна графіка – спосіб подання візуальної інформації у вигляді 

сукупності кривих і контурів, описуваних математичними формулами або 

посиланнями на стандартні фігури, що забезпечує можливість зберігати 

рисунок у файлі малого розміру і трансформувати зображення без втрати 

якості. 

При побудові зображення у векторній графіці використовується 

математичний опис геометричних контурів. Наприклад, для задання відрізка 

прямої досить указати координати його кінців, а окружність можна описати 

координатами центра та радіусом. Дані про розміри і положення контурів 

доповнює інформація про колір заповнення, колір і товщину граничної лінії 

векторного контуру. Векторна технологія дає комп’ютеру інструкції, 

керуючись якими, він відтворює зображення за допомогою закладених у 

програму алгоритмів. Наслідком цього є компактність зберігання векторного 

зображення: на відміну від растрових форматів тут не потрібно зберігати 

окремо інформацію про кожну точку – складні об’єкти будуються з 

примітивів, на основі ліній, багатокутників або кривих. 

Розглянемо такий приклад. Припустимо, нам для сайту потрібно 

побудувати зображення японського прапора – червоне коло на білому 

прямокутнику. Іншими словами, векторний рисунок складається з двох 

стандартних контурів. Наберемо в текстовому редакторі (наприклад, у 

Блокноті) наступний текст: 

<html>   <body>    <!Японія>  

 <svg  

       width="300px" height="200px"> 

    <rect x="0" y="0" width="100%" height="100%" 

          fill="none" stroke="black"/> 
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    <circle cx="150" cy="100" r="60" 

            style="stroke: black; fill: red;"/> 

  </svg> 

 </body> 

</html>  

Текст нашого html-файлу дуже простий: тегом svg визначається 

рисунок розміром 300 на 200 пікселів, потім тег rect задає прямокутник у 

100 % поля рисунка з чорним контуром. З координат 150, 100 (центр кола) 

будується коло червоного кольору з чорним контуром радіусом 60 пікселів. 

У браузері Microsoft Edge це буде виглядати як на рис. 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Відображення рисунку прапору на сайті у браузері MS Edge 

 

Якщо в браузері клацнути по рисунку прапора правою кнопкою миші і 

вибрати в меню рядок Зберегти рисунок як, на диск буде збережений файл з 

обраним ім’ям, до якого автоматично буде приписано розширення svg. Цей 

файл можна відкрити в Inkscape, Adobe Illustrator і ряді інших редакторів, у 

ньому буде зберігатися зображення прапора. Якщо ж відкрити цей svg-файл 

за допомогою Блокнота, то замість інформації про колір пікселів (як у 

растровій графіці) ми побачимо такий текст: 

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="300px" 

     height="200px" version="1.1"> 
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<rect fill="none" stroke="black" x="0" y="0" 

     width="100%" height="100%" /> 

<circle style="stroke: black; fill: red;" cx="150" 

     cy="100" r="60" /> 

</svg> 

Приклад підтверджує, що векторні формати зберігають формули і 

правила для побудови зображення зі стандартних контурів. Форми зберігання 

інформації відрізняються в різних векторних форматах, але загальний 

принцип залишається таким самим. 

Двомірні векторні формати гарні для подання креслень, діаграм, 

схематичних рисунків, шрифтів і текстів (рис. 1.2). Такі зображення зручно 

редагувати – рисунки і їх окремі елементи легко піддаються масштабуванню 

і іншим перетворенням. Однак переклад реального кольорового зображення 

(наприклад, відсканованої фотографії) у векторний формат являє собою 

складне завдання. 

 

Рисунок 1.2 – Типові векторні графічні зображення 

 

Програми для векторизації споживають багато ресурсів, а якість 

зображення часто виходить низькою. Створення фотореалістичних  

зображень (що імітують якість фотографій) у векторному форматі вимагає 

великого числа дуже складних примітивів. Перелік усіх відомих векторних 

редакторів поданий в табл. 1.1. 
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Таблиця 1.1 – Редактори векторної графіки 

Редактор 
Операційне 

середовище 

Останній 

публічний 

реліз 

Остання 

стабільна 

версія 

Ліцензія на 

ПЗ 

Dia Windows, Linux  2011–12–18 0.97.2 GNU GPL 

Expression 

Design 
Windows 2011–12–18 0.97.2 EULA 

Inkscape 
Windows, Linux, 

Mac OS 
2017–02–13 0.92.1 GNU GPL 

OpenOffice. 

org Draw 

Windows, Linux,  

OS X, Unix 
2012–08–24 3.4.1 

Безкоштов-

ний 

Skencil Linux, OS X 2005–06–19 0.6.17 
Безкоштов-

ний 

sK1 (форк 

Skencil) 

Windows, Linux,  

OS X, Unix 
2009–05–17 0.9.1 GNU GPL 

Sodipodi Windows, Unix  2012–10–28 0.34 GNU GPL 

Xara Xtreme 

for Linux 
Linux, OS X 2007–11–07 0.7 

Безкоштов-

ний 

Adobe 

Illustrator 
Windows, OS X 2013–01–24 CS6 (16.2) Платний 

Adobe Flash Windows, OS X 2012–05–07 
CS6 

(12.0.2) 
Платний 

Alchemy 
Windows, Linux, 

OS X 
2010–01–07 beta 008 GNU GPL 

CorelDRAW Windows 2012–03–20 X6 Платний 

Adobe 

FreeHand 
Windows, OS X 2003 11.0.2 Платний 

Xara Designer 

PRO 
Windows 2013 X Платний 

Pivot 

Stickfigure 

Animator 

Windows 2012–11–06 2.2.7 
CC–BY–

NC–ND 
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1.2. Основні можливості редактора Inkscape 

 

Inkscape – безкоштовний редактор векторної графіки. Програма 

ліцензована за умовами GNU General Public License.  

Редактор дозволяє створювати, переміщувати, відображати контури, 

виконувати афінні перетворення над об’єктами, змінювати z-order і 

комбінувати примітиви у багатоконтурні об’єкти. Inkscape добре опрацьовує 

текстові написи, дозволяє створення написів уздовж непрямої лінії. 

Редактор має функцію експорту до даних інших форматів .eps 

(Encapsulated PostScript), .ps (PostScript), .epsi (Encapsulated PostScript 

Interchange), .ai (Adobe Illustrator), .svg, .pov (POV-Ray, сплайни), .svgz 

(стиснений SVG), присутня можливість векторизування рисунків. Інтерфейс 

пакета нагадує векторні редактори CorelDraw і Xara – основне меню, 

інтегрована панель інструментів та поле для редагування (рис. 1.3). 

 

 

Рисунок 1.3 – Інтерфейс редактора Inkscape 
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Інструментальна панель у лівій частині вікна містить основні 

інструменти для рисування і редагування об’єктів. Панель параметрів 

інструменту (під Основним меню) містить налаштування, специфічні для 

кожного конкретного інструмента. На смугу стану внизу вікна виводяться 

підказки і робочі повідомлення (рис. 1.3). 

Незважаючи на зовнішню простоту, в Inkscape можна виконувати 

досить складні рисунки. Але починати, безумовно, треба з отримання 

практичних навичок у зображенні спрощених символів та знаків. 

 

1.2.1. Створення документа 

Для створення нового документа використовуйте меню Файл → 

Створити або клавіші Ctrl+N. Щоб відкрити існуючий документ 

використовуйте Файл → Відкрити… (Ctrl+O). Комбінація гарячих клавіш 

для збереження документа – Ctrl+S, або, щоб зберегти з іншим ім’ям, 

Shift+Ctrl+S. Важлива особливість редактора – при натисканні гарячих 

клавіш редактор реагує тільки на латинські літери, тому при роботі в Inkscape 

слід переключити розкладку клавіатури з кирилиці на латиницю. 

Inkscape відкриває окреме вікно для кожного документа. Перемикатися 

між вікнами можна командою Inkscape Ctrl+Tab. Кожне вікно редактора 

може розглядатися як самостійна програма, і перемикатися між копіями 

Inkscape можна за допомогою менеджера вікон Alt+Tab, але так при 

перемиканні управління буде передаватися і іншим відкритим програмним 

додаткам. 

 

1.2.2. Зміна параметрів сторінки 

При створенні нового документа в центрі робочого поля створюється 

аркуш формату A4 у портретній орієнтації. Область поза листом можна 

також використовувати для рисування. Зміна властивості документа 

здійснюється з меню. Виклик діалогового вікна: Файл → Параметри 

документа… (Shift+Ctrl+D) (рис. 1.4). 
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Рисунок 1.4 – Діалогове вікно налаштування властивостей документа 

 

Розміри полотна документа можна змінити шляхом вибору одного з 

запропонованих форматів або вказати свої ширину і висоту. Можна змінити 

портретну орієнтацію на альбомну, змінити фон зображення. Відзначимо, що 

при збереженні, імпорті та експорті векторного рисунка (без растрового фону 

і растрових структур) розмір фонового полотна має багато в чому умовний 

характер – рисунок зберігається в габаритах створених контурів без фону. 

Під час друку зображення з редактора Inkscape на принтер буде видано 

тільки той контент, що знаходиться в полі листа. Але, якщо векторні 

зображання накладаються одне на інше, вони повинні мати однакові розміри 

фону. 
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1.2.3. Зміна масштабу 

При імпорті фрагментів зображення і при створенні векторних колажів 

часто доводиться змінювати масштаб перегляду зображення. Найпростіше 

змінювати масштаб клавішами – і +. Також можливе використання клацання 

середньою клавішею миші (Shift+клацання зменшує масштаб, одночасне 

натискання лівої і правої клавіш або ролика миші еквівалентне натисканню 

середньої клавіші). Ще можна ввести потрібний масштаб у полі введення в 

лівому нижньому кутку вікна  і натиснути Enter. І нарешті, на 

панелі ліворуч є інструмент Змінити масштаб, за допомогою якого можна 

змінювати масштаб шляхом обведення потрібної області. 

 

1.2.4. Формат зберігання документів 

Для збереження готового зображення потрібно в меню Файл вибрати 

пункт Зберегти як… . Власний формат збереження зображень в Inkscape – 

svg. Є можливість зберегти зображення в інших форматах, у тому числі в 

популярних і широко використовуваних форматах pdf, odg, ai. Для 

впровадження розроблених векторних зображень у додатки Microsoft Office 

підійде збереження в форматах emf і wmf. Для використання у верстанні 

документів в LaTeX можливе збереження в форматі tex з макросами на 

PSTricks. Є можливість експортувати результат у форматах програм 

AutoCAD, Synfig, sK1. 

Потрібно враховувати, що зображення, яке збережено в форматі svg, 

відкривати для перегляду краще за все редактором Inkscape (або Adobe 

Illustrator). В’юверів для перегляду svg-файлів небагато (відносно відомий з 

них один – Aurora SVG Viewer & Convertor). Але використання будь-яких 

сторонніх програм для редагування і переглядання може дати некоректний 

результат. 
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Таблиця 1.2 – Формати файлів векторних зображень 

      

         Редактор 

 

 

Формат 

 

A
d
o
b

e 
Il

lu
st

ra
to

r 

D
ia

 

X
ar

a 
E

x
tr

em
e 

L
ib

re
O

ff
ic

e 
D

ra
w

 

O
p
en

 O
ff

ic
e 

D
ra

w
 

F
la

sh
 M

ac
ro

m
ed

ia
 

C
o

re
l 

D
ra

w
 

In
k
sc

ap
e 

sK
1

 

Основні формати 

.ai осн  + +  + +  + 

.cdr +   +   осн + + 

.dsf + + + + +  + + + 

.dxf + +    + + +  

.emf / .wmf + + + + + + + + + 

.eps / .ps  + + + + + +  + 

.odg   + осн      

.svg + + + + +  ± осн  

.swf      осн    

Індивідуальні і рідкі векторні формати 

.ait +         

.cmx +  +    + +  

.dia  осн        

.fla      осн    

.otg    + +     

.pdf   +   + + +  

.sk / .sk1        + осн 

.svgz +       осн  

.xar   осн       

Позначення: осн – основний формат документа для цього редактора. 
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1.3. Створення та редагування фігур 

 

Наведені на рис. 1.5 інструменти називаються інструментами 

створення фігур. Після вибору інструмента мишею на робочій області 

обводиться прямокутник, в якому з’являється обрана фігура. Кожна 

новостворена фігура має білі маркери по периметру контуру. За допомогою 

цих маркерів можна змінювати розміри і пропорції фігур. 

 

Рисунок 1.5 – Інструменти створення плоских фігур 

 

Верхня панель містить поля введення для точного налаштування 

параметрів фігури. Вони (так само, як і маркери) змінюють ту фігуру, яка в 

даний момент відокремлена, а також визначають параметри, з якими 

створюються нові фігури. 

Проведемо огляд базових інструментів для створення фігур. 

 

1.3.1. Інструмент Створення прямокутників і квадратів 

За допомогою інструменту Створення прямокутників і квадратів 

можна побудувати прямокутник, переміщаючи мишу по полотну (робочому 

полю) і утримуючи ліву кнопку миші. Якщо при цьому утримувати клавішу 

Ctrl, вийде квадрат (рис. 1.6). Змінюючи на панелі угорі параметри 

Горизонтальний радіус і Вертикальний радіус, можна отримати квадрат із 

закругленими кутами (те ж саме, але з меншою точністю, можна зробити за 

допомогою круглих кутових маркерів). Округлення може бути круговим і 

еліптичним. 

Для того щоб скасувати закруглення об’єкта і повернути його в 

початковий стан (прямокутник), можна натиснути на панелі властивостей 

кнопку Прибрати округлення кутів . 
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Рисунок 1.6 – Застосування інструмента Створення прямокутників і квадратів 

 

1.3.2. Інструмент Створення кіл, еліпсів та дуг 

За допомогою інструмента Створення кіл, еліпсів та дуг  можна 

побудувати еліпс, переміщаючи мишу по полотну з натиснутою лівою 

кнопкою миші. Якщо при цьому утримувати клавішу Ctrl, вийде коло. 

Змінюючи на панелі вгорі параметри Початок і Кінець, можна отримати 

сегмент кола (те ж саме, але з меншою точністю, можна зробити за 

допомогою круглих кутових маркерів). Якщо встановити прапорець у полі 

Відкрити дугу, сектор перетворюється в сегмент (рис. 1.7). 

Для того щоб повернути об’єкт в початковий стан (еліпс), можна 

натиснути на панелі властивостей кнопку Робить фігуру цілим еліпсом . 

 

Рисунок 1.7 – Варіанти використання інструмента Створення кіл, еліпсів та дуг 
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1.3.3. Інструмент Створення зірок та багатокутників 

Ще одним інструментом, традиційно присутнім у всіх векторних 

редакторах, є кнопка Створення зірок та багатокутників . 

 

 

Рисунок 1.8 – Варіанти використання інструмента Створення зірок та багатокутників 

 

Переміщаючи мишу по полотну з натиснутою лівою клавішею, можна 

побудувати багатокутник. Змінюючи на панелі вгорі параметр Відношення 

радіусів, з його допомогою можна отримувати різні фігури від опуклого 

багатокутника (при значенні, рівному 1) до зірки з дуже тонкими променями 

(при значенні, рівному 0,1), рис. 1.8. Так само можна змінити кількість кутів і 

ступінь округлення. Рис. 1.9 повторює рис 1.8 зі збільшеним ступенем 

заокруглення. 

 

 

Рисунок 1.9 – Інструмент Зірки і багатокутники з закругленням 

 

Кожна зірка містить два ромбовидних маркера. Вони дозволяють 

змінювати форму фігури. Наприклад, можна отримувати цікаві постаті, 

обертаючи внутрішній або зовнішній маркер навколо центра фігури, рис. 1.10 
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(на рисунку показані копії тієї ж зірки, у якої поетапно збільшується ступінь 

закручування переміщенням ромбовидного маркера). 

 

 

Рисунок 1.10 – Послідовність переміщень точок настроєння для перетворення зірки у 

складну фігуру 

 

1.3.4. Інструмент Створення спіралей 

За допомогою інструмента Створення спіралей  можна створювати 

прості (Архімедові) і логарифмічні спіралі. Простий на зовнішній вигляд 

компонент при додаткових настроюваннях Розходження, Кількість витків, 

вигляду Пунктирів і Закінчень дозволяє отримувати досить цікаві 

образотворчі рішення (рис. 1.11). 

 

 

Рисунок 1.11 – Варіанти використання інструмента Створення спіралей 
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1.3.5. Виділення об’єктів 

Для роботи з контуром відповідний об’єкт необхідно виділити. З цією 

метою в Inkscape найчастіше використовується інструмент Позначення та 

трансформормація об’єктів (селектор). Для його включення треба вибрати 

мишею найвищу кнопку панелі інструментів . Далі можна клацати по 

будь-якому об’єкту на полотні. Навколо об’єкта з’являється вісім інверсних 

стрілок (рис. 1.12). 

 

 

Рисунок 1.12 – Клік покажчиком переводить виділення об’єкта з режиму масштабування в 

режим обертання і перекосу 

 

Кожен з об’єктів, виділених рамкою, можна перетягувати мишею. З 

натисненням клавіші Ctrl контур рухається строго по горизонталі або по 

вертикалі. Змінювати розмір об’єкта можна, перетягуючи мишею будь-яку зі 

стрілок (утримуючи клавішу Ctrl, зберігають вихідне відношення ширини до 

висоти). 

Якщо клацнути по об’єкту ще раз, вигляд стрілок зміниться (див. 

рис. 1.12). Тепер можна: 

– Повертати об’єкт мишею за допомогою кутових стрілок  (з 

натиснутою Ctrl об’єкт повертається на кути, кратні 15⁰). 

– Виконувати скіс об’єкта за допомогою стрілок на бічних гранях . 
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Можна використовувати поля введення на верхній панелі для 

установлення точних значень координат (X і Y) і розмірів (W і H) виділених 

об’єктів. 

 

1.3.6. Виділення декількох об’єктів 

За допомогою миші можна виділити відразу кілька об’єктів 

(Shift+клацання на кожному). Можна обвести мишею всі об’єкти, які ви 

бажаєте вибрати (рис. 1.13). 

 

Рисунок 1.13 – Виділення групи об’єктів 

 

Повторне клацання лівою кнопкою миші, утримуючи Shift на 

виділеному об’єкті, виключає його з виділення. Натискання Esc знімає будь-

яке наявне виділення. Ctrl+A виділяє всі об’єкти в документі. 

 

1.3.7. Угрупування об’єктів 

Кілька об’єктів можна об’єднати у групу. При переміщенні і 

трансформації група поводиться як один об’єкт. 

Щоб згрупувати кілька об’єктів, потрібно їх усі виділити і натиснути 

Ctrl+G (або вибрати в меню Об’єкт пункт Згрупувати) (рис. 1.14). Щоб 

розгрупувати одну або кілька груп, потрібно вибирати їх і натиснути 

Shift+Ctrl+G (або вибрати в меню Об’єкт пункт Розгрупувати). Самі групи 
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можна об’єднувати у групи, як і будь-які інші об’єкти: таким чином, групи 

можуть бути рекурсивними з багатьма рівнями укладення (допустиме число 

рівнів залежить від складності згрупованих компонентів). 

