
Γνωριµία µε το CorelDraw 
 
Τι Είναι το CorelDRAW 
Το CorelDRAW είναι ένα πρόγραµµα βασισµένο σε διανύσµατα, δηλ. δηµιουργεί και χειρίζεται τις εικόνες σαν µαθηµατικά 
διανύσµατα (vectors), αντίθετα µε τα περισσότερα σχεδιαστικά προγράµµατα που είναι bitmap, δηλ. ορίζουν τις εικόνες σαν µεγάλες 
λίστες από τελείες, που ονοµάζονται εικονοστοιχεία (pixels). Τέτοια προγράµµατα είναι το Photoshop, το Photo-Paint κ.ά.  
Τα αρχεία του CorelDRAW αποθηκεύουν πληροφορίες για τη θέση, τη διεύθυνση, το µέγεθος και το χρώµα των διανυσµάτων. Έτσι 
τα διανυσµατικά αρχεία εικόνων του CorelDRAW είναι µικρότερα σε µέγεθος από τα αντίστοιχα bitmap αρχεία εικόνων των άλλων 
προγραµµάτων.  
Οι καµπύλες στις διανυσµατικές εικόνες διατηρούν την οµαλότητά τους και τη συνέχειά τους ακόµα και όταν µεγεθύνονται, ενώ οι 
bitmap εικόνες παραµορφώνονται όταν µεγεθύνονται. 
Επειδή, όµως, οι bitmap εικόνες χρειάζονται, ειδικά στο World Wide Web, το CorelDRAW µπορεί εύκολα να µετατρέψει τις εικόνες 
του σε bitmap µορφή. Έχει τη δυνατότητα να µετατρέπει αντικείµενα και στις δύο ευρέως αναγνωρισµένες µορφές bitmap αρχείων, 
συµβατών µε το Web, τις GIF και JPEG. 
  
Εκκίνηση του CorelDRAW 
Ξεκινώντας το CorelDRAW εµφανίζεται το παράθυρο Welcome to CorelDRAW, το οποίο έχει τις εξής έξι 
επιλογές : 
New Graphic. ∆ηµιουργούµε ένα νέο γραφικό µε βάση το τρέχον πρότυπο (template).  
Open Last Edited. Ανοίγουµε το τελευταίο αρχείο µε το οποίο δουλέψαµε.  
Open Graphic. Μπορούµε να επιλέξουµε ένα υπάρχον γραφικό αρχείο.  
Template. ∆ηµιουργούµε ένα νέο γραφικό µε βάση ένα πρότυπο (template).  
CorelTUTOR. Περιέχει βοήθεια και οδηγίες για το CorelDRAW.  
What’s New?. Εµφανίζει και εξηγεί τις λειτουργίες και δυνατότητες της νέας έκδοσης.  
Κάνουµε κλικ στο εικονίδιο New Graphic και εµφανίζεται ένα κενό παράθυρο του CorelDRAW µε τα εξής 
στοιχεία : 
Γραµµή τίτλου  
Γραµµή µενού  
Εργαλειοθήκη 
Γραµµή ιδιοτήτων 
Χάρακες 

Παράθυρο εργαλείου 
Γραµµή κατάστασης 
Καρτέλα σελίδας 
Σελίδα σχεδιασµού 
Παράθυρο σχεδιασµού 

Το παράθυρο σχεδιασµού (drawing window) είναι ολόκληρη η περιοχή εργασίας όπου θα δηµιουργήσουµε τα 
γραφικά µας. Το σκιασµένο πλαίσιο ονοµάζεται σελίδα σχεδιασµού (drawing page) και είναι το τµήµα του 
σχεδίου που θα εκτυπωθεί. 
Η γραµµή ιδιοτήτων (property bar) µας δίνει πληροφορίες για ένα αντικείµενο που επιλέγουµε, αλλά και για τη 
σελίδα σχεδιασµού, όπως είναι το µέγεθός της (Letter). Η εργαλειοθήκη (toolbox) περιέχει τα εργαλεία για να 
µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε και να επεξεργαστούµε τα γραφικά αντικείµενα. 
Τα εργαλεία που έχουν ένα µικρό βέλος στην κάτω δεξιά γωνία τους, εµφανίζουν ιπτάµενα µενού όταν κάνουµε 
κλικ πάνω τους και µπορούµε να επιλέξουµε κάποιο άλλο εργαλείο. 
  
Σχεδίαση Γραµµών 
Για να σχεδιάσουµε µια ευθεία γραµµή, επιλέγουµε το εργαλείο ελεύθερης σχεδίασης (Freehand Tool) από την 
εργαλειοθήκη και κάνουµε κλικ σ’ ένα σηµείο για να ξεκινήσουµε τη γραµµή και κλικ σ’ ένα δεύτερο σηµείο 
για να την ολοκληρώσουµε. 
Το CorelDRAW εµφανίζει έξι λαβές γύρω από τη γραµµή, µε τις οποίες µπορούµε να αλλάξουµε το µέγεθος 
και τη θέση της γραµµής. Για να ακυρώσουµε την επιλογή της γραµµής κάνουµε κλικ στο εργαλείο επιλογής 
(Pick Tool) και µετά κλικ έξω από τις λαβές. 
Για να διαγράψουµε µια γραµµή, την επιλέγουµε µε το εργαλείο επιλογής και µετά πατάµε το πλήκτρο delete. 
Αν, σχεδιάζοντας µια γραµµή, κρατάµε πατηµένο το πλήκτρο Control, η γραµµή θα σχεδιάζεται µε µια γωνία 
πολλαπλάσια των 15 µοιρών, δηλ. 0, 15, 30, 45, 60, 75 και 90 µοίρες. Μπορούµε έτσι να σχεδιάσουµε 
οριζόντιες και κατακόρυφες γραµµές. 
Για να δηµιουργήσουµε συνεχόµενα τµήµατα γραµµών, κάνουµε απλό κλικ στο πρώτο σηµείο της γραµµής, 
µετά διπλό κλικ σε κάθε σηµείο ορισµού της γραµµής και στο τελευταίο σηµείο απλό κλικ. 

Όταν επιλέγουµε µια γραµµή και το πλήκτρο Auto-Close  της γραµµής ιδιοτήτων είναι ενεργό, αυτό 
σηµαίνει ότι η γραµµή δεν αποτελεί κλειστό αντικείµενο και για να την κλείσουµε, κάνουµε κλικ στο πλήκτρο 
αυτό, το οποίο γίνεται έτσι ανενεργό (γκρίζο). 
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Επιλογή Αντικειµένων 
Αν πατήσουµε το πλήκτρο Tab επιλέγεται ένα αντικείµενο και αν το πατάµε συνέχεια, επιλέγονται όλα τα 
αντικείµενα µε τη σειρά που τα σχεδιάσαµε. Με Shift+Tab, τα αντικείµενα επιλέγονται µε την ανάποδη σειρά. 
Για να επιλέξουµε πολλά αντικείµενα µαζί, µπορούµε να κρατάµε πατηµένο το πλήκτρο Shift ενώ τα 
επιλέγουµε µε το εργαλείο επιλογής. 
  
Το Κείµενο στο CorelDRAW 
Το CorelDRAW έχει δύο είδη κειµένου, το κείµενο παραγράφων (paragraph text) και το καλλιτεχνικό κείµενο 
(artistic text). Το κείµενο παραγράφων είναι καλύτερο για µεγάλα κοµµάτια κειµένου, ενώ στο καλλιτεχνικό 
κείµενο µπορούµε να δώσουµε καλλιτεχνικά εφέ στα γράµµατα. Θα ασχοληθούµε αρχικά µε το καλλιτεχνικό 
κείµενο, το οποίο είναι ιδανικό για µικρά κείµενα, όπως τίτλοι, διαφηµιστικά πλαίσια κ.λ.π. 
Για να γράψουµε κείµενο στο CorelDRAW, κάνουµε κλικ στο εργαλείο κειµένου [Α] της εργαλειοθήκης και 
µετά έχουµε δύο επιλογές, ή να κάνουµε κάπου κλικ και να γράψουµε καλλιτεχνικό κείµενο ή να σύρουµε για 
να σχηµατιστεί ένα ορθογώνιο και να γράψουµε κείµενο παραγράφων. 
Παρατηρούµε ότι η γραµµή ιδιοτήτων αλλάζει µορφή και πλήκτρα και γίνεται γραµµή ιδιοτήτων επεξεργασίας 
κειµένου (Editing Text Property). Μόλις γράψουµε το κείµενο, κάνουµε κλικ στο εργαλείο επιλογής για να 
εµφανισθούν οι οκτώ τετράγωνες µαύρες λαβές που περικλείουν το κείµενο. 
  
