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СТВОРЕННЯ PLUG-INS ДЛЯ ADOBE PHOTOSHOP 
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Національний технічний університет "Харківський політехнічний 
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У процесі розвитку розробники графічних редакторів спочатку 

намагалися включити до своєї програми як можна більше можливостей для 

обробки кольорових зображень. Розмір програми збільшувався, так же, як і 

її запити на об’єм оперативної пам’яті. Через деякий час програма ставала 

"непід’ємною" для даного комп’ютера з його рівнем архітектури. 

Працювати з таким редактором ставало неможливо. 

Для вирішення даної проблеми було знайдено просте та ефективне 

рішення. Після аналізу ступеня необхідності для роботи тих чи інших 

функцій та алгоритмів у графічному редакторі були залишені тільки ті, що 

дуже часто використовуються, найбільш затребувані. Все інше було 

видалено. Редактор став легким, швидким та ефективним. Для відновлення 

втрачених функцій було вирішено використовувати зовнішні модулі, які 

підключаються до графічного редактора – plug-ins. Вони запускаються 

безпосередньо з програми, та дозволяють створювати різноманітні 

текстури, накладати їх на зображення, оптимізувати графіку, автоматично 

обробляти зображення, створювати спеціальні графічні ефекти та багато 

іншого. 

Можливість підключення додаткових зовнішніх модулів є однією з 

найбільш продуктивних ідей в історії прикладного програмування. 

Потужність базового додатку (хоста) нарощується за рахунок роботи 

десятків, а то і сотень сторонніх програмістів. 

Редактор Adobe Photoshop використовує кілька типів плагінів: 

Automation, Color Picker, Import, Export, Extension, Filter, Format, Parser і 

Selection. У роботі розглянуто рішення задачі розробки плагіна типу Filter 

(фільтраційні плагіни), викладені процеси розробки та дослідження plug-ins 

для Adobe Photoshop, розроблені авторами у середовищі Filter Meister, які 

дозволяють автоматично коригувати зображення виходячи з параметрів, які 

встановлені, показана їх ефективність для професійної обробки кольорових 

зображень більшого розміру для поліграфії. Метою фільтраційних плагінів 

є обробка і зміна вибраної ділянки зображення. Фільтраційні плагіни 

доступні через меню Filter редактора Photoshop.  

Доведена ефективність і простота практичного використання 

отриманого рішення та обґрунтована можливість його застосування в 

промислових масштабах. 