 

Рисунок 1.14 – Угруповання об’єктів через меню Об’єкт  

 

Shift+Ctrl+G скасовує тільки групування верхнього рівня. 

Необов’язково розбивати групу, якщо потрібно відредагувати один об’єкт з 

неї. Якщо клацати по об’єктах у групі з натисненням клавіш Shift+Ctrl, вони 

виключаються з групи і стають самостійними об’єктами. 

 

Приклад. Рисуємо зірочку з очима 

Виконаємо практичне завдання для закріплення теоретичних знань про 

інструменти Створення зірок та багатокутників та Створення кіл, еліпсів 

та дуг. У цьому завданні потрібно рисувати ці фігури, а так само їх 

дублювати і групувати (колірні моделі будуть описані далі, так що тут 

заливка кольором буде виконана найпростішим чином – монотонний колір, 

лінійний градієнт). 

Отже, в редакторі Inkscape потрібно нарисувати «зірку з очками», як на 

рис. 1.15. 
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Рисунок 1.15 – Зразок рисунка для виконання 

 

Послідовність дій: 

1. Візьмемо інструмент для Створення зірок і багатокутників і 

створимо з його допомогою п’ятикутну зірку. Зірка вийде, швидше за все, 

іншого кольору і з гострими кінчиками, але ці деталі легко поправити. 

 

Рисунок 1.16 – Скріншот панелі інструмента Створення зірок і багатокутників з даними, 

за якими побудована ця зірка із закругленими 

 

На двох наступних рисунках приведені параметри для кольору заливки 

зірки і параметри для кольору обведення. Це віконце відкривається за 

комбінацією клавіш Ctrl+Shift+F і буде активним для редагування, якщо 

намальована зірочка виділена, тобто активна. Товщину обведення можна 

поміняти на третій закладці (Стиль штриха). 
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Рисунок 1.17 – Налаштування кольорів заливки і штриха 

 

2. Тепер нарисуємо око. Для цього нам знадобиться інструмент 

Створення кіл, еліпсів та дуг. На рис. 1.18 показаний намальований еліпс 

для майбутнього очі зірки. Цей еліпс поки без заливки, але вже з потрібною 

товщиною обведення в 1 піксель чорного кольору. Повертати, переміщати і 

змінювати розмір еліпса можна за допомогою інструмента Позначення та 

трансформації об’єктів. 

 

Рисунок 1.18 – Зображення контуру ока 

 

Зробимо заливку очей для еліпса у вигляді лінійного градієнта. 

Розташування напряму градієнта показано на рис. 1.19. Якщо напрямну у вас 

відразу не видно, після того як на закладці заливки ви вибрали тип лінійний 
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градієнт, то активуйте інструмент Створення та зміна градієнтів  в 

бічному вікні інструментів, і вона з’явиться. Якщо клацнути інструментом 

градієнт на крайні точки напрямної, то можна задати їх кольору. Кольори 

точок напрямної градієнта показані на рис. 1.19. 

 

Рисунок 1.19 – Шістнадцяткові коди кольорів у крайніх точках лінійного градієнта 

 

Тепер, коли «білок» ока вже готовий, нарисуємо в ньому ще один овал, 

який буде абсолютно чорним. Зробити чорну заливку і обведення не складає 

труднощів (наприклад, по лінійці-палітрі в нижній частині вікна). Помістіть 

другий овал-зіницю так, як вам подобається, і враховуючи, яку емоцію 

зірочці ви хочете надати. Щоб зіниця і білок ока стали одним цілим, виділіть 

їх і натисніть комбінацію клавіш Ctrl+G (групування). 

 

Рисунок 1.20 – Згрупований рисунок ока 

 

3. Тепер легко зробити друге око – копію першого. Тобто 

продублювати його (через меню або комбінацією клавіш Ctrl+D). При цьому 

копія об’єкта розташовується прямо поверх тієї, що  копіюється. Але її 

можна зрушити мишею або курсорними стрілками. Розміщуємо друге око 
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зірки в потрібному місці – рисунок готовий. 

Додаємо зірці тінь. Дублюємо зірочку, зафарбовуємо її в чорний колір, 

обведення прибираємо, там, де залишився чорний контур, застосовуємо 

фільтрацію Фільтр → Розмиття → Розмиття…. Одержаний темний 

розмитий контур поміщаємо на задній план з невеликим зсувом вправо. 

Отриманий рисунок відповідає завданню (рис. 1.15). 

 

1.4. Колірні моделі 

 

Більшість рисунків у сучасних додатках відтворюються в кольорі. Для 

завдання колірних тонів і відтінків використовуються колірні моделі. 

Під колірною моделлю розуміється спосіб опису видимих або кольорів. 

Людське око може сприймати величезну кількість кольорів, у той час як 

монітор і принтер у змозі відтворювати лише їх обмежену множину. 

Причому діапазон відтворюваних кольорів і спосіб їх відображення для 

монітора і принтера різні. Для опису фізичних процесів відтворення кольору, 

були розроблені різні колірні моделі [1, 4, 5]. 

Математичний апарат колірних моделей дозволяє описати певні колірні 

області спектра і способи отримання відтінків шляхом змішування основних 

колірних складових. Найбільш широко використовувані колірні моделі – це 

RGB, HSB і CMYK. 

В основі колірної моделі RGB лежить відтворення будь-якого кольору 

шляхом додавання трьох основних кольорів: червоного (Red), зеленого 

(Green) і синього (Blue). Така модель називається адитивною (additive). 

Саме на такій моделі побудовано відтворення кольору сучасними 

моніторами.  

Модель HSB (Hue – відтінок, Saturation – насиченість, Brightness – 

яскравість) є варіантом моделі RGB і також базується на використанні 

базових кольорів. З усіх використовуваних у даний час моделей вона 

найбільш точно відповідає способу сприйняття кольору людським оком. 
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У поліграфії використовується модель CMYK. Як основні кольори тут 

застосовуються чорнила чотирьох кольорів: Cyan (блакитний), Magenta 

(пурпурний), Yellow (жовтий), К (остання літера слова blacK – чорний). 

Причому чорний колір не є основним, а використовується для підвищення 

контрастності надрукованих зображень. Ця модель застосовується для опису 

відбитих від поверхні паперу кольорів, тому вона називається 

субтрактивною (subtract – віднімати). Між цими моделями немає 

однозначної відповідності, тобто деякі відтінки кольору однієї моделі не 

можуть бути в принципі відтворені в іншій моделі і навпаки. Саме цим 

викликана необхідність калібрування обладнання (сканера, монітора і 

принтера) на предмет відповідності кольорів. 

 

Рисунок 1.21 – Налаштування кольору у вікні Fill and Stroke (на відміну від рис. 1.17 

поданий скріншот з англомовної версії Inkscape) 

 

Вибір кольору заливки для виділеного контуру здійснюється в 

діалоговому вікні (рис. 1.21), з контекстного меню. 

Діалогове вікно містить три вкладки: Заповнення, Колір штриха і 

Стиль штриха. Вкладка Заливка дозволяє редагувати колір внутрішньої 

області фігури. Використовуючи кнопки у верхній частині вкладки 

, можна прибрати забарвлення, вибрати суцільну 
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заливку, лінійний або радіальний градієнти (рис. 1.21–1.23). Нижче цих 

кнопок на окремих вкладках розташовані панелі: RGB, HSV і CMYK. 

Усі панелі містять повзунок для регулювання альфа-каналу 

(прозорості) об’єктів. Кожен раз, коли виділяється об’єкт, у панелі 

з’являються поточні значення кольорів. 

Використовуючи вкладку Колір штриха, можна прибрати штрих 

(контур) об’єкта або встановити його колір і прозорість. 

Остання вкладка, Стиль штриха, дозволяє встановити товщину і інші 

параметри штриха (рис. 1.22). 

 

 

Рисунок 1.22 – Зміна стилю обведення 

 

Для створення реалістичного рисунку замість однотонного забарвлення 

можна використовувати градієнти, як для заливки, так і для штриха 

(рис. 1.23). 
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Рисунок 1.23 – Градієнтна заливка об’єкта 

 

Приклад. Рисування блискучої стрілки 

Закріпимо теоретичні знання про заливки і градієнти виконанням 

невеликого завдання – рисуванням простої блискучої стрілки, рис. 1.24. 

 

Рисунок 1.24 – Зразок завдання з рисування стрілки 

 

Послідовність дій подана у вигляді інфографіки на рис. 1.25: 

1. Зробіть грубий начерк стрілки, використовуючи для цього 

інструмент Рисування кривих Безьє. 

2. Зробіть лінії злегка закругленими шляхом редагування вузлів кривої. 
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Рисунок 1.25 – Послідовність кроків з рисування стрілки з градієнтним забарвленням 

 

3. Треба залити фігуру яскравим кольором (наприклад, зеленим). 

4. Змініть тип заливки з Суцільного кольору на Лінійний градієнт. 

5. Збільшить товщину обведення. 

6. Застосуйте до обведення той же градієнт, що і до заливки, але 

поміняйте ключові кольори місцями. 

7. Створіть невелику тінь під стрілкою. Для цього можна продублювати 

стрілку, задати їй рівномірну чорну заливку, потім розмити її і зробити 

напівпрозорою, після чого розмістити тінь під стрілкою і зрушити її трохи 

вниз і вбік (ця техніка використовувалася в попередньому прикладі при 

рисуванні зірки). 
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8. За бажанням можна також додати блискучу область. Для цього 

можна знову продублювати стрілку, прибрати у неї обведення, обрізати 

нижню частину і застосувати до отриманої фігури лінійний градієнт від 

білого до прозорого. 

 

Приклад. Рисування металевої кульки 

Ще один приклад на тему забарвлень і градієнтів. Тепер за допомогою 

інструментів редактора Inkscape ми відтворимо досить реалістичну металеву 

кульку (рис. 1.26). При цьому як основний інструмент буде 

використовуватися Градієнт. 

 

Рисунок 1.26 – Зразок завдання з рисування «золотої кульки» 

  

1. Насамперед створіть коло (потрібно утримувати клавішу Ctrl для 

правильного співвідношення сторін). Продублюйте зроблене коло. Потім (не 

знімаючи виділення з кола) відкрийте діалог заливки і обведення 

(Ctrl+Shift+F), виберіть на вкладці заливки радіальний градієнт і натисніть 

на кнопку редагування. Після цього на панелі параметрів інструмента у 

стрічці нижче основного меню з’явиться можливість редагувати градієнт, 

налаштувати його під зображений об’єкт. 

2. Активувати інструмент Створювати і править градієнти . 

Налаштувати кольори точок на «важелях» градієнтного кута (рис. 1.26). 
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Рисунок 1.27 – Настройка вузлових кольорів градієнта 

 

В результаті кола повинні набути вигляду приблизно, як на рис. 1.27. 

Контраст можна збільшити, якщо у одного з кіл створити тонкий контур. 

 

Рисунок 1.28 – Два градієнтних шари – для зовнішнього контуру і внутрішнього 

заповнення зображення кулі 

 

3. Далі необхідно створити імітацію від світла (відблиск) і тіні, 

приблизно дотримуючись наведеної схеми (рис. 1.29 і 1.30). 
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Рисунок 1.29 – Додатковий контур для зображення відблиску від світлої поверхні 

 

 

 

Рисунок 1.30 – Створення тіні 

 

Приклад. Рисування простої 3D мотузки 

Рисування в 3D – досить складний процес, але досить якісна імітація 

«об’ємної» фігури може бути виконана за допомогою градієнтів. У даному 

прикладі розглядається рисування «тривимірної» об’ємної мотузки. 

Аналогічним чином можна рисувати і інші об’єкти подібної форми – дроти, 

шланги і т. п. 
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Рисунок 1.31 – «Переплетені дроти» 

 

1. За допомогою інструмента Рисувати каліграфічним пером  

нарисувати заготовку для мотузки (з чорною або темно-сірою заливкою без 

обведення), рис. 1.32, а. 

 

Рисунок 1.32 – Крива лінія, виконана Каліграфічним пером 

 

2. Продублюйте отриману фігуру і на панелі Заливка і обведення 

(Shift+Ctrl+F) задайте для отриманого дубліката розмивання (blur) близько 

5% (рис. 1.32, б). 
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3. Створити ще один дублікат і розмістити його над розмитою фігурою 

з невеликим зсувом вгору і вліво (рис. 1.32, в). 

4. Виділити «мотузку» і «тінь» і застосувати до них операцію Об’єкт 

→ Відсікання → Встановити (рис. 1.32, г). 

5. Створити третій дублікат, залити його бажаним кольором 

(наприклад, жовтим) і розмістити його точно під отриманою в попередньому 

кроці фігурою (рис. 1.32, д). 

6. Створити четвертий дублікат з розмиванням (blur) в 5% і 

непрозорістю в 40%, розмістити його під іншими формами (клавіша End). 

Зрушити дублікат трохи вниз і вправо відносно основної форми. У підсумку 

вийде тінь від «мотузки». 

 

 

Рисунок 1.33 – Дублювання об’єкта 
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1.5. Дублювання, вирівнювання і розподіл об’єктів 

 

Для побудови схожих, але неоднакових об’єктів затребувана операція 

Дублювати (Ctrl+D). Дублікат можна відразу переміщати мишею або 

клавішами зі стрілками (рис. 1.33). 

Дублікат відрізняється від клону тим, що при зміні вихідного об’єкта 

дублікат не буде наслідувати ці зміни, а існує як самостійна незалежна копія 

картинки. Не існує і зворотного зв’язку: якщо змінювати параметри (колір, 

контур) дубліката, це ніяк не позначиться на вихідному об’єкті. 

 

1.5.1. Вирівнювання об’єктів 

Для того щоб вибудувати об’єкти певним чином (симетрично, в лінію 

по вертикалі або горизонталі), потрібно всі їх виділити, відкрити діалог (з 

меню Об’єкт → Вирівняти і розставити Shift+Ctrl+A або з контекстного 

меню) і вибрати потрібний варіант розстановки об’єктів (рис. 1.34). Кожен 

варіант забезпечений спливаючою підказкою, для отримання якої потрібно 

навести курсор миші на картинку і трохи почекати. 

 

Рисунок 1.34 – Діалог вирівнювання і розподілу 
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Вирівнювати об’єкти можуть багато редакторів (наприклад, Word), але 

останній рядок діалогового вікна перерозподіляє вузли векторного контуру – 

це ознака досить складного редактора. У наведеному на рис. 1.35 прикладі 

виконана команда Центрувати по горизонтальній осі. 

 

Рисунок 1.35 – Вирівнювання об’єктів: а – вихідне положення, б – після вирівнювання по 

горизонтальній осьовій лінії 

 

Теоретичні питання для закріплення матеріалу 

 

1. Назвіть 5 типів стандартних заливок, запропонованих у меню Fill 

and Stroke (вкладка Fill). 

2. Треба нарисувати зафарбований прямокутник (рис. 1.36). Який тип 

заливки треба використати? Де знаходиться потрібне меню? 

 

Рисунок 1.36 – Зразок фігурної заливки контуру 

 

3. Опишіть, як нарисувати коло за допомогою інструмента Еліпс? 
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4. Треба виконати заливку круга радіальним градієнтом зі зміщеним 

відблиском. Яким інструментом виконується зміщена градієнтна заливка 

(рис. 1.37)?  

 

Рисунок 1.37 – Зміщена градієнтна заливка 

 

5. Налагоджується товщина контуру векторного об’єкта. Як 

називається вікно, в якому ведеться настройка? Чи можна встановити на 

рисунку товщину лінії, яка буде дорівнювати 1,7015 мм?  

6. Зафарбуйте прямокутник горизонтальним градієнтом (рис. 1.38). 

Опишіть, як налаштувати градієнтну заливку на 2 кольори (за замовчуванням 

– 1 колір). Як зробити лінійний градієнт горизонтальним, якщо за 

замовчуванням він вертикальний? 

 

 

Рисунок 1.38 – Прямокутник з горизонтальним градієнтом 

 

6. Чи можливий в редакторі Inkscape градієнт, який складається не з 

двох, а з трьох кольорів? 

7. Як зміниться розташування контурів? Виділено кілька об’єктів, 

(рис. 1.39, а і рис. 1.39, б). У командному вікні обрана команда Вирівняти 

. Як зміниться розташування контурів? 
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Рисунок 1.39 – Початкове розташування контурів (зверніть увагу на виділення 

об’єктів) 

 

1.5.2. Логічні операції над об’єктами 

Команди в меню «Контур» дозволяють створювати нові контури 

досить складної форми шляхом об’єднання об’єктів. При цьому 

використовуються команди, які повторюють операції алгебри логіки і теорії 

множин. 

Операція Сума може виконуватися на довільне число контурів, інші 

операції двомісні – вони можуть застосовуватися тільки по двом обраним 

контурам. Одержуваний об’єкт завжди набуває настройки стилю (заливки і 

штриха) нижнього об’єкта, виняток становить операція Розділити контур 

(табл. 1.3). 
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Таблиця 1.3 – Логічні операції над контурами 

Вихідна пара контурів 

 

Сума  

 

Різниця  

 

Перетин  

 

АБО, що 

виключає  

 

Розділити  

 

Розділити контур 

  

 

Сума зливає кілька контурів в один. Результуючий контур містить всі 

точки, які належать хоча б одному з підсумованих контурів. 

Використання команди АБО, що виключає виглядає схоже на команду 

Сума, але різниця полягає в тому, що АБО, що виключає прибирає загальну 

частину контурів, які були накладені друг на друга. Різниця між командами 

Розділити і Розрізати контур полягає в тому, що перша розрізає нижній 

об’єкт по контуру верхнього об’єкта, в той час як друга ріже тільки штрих 

(лінію обведення) нижнього об’єкта і прибирає заливку (це зручно для 

розрізання контурів об’єктів без заливки). На рис. 1.40 показаний приклад 

побудови щодо нескладного контуру у формі щита, якого немає серед 

стандартних інструментів Inkscape. 
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Рисунок 1.40 – Послідовність кроків зі створення контуру у формі щита. Кроки 2, 4 і 9 – 

різниця контурів, крок 7 – сума контурів 

 

1.5.3. Зміна порядку об’єктів, що перекриваються 

Якщо об’єкт складається з декількох контурів, розташованих один над 

одним, існує певний порядок їх рисування (z-order). Кожен новий контур 

рисується поверх попередніх і своїми точками перекриває їх. Якби в 

редакторі не було можливості переміщати контур на шар вище (або нижче), 

рисування зажадало б ретельного продумування порядку створення контурів. 

Дві команди в меню Об’єкт → Підняти на передній план (клавіша 

Home) і Опустити на задній план (клавіша End) поставлять виділені 

об’єкти на найвищу або найнижчу позицію по осі z (рис. 1.41). 

Дві інші команди – Підняти (PgUp) і Опустити (PgDn) – «опустять» 

або «піднімуть» виділені об’єкти на один рівень щодо найближчого об’єкта, 

який не виділений (вважаються тільки об’єкти, що перекривають виділені; 

якщо виділення нічим не перекривається, воно буде поставлено на найвищу 

або найнижчу позицію). 
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Рисунок 1.41 – Зміна порядку об’єктів (згруповані лінії переміщені на передній план) 

 

Приклад. Рисуємо кольорові олівці 

У цьому прикладі розглянемо створення векторного рисунка 

кольорових олівців (рис. 1.42). 