Μορφοποίηση Κειµένου 
Μπορούµε να µορφοποιήσουµε ένα ολόκληρο επιλεγµένο κείµενο ή µόνο συγκεκριµένους χαρακτήρες σ’ ένα 
καλλιτεχνικό κείµενο. Για να γίνει αυτό, επιλέγουµε το αντικείµενο κειµένου, κάνουµε κλικ στο εργαλείο 
κειµένου και µετά σύρουµε για να επιλέξουµε το κοµµάτι του κειµένου που θέλουµε να µορφοποιήσουµε. 
Για το επιλεγµένο κοµµάτι κειµένου, µπορούµε να εφαρµόσουµε µια άλλη γραµµατοσειρά ή ένα άλλο µέγεθος 
ή να το κάνουµε έντονο, πλάγιο ή υπογραµµισµένο. Αν επιλέξουµε Format Text... από το µενού Text ή 
επιλέξουµε το πλήκτρο Format Text της γραµµής εργαλείων ιδιοτήτων κειµένου, θα ανοίξει το πλαίσιο 
διαλόγου Format Text. 
Στην καρτέλα Font µπορούµε να διαλέξουµε µια από έξι επιλογές υπογράµµισης από τη λίστα Underline, µια 
από έξι επιλογές διαγράµµισης από τη λίστα Strikethru, γραµµή πάνω από το κείµενο από τη λίστα Overline, 
όλα κεφαλαία ή όλα µικρά κεφαλαία από τη λίστα Uppercase και εκθέτες (Super-script) ή δείκτες (Subscript) 
από τη λίστα Position. 
Από την καρτέλα Paragraph µπορούµε να ρυθµίσουµε τη στοίχιση του επιλεγµένου κειµένου, επιλέγοντας 
Alignment: None, Left, Center, Right, Full justify ή Force justify. Επιλέγοντας Spacing µπορούµε να ορίσουµε 
το διάστηµα µεταξύ των χαρακτήρων στο πλαίσιο κειµένου Character, µεταξύ των λέξεων στο πλαίσιο 
κειµένου Word και µεταξύ των γραµµών στο πλαίσιο κειµένου Line. 
  
Επεξεργασία Κειµένου 
Για να επεξεργαστούµε κείµενο, κάνουµε κλικ στο εργαλείο κειµένου και µετά κλικ στο κείµενο. Θα 
εµφανισθεί µια κατακόρυφη γραµµή που θα είναι το σηµείο εισαγωγής του κειµένου. Μπορούµε να 
προσθέσουµε νέο κείµενο ή να διαγράψουµε κείµενο µε τα πλήκτρα Delete και Backspace. 
Πολύ χρήσιµο είναι το πλαίσιο διαλόγου Edit Text, που εµφανίζεται αν επιλέξουµε Edit Text... από το µενού 
Text ή αν κάνουµε κλικ στο πλήκτρο [ab|] της γραµµής εργαλείων ιδιοτήτων κειµένου. Αυτό το πλαίσιο 
διαλόγου είναι ένας µικρός επεξεργαστής κειµένου, καθώς µπορούµε να προσθέσουµε ή να διαγράψουµε 
κείµενο. 
  
∆ηµιουργία Σχηµάτων 
Για να σχεδιάσουµε ένα ορθογώνιο, κάνουµε κλικ στο εργαλείο Rectangle Tool της εργαλειοθήκης και µετά 
κάνουµε κλικ και σύρουµε µέσα στο παράθυρο σχεδιασµού. Για να σχεδιάσουµε ένα τετράγωνο, 
χρησιµοποιούµε το ίδιο εργαλείο, αλλά κρατάµε ταυτόχρονα πατηµένο και το πλήκτρο Control. 
Για να σχεδιάσουµε µια έλλειψη, κάνουµε κλικ στο εργαλείο Ellipse Tool της εργαλειοθήκης και µετά κάνουµε 
κλικ και σύρουµε µέσα στο παράθυρο σχεδιασµού. Για να σχεδιάσουµε έναν κύκλο, χρησιµοποιούµε το ίδιο 
εργαλείο, αλλά κρατάµε ταυτόχρονα πατηµένο και το πλήκτρο Control. 
Για να σχεδιάσουµε ένα πολύγωνο, κάνουµε κλικ στο εργαλείο Polygon Tool της εργαλειοθήκης και µετά 
κάνουµε κλικ και σύρουµε µέσα στο παράθυρο σχεδιασµού. Το εξ ορισµού σχήµα για το εργαλείο πολυγώνου 
είναι το πεντάγωνο. 
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Μπορούµε να αλλάξουµε τον αριθµό των πλευρών του πολυγώνου, αν κάνουµε δεξί κλικ στο πολύγωνο που 
σχηµατίσαµε, επιλέξουµε Properties από το πτυσσόµενο µενού και γράψουµε τον αριθµό των πλευρών του 
πολυγώνου που θέλουµε να δηµιουργήσουµε στο πλαίσιο κειµένου Number of points, µε µέγιστο αριθµό το 
500. 
  
∆ηµιουργία Αστεριών 
Για να δηµιουργήσουµε ένα αστέρι, κάνουµε διπλό κλικ στο εργαλείο πολυγώνου, επιλέγουµε Polygon as Star 
στο πλαίσιο διαλόγου Options και γράφουµε τον αριθµό των ακτίνων του αστεριού που θέλουµε να 
δηµιουργήσουµε στο πλαίσιο κειµένου Number of points/sides. 
Μπορούµε ακόµα να πειραµατιστούµε και µε την τιµή του πλαισίου κειµένου Sharpness, στο εύρος 0-100, 
όπου µε µικρές τιµές το αστέρι µοιάζει περισσότερο µε πολύγωνο και µε µεγάλες τιµές αποτελείται από πολύ 
καθαρότερες ακτίνες. 
Κάνουµε κλικ στο πλήκτρο ΟΚ για να κλείσουµε το πλαίσιο διαλόγου και σύρουµε για να σχεδιάσουµε ένα 
αστέρι µε τις ρυθµίσεις που επιλέξαµε. Το άλλο πλήκτρο επιλογής στο πλαίσιο διαλόγου Options είναι το Star, 
µε το οποίο µπορούµε να δηµιουργήσουµε αστέρια εγγεγραµµένα σε κύκλο. 
  
