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Питання по OpenGL
1. Загальні
відомості
про
бібліотеку
OpenGL.Синтаксис
команд.Контекс
відтворення.Область виводу зображення. Задання вершин і системи координат. Кольори.
2.

Примітиви OpenGL.Точки, лінії, трикутники.

3.

Примітиви OpenGL.Багатокутники, растрові малюнки.

4.

Відсікання. Змішування кольорів.

5.

Трафарети. Списки зображень.

6.

Глубина. Прозорість.

7.

Перетворення координат. Матриці. Видове перетворення.

8.

Перетворення координат. Матриці. Проекції.

9.

Нормалі. Грані. Освітленість.

10. Побудова трьохвимірних зображень. Орієнтація.

Питання по CorelDRAW! і Photoshop
1. Загальні відомості про пакет CorelDRAW!. Загальні характеристики програм, що до
нього входять. Складові частини інтерфейсу CorelDRAW!. Перегляд результатів
роботи. Огляд блоку інструментів.
2. Рівні в малюнках.Групування і об'єднання об'єктів різних рівнів.Створення і
використання головного рівня
3. Робота з об"єктами. Вибір, знищення і переміщення об''єктів. Зсув об'єкта.
Розміщення об'єктів. Вирівнювання і маштабування об''єктів. Об'єднання об'єктів.
4. Масштабування, поворот і нахил об'єкта.
5. Зміна контурів і заповнень об'єктів.
6. Малювання об’єктів (прямих і кривих ліній, прямокутників і квадратів, круглих
фігур, виносних ліній об'єкту).
7. Додавання тексту до малюнку. Робота з текстовим фреймом. Перетворення
символів тексту в криві.
8. Робота з лініями. Перетворення ліній. Зміна кривизни. Вирівнювання вузлів.
Об"єднання, додавання і знищення вузлів ліній. Зміна форми ліній.
9. Створення спецефектів за допомогою операції видавлювання. Встановлення
джерела світла. Поворот перспективи і паралельне видавлювання.
10. Вибір типу пензлика для малюнку.Фільтрація одного об’єкту через інший. Типи
прозорості об’єктів.Накладання форм на об’єкти малюнку.
11. Морфінг об'єктів. Робота з функцією переходу. Використання переходів для
створення світлових ефектів.Морфінг всередині контуру об'єкту.
12. Створення спецефектів за допомогою перспективи. Поняття про точки збігу., їх
переміщення, вирівнювання. Копіювання і знищення перспектив.

13.Фільтри для обробки растрових малюнків.
14.Настройка параметрів CorelDRAW у відповідності з потребами користувача.
15.Трасування растрових зображень в CorelTRACE.Ручне і автоматичне трасування.
Використання протрасованих зображень в інших програмах.
16.Основні відомості про Photoshop. Основні елементи інтерфейсу. Масштаб
відображення. Зберігання і доступ до файлу. Попередній перегляд і друк зображень.
17.Робота з інструментами в Photoshop.
18.Методи створення масок і використання каналів.
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