 

Рисунок 1.42 – Зразок завдання з рисування кольорових олівців 

 

Процес рисування олівця поданий інфографічною схемою (рис. 1.43). 

Коротко алгоритм рисування полягає в об’єднанні контурів трикутника і 

прямокутника. Паралельну грань зі зрізом заточки буде зображувати 

прямокутник, з якого операцією Різниця «відірвано» півкола. Грифель – 

накладений зверху кольоровий трикутник.  
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Рисунок 1.43 – Послідовність дій з виконання рисунка олівця  

 

Після цього копіюємо рисунок і вставляємо необхідну кількість 

«олівців». Змінюємо колір їх заливки відповідно до завдання. 

 

Приклад. Рисування лопати 

У цьому прикладі розглянемо створення рисунка лопати (рис. 1.44). 

 

Рисунок 1.44 – Зразок завдання з рисування лопати 

 

Як і в попередньому прикладі, складові рисунка лопати отримані 

шляхом Суми і Різниці елементарних контурів. На рис. 1.45 показана 

послідовність дій з прорисування деталей ручки лопати. 

 

Рисунок 1.45 – Послідовність дій з контурами при рисуванні ручки лопати  
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Рисунок 1.46 – Послідовність дій з контурами при рисуванні полотна лопати 

 

На відміну від попереднього прикладу в даному випадку забарвлення 

виконано градієнтною заливкою: маленька верхня ручка і полотно лопати – 

радіальним градієнтом, основна ручка лопати – лінійним. 

 

Завдання для самостійного рішення 

 

Для закріплення матеріалу пропонується виконати наступні рисунки, 

які можуть бути отримані відносно простими перетвореннями контурів, 

накладанням і градієнтами. 

 

 

Рисунок 1.47 – Зразки векторних рисунків для самостійного рисування в Inkscape 
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1.5.4. Клонування об’єктів 

При створенні дубліката об’єкта (дублювання) ми отримуємо точну 

копію об’єкта – його дубль. Кожен дубль при цьому є цілком самостійним 

об’єктом, який в подальшому можна змінювати довільним чином. При 

клонуванні поведінка клонів-дублікатів відрізняється від скопійованих 

дублікатів. 

Клон об’єкта – його точна копія, пов’язана з вихідним об’єктом. Всі 

зміни вихідного об’єкта поширюються на його клони. При цьому зміни 

окремого клону ніяк на вихідному об’єкті не відображаються. Клонування – 

ефективний механізм побудови симетричний за типом шпалер, фігурних 

контурів у стилі арабесок або грецьких меандрів. 

Для клонування об’єкта необхідно виділити вихідний об’єкт і вибрати 

в меню Правка пункт Клони → Створити клон (рис. 1.48). 

 

 

Рисунок 1.48 – Створення клону об’єкта 

 

Клон поміщається над об’єктом і стає виділеним. Так само, як і 

дублікат, його можна переміщати за допомогою миші або курсорних стрілок. 
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Видозміна клону ніяк не впливає на оригінал, але зміни оригіналу негайно 

відображаються на клоні (рис. 1.49). 

 

Рисунок 1.49 – Зміни оригіналів (зліва) і клонів (справа). У першому рядку відредагований 

клон, оригінал залишається без змін. У другому рядку замінений колір фону оригіналу, 

автоматично змінюється колір фону клону 

 

З клонів можна створювати візерунки. Для цього потрібно виділити 

вихідний об’єкт і вибрати в меню Правка пункт Клон → Створити 

візерунок з клонів (рис. 1.50). 

 

Рисунок 1.50 – Меню Правка, вибір пункту Створити візерунок з клонів  
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Для того щоб вийшло зображення, подане на рис. 1.52, в отриманому 

діалоговому вікні (рис. 1.51) були виставлені параметри: 4 шпальти, 3 рядки, 

просте зміщення. Результат – рис. 1.52. 

 

  

Рисунок 1.51 – Вікно настройки візерунка з клонів 

 

 

Рисунок 1.52 – Візерунок з клонованих картинок P1: просте зміщення 

 

Якщо в наведеному прикладі змінити тип симетрії (рис. 1.53), візерунок 

з клонів прийме вигляд, поданий на рис. 1.54. 
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Рисунок 1.53 – Спливаюче меню зі списком режимів повтору при побудові візерунка  

 

 

Рисунок 1.54 – Побудова візерунка в режимі PGG: відображення зі зрушенням + поворот 

на 180⁰ 
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Результати побудови візерунків з клонів можуть бать досить 

різноманітними, на рис. 1.52, 1.54 і 1.55 подані тільки три варіанти з 

можливих. 

 

Рисунок 1.55 – Побудова візерунка в режимі PMM: відображення + відображення 

 

Теоретичні питання для закріплення матеріалу 

 

1. Як змінити порядок проходження векторних контурів у графічному 

редакторі Inkscape? Опишіть, як переробити зразок (рис. 1.56, а) у готове 

зображення (рис. 1.56, б). 

 

Рисунок 1.56 – Векторний об’єкт для виконання завдання змін порядку векторних 

контурів  

 

2. Є векторний рисунок дорожнього знаку (рис. 1.57, а). Він 

складається з чотирьох контурів, які накладені один на одний (рис. 1.57, б). 
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Шляхом клонування і переміщення контурів на передній план необхідно 

отримати зображення трьох знаків (рис. 1.57, в). Описати послідовність дій. 

 

Рисунок 1.57 – Вихідний векторний об’єкт і необхідний результат 

 

3. Є згрупований рисунок з п’яти чорних і п’яти білих смуг (залитих 

прямокутників без контурів). Описати послідовність дій для отримання 

зображення на рис. 1.58 шляхом побудови узору клонів.  

 

Рисунок 1.58 – Зразок візерунка з клонів 

 

Завдання для самостійного рішення 

 

1. Потрібно нарисувати «тривимірний кубик зі світлотіні» (на практиці 

– три заповнених прямокутника зі стисненням і перекосом) і клонувати 

згрупований об’єкт для отримання відомих графічних ілюзій (рис. 1.59). 
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Рисунок 1.59 – Графічні «тривимірні» ілюзії з кубиків 

 

2. Потрібно нарисувати з трьох згрупованих «тривимірних» кубиків 

отримати подану графічну ілюзію (рис.1.60). 

   

Рисунок 1.60 – Графічні «тривимірні» ілюзії, більш складні, ніж на рис. 1.59 
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1.6. Створення та редагування контурів і тексту 

 

На відміну від фігур, створених інструментами фігур, Перо і Олівець 

створюють не фігури, а довільні контури. Контур – це послідовність 

відрізків прямих ліній або кривих Безьє, яка, як і будь-який інший об’єкт в 

Inkscape, може мати власні параметри заливки і штриха (рис. 1.61). 

 

 

Рисунок 1.61 – Створення контуру 

 

На відміну від фігур контур можна вільно редагувати зміщенням будь-

якого з його вузлів (а не тільки встановлених важелів) або перетягуванням 

його сегмента. Виберіть цей контур і включіть інструмент редагування вузлів 

 (F2) (рис. 1.62). 

Ви побачите кілька сірих квадратів на контурі – вузлів. Ці вузли 

можуть бути обрані різними способами: клацанням миші, Shift+клацання 

або інструментом Редагувати вузли контуру або важелі вузлів  – точно 

так само, як об’єкти виділяються звичайним інструментом виділення. Обрані 

вузли стають виділеними і показують свої важелі – один або два гуртки, 

з’єднаних з обраним вузлом відрізком прямої лінії. 
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Рисунок 1.62 – Редагування контуру 

 

Контури редагуються перетягуванням вузлів і важелів спотворення. Ви 

можете вставляти вузли в будь-яку частину контуру подвійним клацанням 

мишею або комбінацією клавіш Ctrl+Alt+Клацання в потрібній точці 

контуру. Можна стирати вузли натисканням Del або Ctrl+Alt+Click. При 

видаленні вузлів програма спробує зберегти фігуру контуру. Якщо в цьому 

немає необхідності, використовуйте комбінацію Ctrl+Del. Крім того, ви 

можете продублювати вибрані вузли (Shift+D). Контур можна розірвати на 

місці обраного вузла (Shift+B), а розбивши, з’єднати назад, вибравши кінці 

контуру і натиснувши Shift+J. Кожен вузол може бути гострим (Shift+C) – 

це означає, що обидва важеля вузла можуть рухатися під будь-яким кутом 

незалежно один від одного; згладженим (Shift+S) – це означає, що важелі 

вузла завжди знаходяться на прямій лінії і взаємно залежні при повороті; 

симетричним (Shift+Y) – майже те ж саме, що і згладжені важелі, але при 

цьому важелі ще й однакової довжини. При зміні типу вузла ви можете 

зберегти позицію одного з двох важелів, тримаючи над ним курсор миші, так 

що тільки один важіль повертається/масштабується до збігу. 
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1.6.1. Створення текстового об’єкта 

Для додавання в документ текстового фрагмента слід використовувати 

інструмент Текст. У нього є два варіанти застосування. У першому випадку, 

вибравши інструмент Текст , необхідно описати за допомогою миші 

текстове поле і ввести в нього потрібний текст (рис. 1.63). 

 

Рисунок 1.63 – Робота з текстом 

 

За допомогою кутового маркера можна змінювати розміри текстового 

поля, при цьому довжина рядків, розташованих усередині, автоматично 

підганяється під розмір поля. 

На панелі властивостей (під рядком меню у верхній частині екрану) 

можна змінити вигляд шрифту, розмір шрифту, вирівняти текст потрібним 

чином всередині поля. Є так само можливість розташувати текст вертикально 

або горизонтально. 

Інший варіант – після вибору інструмента Текст виконати клацання 

лівою клавішею миші на робочому полі рисунка і відразу почати введення 

тексту. Після того, як введення тексту закінчено, можна вибрати інструмент 

селектор і почати працювати з текстом, як зі звичайним об’єктом. Його 

можна переміщати, обертати, змінювати розміри, редагувати контур і 

заливку (рис. 1.64). 
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Рисунок 1.64 – Робота з текстом 

 

1.6.2. Розташування тексту вздовж кривої 

Текст можна розташувати уздовж будь-якої кривої. Для цього потрібно 

виділити одночасно потрібний текст і криву і вибрати в меню Текст пункт 

Розмістити по контуру. Текст розміститься по кривій, починаючи від 

лівого її краю (рис. 1.65). 

 

Рисунок 1.65 – Розташування тексту вздовж кривої 
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Для того щоб зняти текст з контуру, потрібно в меню Текст вибрати 

пункт Зняти з контуру. 

Рекомендується створювати спеціальну криву для розміщення на ній 

тексту, це зробить роботу більш зручною. Зазвичай цю криву після введення 

тексту роблять невидимою. 

 

1.6.3. Розміщення тексту в блоці 

Будь-який текст можна помістити всередину блоку довільної форми. 

Наприклад, можна помістити текст всередину овалу (рис. 1.66). 

Необхідно нарисувати овал і створити текстовий об’єкт. Після цього 

овал і текстовий об’єкт потрібно виділити. В меню Текст вибрати пункт 

Зверстати у блок (рис. 1.66).  

 

Рисунок 1.66 – Форматування тексту всередині блоку 

 

Для того щоб вийняти текст з блоку, потрібно в меню Текст вибрати 

пункт Вийняти з блоку. 

 

1.6.4. Вставка в векторний рисунок растрових фрагментів 

До векторного зображення можна додати растровий фрагмент з 

заздалегідь підготовленого файлу. Для цього в меню Файл потрібно вибрати 

пункт Імпортувати, після чого вказати розташування файлу, що містить 
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потрібне растрове зображення (рис. 1.67). Можливий і інший варіант – 

растровий рисунок можна скопіювати в іншому додатку, наприклад, в MS 

Paint або в браузері, після цього в робочому полі документа слід натиснути 

Ctrl+V, і растровий рисунок буде поміщений на полотно документа. 

 

 

Рисунок 1.67 – Додавання растрового фрагмента 

 

Розміри отриманого растрового фрагмента можна замінити, як розміри 

звичайного векторного об’єкта. 

 

Приклад. Растрове забарвлення векторного об’єкта 

Реалістичність рисунка істотно зростає, якщо чіткий і досить 

схематичний векторний контур буде заповнений растровою текстурою. Для 

освоєння цієї технології пропонується нарисувати відносно простий 

контурний замок і залити відповідні контури текстурами цегли, дерев’яних 

дошок, черепиці. 

Для ілюстрації виконаємо рисунок фрагмента замку – стіни з зубцями. 

Виконання цього фрагмента проілюстровано у вигляді інфографічної схеми 

на рис. 1.68. 
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Рисунок 1.68 – Послідовність дій для створення контуру кріпосної стіни з зубцями 

 

Для зображення стіни спочатку нарисуємо великий прямокутник, який 

за розмірами збігається з зображенням стіни, потім шляхом віднімання 

контурів виконаємо зображення одного «зубця». Зубці розміщуємо вздовж 

верхнього краю стіни відповідно до художніх задумів. У вікні Вирівняти і 

розставити зображення зубців вирівняно по одній лінії і розподілено 

рівномірно уздовж стіни. Після цього шляхом Сумування контурів отримуємо 

єдине зображення стіни (рис. 1.68). 

Тепер можна приступити до заливки текстурою. Для заливки контуру 

слід підібрати так звану зшивну текстуру – ту, в якій багаторазове повторення 

текстури не викликає на рисунку появи смуг візуальних збоїв (дефектів) 

(рис. 1.69). 
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Рисунок 1.69 – Приклад зшивної (зверху) і незшивної (знизу) текстур. Очевидно, що при 

використанні нижньої текстури на рисунку будуть смуги неузгоджених фрагментів 

заливки 

 

Введення реєстрового фрагмента в рисунок в Inkscape можна виконати 

двома способами: по-перше, можна просто відкрити растровий файл (Файл → 

Відкрити), по-друге, в тому ж меню можна виконати команду Імпортувати. 

Відмінність цих двох команд: при відкритті растрова текстура відкривається в 

новому вікні (по суті – запускається нова копія редактора Inkscape), а при 

імпорті текстура відкривається в поточному документі. 

Далі слід виділити растрову картинку і через Основне меню вибрати 

пункти Об’єкт → Текстура → Об’єкт в текстуру. В результаті у вікні 

Заливка і обведення крім стандартних текстур з’явиться нова текстура з 

числовим індексом замість імені. Вона буде розташована вище списку 

стандартних текстур заливки (рис. 1.70). Нею можна користуватися як 

звичайною заливкою при зафарбовуванні контуру.  
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Рисунок 1.70 – Заливка контуру «стіни замку» растровою текстурою 

 

Розмір деталей текстури (на рис. 1.70 – розмір цеглин) залежить від 

розміру цих деталей на екрані в момент перетворення текстури в заливку. 

Якщо на бажання користувача деталі повинні бути дрібнішими, потрібно 

зменшити розмір растрового фрагмента (рис. 1.71). 

 

  

Рисунок 1.71 – Растровий фрагмент зменшений за розмірами до перетворення в текстуру. 

У списку текстур з’явився новий вид заливки з дрібнішими деталями  
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Таким же чином виконуються інші векторні фрагменти замку. Для 

надання їм реалістичного виду в документі доведеться створювати текстури 

черепиці (для даху), дощатого настилу (для воріт і хвірток), струганого дерева 

і скла (для вікон). Можливо, художнє рішення зажадає декількох варіантів 

текстур цегли. Всі додані заливки зберігаються в поточному документі і не 

з’являються в новому після команди Файл → Створити. З іншого боку, 

після створення нової текстурної заливки вихідний растровий фрагмент, який 

використовувався для цього, може бути видалений. 

 

 

Рисунок 1.72 – Зразки замків для забарвлення растровими текстурами, розділові лінії 

поділяють зони різних текстур 

 

Приклад. Підписи на географічній карті  

Важливою особливістю векторних редакторів є можливість формування 

написів уздовж кривих ліній. При цьому кожна буква, що є векторним 

контуром, може зміщуватися і повертатися на довільний кут, що для 

растрових редакторів є досить складним завданням. У даному прикладі 

пропонується надписати річки на географічній карті України.  
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Рисунок 1.73 – Карта України без назв зі шкільного набору контурних карт 

 

Для виконання цього завдання треба відсканувати контурну карту зі 

шкільного набору контурних карт (або завантажити відповідний растровий 

рисунок з Інтернету), рис. 1.73. Це буде фон для векторних написів. 

Практично всі великі річки України течуть з півночі на південь, 

рівнинний характер течії обумовлює велику звивистість русл. Тому написи 

будуть мати досить складну конфігурацію. 

Існують правила топографічного креслення: на карті назви річок 

розташовують паралельно руслу річки вздовж плавної кривої лінії, що 

обгинає найбільші вигини русла. Через вигини базової кривої лінії символи 

букв відносно один одного мають різний нахил. Написи розташовують на 

відстані 0,5–1 мм від русла по будь-якій його стороні, щоб було зручно для 

читання. 

Відповідно до цього правила виконаємо напис річки Дніпро. 
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Рисунок 1.74 – Послідовність створення напису на карті: а – олівцем нанесена лінія вздовж 

русла, б – окремо введено назву річки, в – крива і назва виділені спільним блоком. Зверху в 

рядку параметрів до 2,06 збільшений інтервал між буквами 

 

Вся послідовність дій для введення назви річки зображена на рис. 1.74–

1.75. На рис. 1.74 показано, як спочатку була нанесена крива лінія вздовж 

русла і напис назви річки. У написі розширено відстань між символами. Після 

цього крива лінія і напис виділені спільним блоком. 

 

Рисунок 1.75 – Послідовність нанесення назв річок на карті: а – для блоку з кривою і 

тексту натиснути рядок меню Розмістити по контуру, б – виділити криву лінію, в – колір 

кривої в вікні Заливка і обведення зробити невидимим  

 

На рис. 1.75 показано, як перетворюється напис після натискання 

пункту меню Текст → Розмістити по контуру. Після цього базову криву 

лінію слід зробити невидимою. Найнадійніший спосіб для цього – прибрати 
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заливку штриха в вікні Заливка і обведення. На обраній ділянці карти русло 

річки робить вигин, тому відбувається часткове перекриття букв. Щоб 

уникнути цього, треба збільшити міжбуквений інтервал (в прикладі – до 6). 

  

Теоретичні питання для закріплення матеріалу 

 

1. Літеру виведено поверх векторного об’єкта (рис. 1.76). Як змінити 

розмір і тип шрифту, якщо виведена літера не відповідає розмірам фонового 

об’єкта? 

 

Рисунок 1.76 – Літера поверх векторного об’єкта 

 

Завдання для самостійного виконання 

 

 

Рисунок 1.77 – Зразки кульово-стрижневих зображень молекул 

 

Кулі-атоми зображуються певним кольором: традиційно гідроген (Н) 

зображується блакитною або білою кулькою, хлор (Сl) – зеленою, карбон (С) 

– чорною або темно-сірою, кисень (О) – червоною, сірка (S) – жовтою. 
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Надпишіть кожен із нарисованих атомів, скориставшись інструментом 

 (Текст (F8)). Виділіть кожну літеру й налаштуйте на лінійці 

властивостей інструментів тип шрифту та розмір. Після цього покажчиком 

перемістіть літеру на кульку. Обведіть її разом з кулькою спільною рамкою 

та натисніть на панелі властивостей інструментів кнопку Головне меню → 

Об’єкти → Згрупувати. Налаштуйте в такий спосіб усі шість атомів 

. 