∆ηµιουργία Σπιράλ 
Το εργαλείο πολυγώνου έχει ένα µικρό βελάκι στην κάτω δεξιά γωνία του, που σηµαίνει ότι περιέχει ιπτάµενα 
µενού, δηλ. µπορεί να µετατραπεί σε άλλα εργαλεία. Αυτά τα εργαλεία είναι το σπιράλ (Spiral Tool) και το 
εργαλείο που σχεδιάζει πλέγµατα γραµµών (Graph Paper Tool). 
Για να ρυθµίσουµε αυτά τα εργαλεία, τα επιλέγουµε, κάνουµε διπλό κλικ πάνω τους για να εµφανισθεί το 
πλαίσιο διαλόγου Options. Στο τµήµα Spiral Tool µπορούµε να ορίσουµε τον αριθµό των σπιράλ που θέλουµε, 
από το πλαίσιο κειµένου Number of revolutions. 
Με το πλήκτρο επιλογής Symmetrical δηµιουργούµε συµµετρικό, δηλ. οµοιογενές σπιράλ, ενώ µε το πλήκτρο 
επιλογής Logarithmic δηµιουργούµε λογαριθµικό, δηλ. σπιράλ που αυξάνεται εκθετικά. Από το πλαίσιο 
κειµένου Expansion µπορούµε να ορίσουµε πόσο ακριβώς θέλουµε να επεκτείνεται κάθε σπιράλ, µε τιµές από 
1-100, όπου το 100 είναι η µέγιστη επέκταση και το 1 δίνει συµµετρικό σπιράλ. Αν, καθώς σχεδιάζουµε ένα 
σπιράλ, κρατάµε πατηµένο το πλήκτρο Control, το σπιράλ θα αποκτά κυκλικό σχήµα. 
  
Επεξεργασία Σχηµάτων 
Όταν επιλέγουµε ένα σχήµα µε το εργαλείο επιλογής, εµφανίζεται η γραµµή ιδιοτήτων, οι επιλογές της οποίας 
διαφέρουν ανάλογα µε το σχήµα που έχουµε επιλέξει. Οι κοινές λειτουργίες που µπορούν να γίνουν, όµως, σ’ 
όλα τα επιλεγµένα σχήµατα από τη γραµµή ιδιοτήτων είναι η µετακίνηση του αντικειµένου (αλλαγή θέσης), η 
αλλαγή του µεγέθους του, η κλιµάκωσή του κατά ένα ποσοστό, η περιστροφή του, ο οριζόντιος ή ο 
κατακόρυφος κατοπτρισµός του ή η µετακίνησή του µπροστά (To Front) ή πίσω (To Back) από τα άλλα 
αντικείµενα. 
Όσον αφορά τώρα ένα επιλεγµένο ορθογώνιο, στη γραµµή ιδιοτήτων εµφανίζεται επιπλέον και το πλήκτρο 
Rectangle Corner Roundness, µε το οποίο µπορούµε να στρογγυλέψουµε τις γωνίες του, µε τιµές από 0 
(καθαρό ορθογώνιο) έως και 100 (καθαρή έλλειψη). 
Για µια επιλεγµένη έλλειψη, εµφανίζονται επιπλέον τα πλήκτρα Pie και Arc, µε τα οποία µπορούµε να 
µετατρέψουµε την έλλειψη σε πίτα ή τόξο αντίστοιχα. Από τα πλαίσια κειµένου Starting and Ending Angles, 
µπορούµε να ορίσουµε σε µοίρες τα σηµεία αρχής και τέλους της πίτας ή του τόξου ή µπορούµε να σύρουµε µε 
το ποντίκι τις άκρες της πίτας ή του τόξου. Μια πίτα είναι ένα γεµάτο τόξο. 
Για ένα επιλεγµένο πολύγωνο, µπορούµε να αλλάξουµε τον αριθµό των πλευρών του από το πλαίσιο κειµένου 
Number of Points on Polygon ή να το εναλλάσσουµε µεταξύ πολυγώνου και αστεριού µε το πλήκτρο Polygon/ 
Star. 
  
Τα Χρώµατα Γεµίσµατος και Περιγράµµατος 
Στο δεξί µέρος της οθόνης του CorelDRAW υπάρχει µια παλέτα µε χρώµατα και για να εµφανίσουµε 
περισσότερα χρώµατα, µπορούµε να κάνουµε κλικ στο πάνω ή στο κάτω βελάκι της παλέτας ή µπορούµε να 
κάνουµε κλικ στο βέλος που δείχνει προς τα αριστερά και βρίσκεται στο κάτω µέρος της παλέτας, για να 
εµφανισθούν όλα τα χρώµατα. 
Για να γεµίσουµε ένα αντικείµενο µ’ ένα χρώµα, επιλέγουµε το αντικείµενο και κάνουµε κλικ στο χρώµα που 
θέλουµε, ενώ για να δώσουµε χρώµα στο περίγραµµα ενός αντικειµένου, επιλέγουµε το αντικείµενο και 
κάνουµε δεξί κλικ στο χρώµα που θέλουµε. Με το πλήκτρο Χ, που υπάρχει στο πάνω µέρος της παλέτας, 
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µπορούµε να αφαιρέσουµε το χρώµα γεµίσµατος ή περιγράµµατος ενός επιλεγµένου αντικειµένου, κάνοντας 
κλικ ή δεξί κλικ αντίστοιχα. 
  
Αντιγραφή και Στοίβαγµα Αντικειµένων 
Για να αντιγράψουµε ένα αντικείµενο, το επιλέγουµε και µετά πάµε στην επιλογή Duplicate του µενού Edit. 
Μπορούµε ακόµα να χρησιµοποιήσουµε τα εργαλεία Cut, Copy και Paste της βασικής γραµµής εργαλείων ή 
του µενού Edit. 
Με τις επιλογές To Front και To Back του υποµενού Order του µενού Arrange ή µε τα πλήκτρα To Front και 
To Back της γραµµής ιδιοτήτων, µπορούµε να φέρουµε ένα αντικείµενο µπροστά ή πίσω από άλλα αντικείµενα 
µε τα οποία είναι στοιβαγµένο. 
  
Αποθήκευση του Σχεδίου 
Την πρώτη φορά που θα αποθηκεύσουµε το σχέδιό µας, µπορούµε να επιλέξουµε Save ή Save As... από το 
µενού File . 
Στο πλαίσιο διαλόγου Save Drawing που θα εµφανισθεί, µπορούµε να επιλέξουµε τον φάκελο όπου θα 
αποθηκευθεί το αρχείο, από τη λίστα Αποθήκευση στο, να γράψουµε το όνοµά του στο πλαίσιο κειµένου Όνοµα 
αρχείου και να επιλέξουµε µια µορφή (επέκταση) από τη λίστα Τύπος αρχείου. Εξ ορισµού, το CorelDRAW 
δίνει την επέκταση .cdr στα αρχεία που δηµιουργεί και την επέκταση .cdt στα πρότυπα αρχεία του (templates). 
Αν επιλέξουµε το πλαίσιο ελέγχου Selected only, θα αποθηκευθούν µόνο όσα αντικείµενα είναι επιλεγµένα στο 
σχέδιο, ενώ αν επιλέξουµε το πλαίσιο ελέγχου Embed Fonts using Truedoc (TM), θα αποθηκευθούν µαζί µε το 
σχέδιο και οι γραµµατοσειρές που χρησιµοποιήσαµε. 
Από τη λίστα Version, µπορούµε να επιλέξουµε µια παλιότερη έκδοση του CorelDRAW για την αποθήκευση 
και από τη λίστα Thumbnail µπορούµε να επιλέξουµε το είδος της εικόνας που θέλουµε να εµφανίζεται όταν 
επιλέγουµε το αρχείο αυτό για να το ανοίξουµε σε εφαρµογές εκτός του CorelDRAW. 
  
