Лабораторна робота № 9
Створення зображень
Мета роботи: засвоєння засобів створення зображень.
І. Загальні відомості
Зображення у Word 2002 бувають двох типів: растрові та векторні.
Растрова графіка представляє собою матриці окремих крапок
(пікселів) екрана (наприклад, відскановані фотографії). Такі типи
зображення створюються на основі палітри пікселів.
Векторні зображення (ще називають об’єктно орієнтованою
графікою) складаються з форм, ліній та кривих. Оскільки ці елементи
основані на математичних розрахунках, то зображення можна групувати в
єдиний об’єкт, а потім знову розділити на окремі рисунки. Їх властивості
дозволяють змінювати розмір без втрати якості.
1. Вставка рисунків з області задач
Word 2002 має вдосконалений процес розміщення рисунків у тексті,
для чого використовується область задач. Для того, щоб знайти кліпи, а
потім вставити до документа, треба виконати таку послідовність дій:
• Розташувати курсор у тому місці, де треба вставити рисунок або кліп.
• Вибрати команду Вставка → Рисунок → Картинка (Insert →
Picture → Clip Art). Після цього з’явиться область задач Вставка
рисунків (Insert Clip Art).
• Введіть до поля Пошук кліпу (Search Text) слово або фразу про тип
потрібного рисунка.
• Клацнути по кнопці Пошук (Search).
• У списку, що з’явиться, треба вибрати потрібний кліп.
Word має дві можливості зв’язування об’єкта з документом:
• Діалогове вікно Вставка об’єкта (Insert Object) для вставки
існуючого об’єкта до документа.
• Команда Спеціальна вставка (Paste Special) для створення зв’язку з
файлом-джерелом.
2. Вставка зв’язаного об’єкта
Щоб вставити до документа об’єкт і створити посилання на файлджерело, треба виконати такі дії:
• Розташувати текстовий курсор у передбаченому місці розташування
об’єкта.
• Виконати команди Вставка → Об’єкт (Insert → Object), після чого
з’явиться діалогове вікно Вставка об’єкта (Insert Object);
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• Вибрати вкладку Створення з файла (Сreate From File). На цій
вкладці можна ввести ім’я і вибрати спосіб впровадження чи
зв’язування.
• Клацнути по кнопці Огляд (Browse), а потім у вікні з такою ж
назвою вибрати потрібну папку і файл, виділити і клацнути кнопку
Вставити (Insert Object).
• Встановити прапорець Зв’язок з файлом (Link To File).
• Клацнути по кнопці ОК, після чого об’єкт буде вставлено до
документа.
3. Вставка зв’язаного об’єкта за допомогою команди Спеціальна
вставка
За допомогою цієї команди здійснюються копіювання і вставка до
документа не тільки даних, а і зв’язок з файлом-джерелом.
Використання цієї команди здійснюється таким чином:
• Розташувати текстовий курсор у передбаченому місці
розташування об’єкта.
• Запустити програму, в якій було створено об’єкт. Виділити і
скопіювати об’єкт до буфера обміну Office.
• У Word вибрати меню Правка → Спеціальна вставка (Edit →
Paste Special), після чого на екрані з’явиться діалогове вікно
Спеціальна вставка (Paste Special).
• Встановити прапорець Зв’язати (Paste Link), вибрати тип об’єкта у
списку Як (As) і клацнути по кнопці ОК. До документа додано об’єкт і
зв’язок.
• Для перегляду зв’язку поточного документа вибрати меню Правка
→ Зв’язки (Edit → Link), після чого на екрані з’явиться діалогове
вікно Зв’язок (Link).
4. Впровадження об’єктів
Впровадження об’єктів виконується простіше, ніж Зв’язування –
тут треба тільки вставити об’єкт до документа, але цей варіант
приводить до значного збільшення розміру файла.
Вставка даних у вигляді впровадженого об’єкта здійснюється з
використанням команди Спеціальна вставка (Paste Special) у такій
послідовності:
• Відкрити файл-джерело з даними.
• Виділити дані і скопіювати потрібні дані до Буфера обміну Office.
• Відкрити документ Word і розташувати текстовий курсор у місце
майбутнього розташування даних.
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• Вибрати меню Правка → Спеціальна вставка (Edit → Paste
Special), після чого на екрані з’явиться діалогове вікно з такою ж
назвою.
5. Додавання існуючого об’єкта
Вставка файла або даних у вигляді впровадженого об’єкта дозволяє
зберігати всі дані в одному місці, що значно спрощує їх переміщення.
Перевагою роботи з впроваджуваними об’єктами є можливість їх
редагування безпосередньо у документі. Ця операція здійснюється у
такій послідовності:
• Розташувати текстовий курсор у місце майбутнього розташування
об’єкта.
• Вибрати меню Вставка → Об’єкт (Insert →Object).
• Вибрати вкладку Створення з файла (Create From File) і клацнути
по кнопці Огляд (Browse) для того, щоб вибрати файл, після чого
клацнути по кнопці Вставити (Insert).
• При необхідності встановити прапорець У вигляді значка (Display
As Icon), якщо треба, щоб об’єкт віддзеркалювався значком.
• Клацнути по кнопці ОК.
ІІ. Практичне застосування
Створіть файл „Практичне застосування” і виконайте у ньому
перелічені завдання:
1. У табл. 9.1 визначіть тип зображення елемента.
Таблиця 9.1
Елемент

Тип зображення Формат файлів

Автофігури

bmp, dib, gif,
jpg, pcx, png,
tif, wmf
wmf

Скановані
зображення

bmp, gif, png,
jpg, tif

Кліп
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Джерело
Колекція картинок
Microsoft, придбані
колекції кліпів
Програми Windows
Windows Paint,
Adobe Photoshop,
Paint Shop Pro

Продовження таблиці 9.1
Елемент Тип зображення Формат файлів

Джерело
Зображення типу
bmp, dib, gif, jpg,
Фон
„живопис”, файли
pcx, png, tif, htm
сторінки
HTML
Зображення, створені в
Рисунки
gif,
програмах рисування,
маркерів
таких як Windows Paint
2. Вставте кліп з Clip Art на будь-яку тему.
3. Побудуйте діаграму і створіть вставку зв’язаного об’єкта.
4. Створіть вставку зв’язаного об’єкта за допомогою команди
Спеціальна вставка.
5. Створіть вставку Впровадженого об’єкта.
6. За допомогою команди Вставка → Об’єкт (Insert → Object)
створіть вставку об’єкта.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Питання для самоперевірки
Типи зображень.
Особливості растрової графіки.
Особливості векторного зображення.
Вставка рисунків з області задач.
Пошук рисунків.
Використання колекції рисунків.
Зв’язування рисунків.
Впровадження рисунків.
Використання команди Спеціальна вставка.
Створення впровадженого об’єкта.
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