Нарисуйте сполучні стрижні. Інструментом  (Створення 

прямокутників і квадратів (F4)) нарисуйте горизонтальний прямокутник і 

зробіть його «об’ємним», використовуючи Лінійний градієнт у вікні 

Заливка і обведення . 

 

1.6.5. Перетворення векторного зображення у растрове 

Перетворення векторного зображення в растрове – процес досить 

простий. Для того щоб перетворити вихідне векторне зображення в растрове, 

потрібно в меню Файл вибрати пункт Експортувати в растр (рис. 1.78). 

 

Рисунок 1.78 – Експорт зображення в растр 
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Можна експортувати всю сторінку, один рисунок, виділену область або 

область довільного розміру. Потрібно також вказати необхідні розміри 

готового зображення і його якість (роздільна здатність). В результаті ми 

отримаємо растрове зображення, що є наче б «фотографією» вихідного 

векторного. 

 

1.7. Інструменти групового створення/видалення об’єктів 

 

1.7.1. Інструмент Розпилювач 

Інструмент Розпилювач  може бути активований через Панель 

інструментів або викликатися гарячими клавішами Shift+F3 або а. Покажчик 

його має вигляд , де діаметр оранжевого гуртка відповідає ширині 

захоплення. 

На відміну від аналогічних інструментів у редакторах растрової 

графіки, де розпорошується точки обраного кольору, Інструмент Розпилювач 

в Inkscape розпорошує об’єкти. Це можуть бути як векторні об’єкти, створені 

в самому Inkscape, так і імпортовані растрові об’єкти. 

Для початку роботи потрібно вибрати підлягаючий розпорошенню 

об’єкт (створений або імпортований), виділити його, взяти інструмент 

Розпилювач, натиснути ліву кнопку миші і вести інструмент по полотну. 

 

Рисунок 1.79 – При проведенні Розпилювачем на полотні з’являються копії рисунка 
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Для переходу від інструменту Розпилювач до Покажчику  і назад 

необхідне, як правило, одне натискання клавіші Пропуск. 

Інструмент має неабияку кількість налаштувань, які зібрані в його 

Панелі настройки. Розберемо всі їх по порядку. 

Перемикач  дозволяє вибрати один з трьох режимів 

розпилення: 

1. Розпорошувати копії вихідного об’єкта 

2. Розпорошувати клони вихідного об’єкта 

3. Розпорошувати копії вихідного об’єкта, об’єднуючи їх в один контур 

На рис. 1.80 показані результати застосування різних режимів: 

Різнобарвні зірки спочатку розпорошені однаковими, потім 

розфарбовані в різні кольори, щоб показати їх незалежність як об’єктів. 

Сірі зірки, будучи клонами, мають колір оригіналу. 

Жовті зірки є одним контуром і тому мають спільні атрибути. 

 

 

Рисунок 1.80 – Результати розпилення при трьох режимах розпилення 
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Параметр  встановлює ширину області розпилення. 

Діапазон значень від 1 до 100. При ширині 100 захоплюється майже вся 

висота полотна (рис. 1.81). 

 

Рисунок 1.81 – Різні значення параметра Ширина при використанні інструменту 

Розпилювач (за інших рівних умов) 

Кнопка , що передає управління кількістю об’єктів, що 

розпилюються, графічного планшета. Якщо планшета немає, то вона ні на що 

не впливає. 

Кнопка-двигунець  визначає число об’єктів, що з’являються. 

Діапазон від 1 до 100. (Спливаюча підказка стверджує, що це кількість  

об’єктів, що  з’являються, за допомогою одного кліка, це помилка перекладу 

– об’єкти з’являються тільки при проведенні інструментом по полотну). 

 

Рисунок 1.82 – Різні значення параметра Кількість при використанні інструмента 

Розпилювач (за інших рівних умов) 
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Кнопка-двигунець  задає випадковий поворот об’єктів, 

що розпилюються. Діапазон від 0 до 100 (рис. 1.83). 

 

Рисунок 1.83 – Різні значення параметра Обертання при використанні інструменту 

Розпилювач (за інших рівних умов) 

Кнопка-двигунець  задає виконання довільного збільшення 

розміру об’єктів, що розпилюються. Діапазон від 0 до 100 (рис. 1.84). 

 

Рисунок 1.84 – Різні значення параметра Масштаб при використанні інструмента 

Розпилювач (за інших рівних умов) 

 

Діалоговий елемент  задає розкид об’єктів, що 

розпилюються. Діапазон від 0 до 100 (рис. 1.85). 
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Рисунок 1.85 – Різні значення параметра Розсіювання при використанні інструменту 

Розпилювач (за інших рівних умов) 

 

Кнопка-двигунець  фокусує об’єкти, що розпорошуються, в 

центрі (при нульовому значенні) або по краях (при максимальному значенні). 

Діапазон від 0 до 100. 

 

1.7.2. Інструмент Ластик 

П’ятнадцятим зверху на панелі інструментів розташувався Ластик . 

Його можна викликати також гарячими клавішами Shift+E. А його покажчик 

виглядає так: . Без Ластику не обходиться жоден графічний редактор. У 

Inkscape він з’явився відносно в пізніх версіях. 

Розглянемо застосування інструмента Ластик (рис. 1.86). 

 

Рисунок 1.86 – Зображення a – вихідний прямокутник, б – по вихідному 

прямокутнику провели Ластиком, в – прямокутник розділився на два незалежних контури  
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Видно, що стерто нерівно, а не математично правильно, як в першому 

випадку. Це не завжди погано, деяка неправильність підходить для 

вирішення художніх завдань. Можна використовувати інструмент як 

каліграфічне перо навпаки. Але коли потрібно чітко, як по лінійці, 

підчистити частину контуру, Ластик явно поступається. Він не має ніяких 

механізмів (типу клавіш-модифікаторів), що дозволяють провести пряму 

лінію, його курсор (покажчик) навіть не здатний до прилипання до будь-чого. 

Але працює Ластик за принципом віднімання контурів. Він створює 

тимчасовий контур і потім віднімає його з виділення. Це ми можемо 

побачити, збільшивши зображення рис. 1.86, в. 

 

Рисунок 1.87 – Розріз прямокутника Ластиком: видно безліч вузлових точок по контуру 

розрізу 

 

На Панелі настройки інструмента Ластик всього три настройки: 

Ширина, режим Вилучення і режим Вирізання. 

Регулятор налаштовує Ширину Ластика: вона лежить у діапазоні від 1 

до 100 і являє собою величину відносно розміру полотна. Поруч знаходиться 

перемикач Вилучення / Вирізання. 

Режим Вилучення просто видаляє всі об’єкти, яких торкнувся 

червоний слід покажчика інструменту, як показано на рис. 1.88. Ширина при 

цьому не має значення. 
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Регулятор  налаштовує Ширину Ластика: вона 

лежить в діапазоні від 1 до 100 і являє собою величину відносно до розміру 

полотна. Поруч знаходиться перемикач Вилучення / Вирізання. 

Режим Вилучення просто видаляє всі об’єкти, яких торкнувся 

червоний слід покажчика інструменту, як показано на рис. 1.88. Ширина при 

цьому не має значення. 

 

 

Рисунок 1.88 – Інструментом Ластик (режим Вилучення) провели по візерунку з клонів. 

Усі контури, що торкнулися Ластика хоч одним пікселем, видалені 

 

Режим Вилучення створює тимчасовий контур (червоного кольору) 

заданої ширини, який вираховується з множини об’єктів, що трапляються на 

шляху (рис. 1.88). 

В цьому режимі є кілька обмежень: 

– він не працює з групами об’єктів; 

– варто змінити об’єкт (зрушити з місця, масштабувати, викривити, 

повернути і т. д.), бо працювати режим не буде. 
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1.7.3. Інструмент Піпетка, зняття параметрів кольору 

Інструмент Піпетка  до версії Inkscape 0.91 знаходився в Панелі 

інструментів, з версії 0.92 його там немає. Але інструмент, як і раніше, можна 

визвати гарячими клавішами F7 або d. 

Найчастіше Піпетка використовується для того, щоб дізнатися точний 

RGB номер того чи іншого кольору на зображенні. Досить взяти інструмент і 

навести на потрібний колір – в Секції повідомлень в Стрічці стану на нижній 

рамі вікна Inkscape з’явиться шістнадцятковий номер кольору, а також 

значення його непрозорості (альфа). Це набагато швидше і зручніше, ніж 

відкривати вікно Заливка і обведення. 

 

1.7.4. Забарвлення об’єктів за допомогою Піпетки 

Цим інструментом можна фарбувати виділений об’єкт у будь-який 

колір вже існуючий на полотні (поза полотном Піпетка не працює). На 

рис. 1.89 показано етапи забарвлення. 

 

Рисунок 1.89 – Забарвлення об’єктів: 1 – виділений об’єкт, який треба пофарбувати; 2 – 

зразок кольору; 3 – результат заливки зразка кольору 

 

Між Піпеткою  і Виділенням  можна переключатися одноразовим 

натисканням клавіші Пропуск. 

Клавіші-модифікатори: 
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• Shift+Піпетка: змінює колір Обведення виділеного об’єкта. 

• Alt+Піпетка (спочатку натиснути ліву кнопку миші, потім – клавішу 

ALT): заливає інвертованим кольором. 

• SHIFT і ALT: можуть застосовуватися спільно. 

• Ctrl+C+Піпетка: скопіюють номер кольору (RGBA) в буфер обміну, 

звідки його можна вставляти куди завгодно. При такому копіюванні інші 

клавіші-модифікатори не працюють. 

 

1.7.5. Усереднення кольорів 

Крім кліка на потрібному кольорі, можна застосовувати протягування 

інструменту з натиснутою лівою кнопкою миші. При покажчику інструменту 

показується коло (рис. 1.90). Всі кольори, що потрапили в нього, 

осереднюються. 

 

 

Рисунок 1.90 – Піпеткою виділено коло усереднення, і виділений об’єкт залитий 

усередненим кольором  

 

Зверніть увагу на інформацію про усереднення кольору в рядку 

повідомлень на нижній рамі вікна Inkscape. Зауважте також, що непрозорість 

(альфа) усередненого кольору дорівнює 0,903, а не 100 %. Це тому, що в коло 

усереднення потрапив зазор між жовтим і червоним прямокутниками. 

Коли ми відпустимо кнопку миші, усереднений колір стане поточним, і 

ним будуть фарбуватися усі новостворені об’єкти. 

 



74 

1.7.6. Налаштування інструмента Піпетка 

На Панелі настройки інструменту всього дві клавіші, і обидві належать 

до напівпрозорих кольорів. Якщо кольори повністю непрозорі, то залиште 

настройку за замовчуванням (рис. 1.91). 

 

 

Рисунок 1.91 – Кнопки налаштування Піпетки для роботи з напівпрозорими кольорами 

 

На рис. 1.92 проілюстровано дію настройки інструменту (кнопок Зняти 

і Призначити): 

– обидві не натиснуті, заливка кольором за зразком (рис. 1.85, а); 

– ліва зафіксована натиснутою, заливка кольором за образом без 

урахування прозорості (рис. 1.85, б); 

– ліва натиснута, права недоступна, замінити напівпрозорий колір на 

непрозорий, але максимально схожий на зразок (рис. 1.85, в). 

 

Рисунок 1.92 – Піпетка для контролю напівпрозорості кольорів 

 

1.8. Інструмент Сполучні лінії в діаграмі 

 

До версії Inkscape 0.91 останнім на Панелі інструментів був 

інструмент Сполучні лінії , з версії 0.92 його там немає, але він, як і 
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раніше викликається гарячими клавішами Ctrl+F2 або O (латинська буква 

«о»). Його покажчик виглядає так: . 

На рис. 1.93 показана частина генеалогічного древа князя Володимира. 

 

Рисунок 1.93 – Ієрархічна діаграма (генеалогічне дерево) 

 

З рисунка випливає, що сполучні лінії можуть змінювати свій стиль, як 

будь-які контури. Для цього слід скористатися діалоговим вікном Об’єкт → 

Заливка і Обвідка. 

Створення сполучних ліній інструментом Конектор показано на 

рис. 1.94. 

 

Рисунок 1.94 – З’єднання лініями блоків  

  

Послідовність дій на рис. 1.94 можна описати таким чином: 

1. Навести покажчик інструменту на потрібний об’єкт. У центрі об’єкта 

з’явиться квадратик. Натиснути ліву кнопку миші, і квадратик забарвиться. 
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2. Не відпускаючи кнопки миші, тягнути червону лінію до другого 

об’єкта. Коли лінія дійде до об’єкта, на ньому теж виникне квадратик. 

Дотягнути лінію до квадратика і відпустити кнопку миші. 

3. Обидва об’єкти пов’язані сполучною лінією. 

За замовчуванням сполучна лінія доходить тільки до кордонів об’єктів і 

не приєднується до текстових об’єктів. 

 

1.8.1. Налаштування інструмента Конектор 

 

Рисунок 1.95 – Панель настройка інструмента Сполучні лінії  

  

Розглянемо всі настройки по черзі: 

–  і  служать для прокладки шляху сполучної лінії в обхід 

виділеного об’єкта або через нього: 

 

Рисунок 1.96 – Режим «обходу» лінією сполучною лінією проміжних блоків 

 

Ці дві піктограми не є кнопками, вони не залипають у включеному або 

вимкненому стані. Якщо потрібно обійти об’єкт, то його виділяють, а потім 

клацають на відповідній піктограмі. 

–  це вже справжня кнопка, будучи натиснутою вона буде рисувати 

з’єднувальні лінії у вигляді ламаних, як на рис. 1.97. 
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Рисунок 1.97 – З’єднання блоків лініями під прямим кутом 

 

Причому можна відразу рисувати ламані сполучні лінії, а можна 

виділити Конекторами пряму сполучну лінію і перемиканням кнопки 

перетворити її в ламану. 

Спінер для введення числового значення  відноситься до 

попередньої кнопки; змінюючи значення кривизни в цифровому віконці, 

можна округляти прямий кут у ламаних сполучних лініях (рис. 1.98). 

 

 

Рисунок 1.98 – З’єднання блоків кривою лінією заданої кривизни 

 

Діапазон обходу виділеного об’єкта  (від 0 до 100) 

визначає дистанцію огинання зустрічного на шляху блоку (рис. 1.99). 

 

Рисунок 1.99 – «Обхід» лінією блоку з заданим інтервалом 

 



78 

Регулятор дозволяє регулювати дистанцію «обходу» вже прокладених 

сполучних ліній (якщо не забути виділити огинаючи об’єкти). Діапазон від 0 

до 100. 

•  дана піктограма (не кнопка!) обіцяє «гармонійно розставити 

пов’язані конектором об’єкти». Щоб «гармонізувати» готову схему (або її 

частину) потрібно виділити підлягаючі гармонізації об’єкти (це можна 

зробити комбінацією клавіш Ctrl+A). 

 

 

Рисунок 1.100 – Результат гармонізації попередньої діаграми з рис. 1.99  

 

Інші елементи введення і перемикачі на панелі властивостей 

інструмента: 

•  відноситься до попередньої піктограми. Задає довжину 

з’єднувальних ліній при «гармонізації»; 

•  перемикає напрямок сполучних ліній, забезпечених стрілками-

маркерами, на практиці часто не працює; 

•  перешкоджає перекриття об’єктів при їх переміщенні; на 

практиці часто не працює. Необхідно сказати, що Inkscape версії 0.48 

внаслідок помилки коду рисує з’єднувальні лінії неправильно. Починаючи з 

версії 0.48.1, частина багів виправлена. 
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2. L-СИСТЕМИ. ФРАКТАЛИ, ФРАКТАЛІЗАЦІЯ 

 

2.1. Системи Лінденмайєра 

 

Одним з важливих компонентів інструментальної палітри редактора 

Inkscape є інструмент для побудови фракталів (L-систем або «систем 

Лінденмайєра»). Цей інструмент є стандартним доповненням у складі 

редактора, але, на жаль, неглибоко описаний в літературі. Заповнимо цей 

недолік. 

L-система – це формальна граматика, яка складається з таких 

компонентів: 

– алфавіту символів для створення рядків; 

– набору «правил» перетворення, які задають алгоритми підстановки 

рядків-формул (термінальних рядків) замість кожного символу; 

– початкового рядка («аксіоми»), з якого починається побудова; 

– апарата черепашачої графіки для перекладу утворених рядків у 

геометричні структури. 

Параметричні граматики L-систем визначаються як кортеж 

G = (V, ω, P), 

де V (алфавіт) – множина символів, частина з яких може бути замінена 

(змінні) при наступних ітераціях, а частина не змінюються (константи); 

ω (аксіома) – це рядок з символів алфавіту V, який визначає 

початковий стан системи; 

P – це множина правил-перетворень, що визначає, яким чином змінні 

будуть замінені комбінаціями констант та інших змінних на наступних 

ітераціях. 

L-системи запропонував у 1968 р. угорський біолог і ботанік з 

Утрехтського університету Аристид Лінденмайєр. Він використовував  

L-системи для опису поведінки клітин рослин і моделювання їх росту. 

Пізніше система була розширена для опису складних розгалужених структур. 
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Математичний апарат систем Лінденмайєра може бути використаний для 

генерації самоподібних фракталів. 

Правила граматики L-системи застосовуються ітеративно (крок за 

кроком), починаючи з аксіоми. Факт, що на кожній ітерації застосовуються 

усі правила для кожної змінної, відрізняє L-систему від формальної мови, яка 

генерується у формальній граматиці і застосовує тільки одне правило на 

ітерацію. L-система є контекстно-вільною: кожне правило виведення 

посилається тільки на окремі символи, а не на їх поєднання. 

У редакторі Inkscape можливі побудови тільки детермінованих  

L-систем: для кожного символу існує в точності одне правило. 

Щоб використовувати L-системи для генерації графічних образів на 

екрані Inkscape, використовують черепашачу графіку. Програма інтерпретує 

кожну константу в моделі L-системи як команду для переміщення 

«черепашки» (пише вузла на площині). 

Розглянемо для зразка побудову двох L-фракталів. 

 

Приклад. Крива Коха 

Сніжинка Коха – класичний зразок L-фракталу. В даному прикладі 

розглянемо окремий випадок кривої Коха, який відрізняється від традиційної 

Сніжинки Коха використанням тільки прямих кутів. 

Математична модель: 

аксіома: F 

правило: (F → F + F – F – F + F) 

кут: 90° 

Коментар: тут, як це і прийнято в черепашачій графіці, F означає 

«рисуємо відрізок», + означає «повернути вліво на 90°», а – означає 

«повернути вправо на 90°». В математиці зазвичай вважають, що при 

нульовому кути перший відрізок рисується горизонтально. У Inkscape при 

нульовому куті перший відрізок буде проведено вертикально знизу вгору, 

поворот за знаком «+» буде відбуватися наліво, а за знаком «–» направо. 
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Відповідно до цих правил заповнюємо діалогове вікно (рис. 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Заповнення діалогового вікна Додатки → Відтворення → L-системи для 

фракталу «Сніжинка Коха» 

 

Простежимо покрокову зміну кривої. «Нульова» ітерація: n = 0. 