Οι Γραµµές Εργαλείων του CorelDRAW 
Το CorelDRAW περιέχει 10 γραµµές εργαλείων, αλλά εκείνη που θα χρησιµοποιούµε κατά κόρο είναι η 
βασική γραµµή εργαλείων. Οι γραµµές εργαλείων του CorelDRAW είναι οι εξής : Property Bar, Standard, 
Toolbox, Text, Zoom, Roll-Ups, Workspace, Library, Internet, Transform κ.ά. 
Για να εµφανίσουµε µια γραµµή εργαλείων, επιλέγουµε Toolbars... από το µενού Window και στη λίστα 
Toolbars του πλαισίου διαλόγου Options, µαρκάρουµε το πλαίσιο ελέγχου της γραµµής εργαλείων που 
θέλουµε να εµφανίσουµε. Οι τρεις γραµµές εργαλείων που υπάρχουν εξ ορισµού στην οθόνη του CorelDRAW 
είναι η Property Bar (Ιδιοτήτων), η Standard (Βασική) και η Toolbox (εργαλειοθήκη). 
Πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι όταν επιλέγουµε ένα αντικείµενο για να το επεξεργαστούµε, όπως π.χ. ένα 
κοµµάτι κειµένου, θα ήταν χρήσιµο να εµφανίζαµε τη γραµµή εργαλείων κειµένου (Text), αλλά βλέπουµε ότι η 
γραµµή εργαλείων Ιδιοτήτων προσαρµόζεται ανάλογα µε το επιλεγµένο αντικείµενο και εµφανίζει πολλά από 
τα εργαλεία της γραµµής αυτής. 
Τις γραµµές εργαλείων µπορούµε να τις µετακινούµε στην οθόνη, κάνοντας κλικ σ’ ένα τµήµα της γραµµής 
ανάµεσα στα εργαλεία και σύροντές τες στην περιοχή Σχεδιασµού. Για να τις σταθεροποιήσουµε, τις 
µετακινούµε σε µια από τις τέσσερις πλευρές της οθόνης. 
  
 Οι Επιλογές Zoom και Pan 
Μπορούµε να επιλέξουµε µια µεγέθυνση του σχεδίου µας µε το εργαλείο Zoom της εργαλειοθήκης και να 
ορίσουµε µια περιοχή (παράθυρο) του σχεδίου µας για µεγέθυνση. Με το εργαλείο Zoom επιλεγµένο και µε 
δεξί κλικ γίνεται σµίκρυνση του σχεδίου. 
Με το εργαλείο Pan της εργαλειοθήκης, που έχει το σχήµα χεριού και βρίσκεται στο ίδιο ιπτάµενο µενού µε το 
εργαλείο Zoom, µπορούµε να µετατοπίσουµε το σχέδιό µας, για να βλέπουµε καλύτερα κάποια τµήµατά του. 
  
Οµαδοποίηση Αντικειµένων (Group) 
Για να οµαδοποιήσουµε κάποια αντικείµενα, πρώτα τα επιλέγουµε και µετά πηγαίνουµε στην εντολή Group 
του µενού Arrange. Για να καταργήσουµε την οµαδοποίηση κάποιων αντικειµένων, πρώτα τα επιλέγουµε και 
µετά πηγαίνουµε στην εντολή Ungroup του µενού Arrange. 
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Συνδυασµός Αντικειµένων (Combine) 
Όταν συνδυάζουµε αντικείµενα, αυτά αποκτούν κοινό γέµισµα και περίγραµµα και η κοινή περιοχή τους 
αποκτά άσπρο γέµισµα. Για να συνδυάσουµε κάποια αντικείµενα, πρώτα τα επιλέγουµε και µετά πηγαίνουµε 
στην εντολή Combine του µενού Arrange. 
Για να καταργήσουµε τη σύνδεση κάποιων αντικειµένων, πρώτα τα επιλέγουµε και µετά πηγαίνουµε στην 
εντολή Break Curve Apart του µενού Arrange. Μετά την αποσύνδεση, τα αντικείµενα δεν επιστρέφουν στο 
αρχικό τους γέµισµα και περίγραµµα, αλλά διατηρούν τις αλλαγές που έγιναν όταν είχαν συνδυαστεί. 
  
Ένωση Αντικειµένων (Weld) 
Όταν ενώνουµε αντικείµενα, αυτά αποκτούν κοινό γέµισµα και περίγραµµα και η κοινή περιοχή τους αποκτά 
το ίδιο γέµισµα, δηλ. το περίγραµµα και το γέµισµα του τελευταίου επιλεγµένου αντικειµένου. Για να 
ενώσουµε κάποια αντικείµενα, πρώτα τα επιλέγουµε και µετά πηγαίνουµε στην εντολή Shaping - Weld... του 
µενού Arrange. 
  
Στοίχιση Αντικειµένων 
Για να στοιχίσουµε αντικείµενα, τα επιλέγουµε όλα και µετά πηγαίνουµε στην επιλογή Align and Distribute... 
του µενού Arrange. 
  
Εξ Ορισµού Χρώµατα Γεµίσµατος και Περιγράµµατος 
Για να ορίσουµε ένα προκαθορισµένο χρώµα γεµίσµατος, δηλ. ένα χρώµα γεµίσµατος που θα εφαρµόζεται 
απευθείας σε οποιοδήποτε κλειστό αντικείµενο δηµιουργούµε, πρέπει, χωρίς να είναι επιλεγµένο κανένα 
αντικείµενο, να κάνουµε κλικ σ’ ένα χρώµα στην παλέτα χρωµάτων για να εµφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου 
Uniform Fill. 
Μπορούµε να επιλέξουµε κάποιο ή και όλα τα πλαίσια ελέγχου, Graphic, Artistic Text και Paragraph Text, για 
να ισχύσει το επιλεγµένο χρώµα γεµίσµατος στα γραφικά, στο καλλιτεχνικό κείµενο ή και στο κείµενο 
παραγράφων αντίστοιχα. 
Για να ορίσουµε ένα προκαθορισµένο χρώµα περιγράµµατος και γραµµών, δηλ. ένα χρώµα που θα 
εφαρµόζεται απευθείας στο περίγραµµα οποιουδήποτε αντικειµένου δηµιουργούµε ή και σε οποιαδήποτε 
γραµµή, πρέπει, χωρίς να είναι επιλεγµένο κανένα αντικείµενο, να κάνουµε δεξί κλικ σ’ ένα χρώµα στην 
παλέτα χρωµάτων για να εµφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Outline Color. 
Μπορούµε να επιλέξουµε κάποιο ή και όλα τα πλαίσια ελέγχου, Graphic, Artistic Text και Paragraph Text, για 
να ισχύσει το επιλεγµένο χρώµα περιγράµµατος στα γραφικά, στο καλλιτεχνικό κείµενο ή και στο κείµενο 
παραγράφων αντίστοιχα. 
  
Το Ιπτάµενο Μενού Περιγράµµατος 
Ο πιο γρήγορος και εύκολος τρόπος για να δώσουµε πλάτος στο περίγραµµα ενός επιλεγµένου αντικειµένου 
είναι να κάνουµε κλικ στο εργαλείο Outline Tool της εργαλειοθήκης και να επιλέξουµε ένα από τα 
προκαθορισµένα πλάτη που είναι 1/4, 1/2, 2, 8, 16 ή 24 στιγµές. 
Στο ιπτάµενο αυτό µενού υπάρχει και µια επιλογή που καταργεί το περίγραµµα ενός αντικειµένου καθώς και 
πλήκτρα για να ανοίξουµε τα πλαίσια διαλόγου Outline Pen, Outline Color και το Pen Roll-Up. 
   
Το Πλαίσιο ∆ιαλόγου Outline Pen 
Για να ανοίξουµε το πλαίσιο διαλόγου Outline Pen, µπορούµε να επιλέξουµε Outline Pen από το ιπτάµενο 
µενού του Outline Tool. 
Αν κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Edit Style..., θα ανοίξει το πλαίσιο διαλόγου Edit Line Style, όπου µπορούµε να 
ορίσουµε στυλ διακεκοµµένων γραµµών µε πολύ µεγάλη ακρίβεια. Αφού ορίσουµε ένα προσαρµοσµένο στυλ 
γραµµής, µπορούµε να κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Add για να το προσθέσουµε στη λίστα των διαθέσιµων στυλ 
γραµµών. 
Αν κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Replace, θα βγούµε από το πλαίσιο διαλόγου και θα εφαρµοσθεί αυτό το 
προσαρµοσµένο στυλ γραµµής σ’ όλα τα επιλεγµένα αντικείµενα. 
Στην ενότητα Corners υπάρχουν τρία πλήκτρα επιλογής για να εφαρµόσουµε στρογγυλεµένες και κοµµένες 
γωνίες και η ενότητα Line caps περιέχει τρία πλήκτρα επιλογής που ορίζουν την εµφάνιση του τέλους των 
γραµµών σε τετράγωνες ή στρογγυλεµένες. 
Αν δεν έχουµε επιλέξει κανένα αντικείµενο, θα εµφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Outline Pen µε τα τρία γνωστά 
πλαίσια ελέγχου Graphic, Artistic Text και Paragraph Text, τα οποία µπορούµε να επιλέξουµε για να ισχύσουν 
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οι επιλογές των περιγραµµάτων στα γραφικά, στο καλλιτεχνικό κείµενο ή και στο κείµενο παραγράφων 
αντίστοιχα, σαν προκαθορισµένες. 
∆ηλαδή, όταν ανοίγουµε το πλαίσιο διαλόγου Outline Pen και ορίζουµε ιδιότητες χωρίς να έχουµε επιλέξει 
κάποιο αντικείµενο, οι ιδιότητες αυτές θα αποτελέσουν τις προκαθορισµένες ρυθµίσεις για τα περιγράµµατα. 
  