Траєкторія – F 

Вигляд кривої показано на рис. 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Побудова кривої Коха, нульова ітерація (аксіома) 

 

Перша ітерація: n = 1. Траєкторія (аксіома перетворена за правилом): 

F+F−F−F+F .Вигляд кривої показано на рис. 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Побудова кривої Коха, перша ітерація 

 

Друга ітерація: n = 2: 

Траєкторія: F+F−F−F+F + F+F−F−F+F − F+F−F−F+F − 

F+F−F−F+F  +  F+F−F−F+F  . Вигляд кривої показано на рис 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Побудова кривої Коха, друга ітерація (зліва спеціально показано, як 

кожна лінійна ділянка замінюється ступінчастою ламаною лінією відповідно до правила) 

 

Третя ітерація: n = 3: 

Траєкторія: F+F− F−F+ F+F+ F −F−F+ F −F+F− F −F+F− F 

+F−F−F +F+F +F− F−F+ F+F+ F−F− F+F+F+ F−F− F+F− F+F− F−F+ 

F−F+ F−F− F+F+ F+F− F−F+ F−F+ F−F− F+F+ F+F− F−F+ F−F+ F−F− 

F+F− F+F− F−F+ F+F+ F−F− F+F− F+F− F−F+ F+F+ F−F− F+F− F+F− 

F−F+ F−F+ F−F− F+F+ F+F− F−F+ F+F+ F−F− F+F+ F+F− F−F+ F−F+ 

F−F− F+F− F+F− F−F+ F+F+ F−F− F+F 

Вигляд кривої показано на рис. 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Побудова кривої Коха, третя ітерація 

 

І так далі. 
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Приклад. Трикутник Серпінського 

Трикутник Серпінського – фрактал, один з двовимірних аналогів 

множени Кантора. Фрактал запропонований польським математиком 

Вацлавом Серпінським в 1915 р. Ми виконаємо побудову цього фракталу за 

допомогою інструмента Системи Лінденмайєра (L-системи) в редакторі 

Inkscape. Але, в принципі, геометричний фрактал Трикутник Серпінського 

можна відтворити з використанням і інших засобів, а не тільки L-системи. 

Аксіома: F−A−A 

Правило: (F → F−A+F+A−F), (A → AA) 

Кут: 120° 

Тут F і A означають «рисуємо відрізок», + означає «повернути вправо 

на кут», − означає «повернути вліво на кут». З тими же обмовками, що і 

минулого разу, заповнюємо діалогове вікно в редакторі Inkscape. 

 

Рисунок 2.6 – Заповнення діалогового вікна Додатки → Відтворення → L-системи для 

фракталу «Трикутник Серпінського» 

 

На рис. 2.7 – 2.8 показана послідовність L-фракталів, яка виходить при 

побудові Трикутника Серпінського на 0-й, 1-й, 2-й, 3-й і 9-й ітераціях). 

Відповідно, на нульовій ітерації фрактал буде виглядати так 
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(рис. 2.7, а).  На першій ітерації він виглядає вже так (рис. 2.7, б). 

 

 

Рисунок 2.7 – Побудова Трикутника Серпінського: а – нульова ітерація (аксіома), б – 

перша ітерація, в – друга ітерація, г – третя ітерація побудови Трикутника Серпінського 

 

 

На другий ітерації, вигляд кривої буде таким (рис. 2.7, г). На третій 

ітерації крива прийме такий вигляд, як на рис. 2.7, д. 

При побудові L-системи в Inkscape використовується крива 

Трикутника Серпінського, яка є відносно простою. Тому редактор Inkscape у 

змозі зробити побудову навіть 9-ї ітерації (рис. 2.8). При розгляді наведених 

ілюстрацій слід пам’ятати, що при збільшенні числа ітерацій треба 
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зменшувати крок побудови і відповідно регулювати товщину лінії обведення. 

Втім, це можна зробити і вже на побудованій фігурі. 

 

 

Рисунок 2.8 – Побудова Трикутника Серпінського, дев’ята ітерація  

 

При побудові L-систем в Inkscape використовується рекурсивний 

алгоритм. Тому рекомендується не розпочинати рисування відразу з високих 

порядків L-системи (це може викликати зависання програми). Пропонуємо 

спочатку виконати побудову для невеликого числа ітерацій, а потім 

ускладнювати завдання і при цьому контролювати час побудови. 

Трикутник Серпінського необов’язково пов’язаний з наведеною 

формулою. Під цією назвою об’єднано ціле сімейство фракталів, аналогічних 

за принципом своєї побудови (правильний трикутник розбивається на чотири 

рівні правильні трикутника, з яких центральний залишається пустим, а 

периферійні заповнюються новими фракталами). З цієї причини існують і 

інші способи побудови цього фрактала, в тому числі і в L-системах Inkscape. 

Наприклад, шляхом створення «Стрілоподібної кривої Серпінського». 

Аксіома: A 

Правила: (A → +B−A−B+), (B → −A+B+A−) 

Кут: 60° 

Тут A і B означають «рисуємо відрізок», + означає «повернути вправо 
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на кут», – означає «повернути вліво на кут» (так звана черепашача графіка). 

В Inkscape у діалоговому вікні крива задається таким чином, як на 

рис. 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Заповнення діалогового вікна Додатки → Відтворення → L-системи для 

Стрілоподібної кривої Серпінського 

 

Звернемо увагу: в діалоговому вікні редактора Inkscape правила 

розділяються крапкою з комою «;». Після останнього правила ніяких знаків 

закінчення не ставиться. Латинські букви, які використовуються для 

позначення змінних, можуть бути як малими, так і великими – регістр букв 

редактор не розрізняє. 

Вигляд Стрілоподібної кривої Серпінського (відповідно ітерації з 0-ї по 

6-у) наведено на рис. 2.10. На відміну від «класичного» трикутника 

Серпінського Стріловидна крива Серпінського геометрично більш складна, 

тому не всякий комп’ютер в змозі побудувати дев’яту ступінь фрактала. 
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Рисунок 2.10 – Стрілоподібна крива Серпінського з 0-ї по 6-у ітерації 

 

 

Рисунок 2.11 – Заливка контурів Трикутників Серпінського, отриманих 

інструментом Система Лінденмайєра 
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В теорії фракталів часто пишуть, що Трикутник Серпінського – це 

«порожній трикутник, облямований трьома заповненими трикутниками». Це 

можна проілюструвати, встановивши колір заливки для контуру, 

побудованого за допомогою L-системи (рис. 2.11). На рисунку зліва 

класичний Трикутник Серпінського, справа – Стрілоподібна крива 

Серпінського. У випадку з кривою заливка не зовсім збігається з теорією: всі 

контури незамкнені і редактор невірно вибирає, який з них потрібно 

заливати. 

 

2.2. Типи L-систем 

 

Наведені приклади Сніжинки Коха і Трикутника Серпінського одні з 

найпростіших видів L-систем, і приклад їх рисування наведено переважно 

для ілюстрації можливостей редактора Inkscape, який здатен реалізовувати 

фрактали за допомогою черепашачої графіки. 

 

2.2.1. Класифікація L-систем 

Складні L-системи прийнято ділити на декілька груп (і всі вони можуть 

бути реалізовані в Inkscape). 

L-системи на дійсній осі R: 

– Послідовність Морса–Туе. 

L-системи на площині R2
: 

– криві, які заповнюють простір (Крива Гільберта, Крива Пеано, 

Церква Декинга, Калам); 

– медіанні криві, які заповнюють простір (Крива Леві, Дракон 

Хартера–Хейтуея, Дракон Девіса–Кнута); 

– мозаїки (Мозаїка «Сфінкс», Мозаїка Пенроуза); 

– дерева, рослини тощо. 

Стохастичні L-системи (мають по кілька правил для кожного символу-

попередника, правило вибирається випадково, з деякою вірогідністю). 
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2.2.2. Черепашача графіка 

Для графічної реалізації L-систем використовується так звана 

черепашача графіка (turtle-graphics). При цьому точка (черепашка) рухається 

по екрану дискретними кроками, як правило, залишаючи за собою слід, але 

при необхідності може переміщатися і без рисування. У нашому 

розпорядженні є три параметра (x, y, α), де (x, y) – координати черепашки, α – 

напрямок, в якому вона «дивиться». Черепашка навчена інтерпретувати і 

виконувати послідовність команд, що задаються кодовими символами, які 

записані в рядок-команди зліва-направо. 

Рядок кодових символів визначає результат роботи L-системи. Правда, 

існує невелика проблема: в різних програмних продуктах і математичних 

дослідженнях алфавіт кодових символів може відрізнятися. Наприклад, в 

математичному дослідженні фракталів [5] пропонується такий алфавіт: 

F – переміщення вперед на один крок з прорисовуванням сліду; 

b – переміщення вперед на один крок без прорисовування сліду; 

[ – відкрити гілку (щодо її закриття черепашка повернеться у вихідну 

точку і відновить вихідний напрямок руху); 

] – закрити гілку; 

+ – збільшити кут α на величину θ; 

– – зменшити кут α на величину θ. 

Розмір кроку і величина приросту за кутом θ задаються заздалегідь і 

залишаються незмінними для всіх переміщень черепашки. 

У редакторі Inkscape система управління черепашкою має незначні 

відмінності: 

A, B, C, D, E, F – переміщення вперед на один крок з прорисовуванням 

сліду; 

G, H, I, J, K, L – переміщення вперед на один крок без прорисовування 

сліду; 

[ – запам’ятати точку і напрямок руху; 

] – повернутися до точки, відновити місцеположення, яке було 
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збережено, і напрям переміщення; 

+ – повернути вліво на кут θ;  

– – повернути вправо на кут θ; 

| – повернути на 180 градусів. 

Якщо не вдаватися у відмінності формулювань (опис взято з Help-а 

редактора Inkscape), то мова йде про той же самий математичний апарат. 

Певні обмеження існують лише на вибір «вільних» змінних: у літературі 

зустрічаються змінні A, B, C … , які в Inkscape неприпустимі, оскільки за 

ними закріплені переміщення вперед. 

Разом з тим в Inkscape є цікаві додаткові можливості, які розширюють 

традиційні уявлення про алгоритми побудови L-систем (рис. 2.12). 

 

 

Рисунок 2.12 – Вікно налаштування L-системи «Кущ» 

 

Поява компоненти випадковості в переміщеннях черепашки при 

рисуванні регулярних симетричних фігур тільки псує рисунок, зате при 

побудові деревовидних структур, що нагадують природні рослини, істотно 

оживляє контур. На рис. 2.13 показано, як впливає елемент випадковості на 
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фрактал «Кущ». 

 

Рисунок 2.13 – Три варіанти фракталу Кущ – лівий рисунок з нульовою випадковою 

складовою, середній – 20% випадкових відхилень за довжиною компонентів, правий 

рисунок – 50% відхилень за довжиною компонентів 

 

Математична модель Куща: 

Аксіома: F 

Правила: F → +F –F –[–F +F] +[+F –F –F] 

Лівий кут: 22,4° 

Правий кут: 22,5° 

 

2.2.3. Несиметричність кутів повороту 

В класичному варіанті L-систем поворот «наліво» і поворот «направо», 

як правило, здійснюється на той самий кут, що дозволяє розробляти красиві 

симетричні фігури.  

Розглянемо L-систему в формі класичного грецького меандру. 

Аксіома: F – F F + F F + F + F – F – F A 

Правило: A = F – F F + F F + F + F – F – F A 

Кути правий і лівий: 90° 

На 10 ітераціях рисунок виглядає так, як на рис. 2.14, а. Але якщо 

зменшити «поворот направо» на 2°, вийде плавна крива (рис. 2.14, б). 
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Рисунок 2.14 – Меандр. На лівому рисунку а кути симетричні і рівні 90°, на рисунку б – 

поворот «направо» дорівнює 88° (як і в діалоговому вікні) 

 

Для самостійної побудови пропонуються такі відомі фрактали [5] 

(рис. 2.15–2.23). 

 

2.2.4. Сніжинка Коха 

На рис. 2.15 подана «класична» Сніжинка Коха (замкнута крива з 

кутом 60°) – фрактальна крива, яка описана в 1904 р. шведським 

математиком Хельге фон Кохом. 

Аксіома: F + + F + +F 

Правило: F → F – F F + F F – F 

Кути правий і лівий: 60° 
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Рисунок 2.15 – Сніжинка Коха 

 

2.2.5. Крижаний фрактал 

На рис. 2.16 показано Крижаний фрактал – один з представників 

цього сімейства L-систем (бувають квадратні і трикутні, внутрішні і зовнішні 

крижані фрактали з варіаціями «паморозі»). 

Аксіома: F + F + F + F 

Правило: F → F F + F + + F + F 

Кути правий і лівий: 90° 

 

Рисунок 2.16 – Крижаний фрактал 
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2.2.6. Дракон Хартера–Хейтуея 

На рис. 2.17 подано один з варіантів «драконових кривих». Даний 

фрактал вперше був досліджений фізиками NASA Джоном Хейтуеэм, 

Брюсом Бенксі і Вільямом Хартером. Вперше описаний Мартіном Гарднером 

в 1957 році. 

Аксіома: F X 

Правила: X → X + Y F + 

                 Y → – F X – Y 

Кути правий і лівий: 90° 

 

Рисунок 2.17 – Дракон Хартера–Хейтуея 

 

2.2.7. Крива Госпера 

Крива Госпера, рис. 2.18, відома також як Крива Пеано-Госпера, – 

ломана крива, яка заповнює простір подібно Кривій дракона і Кривій 

Гільберта. 

Аксіома: X F 

Правила: X → X + Y F + + Y F – F X – – F X F X – Y F + 

                 Y → – F X + Y F Y F + + Y F + F X – – F X – Y 

Кути правий і лівий: 60° 
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Рисунок 2.18 – Крива Госпера 

 

2.2.8. Калам  

Калам – це елемент дизайну (циновка, килим, мозаїка), який 

прикрашає традиційне індійське подвіря. Звичайний розмір Калама – 3×3 

метри. Ці візерунки відомі вже більше двох тисяч років. При дослідженні 

переплетення візерунків Калама математики П. Прусінкевіч і Дж. Ханан 

прийшли до висновку, що древній візерунок однозначно описується за 

допомогою L–системи. 

Візерунки бувають двох видів. Перший з них – якщо гість вступає на 

візерунок з боку бічної грані. Цей візерунок має назву Калам. 

Аксіома: F + X F + F + X F 

Правило: X → X F – F – F + X F + F + X F – F – F + X 

Кути правий і лівий: 90° 

 

Рисунок 2.19 – Фрактал Калам, аксіома і 4 перши ітерації 
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Якщо гість вступає на візерунок з кута квадрата, який обрамляє 

візерунок, то він називається Шкарпетки Крішни (що означають ці слова 

математики пояснити не змогли, але залишили назву фракталу в індійських 

традиціях). 

Аксіома:  – X – – X 

Правило: X → X F X – – X F X 

Кути правий і лівий: 45° 

 

Рисунок 2.20 – Фрактал Шкарпетки Крішни 

 

2.2.9. Кущ (Кріп) 

Під назвою Кущ фігурує кілька L-систем, що були розроблені в 1970-х 

роках на підставі робіт угорського біолога Арістіда Лінденмайєра. Кріп – 

умовна назва, що в якійсь мірі уточнює зовнішній вигляд фракталу Кущ. 

Аксіома: F 

Правило: F → F [ + F F ] [ – F F ] F [ – F ] [ + F ] F 

Кути правий і лівий: 36° 
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Рисунок 2.21 – Фрактал Кущ (Кріп), четверта ітерація 

 

Дуже близький до Куща (Кропа) зовні схожий з ним фрактал Квітка 

Брандона Нельсона. Зовні невелику відмінність (менше число «відростків» на 

верхньому рівні) обумовлено зовсім іншими аксіомою і правилом. 

Аксіома: F [ + F + F ] [ – F – F ] [ + + F ] [ – – F ] F 

Правило: F → F F [ + + F ] [ + F ] [ F ] [ – F ] [ – – F ] 

Кути правий і лівий: 32° 

 

Рисунок 2.22 – Фрактал Квітка Брандонга Нельсона, третя ітерація 
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2.2.10. Кущ 

Коли у 1968 р. мову опису L-систем зробив угорський біолог Арістід 

Лінденмайєр, в першу він розглянув один з найпростіших L-фракталів, що 

імітує структуру куща з гілками. 

Аксіома: X 

Правило: F → F F 

                X → F [ + X ] F [ – X ] + X 

Кути правий і лівий: 20° 

 

Рисунок 2.23 – Фрактал Кущ (8-а ітерація) 

 

2.2.11. Самостійне програмування L-фракталів 

Розробка і математичний опис нових фракталів і фрактальних кривих – 

досить складне завдання. (Не дарма ж ці криві носять імена відомих 

математиків, які вперше їх описали!). Разом з тим, в образотворчих цілях – 

створення бордюрів, візерункових кантів, арабесок, – можна 

використовувати відносно прості фрактали, які пересічний користувач у 

змозі запрограмувати самостійно. 

Розглянемо приклад. Потрібно нарисувати криву вигляду, як на 

рис. 2.24. Число завитків залежить від числа ітерацій. 
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Рисунок 2.24 – Бажана форма L-кривої 

 

Розбиваємо цей «бордюр» на елементи, які регулярно повторюються. 

Очевидно, що таким елементарним фрагментом візерунка буде «завиток», як 

на рис. 2.25. 

 

 

Рисунок 2.25 – Елементарний завиток кривої, яка розробляється 

 

Програмуємо обхід цієї кривої в правилах черепашачої графіки 

редактора Inkscape (з урахуванням напряму кутів повороту і вихідного 

напрямку рисування в аксіомі).  

Алгоритм обходу матиме вигляд: 

F F – F – F + F + F F F + F + F – F – F 

 

Рисунок 2.26 – Покрокове рисування «завитка» 

 

Для пояснення курсу «черепашки» на рис. 2.26 її маршрут нарисований 

з розривами між кроками, і відображені кути поворотів. 

Тепер, коли отримано правило рисування завитка, привласнимо це 

правило будь-якій змінній, наприклад X. Допишемо посилання на X у кінець 

правила, щоб на наступній ітерації до кривої додавався черговий завиток. У 
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аксіому додаємо початковий поворот, щоб крива будувалася горизонтально, а 

не вертикально. І програма для Inkscape готова (рис. 2.27). 

 

Рисунок 2.27 – Діалог для побудови фрактального бордюру 

 

Теоретичні питання для закріплення матеріалу  

 

1. Що слід вписати у діалоговому вікні Inkscape (аксіома, правило, кут) 

для рисування наступних бордюрів (рис. 2.28)? 

а  

б  

в  

г  

д  

Рисунок 2.28 – Варіанти регулярних бордюрів для самостійної побудови за допомогою  

L-систем 
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2. Без допомоги комп’ютера нарисувати, як будуть виглядати 

фрактальні криві, установчі параметри яких наведені на рис. 2.29. 

Нарисувати 0-у, 1-у, 2-у і 3-ю ітерації, потім перевірити отримані результати 

у Inkscape. 

а      б  

 

в        г  

Рисунок 2.29 – Параметри L-кривих для побудови вручну 

 

3. Як можна побудувати кольорову фрактальную криву, колір якої буде 

змінюватися від повороту до повороту, від завитка до завитку? 
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2.3. Випадкове дерево 

 

Рисунок 2.30 – Фрактал Випадкове дерево, побудований в Inkscape з різними значеннями 

параметра Minimum size 

 

Ще одним фракталом в інструментальній палітрі Inkscape є L-система 

Випадкове дерево. Будівник цього фрактала викликається через Основне 

меню: Розширення → Відтворення → Випадкове дерево. 

 

Рисунок 2.31 – Вплив параметра Minimal Size на зовнішній вигляд  

Випадкового дерева 
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Перший з них задає початкову довжину відрізка («ствол»), від якого в 

подальшому будуть під кутом 30° «відбруньковуватися» подальші гілки. 

Гілка кожного наступного ярусу коротше гілки попереднього ярусу. Ступінь 

скорочення задається випадковим чином. Але наступна довжина не повинна 

бути менше Minimal Size (другий параметр у діалоговому вікні при побудові 

фракталу). Як тільки всі гілки досягають розміру Minimal Size, побудова 

припиняється. 

На рис. 2.32 показано вплив на результуючий фрактал параметра Initial 

Size. Очевидно, що чим менше це значення, тим швидше чергова гілка 

досягне розміру Minimal Size, і побудова припиниться. 

 

Рисунок 2.32 – Вплив параметра Initial Size на зовнішній вигляд Випадкового дерева 

 

Для самостійної побудови пропонується векторний рисунок такого 

вигляду, як на рис. 2.33. Тут усі Випадкові дерева мають однакові параметри 

Initial Size і Minimal Size, але за рахунок випадкового характеру побудови на 

рисунку немає двох однакових дерев. 
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Рисунок 2.33 – Приклад «лісу» з Випадкових дерев для самостійної побудови 

 

2.4. Безкоштовні додаткові модулі Inkscape 

 

Редактор Inkscape – програма з відкритим кодом, яка написана на 

мовах C, С++ і Phyton. Остаточне складання програми здійснюється в момент 

запуску (з цієї причини запуск займає відносно тривалий час). Але подібний 

підхід надає і дуже важливу можливість – редактор можна доповнювати 

новими інструментами і фільтрами. Для цього немає необхідності змінювати 

код програми, досить просто завантажити додатковий файл і помістити в 

папку з наявними інструментами. Після цього відповідний пункт з’явиться в 

меню програми. 

Офіційним сайтом додаткових інструментів є сайт 

https://inkscape.org/ru/gallery/=extension/, рис. 2.34. 

На цьому офіційному сайті подано майже 4000 різних збірок, палітр і 

інструментів для редактора Inkscape. Як приклад розглянемо відносно 

рідкісний варіант фракталів – фрактал Аполлонія. 
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Рисунок 2.34 – Офіційний сайт для скачування розширень до Inkscape 

 

Цей фрактал отримав ім’я на честь Аполлонія Пергського, що жив у 

місті Перга (Мала Азія) в II–III століттях до нашої ери. У своїй праці 

«Конічні перетини» він описав процес заповнення окружності колами все 

меншого і меншого діаметра. Цей алгоритм призводить до побудови форми, 

фрактальна розмірність якої дорівнює 1,3058... У базовому інструментарії 

Inkscape даного інструменту немає. 

Заходимо на вказаний сайт, знаходимо необхідне доповнення 

(рис. 2.35). 

 

Рисунок 2.35 –Безкоштовні (GPL) і частково платні розширення для редактора Inkscape на 

офіційному сайті 
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Знаходимо відповідне розширення – Apollonian Master, перевіряємо 

ліцензію програми – General Porpoise License (GPL). Клацаємо мишею за 

назвою доповнення і у вікні аддона підтверджуємо закачування (стрілочка 

вниз). В результаті на комп’ютер по шляху завантаження скачується файл 

Apollonian-master.zip. У цьому архіві буде 7 файлів розміром від 2 до 

30 Кбайт. Слід просто розпакувати їх у папку, в яку був інстальований 

інструментарій розширень редактора, зазвичай – C:\Program Files (x86)\ 

Inkscape\ share\ extensions\. При наступному запуску редактора новий рядок 

з’явиться в меню: Головне меню → Додатки → Відтворення → Apollonian 

Gasket 0.0 (рис. 2.36). Очевидно, що для подібних дій необхідно мати на 

комп’ютері права адміністратора. 

 

 

Рисунок 2.36 – Після додавання аддона в меню з’явився рядок Apollonian Gasket 0.0 (всі 

рядки меню упорядковуються за алфавітом) 
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Спробуємо встановлений аддон в роботі. Вибираємо новий пункт меню 

і заповнюємо відповідні поля в діалоговому вікні (рис. 2.37). 

 

Рисунок 2.37 – Діалог налаштування параметрів Аполлона 

 

За даними параметрами редактор Inkscape побудує фрактал такого 

вигляду, як на рис. 2.38 

 

Рисунок 2.38 – Фрактал Аполлона, 5 ітерацій, лівий – с1=4,9; с2=3; с3=4,3; правий – 

с1=4,9; с2=3; с3=2 

 

В описаному фракталі c1, c2 і c3 – відносні діаметри кіл, які 

заповнюють окружність.  

Існує безліч і неофіційних сайтів, звідки можна завантажити цікаві 

аддони для Inkscape, але загальним їх недоліком є відсутність довідкових 

матеріалів по цим додаткам. З цієї причини додаємо теоретичний опис 

отриманого зображення. 
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2.4.1. Теорія побудови «Кіл Аполлонія» 

Спочатку трохи теорії. «Килим Аполлонія» (або «Кола Аполлонія») 

будуються в такий спосіб. Задаються радіуси трьох кіл C1, C2 і C3, кожен з 

яких торкається двох інших. Очевидно, що замість радіусів можуть 

використовуватися діаметри або кривизна (величина, зворотна радіусу). 

Загалом ці три кола можуть бути будь-якого розміру, якщо вони мають 

загальні дотичні точки. Аполлоній виявив, що є ще два непересічних кола, C4 

і C5, які мають властивість торкаютися всіх трьох вихідних кіл – вони 

називаються аполлонієвськими колами. Додавши два кола Аполлонія до 

первинних трьох, ми отримуємо вид фракталу «Килим Аполлонія» на 

нульовій ітерації (аксіома), рис. 2.39. 

 

 

Рисунок 2.39 – Аксіома фракталу «Килим Аполлонія». Три кола із завдання намальовані 

товстими лініями, два додаткових кола – тонкими 

 

Побудуємо першу ітерацію фракталу. Візьмемо одне з двох «нових» 

аполлонієвських кіл – припустимо, C4. Воно торкається C1 і C2, тому триплет 

кіл C4, C1 і C2 має два своїх аполлонієвських кола. Одне з них вже нарисовано 

– це C3, яке було присутнє у вихідному завданні, а інше – нове коло C6, рис. 

2.40. 
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Рисунок 2.40 – Перша ітерація фракталу «Килим Аполлонія». П’ять кіл з аксіоми 

нарисовані товстими лініями, шість породжуваних кіл – тонкими  

 

Аналогічним чином ми можемо побудувати ще одне нове коло C7, яке 

торкається C4, C2 і C3, і інше коло C8 з C4, C3 і C1. Це дає нам три нових кола. 

Ми можемо побудувати ще три маленьких нових кола навколо центрального 

кола C5, що в сумі дасть шість нових кіл. Разом з колами С1 – С5, це дає в 

цілому 11 кіл. Так ми отримуємо зображення 1-ї ітерації фракталу Килим 

Аполлонія. 

Продовжуючи поетапне додавання кіл, ми будемо отримувати все 

більше число кіл. Якщо в аксіомі фракталу (на нульовій ітерації) було 5 кіл, 

на першій ітерації – 11 кіл, на другій ітерації 23 кола і т.д. Таким чином, 

кожній ітерації фракталу додати 2×3n нових кіл на n-му кроці, даючи в 

цілому 3n +1 + 2 кіл після n–ї ітерації. При устремлінні до нескінченності 

буде отримана фрактальна крива Килим Аполлонія. 

У Inkscape три базових кола задаються трьома константами кривизни. 

Кривизна кола (вигин) визначається як зворотна до його радіусу. Нескладний 

теоретичний висновок дозволяє отримати такі правила: 

• Від’ємна кривизна вказує, що всі інші кола внутрішньо торкаються 

цього кола. Це коло, що обгортає інші. 

• Нульова кривизна дає лінію (коло з нескінченним радіусом). 

• Позитивна кривизна вказує, що всі інші кола зовні торкаються цього 
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кола. Це коло знаходиться всередині кола з негативною кривизною. 

 

У редакторі Inkscape підтвердити геометричними побудовами можна 

лише третє правило з цього списку. Для зручності програмної реалізації вікно 

введення стартових значень кривизни (рис. 2.41), блокує введення нульових і 

від’ємних значень, які автоматично перетворюються в 0,10. Проте, якщо 

виконати побудови з параметром рівним 0,40; 0,30; 0,20 і 0,10, то за 

індукцією можна уявити напрямок зміни рисунків фракталів і те, яким буде 

результат при нульовому параметрі (рис. 2.41). 

 

Рисунок 2.41 – Вигляд другої ітерації Килима Аполлонія за умови, що кривизна третього 

кола покроково наближається до нуля (зліва C3=0,04 , праворуч C3=0,01) 

 

У межі Килим Аполлонія може виродитися в Кола Форда – випадок, 

коли два з трьох базових кіл мають кривизну рівну нулю. Тобто, аксіома 

такого фракталу – коло між двома паралельними прямими. Подальше 

заповнення фрактальної поверхні йде за правилами Килиму Аполлонія 

(рис. 2.42). На жаль, побудувати в Inkscape ці граничні випадки неможливо: 

при завданні параметра кривизни рівному 0, програма автоматично 

встановлює кривизну, рівну мінімальному допустимому значенню 0,01. 
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Рисунок 2.42 – Граничний випадок Килиму Аполлонія – кола Форда 

 

2.4.2. Симетрія Аполлонієвих фракталів 

Сучасних дослідників, котрі помітили схожість Кіл Аполллонія з 

розподілом нервових волокон і судин у обмежених порожнинах, особливо 

цікавлять випадки цілочисельних співвідношень кривизни і симетричних 

фракталів Аполлонія. Відтворити такі «зрізи» легко можна за допомогою 

редактора Inkscape. 

Існує безліч Килимів Аполлонія з цілочисельними значеннями 

кривизни кіл. На жаль, в Inkscape можна відтворити тільки два перші з них 

(рис. 2.43). кола з великими значеннями кривизни – наприклад, (10, 15, 19) 

або (18, 23, 27), – в цьому редакторі побудувати не можна: при введенні 

«великі» значення автоматично скидаються до максимально можливого 

числа – 10. 

 

Рисунок 2.43 – Два «перших» Килима Аполлонія з цілочисельними значеннями кривизни  

 



112 

2.5. Стохастичний фрактал 

 

Опис берегової лінії за допомогою стохастичного фракталу – одне з 

традиційних застосувань цього математичного апарата. Ми скористаємося 

цим інструментом для зображення реалістичних географічних карт. Для 

цього в редакторі Inkscape є відповідний інструмент: Extensions → Modify 

Path → Fractalize. Розглянемо на прикладі, як його використовувати. 

1. За допомогою інструмента Олівець нарисуємо карту вигаданих 

островів (рис. 2.44). 

 

 

Рисунок 2.44 – Загальні абриси «островів» (інструмент Олівець) 

 

Подальший опис дій буде йти на прикладі одного «острівця». Після 

замикання контуру перейдемо до інструмента Редагувати вузли контуру. 

Після Олівця на контурі дуже багато вузлів, їх слід частково видалити, 

(рис. 2.45). 
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Рисунок 2.45 – Контур, намальований олівцем і з зменшеним числом вузлів 

 

Одержаний контур мало схожий на реальну географічну карту – 

«береги острова» занадто гладкі. Виділяємо контур і виробляємо 

фракталізацію контурів: Основне меню → Відтворення → Зміна контуру 

→ Фракталізація (рис. 2.46). 

 

Рисунок 2.46 – Фракталізація берегової лінії «острова» 

 

Отримана карта з більш-менш схожою на реальну берегову лінію може 

бути розфарбована градієнтним забарвленням і доповнена іншими 

векторними елементами (рис. 2.47). 
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Рисунок 2.47 – Рисунок острова з фракталізованим контуром 

 

Приклад. Фрактальні потертості на картонній коробці 

Фрактальні абриси мають багато природних прояв – іржа, потертості, 

плями гнилі. В даному прикладі за допомогою фракталів будуть відтворені 

плями потертостей на рисунку реалістичної картонної коробки. 

Починаємо з рисунка коробки. Рисуємо 3 прямокутники і спотворюємо 

їх шляхом протягання за бічні стрілки (другий клік мишею: перший клік – 

зміна розмірів, другий клік – перекіс), рис. 2.48. 

 

Рисунок 2.48 – Побудова тривимірного куба (картонної коробки) 
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Кожну площину куба фарбуємо у відповідний колір (рис. 2.49). 

 

Рисунок 2.49 – Пофарбований тривимірний куб 

 

Зношені (потерті) кути коробки імітує накладення зірок з вузькими 

променями на кути коробки: у центрі – трикінцева, на інших кутках – 6-

променева (з частково обрізаними променями), рис. 2.50. 

 

Рисунок 2.50 – Нанесення зірок на кути коробки для імітації потертості 

 

Точно налаштувати розташування вузлів обрізаної зірки дуже складно, 

набагато простіше за допомогою інструмента Редагувати вузли контуру 

підтягнути уздовж ребер коробки відповідні вузли променів. 
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Рисунок 2.51 – Редагування вузлів частково обрізаної зірки  

 

Для того, щоб нарисовані потертості куточків були помітні, їх слід 

залити в тон, але більш світлим кольором. 

У міру використання бічні грані коробки перестають бути ідеально 

рівними. Це буде зображено нерівномірним забарвленням поверхонь. По-

перше, бічні поверхні забарвлюються з використанням радіального градієнта. 

По-друге, в районі кутів на коробці зображуються «вм’ятини». 

Зображення вм’ятин (рис. 2.52) виконується наступним чином: за 

допомогою інструмента Криві Безьє виконуються замкнуті фігури, схожі на 

куточки. Це далеко не ідеальні багатокутники, а якісь косокутні фігури з 

кривими ребрами. Їх слід залити в тон темнішою фарбою. Після цього у вікні 

Заливка і обведення встановлюється ступінь розсіювання (рис. 2.52).  

 

Рисунок 2.52 – Імітація вм’ятин на гранях коробки. Нижній лівий багатокутник з кривих 

Безьє вже зафарбований і розмитий, інші для демонстрації послідовності дій поки залиті 

чорним кольором 
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Завдання – «заклеїти коробку зверху липкою стрічкою». Для цього 

виконаємо рисунок двох жовтих прямокутників (рис. 2.53). Перший з них 

повернемо під кутом як заклеюють поздовжню смугу, і за допомогою 

операції Різниця контурів обріжемо по контуру коробки (рис. 2.54)  

 

Рисунок 2.53 – Смуга «заклеювання стрічкою» 

 

 

Рисунок 2.54 – Другий із заготовлених прямокутників, використаний для зображення 

загнутого кінця 

 

Як правило, липку стрічку обривають не по прямій лінії. Для імітації 

цього нерівного краю нарисуємо на краю смуги криву з нерівним краєм 

кривої Безьє (рис. 2.55). 
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Рисунок 2.55 – Фігура для створення контурів. «Рваний край» імітує випадковий розрив 

стрічки 

 

Нанесемо на бічні грані коробки «брудні плями». Для цього 

інструментом Криві Безьє рисуємо замкнуті плями. Потім для створення 

кордонів плям, які походили б на натуральні, застосовуємо операцію 

Фракталізація (рис. 2.56). 

 

Рисунок 2.56 – Нанесення плям інструментом Криві Безьє і Фракталізація їх контурів 

 

Як правило, забарвлення плям бруду на коробках нерівномірне (один 

край темніше, інший – світліше). Для цього плями в режимі лінійного 
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градієнта зробимо лінійно прозорими. В результаті виходить доволі 

реалістична картинка ящика (рис. 2.57). 

 

Рисунок 2.57 – Остаточний рисунок картонної коробки 
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3. ФІЛЬТРАЦІЯ ЗОБРАЖЕНЬ 

 

Серед безлічі завдань комп’ютерної графіки, що виникають при 

обробленні зображень, можна виділити ті, що найчастіше вирішуються: 

– геометричні перетворення, до яких можна віднести зсув, обертання і 

масштабування; 

– колірна корекція зображення: зміна яскравості і контрасту, 

квантування кольору, перетворення в інший колірний простір; 

– порівняння двох і більше зображень, як окремий випадок можна 

виділити знаходження кореляції між зображенням і зразком, наприклад, у 

детекторі банкнот; 

– комбінування зображень різними способами; 

– інтерполяція і згладжування; 

– сегментація зображень (поділ зображення на області); 

– редагування і ретушування; 

– розширення динамічного діапазону шляхом комбінування зображень 

з різною експозицією; 

– компенсація втрати різкості з використанням нерізкого маскування. 

Рішення частини цих задач здійснюється за допомогою алгоритмів 

фільтрації зображень. Під фільтрацією зображень розуміють операцію, 

результатом якої є зображення того ж розміру, отримане з початкового за 

деякими правилами. В кінцевому підсумку інтенсивність (яскравість) 

кожного пікселя результуючого зображення буде обумовлена 

інтенсивностями пікселів, що розташовані в деякому його околі в вихідному 

зображенні. Правила, які визначають фільтрацію, називаються фільтрами і 

можуть бути різноманітними. При цьому операція, яка полягає в 

послідовному застосуванні двох і більше фільтрацій, так само є фільтрацією. 

Таким чином, складові фільтри являють собою комбінації з декількох 

простих. 

Обробка двовимірних зображень визначає, що для фільтрації 
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застосовуються двовимірні фільтри, які є апертурами (масками) різної 

конфігурації на площині.  

Множина методів обробки зображень розпадається на дві великі 

категорії: методи обробки в просторовій області і методи обробки в частотній 

області. Термін просторова область належить до площини растрового 

зображення, що складається з окремих пікселів, і об’єднує методи, базовані 

на прямому маніпулюванні пікселями зображення. Методи обробки в 

частотній області ґрунтуються на модифікації сигналу, який формується 

шляхом застосування до зображення перетворення Фур’є. 

Всі методи фільтрації зображень можна розділити на кілька груп, 

відповідно до застосовуваного способу обробки зображення: 

• лінійні; 

• нелінійні; 

• гібридні; 

• комбіновані; 

• спектральні; 

• вейвлет-перетворення. 

 

Рисунок 3.1 – Пункт меню Фільтри редактора Inkscape 
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В нашому випадку особливий інтерес представляють алгоритми 

лінійної і нелінійної фільтрації. Всі можливості з фільтрації в редакторі 

Inkscape зібрані в пункті меню Фільтри і подані на рис. 3.1: 

З математичної точки зору ідея лінійної фільтрації обумовлена 

особливостями, пов’язаними з двомірністю інформації. Для фільтрації 

зображень застосовуються двовимірні фільтри, що є апертурами (масками) 

різної конфігурації на площині. Кожному елементу апертури відповідає 

число, назване ваговим множником. 