Τα Γεµίσµατα του CorelDRAW 
Το CorelDRAW έχει πέντε βασικούς τύπους γεµισµάτων που µπορούν να εφαρµοσθούν σ’ οποιοδήποτε 
επιλεγµένο κλειστό αντικείµενο : 
Color. Οµοιόµορφο γέµισµα µ’ ένα χρώµα.  
Fountain. Γέµισµα ντεγκραντέ που µετατρέπεται από ένα χρώµα σ’ ένα άλλο σταδιακά.  
Pattern. Γέµισµα µοτίβου που γίνεται από bitmap ή διανυσµατικό αρχείο.  
Texture. Γέµισµα υφής που γίνεται από bitmap αρχείο.  
PostScript. Γέµισµα που χρησιµοποιεί τη γλώσσα προγραµµατισµού PostScript και για να το δούµε πρέπει να 
είναι επιλεγµένη η επιλογή Enhanced του µενού View.  
 
 Σχεδίαση Ελεύθερων Καµπυλών 
Μπορούµε να σχεδιάσουµε ελεύθερες καµπύλες µε το εργαλείο Freehand Tool. Μπορούµε να βελτιώσουµε τα 
σχέδιά µας, κάνοντας αλλαγές στα σηµεία ορισµού (λαβές). Αφού επιλέξουµε το εργαλείο αυτό, κάνοντας κλικ 
στη σελίδα Σχεδιασµού µπορούµε να αρχίσουµε να σχεδιάζουµε µια ελεύθερη καµπύλη, µε διπλό κλικ να 
συνεχίζουµε µ’ ένα επόµενο τµήµα της καµπύλης και για να τελειώσουµε την καµπύλη, να κάνουµε κλικ σε 
κάποιο σηµείο. 
Μπορούµε ακόµα να ρυθµίσουµε το πλάτος και τον τύπο της γραµµής που θέλουµε. 
Για να διαπιστώσουµε αν µια καµπύλη είναι κλειστή, την επιλέγουµε και κοιτάµε αν το πλήκτρο Auto-Close 
της γραµµής Ιδιοτήτων Καµπύλης είναι ενεργό ή όχι. Αν είναι ενεργό, αυτό σηµαίνει ότι η καµπύλη δεν είναι 
κλειστή και για να την κλείσουµε, ενώνοντας τα άκρα της, µπορούµε να κάνουµε κλικ στο πλήκτρο αυτό. 
  
Τα Σηµεία Ορισµού των Καµπυλών 
Ένα επιλεγµένο αντικείµενο, εκτός από τις γνωστές οκτώ λαβές που έχουν το σχήµα µαύρων τετραγώνων, 
εµφανίζει και κάποια µικρότερα σηµεία ελέγχου που ονοµάζονται και σηµεία ορισµού (nodes). Από τα σηµεία 
αυτά µπορούµε να επεξεργαστούµε το σχήµα ενός αντικειµένου µε πολύ µεγάλη λεπτοµέρεια. 
Τα σηµεία ορισµού εµφανίζονται πάνω στο περίγραµµα της καµπύλης, ενώ οι λαβές εµφανίζονται στις γωνίες 
και στις πλευρές ενός ορθογωνίου γύρω από το αντικείµενο. Τα σηµεία αυτά συµπεριφέρονται διαφορετικά 
στο καλλιτεχνικό κείµενο, στα σχήµατα και στις καµπύλες. Πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι τα σηµεία 
ορισµού εµφανίζονται σε κάθε επιλεγµένο σχήµα. 
Αν επιλέξουµε µια καµπύλη και µετά πάµε στην επιλογή Properties... του µενού Edit (ή κάνουµε δεξί κλικ κι 
επιλέξουµε Properties), στην καρτέλα Curve του πλαισίου διαλόγου Object Properties µπορούµε να δούµε 
διάφορα χρήσιµα στοιχεία για την καµπύλη, όπως αν είναι κλειστή, από πόσα σηµεία (nodes) και τµήµατα 
(sub-paths) αποτελείται καθώς και τη θέση (συντεταγµένες) του πρώτου και του τελευταίου σηµείου της. 
Αν είναι ανοικτή, µπορούµε να την κλείσουµε, µαρκάροντας το πλαίσιο ελέγχου Close Curve και κάνοντας 
κλικ στο πλήκτρο Apply. 
Για να επεξεργαστούµε τα σηµεία ορισµού, κάνουµε κλικ πάνω τους µε το εργαλείο επιλογής µόλις ο δείκτης 
του ποντικιού πάρει το σχήµα κορυφής βέλους. Σύροντας ένα σηµείο ορισµού, µπορούµε να αλλάξουµε το 
σχήµα της καµπύλης. Αν κάνουµε δεξί κλικ πάνω σ’ ένα σηµείο ορισµού, από το πτυσσόµενο µενού µπορούµε 
να προσθέσουµε (Add) ή να διαγράψουµε (Delete) σηµεία ορισµού ή να κάνουµε πολλές ακόµη ενέργειες. 
  
Μετατροπή Κειµένου σε Καµπύλη 
Για να µπορούµε να αλλάξουµε το σχήµα των χαρακτήρων ενός κειµένου, πρέπει να µετατρέψουµε το κείµενο 
σε καµπύλες, αλλά τότε δεν θα µπορούµε να επεξεργαστούµε τα περιεχόµενα του κειµένου από το παράθυρο 
Text Edit. Για να µετατρέψουµε ένα καλλιτεχνικό κείµενο σε καµπύλη, το επιλέγουµε µε το εργαλείο επιλογής, 
κάνουµε δεξί κλικ πάνω του και επιλέγουµε Convert Τo Curves από το µενού συντόµευσης. 
Για να αποµονώσουµε τους χαρακτήρες και να µπορούµε να επεξεργαστούµε κάθε χαρακτήρα σαν ξεχωριστό 
αντικείµενο, επιλέγουµε Break Apart από το µενού Arrange. Μπορούµε µετά να κάνουµε κλικ σε κάθε γράµµα 
και να χρησιµοποιήσουµε τις λαβές ή τα σηµεία ορισµού για να το επεξεργαστούµε σαν ξεχωριστό 
αντικείµενο. 
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Προσαρµογή Κειµένου σε σχήµα (διαδροµή) 
Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ένα σχήµα ή µια διαδροµή για να προσαρµόσουµε ένα κείµενο. Μπορούµε 
να γράψουµε το κείµενο κατευθείαν στην καµπύλη ή µπορούµε να τοποθετήσουµε ένα ήδη υπάρχον κείµενο σε 
µια καµπύλη. 
Για να γράψουµε κείµενο σε µια διαδροµή, πρώτα δηµιουργούµε το σχήµα (π.χ. µια καµπύλη) και µετά µε 
επιλεγµένη την καµπύλη, επιλέγουµε Fit Text Τo Path από το µενού Text. Θα ενεργοποιηθεί η γραµµή 
ιδιοτήτων Κειµένου, επιλέγουµε τη γραµµατοσειρά και το µέγεθος γραµµάτων που θέλουµε και αρχίζουµε να 
γράφουµε. Ο δροµέας προσαρµόζεται αυτόµατα στο σχήµα ή στην καµπύλη που επιλέξαµε. 
Για να προσκολλήσουµε κείµενο σε µια διαδροµή, γράφουµε κάπου το κείµενο και σχεδιάζουµε µια καµπύλη 
ξεχωριστά. Επιλέγουµε το κείµενο, µε κρατηµένο το πλήκτρο Shift επιλέγουµε και την καµπύλη και 
επιλέγουµε Fit Text Τo Path από το µενού Text. 
Το κείµενο θα προσκολληθεί στην καµπύλη, αλλά µπορεί να µην είναι όπως ακριβώς το θέλουµε. Για να το 
προσαρµόσουµε, επιλέγουµε το εργαλείο κειµένου Α, κάνουµε κλικ στο κείµενο και µετά κάνουµε κλικ στο 
εργαλείο επιλογής. 
Από το κουµπί στοίχισης µπορούµε να επιλέξουµε µια από τις επιλογές προσανατολισµού του κειµένου. Αυτές 
οι επιλογές έχουν διαφορετικό αποτέλεσµα, ανάλογα µε το µέγεθος και τη γραµµατοσειρά του κειµένου και τη 
διαδροµή στην οποία προσαρµόζεται το κείµενο. 
 