Традиційно фільтрація здійснюється переміщенням апертури фільтра 

на один піксель зліва направо і зверху вниз, починаючи з лівого верхнього 

кута зображення. При кожному положенні апертури виконуються однотипні 

операції, а саме множення вагових множників з відповідними значеннями 

яскравості вихідного зображення і підсумовуванням отриманих результатів. 

У математиці така дія називається згорткою. Отримане значення ділиться на 

заздалегідь задане число – нормуючий множник, а потім результуюче 

значення присвоюється центральному елементу апертури результуючого 

зображення. Це називається виходом фільтра. Схематично принцип лінійної 

фільтрації показано на рис. 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Принцип застосування лінійних фільтрів 

 

На вихідному зображенні визначена область, що покривається маскою 

фільтра (центральний піксель області виділено темним кольором). Сама 

h33 h32 h31 

h23 h22 h21 

h13 h12 h11   

Маска фільтра 

Вихідне зображення Входное изображение Результуюче зображення 
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маска фільтра являє матрицю H, елементи якої і є коефіцієнтами, що 

множимо на значення колірних каналів з подальшим підсумовуванням 

отриманих результатів. Отримане значення (новий колір) поміщається в 

піксель результуючого зображення, місце розташування якого відповідає 

центру апертури (виділено кольором). 

Розмір апертури береться таким чином, щоб центральний елемент 

визначався однозначно. Найбільш популярні розміри масок – це 3×3 і 5×5. 

Термін локальна фільтрація свідчить про те, що розмір апертури менше 

розміру вихідного зображення. В іншому випадку фільтрація вже називається 

глобальною. Математично дане перетворення виглядає так: 

 

���, �� = 
 
 ���, ����, �,�∈��,��∈��,�  

де ���, � – вихідне зображення; ���, �� – результуюче зображення; ���, � – 

маска (матриця згортки) вагових коефіцієнтів; ��,� – апертура растра. 

Незважаючи на простоту, лінійні фільтри дозволяють досягти 

різноманітних ефектів. 

 

3.1. Згладжуючі фільтри (фільтри розмивання) 

 

Почнемо розгляд з лінійних згладжуючих фільтрів, які виконують 

розмиття зображення в цілому або деякого його фрагмента. Вихід такого 

фільтра є середнє значення елементів околиці, покритої маскою фільтра, а 

сам фільтр є фільтром, що усереднює або згладжує. За рахунок заміни 

вихідних значень елементів зображення на середні значення за маскою 

фільтра досягається розмивання перепадів яскравості. Як наслідок, у такий 

спосіб вирішуються подані завдання: 

• придушення шуму, який характеризується різкими стрибками 

значень яскравості; 

• згладжування помилкових контурів, які виникають при 
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оцифровуванні або перетвореннях з недостатнім числом рівнів 

яскравості; 

• подавлення несуттєвих деталей на зображенні, тобто сукупності 

пікселів, які малі в порівнянні з розмірами маски фільтра. 

Небажаним ефектом роботи таких фільтрів є розфокусування корисних 

контурів, які також характеризуються різкими перепадами значень 

яскравості. 

Як приклад фільтрів з різними значеннями їх елементів та коефіцієнтів, 

що нормуються, можна виділити маски, що найбільш часто 

використовуються: 

�� = 19�1 1 11 1 11 1 1� ; 
�� = 110�1 1 11 2 11 1 1�. 

Просторовий фільтр ��, всі коефіцієнти якого однакові, називається 

однорідним фільтром, що усереднює. Другий фільтр �� формує зважене 

середнє. Значення елементів вихідного зображення множаться на різні 

коефіцієнти. Отже, яскравість пікселів у перетвореному зображенні залежить 

від положення пікселів в оригінальному зображенні. Така фільтрація 

називається неоднорідною. Коефіцієнт у центрі маски має найбільшу вагу і 

присвоює центральному пікселю більшу вагу при обчисленнях. Значення 

інших коефіцієнтів в масці зменшуються в міру віддалення від центру маски. 

Таке розташування коефіцієнтів спрямовано на зменшення розфокусування 

при згладжуванні. 

Найбільший інтерес з точки зору перерозподілу кольорів представляє 

Гауссів фільтр. Нижче наведено матриці ваг для розміру 3×3 і 7×7: 

�" = 116�1 2 12 4 21 2 1� ; 
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�% = 11098
'
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...
/. 

 

Фільтрація Гаусcа більш ефективна при зниженні шумів: вплив 

пікселів один на одного обернено пропорційний квадрату відстані між ними. 

Коефіцієнт пропорційності, а, отже, і ступінь розмивання, визначаються 

параметром 0 – середньоквадратичного відхилення. Дію указаного фільтра 

можна представити таким чином: маленька темна точка на білому тлі 

перетвориться в симетричну круглу розмиту область, яка темніше за все в 

центрі, при наближенні до країв плавно стає світлішою. При цьому, чим 

більше вікно фільтрації, тим менше усереднена інтенсивність шуму. Однак 

при цьому відбуватиметься і суттєве розмивання значущих деталей 

зображення. 

Приклад таких перетворень наведено на рис. 3.3 і 3.4. 

 

 

Рисунок 3.3 – Початкове зображення для розмивання 
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Рисунок 3.4 – Результат роботи фільтра Розмивання 

 

Лінійні фільтри за принципом виконання фільтрації поділяються на два 

класи – рекурсивні і нерекурсивні (прості) фільтри. Нерекурсивний вид 

фільтрації характеризується тим, що результуючі значення фільтра 

визначаються тільки через вхідні значення зображення. Рекурсивними є 

фільтри, в яких вихідні значення визначаються не тільки через вхідні 

зображення, а й через відповідні результуючі значення, отримані на 

попередніх кроках. 

Наведені приклади розмивання застосовувалися до растрових 

зображень. Розглянемо, як це буде здійснюватися даним фільтром для 

обробки векторних об’єктів. Створимо просту комбінацію з векторних 

примітивів, подану на рис. 3.5. 
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Рисунок 3.5 – Початкове зображення, що складається з векторних об’єктів 

 

Виконаємо розмивання уздовж однієї з осей – горизонтальної, 

встановивши розмір розмивання більше 90. Результат такого перетворення 

наведено на рис. 3.6. 

 

 

Рисунок 3.6 – Результат розмивання червоного кола 
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Для розмивання всіх об’єктів на зображенні, їх попередньо необхідно 

згрупувати і виконати описані вище дії. Проведемо розмивання уздовж двох 

осей: і горизонтальної, і вертикальної. Результат наведено на рис. 3.7. 

 

 

Рисунок 3.7 – Результат розмивання відразу трьох об’єктів 

 

В редакторі Inkscape подано 8 способів розмивання. Одним з 

найцікавіших є розтушовування. В даному перетворенні центральна частина 

зображення залишається незмінною, а краю об’єкта розмиваються. Подібний 

ефект використовується для реалізації імітації свічення, горіння і т. п. 

Результат наведено на рис. 3.8. 
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Рисунок 3.8 – Результат розтушовування країв об’єктів 

 

3.2. Різницеві фільтри (фільтри виділення границь) 

 

Результатом виділення границь є набір зв’язаних кривих, що 

позначають межі об’єктів, граней і відбитків на поверхні, а також криві, які 

відображають зміни положення поверхонь. Застосування фільтра виділення 

границь до зображення може істотно зменшити кількість оброблюваних 

даних через те, що відфільтрована частина зображення вважається менш 

значущою, а найбільш важливі структурні властивості зображення 

зберігаються. З іншого боку – виділення границь об’єктів може передувати 

задачі сегментації зображень. 

Робота таких фільтрів ґрунтується на виявленні перепадів яскравості, 

при цьому використовуються дискретні аналоги похідних першого і другого 

порядку. Для простоти викладу будуть розглянуті одновимірні похідні. 

Перша похідна одновимірної функції 1��� визначається як різниця значень 

сусідніх елементів: 
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212� = 1�� + 1� − 1���. 
 

Тут використаний запис у вигляді похідної для того, щоб зберегти ті ж 

позначення в разі двох змінних 1��, ��, що передбачає роботу з частинними 

похідними по двох просторових осях. Використання частинної похідної не 

змінює суті розгляду. Аналогічно, друга похідна визначається як різниця 

сусідніх значень першої похідної: 

 2�12�� = 1�� + 1� + 1�� − 1� − 21���. 
 

Обчислення першої похідної цифрового зображення базується на 

різних дискретних наближеннях двовимірного градієнта. За визначенням, 

градієнт зображення 1��, ��	 в точці ��, ��	 – це вектор 

 

∇1 = 78�8�9 = :212�212�;. 
 

Напрямок вектора градієнта збігається з напрямком максимальної 

швидкості зміни функції 1 в точці ��, ��. Важливу роль при виявленні 

контурів відіграє модуль цього вектора, який позначається ∇1	і дорівнює 
 

∇1 = |∇1| = =8�� + 8��. 
 

Ця величина дорівнює значенню максимальної швидкості зміни 

функції 1 в точці ��, ��, причому максимум досягається в напрямку вектора ∇1. Величину ∇1 також часто називають градієнтом. Напрямок вектора 

градієнта також є важливою характеристикою. Позначимо >��, �� кут між 
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напрямком вектора ∇1 в точці ��, �� і віссю �. 

 

>��, �� = arctg D8�8�E. 
 

Звідси легко знайти напрям контуру в точці ��, ��, який 

перпендикулярний напрямку вектора градієнта в цій точці. Обчислити 

градієнт зображення можна, обчисливши величини частинних похідних 
FGF� і 

FGF� для кожної точки. 

Для дискретних зображень обчислення частинних похідних зводиться 

до обчислення різниці яскравостей сусідніх пікселів різними способами. 

Таким чином, ми знову повертаємося до лінійної просторової фільтрації, з 

використанням згортки за двома напрямками: 

 

8� = 
 
 ����, ����, �;�∈��,��∈��,�  

8� = 
 
 ����, ����, ��∈��,��∈��,� , 
 

де �� – маска фільтра, що застосовується уздовж горизонтальної осі; �� – 

маска фільтра, що застосовується уздовж вертикальної осі. 

Результуюче зображення можна отримати так: 

 

���, �� = =8�� + 8��. 
 

Найбільш відомими фільтрами, що виділяють границі, є: фільтри 

Собеля, Лапласа, Робертса, Превітта. Розглянемо матриці згортки для 

фільтра Собеля – їх чотири: 
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�H	��� = �−1 0 1−2 0 2−1 0 1� ;    �H	��� = �−1 −2 −10 0 01 2 1 � ; 
�H	���� = �−2 −1 0−1 0 −10 −1 2 � ;    �H	���� = � 0 1 2−1 0 1−2 −1 0�. 

 

За виділення границь в редакторі Inkscape відповідає фільтр Edge 

Detect..., виклик якого наведено на рис. 3.9. Даний фільтр оперує вибором: 

визначити всі лінії, тільки вертикальні лінії або тільки горизонтальні лінії. 

 

       

Рисунок 3.9 – Фільтр виділення границь 

 

Завдання виділення границь на зображенні часто є частиною етапу 

передобробки зображення. Наприклад, рис. 3.10 є фотографією біооб’єкта. 
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Рисунок 3.10 – Зображення біооб’єкта 

 

Виділивши границі на зображенні (рис. 3.11), можна на наступних 

етапах провести дослідження, пов’язані з визначенням якості даного 

біооб’єкта – наприклад, його округлості. 
 

 

Рисунок 3.11 – Результат виділення границь 
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Однак не завжди можливо виділити границі на зображенні. Межі 

виділення можуть мати такі недоліки, як фраґментованість (криві границь не 

з’єднані між собою), відсутність границь або наявність хибних, які не 

відповідають границям об’єкта, що досліджується. 

Протестуємо роботу фільтра виділення границь на реалістичному 

зображенні, яке має чіткі перепади кольорів (рис. 3.12). 

 

 

Рисунок 3.12 – Вихідне зображення 

 

Можливо вказати різні рівні деталізації. На рис 3.13 наведено результат 

зі значенням, рівним 3,2, а на рис. 3.14 – зі значенням 24,8. 
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Рисунок 3.13 – Результат виділення границь (рівні 3,2) 

 

 

Рисунок 3.14 – Результат виділення границь (рівні 24,8) 
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3.3. Фільтри, що підвищують різкість 

 

Будь-який фільтр, який застосовується для збільшення різкості 

зображення, базується на простій дії – збільшенні контрасту між темними і 

світлими ділянками, що і робить зображення візуально чіткіше. Фільтри 

збільшення різкості знімка, як правило, застосовуються на останньому етапі 

обробки зображення, після того, як були проведені всі необхідні дії щодо 

поліпшення якості. Це доцільно у випадках, коли окремі деталі знімка в 

процесі постобробки втрачають свою різкість, або треба врятувати деталі, які 

не потрапили в фокус фотоапарата під час зйомки. 

Візуально збільшити різкість фрагмента без зміни контрастності 

можна, підкресливши границі контурних ліній, що відокремлюють 

фрагменти один від одного. При цьому яскравість темних граничних ліній 

знижується, а яскравість світлих – підвищується. В результаті локальна 

контрастність для пікселів граничної лінії збільшується при збереженні 

товщини граничної лінії, що призводить до збільшення і різкості. 

Як матриці згортки використовуються матриці �I	 і �J: 

 

�I = � 0 −1 0−1 5 −10 −1 0 � ; 
�J = �−1 −1 −1−1 9 −1−1 −1 −1�. 

 

Ефект підвищення різкості досягається тим, що фільтр підкреслює 

різницю між сусідніми пікселями, віддаляючи їх інтенсивності одну від 

одної. При цьому результат буде позначатися сильніше зі збільшенням 

центрального елемента матриці фільтра. 

На рис. 3.15 наведено вихідне растрове зображення. 
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Рисунок 3.15 – Вихідне зображення для підвищення різкості 

 

Результат роботи фільтра Підвищити різкість добре помітний на 

пальмі, дереві в нижній частині зображення, на вікнах будівлі (рис. 3.16). 

 

 

Рисунок 3.16 – Результат підвищення різкості 
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В пункті меню Фільтри → Ефекти для растра міститься 6 фільтрів, 

серед яких виділяються Плівковий шум, Застаріння і Soft Focus Lens. 

Результат роботи фільтра Плівковий шум (рис. 3.17) та М’який фокус 

(рис. 3.18). 

 

Рисунок 3.17 – Результат додавання шуму 

 

 

Рисунок 3.18 – Результат роботи фільтра Soft Focus Lens 
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3.4. Фільтри меню Non-realistic 3D Shaders 

 

Шейдери – це невеликі програми, які можуть виконувати певні 

маніпуляції з 3D-сценою, наприклад, змінювати освітленість, накладати 

текстуру, додавати постобробку і інші ефекти. Шейдери поділяють на три 

типи: вершинні (Vertex Shader) оперують координатами, геометричні 

(Geometry Shader) можуть обробляти не тільки окремі вершини, а й цілі 

геометричні фігури, що складаються максимум з 6 вершин, піксельні (Pixel 

Shader) працюють з окремими пікселями і їх параметрами. 

Шейдери в основному застосовуються для створення нових ефектів. 

Без них набір операцій, які розробники могли б використовувати, досить 

обмежений. Іншими словами, додавання шейдерів дозволило отримувати 

нові ефекти. Шейдери дуже продуктивно працюють у паралельному режимі, і 

саме тому в сучасних графічних адаптерах так багато потокових процесорів, 

які теж називають шейдерами. 

В меню Фільтри редактора Inkscape знаходиться пункт Non-realistic 

3D Shaders, який реалізує перетворення шейдерів. На рис. 3.19 наведено 

вихідне зображення, а на рис 3.20 – результати застосування деяких фільтрів 

даної категорії. 

 

Рисунок 3.19 – Вихідне зображення у векторному форматі 
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Рисунок 3.20 – Результати роботи фільтрів Non-realistic 3D Shaders 

 

3.5. Фільтри меню Опуклості 

 

Фільтри даної групи призначені для створення ефекту, що імітує 

розміщення зображення на опуклій або увігнутій поверхні. Наприклад, 

фільтр Рисунок по грубому полотні імітує рисунок на грубому папері з 

великою зернистістю, що надає рельєфність і ефект тиснення (рис. 3.22). 

 

Рисунок 3.21 – Вихідне зображення, задане у векторному форматі 
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Рисунок 3.22 – Результати роботи фільтрів Опуклості 

 

3.6. Фільтри меню Перекручування 

 

Фільтри даної групи геометрично перекручують зображення, 

створюючи тривимірні чи інші ефекти. Наприклад, фільтр Плескіт хвиль 

служить для імітації мерехтіння на воді і відповідного відображення в ній. 

 

Рисунок 3.23 – Вихідне зображення, задане у векторному форматі 
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Рисунок 3.24 – Результати роботи фільтрів Перекручування 

 

3.7. Фільтри меню Матеріали 

 

Призначені для створення і заповнення зображення або його 

фрагментів повторюваними декоративними рисунками або будь-якими 

текстурами, характерними для різних матеріалів. 

 

Рисунок 3.25 – Вихідне зображення, задане у векторному форматі 
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Рисунок 3.26 – Результати роботи фільтрів Матеріали 

 

3.8. Фільтри меню Морфологія 

 

Морфологія використовується для вилучення деяких властивостей 

зображення, корисних для його уявлення і опису, таких як контури, остови, 

опуклі оболонки. Також інтерес представляють морфологічні методи, що 

застосовуються на етапах попередньої та підсумкової обробки зображень. 

Наприклад, морфологічна фільтрація, потовщення або стоншення. 

Вхідними даними для апарата математичної морфології є два 

зображення: що обробляється і спеціальне, залежне від виду операції та 

розв’язуваної задачі. Таке спеціальне зображення прийнято називати 

примітивом чи структурним елементом. Як правило, структурний елемент 

набагато менше зображення, що оброблюється. Структурним елементом 

можна вважати опис області з деякою формою. Зрозуміло, що форма може 

бути будь-якою, головне, щоб її можна було уявити у вигляді бінарного 

зображення заданого розміру. 
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Рисунок 3.27 – Вихідне зображення, задане у векторному форматі 

 

 
 

Рисунок 3.28 – Результати роботи фільтрів Морфологія 

 

3.9. Фільтри меню Текстури 

 

Текстура – растрове зображення, що накладається на поверхню 

полігональної моделі для додання їй кольору, забарвлення або ілюзії 

рельєфу. Приблизно використання текстур можна легко уявити як рисунок на 

поверхні скульптурного зображення. 
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Використання текстур дозволяє відтворити малі об’єкти поверхні, 

створення яких полігонами виявилося б надмірно ресурсномістким. 

Наприклад, шрами на шкірі, складки на одязі, дрібне каміння і інші предмети 

на поверхні стін і ґрунту. Якість текстурованою поверхні визначається 

текселями – кількістю пікселів на мінімальну одиницю текстури. Оскільки 

сама по собі текстура є зображенням, дозвіл текстури і її формат відіграють 

велику роль, яка згодом позначається на загальному враженні від якості 

графіки в 2D- або 3D-додатку. 