Επεξεργασία Σχηµάτων 
Όταν επιλέγουµε ένα σχήµα, όπως µια έλλειψη, ένα ορθογώνιο ή ένα πολύγωνο, µε το εργαλείο Shape, 
εµφανίζονται πάνω στο σχήµα τα σηµεία ορισµού. Τα ορθογώνια έχουν τέσσερα σηµεία, ένα σε κάθε γωνία, τα 
πολύγωνα έχουν ένα σηµείο σε κάθε γωνία και ένα σηµείο στο µέσο της κάθε πλευράς, ενώ οι ελλείψεις 
εµφανίζουν ένα µόνο σηµείο. 
Αν µετακινήσουµε το σηµείο µιας έλλειψης, θα δηµιουργηθεί ένα τόξο. Αν σύρουµε µια γωνιακή λαβή ενός 
ορθογωνίου, θα στρογγυλέψουν οι γωνίες του. Αν σύρουµε τα πλευρικά ή γωνιακά σηµεία των πολυγώνων, τα 
πολύγωνα θα µετατραπούν σε αστέρια, αλλά όλα τα πλευρικά σηµεία τους θα µετακινηθούν συµµετρικά. 
   
Επεξεργασία Bitmap Εικόνων 
Το CorelDRAW δηµιουργεί και επεξεργάζεται εξ ορισµού διανυσµατικές εικόνες, αλλά µπορεί να 
επεξεργαστεί και bitmap εικόνες, καθώς υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες εικόνες σε διάφορα προγράµµατα και 
στο Internet. Ακόµη, οι bitmap εικόνες έχουν πολλές δυνατότητες για δηµιουργία εφέ, που δεν έχουν οι 
διανυσµατικές εικόνες. 
Οι bitmap εικόνες αποτελούνται από ένα σύνολο εικονοστοιχείων (pixels) και αποθηκεύουν τη θέση και την 
περιγραφή του κάθε εικονοστοιχείου. Οι ιδιότητες µιας bitmap εικόνας είναι βασικά η ανάλυση της εικόνας και 
ο αριθµός των χρωµάτων που αποτελούν την εικόνα. Αυτές οι δύο ιδιότητες προσδιορίζουν την ποιότητα της 
εικόνας και το µέγεθος του αρχείου που περιέχει την εικόνα. 
Το CorelDRAW περιέχει το µενού Bitmaps µε το οποίο µπορούµε να δηµιουργήσουµε, να επεξεργαστούµε και 
να αποθηκεύσουµε bitmap εικόνες στο CorelDRAW. Αλλά, δεν µπορούµε να µετατρέψουµε bitmap εικόνες σε 
διανυσµατικές. 
Για να εµφανίσουµε bitmap εικόνες στο CorelDRAW, µπορούµε να τις σαρώσουµε από το ίδιο το 
CorelDRAW, να τις εισάγουµε από άλλα προγράµµατα, όπως το Photo-Paint, το PaintBrush κ.ά., να τις 
µεταφέρουµε από ένα Web site του Internet ή µπορούµε ακόµη να µετατρέψουµε αντικείµενα που 
δηµιουργήσαµε µε το CorelDRAW σε bitmap εικόνες. 
Αφού τοποθετήσουµε την εικόνα στο σαρωτή (scanner), επιλέγουµε Acquire Image από το µενού File. 
  
Εισαγωγή Bitmap Εικόνας 
Για να εισάγουµε µια υπάρχουσα εικόνα από τον σκληρό δίσκο ή από µια δισκέτα ή από ένα CD-ROM, 
επιλέγουµε Import... από το µενού File και στο πλαίσιο διαλόγου Import επιλέγουµε το είδος της εικόνας από 
τη λίστα Αρχεία τύπου και τον φάκελο από τη λίστα ∆ιερεύνηση στο και βλέπουµε στο πλαίσιο Preview µια 
προεπισκόπησή της. Για να την εισάγουµε, κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Import. 
Μπορούµε ακόµη να επιλέξουµε µια bitmap εικόνα από ένα άλλο πρόγραµµα, να την αντιγράψουµε (Copy) 
στο Πρόχειρο (Clipboard) και µετά να πάµε στο CorelDRAW και να την επικολλήσουµε (Paste) εκεί. Για να 
µεταφέρουµε µια εικόνα από το World Wide Web, κάνουµε δεξί κλικ πάνω της και από το πτυσσόµενο µενού 
µπορούµε να επιλέξουµε αντιγραφή στο Πρόχειρο ή δηµιουργία αρχείου στον δίσκο. 
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Μετατροπή Αντικειµένου σε Bitmap 
Επιλέγουµε το αντικείµενο που θέλουµε να µετατρέψουµε σε bitmap εικόνα και µετά επιλέγουµε Convert to 
Bitmap... από το µενού Bitmaps για να εµφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Convert to Bitmap. Από τη λίστα Color 
µπορούµε να επιλέξουµε από διάφορες καταστάσεις χρωµάτων, όπως CMYK, RGB, Black and White κ.ά. 
Από τη λίστα Resolution µπορούµε να επιλέξουµε την ανάλυση της εικόνας, µε προτεινόµενη τιµή το 75 dpi 
(dots per inch). Στο κάτω µέρος του πλαισίου διαλόγου µπορούµε να βλέπουµε το µέγεθος σε bytes που θα 
καταλαµβάνει η εικόνα, ανάλογα µε τις ρυθµίσεις που κάνουµε. 
  
Το Εργαλείο Blend 
Με το εργαλείο Blend µπορούµε να συνδυάσουµε δύο οποιαδήποτε αντικείµενα και να αφήσουµε το 
CorelDRAW να δηµιουργήσει µια σταδιακή µετάβαση από το ένα στο άλλο. Αν τα δύο αντικείµενα έχουν 
παρόµοιο µέγεθος και σχήµα, το αποτέλεσµα θα είναι µια οµαλή, σταδιακή µεταβολή από το ένα αντικείµενο 
στο άλλο. Αν, όµως, τα αντικείµενα είναι πολύ διαφορετικά σε µέγεθος, σχήµα ή και χρώµα, θα 
δηµιουργηθούν κάποια περίεργα ενδιάµεσα σχήµατα. 
Εκτός από τα σχήµατα που συνδυάζονται µεταξύ τους, µπορούµε να ελέγξουµε το εφέ ενός blend, ορίζοντας 
τον αριθµό των βηµάτων (µετασχηµατισµών) που θέλουµε να γίνουν και δίνοντας περιστροφή στα ενδιάµεσα 
αντικείµενα που δηµιουργούνται από το εφέ. 
Για να δηµιουργήσουµε το blend ανάµεσα σε δύο αντικείµενα, πρώτα τα επιλέγουµε και τα δύο µαζί και µετά 
πάµε στην επιλογή Blend... του µενού Effects. Θα εµφανισθεί το rollup Blend. Στο πλαίσιο κειµένου Number of 
steps µπορούµε να ορίσουµε τον αριθµό των βηµάτων, δηλ. των ενδιάµεσων αντικειµένων που θα 
δηµιουργηθούν. Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός αυτός, τόσο πιο σταδιακή και οµαλότερη θα είναι η 
µετάβαση από το ένα αντικείµενο στο άλλο. Για να εφαρµοσθεί το Blend, κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Apply. 
Αφού δηµιουργήσουµε ένα Blend, µπορούµε να αλλάξουµε το αποτέλεσµα αλλάζοντας τις ρυθµίσεις του 
rollup Blend ή αλλάζοντας το αρχικό ή το τελικό αντικείµενο.  
  
Το Εργαλείο Contour 
Με το εργαλείο Contour µπορούµε να δηµιουργήσουµε οµόκεντρους κύκλους ή να προσθέσουµε τρισδιάστατο 
εφέ κορνίζας σ’ ένα ορθογώνιο. Στην ουσία δηµιουργούµε γραµµές µέσα (inside) ή γύρω (outside) από ένα 
επιλεγµένο αντικείµενο και µπορούµε να ορίσουµε πόσες θα είναι αυτές και ποια απόσταση θα έχουν µεταξύ 
τους. 
Το πάχος και το χρώµα των γραµµών που δηµιουργούνται καθορίζονται από το πάχος και το χρώµα των 
αρχικών γραµµών. Μπορούµε να δηµιουργήσουµε γραµµές Contour µέσα ή έξω από το επιλεγµένο 
αντικείµενο ή µπορούµε να ορίσουµε Contour που να γεµίζουν πλήρως ένα αντικείµενο, όταν αυτό βέβαια 
είναι κλειστό. 
Επιλέγουµε ένα αντικείµενο, π.χ. έναν κύκλο και µετά πάµε στην επιλογή Contour... του µενού Effects. Θα 
εµφανισθεί το παράθυρο Contour, όπου στην αριστερή καρτέλα του υπάρχουν τα πλήκτρα επιλογής To center, 
Inside και Outside. Το πρώτο γεµίζει ένα κλειστό αντικείµενο µε οµόκεντρους κύκλους, το δεύτερο δηµιουργεί 
εσωτερικούς οµόκεντρους κύκλους και το τρίτο δηµιουργεί εξωτερικούς οµόκεντρους κύκλους. 
Το πλαίσιο κειµένου Steps καθορίζει τον αριθµό των οµόκεντρων κύκλων, εκτός από την επιλογή To center, 
όπου υπολογίζονται αυτόµατα από το CorelDRAW, και το πλαίσιο κειµένου Offset καθορίζει την απόσταση 
µεταξύ των οµόκεντρων κύκλων που θα δηµιουργηθούν. Για να εφαρµοσθεί το Contour, κάνουµε κλικ στο 
πλήκτρο Apply. 
Από την άλλη καρτέλα του Contour, µπορούµε να ορίσουµε ένα χρώµα για το περίγραµµα του Contour και να 
έχουµε έτσι µια σταδιακή µετάβαση από το χρώµα περιγράµµατος του αντικειµένου στο χρώµα περιγράµµατος 
του Contour. 
  
Το Εργαλείο Perspective 
Για να δώσουµε προοπτική σ’ ένα αντικείµενο, για παράδειγµα σ’ ένα αντικείµενο κειµένου, γράφουµε µια 
λέξη σε καλλιτεχνικό κείµενο, την επιλέγουµε και πάµε στην επιλογή Add Perspective του µενού Effects. Θα 
επιλεγεί αυτόµατα το εργαλείο Shape και θα εµφανισθούν οι λαβές προοπτικής στις τέσσερις γωνίες του 
αντικειµένου. 
Για να δώσουµε την αίσθηση της προοπτικής (βάθους) στο αντικείµενο, αφήνουµε τον δείκτη του ποντικιού 
πάνω από µια λαβή µέχρι να πάρει το σχήµα σταυρού, κάνουµε κλικ και σύρουµε. 
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Για να αφαιρέσουµε την προοπτική από ένα αντικείµενο, το επιλέγουµε και πάµε στην επιλογή Clear 
Perspective του µενού Effects. Για να επεξεργαστούµε ένα αντικείµενο που έχει προοπτική, το επιλέγουµε µε 
το Shape Tool και µετακινούµε τις λαβές του ή το σηµείο X. 
  
Το Εργαλείο Envelope 
Με το εφέ Envelope (µορφοποιητής) µπορούµε να αναγκάσουµε ένα αντικείµενο να ακολουθήσει ένα 
συγκεκριµένο σχήµα. Επιλέγουµε Envelope... από το µενού Effects. 
Μπορούµε να εφαρµόσουµε τους εξής τέσσερις τύπους µορφοποιητών σ’ ένα αντικείµενο : 
Straight Line. Ευθεία γραµµή.  
Single Arc. Απλό τόξο, καµπυλωτή γραµµή.  
Double Arc. ∆ιπλό τόξο, περίπλοκη καµπύλη.  
Unconstrained. Καµπύλες χωρίς περιορισµό.  
Για να εφαρµόσουµε έναν µορφοποιητή σ’ ένα αντικείµενο, επιλέγουµε το αντικείµενο µε το Shape Tool , στο 
παράθυρο Envelope επιλέγουµε τον µορφοποιητή που θέλουµε να εφαρµόσουµε και κάνουµε κλικ στο 
πλήκτρο Add New. Σύρουµε µια λαβή του αντικειµένου για να ακολουθήσει το σχήµα του µορφοποιητή. Αν 
κρατάµε ταυτόχρονα πατηµένο και το πλήκτρο Shift, η µορφοποίηση του αντικειµένου θα είναι συµµετρική. 
Το Envelope έχει µια λίστα από γεωµετρικά σχήµατα και σύµβολα που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε για να 
µορφοποιήσουµε ένα αντικείµενο. Επιλέγουµε το αντικείµενο που θέλουµε να µορφοποιήσουµε, επιλέγουµε 
Unconstrained, κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Add Preset και επιλέγουµε ένα από τα διαθέσιµα σχήµατα. 
Κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Apply για να εφαρµοστεί στο αντικείµενο το σχήµα που επιλέξαµε και µπορούµε 
να χρησιµοποιήσουµε τις λαβές του αντικειµένου για να αλλάξουµε το σχήµα του. 
Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και ένα άλλο αντικείµενο σαν καλούπι για τον µορφοποιητή, π.χ. ένα 
εξάγωνο. Επιλέγουµε το αντικείµενο που θέλουµε να µορφοποιήσουµε µε το Shape Tool, µετά το πλήκτρο 
Unconstrained και κάνουµε κλικ στο πλήκτρο µε το σταγονόµετρο. Θα εµφανισθεί ένα µεγάλο µαύρο βέλος, 
µε το οποίο επιλέγουµε το εξάγωνο και κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Apply. 
Αν έχουµε εφαρµόσει εφέ µορφοποίησης σ’ ένα αντικείµενο κειµένου, µπορούµε να επεξεργαστούµε τα 
περιεχόµενα του κειµένου, επιλέγοντας το κείµενο και από το µενού Text -  Edit Text. 
Για να αφαιρέσουµε τους µορφοποιητές που έχουµε εφαρµόσει σ’ ένα αντικείµενο, επιλέγουµε το αντικείµενο 
και στη συνέχεια Clear Envelope από το µενού Effects όσες φορές χρειαστεί. 
  