Прикладами текстур є: 

• текстури природних об’єктів (кора дерев, листя, небо і т. п.); 

• текстури поверхонь з різних матеріалів (дерев’яні, металеві, 

глиняні, кам’яні, паперові поверхні і т. п.); 

• текстури шуму, вітру, подряпин, інших пошкоджень; 

• абстрактні текстури, на яких не зображені об’єкти, але є більш-

менш однорідний фон. 

 

 
 

Рисунок 3.29 – Вихідне зображення, задане у векторному форматі 
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Рисунок 3.30 – Результати роботи фільтрів Текстури 

 

3.10. Фільтри меню Фаска 

 

Дозволяють додавати до об’єкта, що фільтрується, тривимірну кромку 

з фаскою. Ці фільтри дають змогу твердим краям об’єкта здаватися 

вирубаними чи скісними. 

Ефект Фаска дозволяє в значній мірі підкреслити форму елемента за 

рахунок надання йому ефекту рельєфу. Дія Фаски допомагає найбільш 

просто уникнути застосування тривимірної графіки для передачі легкого 

об’єму зображення. 
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Рисунок 3.31 – Вихідне зображення, задане у векторному форматі 

 

 
 

Рисунок 3.32 – Результати роботи фільтрів Фаска 
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3.11. Фільтри меню Ескізи і рисунки 

 

Призначені для імітації різноманітних художніх прийомів і технік, які 

використовуються в традиційних областях живопису і графіки для 

унікального перетворення зображення. 

 
 

Рисунок 3.33 – Вихідне зображення, задане у векторному форматі 

 

 
 

Рисунок 3.34 – Результати роботи фільтрів Ескізи і рисунки 
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3.12. Редактор фільтрів 

 

Крім вбудованих фільтрів у редакторі Inkscape є можливість з набору 

ефектів та їх налаштувань створювати свої власні фільтри. І якщо ми 

створимо свій фільтр, то зможемо зберегти його у структурі меню Inkscape, 

щоб наступного разу застосовувати за допомогою простого вибору. 

Завантажимо вихідне зображення (рис. 3.35) і відкриємо вікно Редактора 

фільтрів (Фільтри → Редактор фільтрів...). 

 

 
 

Рисунок 3.35 – Вікно Редактора фільтрів 

 

Натискання кнопки New дозволяє створити новий фільтр з назвою 

фільтр0. Для нього стають доступні ефекти Гауссове розмиття, Заливка, 

Зображення та ін. (рис. 3.36). 
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Рисунок 3.36 – Створення нового фільтра 

 

Виберемо пункт Колірна матриця і опишемо принцип її роботи. 

Ефект Колірна матриця (feColorMatrix) дозволяє помножити кожен піксель 

вихідного зображення, заданого у вигляді набору значень каналів R, G, B, A і 

доповненого до розмірності п’ять, на матрицю вагових коефіцієнтів 

розмірністю 5×5. Доповнення до зазначеної розмірності виконується для 

переходу до однорідних значень. У результаті ми отримаємо набір значень, 

що представляють з себе канали R’, G’, B’, A’ кожного пікселя результуючого 

зображення: 

11 12 13 14 15

21 22 23 24 25

31 32 33 34 35

41 42 43 44 45

1 0 0 0 0 1 1

R h h h h h R

G h h h h h G

B h h h h h B

A h h h h h A

′     
     

′
     

′     = ⋅

     
′     

          

 

 

Останній рядок матриці завжди має одне значення, тому його не 

вказують. 

Приклад завдання матриці і отриманий ефект колірного перетворення 

ми бачимо на рис. 3.37. 
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Рисунок 3.37 – Приклад завдання колірної матриці 

 

Використання колірних матриць дозволяє здійснювати поворот 

кольорів зображення по колірному кругу, виконувати зміну кольоровості і 

тому подібні операції. Змінюючи знову коефіцієнти матриці, одержимо 

зображення, подане на рис. 3.38. Встановимо для нашого фільтра ім’я Мій 

фільтр. 

 

 
 

Рисунок 3.38 – Другий приклад завдання колірної матриці 
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Після застосування ефекту колірних перетворень виконаємо Гауссове 

розмивання. Дане перетворення виконується за двома напрямками – уздовж 

горизонтальної осі і вздовж вертикальної. Встановимо розмивання уздовж 

горизонтальної осі (стандартне відхилення), рівне 1,20. Результат наведено 

на рис. 3.39. 

 

 
 

Рисунок 3.39 – Результат Гауссового розмивання 

 

Більш сильне розмивання досягається в разі збільшення значень 

розмивання. Це легко побачити на рис. 3.40, де перетворення проводяться 

вже уздовж двох осей з більшими значеннями параметрів. 
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Рисунок 3.40 – Результат Гауссового розмивання вздовж двох осей  

 

Не менш цікавих ефектів можна добитися в редакторі Inkscape, якщо 

застосовувати послідовність користувальницьких фільтрів до растрового 

зображення. Відкриємо растрове зображення квітки (рис. 3.41) і виконаємо 

над ним послідовні перетворення з використанням редактора фільтрів. 

 

 
 

Рисунок 3.41 – Завантаження растрового зображення 

 

Застосуємо до вихідного зображення ефект сепія. Старі фотографії, як 
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правило, зберігаються в режимі градацій сірого. Але якщо їх вік досить 

великий, то з часом вони набувають жовто-коричневого відтінку. Цей ефект 

називається сепія. Для побудови даного перетворення виберемо зі списку 

пункт Колірна матриця. На вкладці Параметри ефекту необхідно задати 

коефіцієнти матриці: 

0,343 0,669 0,119 0 0

0,249 0,626 0,130 0 0

0,172 0,334 0,111 0 0

0 0 0 1 0

 
 
 
 
 
 

 

 

Задаємо назву фільтра Сепія. Результат поданий на рис. 3.42. 

 

 
 

Рисунок 3.42 – Результат фільтра Сепія 

 

Після застосування колірного перетворення збільшимо різкість нашого 

зображення. Для цього скористаємося матрицею згортки (рис. 3.43), яка 

реалізується додаванням однойменного пункту (feConvolveMatrix). За 

замовчуванням матриця має розмір 3×3. Для більш сильного ефекту 

підвищення контрасту (посилення різкості) будемо використовувати 

матрицю: 
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2 2 2

2 17 2

2 2 2

− − − 
 
− −
 
 − − − 

 

 

Ефект буде тим сильніше, чим більше значення центрального елемента 

матриці. 

 

 
 

Рисунок 3.43 – Збільшення різкості зображення 

 

Додаємо третій ефект – фільтр Собеля по горизонтальній координаті 

(відноситься до групи різницевих фільтрів). Для цих цілей знову додаємо 

матрицю згортки, розміром 3×3, і задаємо її наступні коефіцієнти: 

 

1 0 1

2 0 2

1 0 1

− 
 
−
 
 − 

 

 

Результат перетворень поданий на рис. 3.44. 
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Рисунок 3.44 – Результат застосування фільтра Собеля 

 

Встановлені ефекти завжди можна змінити. Для цього необхідно 

натиснути правою кнопкою миші на назві ефекту і в меню, що відкривається, 

вибрати пункт Remove. Видалимо таким чином останній ефект (Матриця 

згортки) і додамо новий пункт Морфологія (feMorphology). Для даного 

ефекту необхідно вибрати оператор Ерозія і задати значення радіусів по 

кожній координаті (в нашому випадку вони дорівнюють 4.0). Результат 

перетворень представлений на рис. 3.45. 

 

 
 

Рисунок 3.45 – Результат перетворень за допомогою оператора Ерозія 
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Теоретичні запитання для закріплення матеріалу 

 

1. Яких ефектів можна добитися, виконуючи фільтрацію зображень? 

2. Чи може редактор Inkscape виконувати фільтрацію растрових 

зображень? 

3. У чому полягає відмінність лінійної фільтрації від нелінійної? 

4. Що являє собою матриця згортки? Принцип фільтрації з 

використанням матриці згортки. 

5. До якої групи фільтрів належать Шкіра ящірки, Об’ємне дерево? 

6. Над векторним зображенням свині (перша картинка) виконали три 

перетворення фільтрування (рис. 3.46). До якої групи фільтрів належать дані 

перетворення? 

 

 

 
Рисунок 3.46 – Три перетворення фільтрування векторного рисунка 

 

7. Над векторним зображенням автобуса (перша картинка) виконали 

сім перетворень фільтрування (рис. 3.47). До якої групи фільтрів належать 

дані перетворення? 

 

 
Рисунок 3.47 – Перетворення фільтрування векторного рисунка 
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8. Над векторним зображенням швидкої допомоги (перша картинка) 

виконали сім перетворень фільтрування (рис. 3.48). До якої групи фільтрів 

належать дані перетворення? 

 

 
 

Рисунок 3.48 – Сім перетворення фільтрування векторного рисунка 

 

Приклад. Установлення і використання додаткових фільтрів в 

Inkscape 

 

Рисунок 3.49 – Зразок настінного графіті, яке належить відтворити в Inkscape 

 

Як вже було сказано, редактор Inkscape дозволяє використовувати 

додаткові фільтри. Фільтри можна скачати з офіційного сайту проекту 

https://inkscape.org/ru/gallery/=extension/ або створювати самому (рис. 3.50). 

Для скачування заходимо на сайт проекту в розділ Addons (Додатки).  

Справа в категоріях шукаємо набір фільтрів (Inkscape filter set). 
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Рисунок 3.50 – Фрагмент сайту для скачування додаткових фільтрів 

 

Припустимо, що для виконання рисунків нам потрібні фільтри paper 

filter pack і pencil filter pack (рис. 3.51). 

 

Рисунок 3.51 – Частина із запропонованих додаткових фільтрів 

 

Викачуємо обидва файли. Файли фільтрів в svg форматі необхідно 

записати в каталог: 

C:\Program Files\Inkscape\share\filters 

Після завантаження редактора Inkscape фільтри стануть доступні в 

розділі Меню → Фільтри → З’єднане. У цьому розділі ми знайдемо 20 

зразків паперу (paper1–paper20) і олівці різної м’якості. Давайте задіємо нові 

фільтри і створимо нескладне зображення. Наприклад, у стилі графіті. 
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Запускаємо редактор Inkscape і створюємо прямокутник цегляно-

червоного кольору (рис. 3.52). 

 

Рисунок 3.52 – Вихідний цегляно-червоний прямокутник для накладення фільтрів 

 

Або прямокутник з будь-якою градієнтною заливкою. Вибираємо, наприклад, 

лінійний градієнт (рис. 3.53). 

 

 

Рисунок 3.53 – Лінійний градієнт і його поворот на заданий кут 

 

 

Рисунок 3.54 – Зменшення фонового прямокутника вдвічі та складання тла з двох 

згрупованих прямокутників 
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На останньому етапі роботи ми застосуємо пару фільтрів до 

прямокутника. Якщо застосувати зараз, то ми отримаємо істотне 

уповільнення роботи редактора на наступних етапах. 

Далі створюємо цеглини. Зробимо так: рисуємо лінії потрібного 

кольору і з ліній, дублюючи їх (Ctrl+D), створюємо цеглини (рис. 3.55). 

 

 

Рисунок 3.55 – Імітація розшивки цегляної кладки 

 

Після створення цегли групуємо всі лінії, натиснувши Ctrl+G. Це 

потрібно зробити для подальшого застосування фільтрів. У результаті маємо 

ось таку стіну. 

 

Рисунок 3.56 – Цегляна кладка нанесена, але це просто прямокутники з «плоских» ліній 
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Додаємо швам цегляної кладки об’ємність. Дублюємо групу ліній 

Ctrl+D і робимо копію розшивки чорною (рис. 3.57). 

 

Рисунок 3.57 – Дублікат «цегляної кладки» з чорних ліній 

 

Отриманий дублікат розміщуємо під групою ліній білого кольору 

(рис. 3.58). 

 

Рисунок 3.58 – Тепер «цегляна кладка» візуально здається об’ємною 

 

Робимо напис. Друкуємо відповідним шрифтом (рис. 3.59). 
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Рисунок 3.59 – Виведення напису шрифтом Arial Bold 

 

Перетворюємо кожну букву в самостійний контур для редагування 

вузлів. Для цього виділяємо текст, обираємо інструмент Редагування 

контурів за вузлами , в інструментальному меню обираємо кнопку 

Перетворити означений об’єкт на контур . 

За допомогою інструмента Редагування контурів за вузлами злегка 

спотворюємо напис (рис. 3.60). 

 

 

Рисунок 3.60 – Вузлове спотворення контурів букв 

 

І врешті завершуємо. Виділяємо стіну і послідовно застосовуємо Рвані 



164 

краї (Меню Фільтри → Спотворення → Обірвані Краї) і Paper (Меню → 

Фільтри → З’єднане). 

Потім до цеглин застосовуємо три рази фільтр Paper (Меню → 

Фільтри → З’єднане). До напису теж застосовуємо той же фільтр Paper не 

менше трьох разів. Завдання виконане. 

 

Приклад. Створення ефекту кетчупу в Inkscape 

У цьому прикладі ми створимо фільтр, який зможе перетворювати 

будь-яку лінію, спіраль або букву (рис. 3.61). 

 

Рисунок 3.61 – Орієнтовне зображення на упаковці кетчупу 

 

Для реалізації цього рисунку треба запустити редактор фільтрів. 

1. Перед тим як приступати до ефектів, нам потрібно створити об’єкт, 

до якого ми будемо застосовувати наші фільтри. Для прикладу створимо 

спіраль (виклик інструмента – F9 або I) (рис. 3.62). 

 

Рисунок 3.62 – Зображення спіралі (товщина штриху 65, витків 2,1) 
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2. Редактор фільтрів доступний в Inkscape по команді в меню Фільтри 

→ Редактор фільтрів. 

Натисніть кнопку Створити, щоб створити новий фільтр. За 

замовчуванням він буде називатися фильтрувати1, але ви можете легко 

перейменувати його, просто клікнути по назві (рис. 3.63). 

 

 

Рисунок 3.63 – Вікно редактора фільтрів 

 

3. Поруч з назвою випадає кнопка Додати ефект. Вибираючи в цьому 

списку різні ефекти і натискаючи на кнопку, можна додавати до загального 

списку ефекти, з сукупності яких і буде складатися наш фільтр. 

Для початку додайте до загального списку ефект турбулентності (пункт 

Турбулентність в списку, що випадає). Відразу після цього під списком 

з’являться додаткові опції, в тому числі вкладка параметрів ефекту 

Параметри ефекту (рис. 3.64). 
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Рисунок 3.64 – Додання ефекту Турбулентність з налаштуванням параметрів  

(Опорна частота 0,010) 

 

4. Наступним кроком додайте ефект Гауссове розмивання, вибравши зі 

списку відповідний пункт (рис. 3.65). 

 

 

Рисунок 3.65 – Додання ефекту Гауссове розмивання 
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5. І останнім, третім пунктом додайте в список ефект Карта змішення. 

Тут знадобиться трохи додаткових налаштувань. Поряд з назвою останнього 

доданого ефекту у вікні з’являються дві трикутні стрілочки. Наведіть курсор 

на верхній трикутник, клікніть по ньому лівою кнопкою миші, і, не 

відпускаючи, перетягніть на вертикальний напис Графіка джерела справа 

(рис. 3.66). 

 

 

Рисунок 3.66 – Налаштування ефекту Карта зміщення, параметр Масштаб змінено на 50 

 

6. Тепер, якщо можна застосувати цей ефект до об’єкта, має вийти 

зображення з нечіткими краями (рис. 3.67). Для застосування ефекту 

фільтрації слід виділити об’єкт (спіраль) і у вікні Редактора фільтрів 

поставити галочку в CheckBox навпроти назви нашого фільтра.  
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Рисунок 3.67 – Застосування фільтра, який був розроблений, до зображення спіралі 

 

Це вже більше схоже на кетчуп. Але нам цього мало. Виконаємо деякі 

додаткові дії, які підвищать реалістичність зображення. 

Не знімаючи виділення з спіралі, виберіть у меню Фільтри → Фаски 

→ Комбіноване освітлення. Це додає нашому зображенню деяку об’ємність.  

 

3. Далі додамо легку тінь, вибравши в меню Фільтри → Тіні і 

відблиски → Відкидання тіні і встановивши у вікні параметри, як на 

рис. 3.68. 

 

 

Рисунок 3.68 – Імітація об’ємності за допомогою Комбінованого освітлення 
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Рисунок 3.69 – Налагодження тіні спіралі з кетчупу 

 

4. Тепер, коли налаштування фільтра вже виконане, перенесемо 

створену спіраль з графічним ефектом на відповідний фон. В якості фону 

використаємо рисунок пакету (для кетчупу, майонезу та інших харчових 

продуктів) з сайту http://www.freepik.com/ (рис. 3.70). 

 

 

Рисунок 3.70 – Зображення харчової упаковки з сайту www.freepik.com 
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Далі вводимо текстову стрічку «Кетчуп» та застосовуємо наш фільтр 

до цього тексту. Зображення спіралі та тексту зміщуємо на передній план 

(рис. 3.71). 

 

Рисунок 3.71 – Застосування нашого фільтра текстового надпису 

 

В результаті у нас вийшло досить реалістичне зображення, яке 

відповідає завданню (рис. 3.61). І, очевидно, ми можемо використовувати 

даний фільтр до будь-яких об’єктів у рекламі, мультиплікації і просто для 

задоволення. 
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ВИСНОВКИ 

 

Редактор Inkscape – перспективний графічний пакет для роботи з 

векторною графікою, і перш за все – в форматі svg. Широке застосування 

мережевих інформаційних технологій гарантує подальше поширення цього 

безкоштовного і разом з тим досить потужного графічного редактора в WEB-

дизайні і видавниче-поліграфічній справі. Єдиним недоліком редактора є 

обмежені можливості по обробці великих багатоконтурних рисунків. Але для 

зображення простих об’єктів – схем, значків, логотипів, прапорців, кнопок і 

тому подібне, редактор виглядає оптимальним інструментальним засобом 

для художника-оформлювача. 

Посібник включає в себе опис основних інструментів редактора. 

Інструментальна лінійка Inkscape постійно розширюється від версії до версії, 

тому в літературі практично немає повного її опису. Всі інструменти, які 

були в редакторі на момент видання посібника, докладно описані з 

прикладами і теоретичними питаннями для самоконтролю. 

Важливою особливістю редактора є можливість роботи з фракталами 

(L-системами), яка відсутня у більшості більш відомих платних редакторів. В 

посібнику питання описано з докладною теорією і безліччю прикладів. 

Важливою особливістю сучасних графічних редакторів є можливість 

математичної обробки зображень – фільтрація. Цим шляхом можна 

збільшувати або зменшувати різкість картинки, досягати цікавих графічних 

ефектів. Матеріал цей теж не частий «гість» в підручниках по машинній 

графіці. Редактор Inkscape дозволяє використовувати безліч фільтрів і 

створити власні в процесі виконання зображення. Все це детально описано в 

посібнику. 

Таким чином, автори сподіваються, що посібник буде цікавим і 

корисним як для дизайнерів, які роблять тільки перші кроки в векторній 

графіці, так і для цілком підготовлених художників, що працюють в інших 

графічних пакетах. 
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