Το Εργαλείο Extrude 
Με το εργαλείο αυτό (ανύψωση) µπορούµε να δώσουµε στα σχήµατα µια τρισδιάστατη εµφάνιση µε σκίαση 
και συνήθως χρησιµοποιείται σε κείµενο για να τραβήξει την προσοχή. Όταν επιλέξουµε να δώσουµε το εφέ 
της ανύψωσης σ’ ένα αντικείµενο, µπορούµε να ορίσουµε ένα σηµείο εξαφάνισης στο εφέ, να περιστρέψουµε 
το αντικείµενο, να βάλουµε φωτισµό σε διάφορες γωνίες, να επεξεργαστούµε τα χρώµατά του και να 
προσθέσουµε τρισδιάστατη όψη. 
Για να εφαρµόσουµε το εφέ της ανύψωσης, επιλέγουµε ένα καλλιτεχνικό κείµενο και µετά Extrude... από το 
µενού Effects. Θα εµφανισθεί το µενού του Extrude, το οποίο περιέχει πέντε καρτέλες. 
Από την πρώτη καρτέλα µπορούµε να ρυθµίσουµε την προοπτική, επιλέγοντας µια τιµή στο πλαίσιο κειµένου 
Depth. Μπορούµε ακόµα να επιλέξουµε τη µορφή της προοπτικής από µια πτυσσόµενη λίστα και για να 
εφαρµόσουµε τις επιλογές µας κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Apply.  
Παράδειγµα: Για να δώσουµε τρισδιάστατη εµφάνιση σ’ ένα καλλιτεχνικό κείµενο, επιλέγουµε στα πλαίσια H 
και V, δύο τιµές περίπου ίσες ή αντίθετες (π.χ. 5mm) και στο Measured from τσεκάρουµε το Object center. 
Από τη δεύτερη καρτέλα µπορούµε να ρυθµίσουµε την περιστροφή του αντικειµένου. Εµφανίζεται ένα 
κουµπί µε στρογγυλό βέλος. Αν τοποθετήσουµε το δείκτη του ποντικιού στο κάτω δεξιό άκρο του, 
µετατρέπεται σε σταυρό µ’ ένα χεράκι και τότε µπορούµε να περιστρέψουµε το αντικείµενο ώστε να πάρει τη 
θέση που θέλουµε. Τέλος, κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Apply. 
Στην τρίτη καρτέλα µπορούµε να ορίσουµε τη θέση και την ένταση τριών φωτεινών πηγών για να δώσουµε 
ανάλογη σκίαση στο αντικείµενο.  
Στην τέταρτη καρτέλα µπορούµε να επιλέξουµε ένα από τα τρία πλήκτρα επιλογής, Use object fill, Solid fill 
και Shade, και ανάλογα χρώµατα για να δώσουµε χρωµατισµό στο αντικείµενο. 
Στην τελευταία καρτέλα µπορούµε να µαρκάρουµε το πλαίσιο ελέγχου Use Bevel και να ρυθµίσουµε τις τιµές 
στα πλαίσια κειµένου Bevel depth και Bevel angle ή να σύρουµε µε το ποντίκι την άκρη ενός σχήµατος για να 
δώσουµε τρισδιάστατο εφέ στο αντικείµενο. 
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Για να αφαιρέσουµε τα εφέ ανύψωσης που έχουµε εφαρµόσει σ’ ένα αντικείµενο, επιλέγουµε το αντικείµενο 
και στη συνέχεια Clear Extrude από το µενού Effects όσες φορές χρειαστεί. 
  
Το Κείµενο Παραγράφου 
Για να δηµιουργήσουµε κείµενο παραγράφου, επιλέγουµε το εργαλείο κειµένου και σχεδιάζουµε ένα 
ορθογώνιο στο παράθυρο σχεδιασµού. Σ’ ένα κείµενο παραγράφου µπορούµε να ρυθµίσουµε τα διαστήµατα 
λέξεων, γραµµών, γραµµάτων και παραγράφων, να αλλάξουµε τη µορφή του πλαισίου που περιέχει το κείµενο 
και να κατευθύνουµε τη ροή του κειµένου για να συνεχίσει σ’ άλλα πλαίσια. 
Σ’ ένα κείµενο παραγράφου µπορούµε να δώσουµε χρώµα γεµίσµατος, χρώµα περιγράµµατος ή και γέµισµα 
ντεγκραντέ. Μπορούµε να επιλέξουµε µε το εργαλείο κειµένου ένα µέρος ή και όλο το κείµενο και να 
αλλάξουµε τη µορφοποίησή του ή να εµφανίσουµε τα πλαίσια διαλόγου Format Text και Edit Text από τις 
αντίστοιχες επιλογές του µενού Text. 
Όταν το κείµενο παραγράφου δεν χωρά στο πλαίσιο, η κάτω λαβή µεγέθους του έχει σχήµα τριγώνου και όχι 
ανοικτού τετραγώνου. Για να δηµιουργήσουµε ένα άλλο πλαίσιο και να υπάρχει ροή του κειµένου από το 
αρχικό πλαίσιο στο καινούργιο, κάνουµε κλικ στο τρίγωνο και ο δροµέας παίρνει το σχήµα σελίδας. 
Σχεδιάζουµε ένα νέο πλαίσιο κειµένου και το CorelDRAW εµφανίζει µια γραµµή που συνδέει το αρχικό 
πλαίσιο µε το καινούριο. Όταν η κάτω λαβή µεγέθους του τελικού πλαισίου πάρει το σχήµα τετραγώνου, αυτό 
σηµαίνει ότι έχει χωρέσει όλο το κείµενο. Για να αλλάξουµε µέγεθος σ’ ένα κείµενο παραγράφου ώστε να 
χωρά σ’ ένα πλαίσιο κειµένου, επιλέγουµε το πλαίσιο κειµένου και µετά Fit Text Τo Frame από το µενού Text. 
  
∆ουλεύοντας µε Πολλές Σελίδες 
Σ’ ένα σχέδιο του CorelDRAW µπορούµε να έχουµε πολλές σελίδες (pages) και σε κάθε σελίδα να 
δηµιουργούµε διαφορετικά αντικείµενα. Για κάθε σελίδα εµφανίζεται µια καρτέλα στο κάτω µέρος της οθόνης 
µε την ονοµασία Page 1, Page 2 κοκ, αλλά µπορούµε να δώσουµε και δικά µας ονόµατα στις σελίδες. 
Για να επεξεργαστούµε τις σελίδες, µπορούµε να κάνουµε δεξί κλικ στην καρτέλα µιας σελίδας και από το 
πτυσσόµενο µενού να επιλέξουµε Rename Page, Insert Page After, Insert Page Before ή Delete Page. 
Για να δούµε τα περιεχόµενα µιας σελίδας του σχεδίου µας, µπορούµε να κάνουµε κλικ πάνω της µε το ποντίκι 
ή να επιλέξουµε Go To Page... από το µενού Layout και στο πλαίσιο διαλόγου Go To Page να γράψουµε την 
αρίθµηση της σελίδας στο πλαίσιο κειµένου Go to page. 
Για να αλλάξουµε τις ρυθµίσεις µιας σελίδας (π.χ. τις διαστάσεις της), πρέπει να επιλέξουµε Page Setup... από 
το µενού Layout. 
  
Οι Εκτυπώσεις στο CorelDRAW 
Για να εκτυπώσουµε το σχέδιο του CorelDRAW µε το οποίο δουλεύουµε, επιλέγουµε Print... από το µενού 
File. Θα εµφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Print µε τις εξής πέντε καρτέλες : General, Layout, Separations, 
Prepress και Miscellaneous. 
Στην καρτέλα General µπορούµε να επιλέξουµε έναν εκτυπωτή από τη λίστα Name και να δούµε τις ρυθµίσεις 
του (ιδιότητες) κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Properties. 
Στην ενότητα Print range υπάρχουν τα εξής πλήκτρα επιλογής : 

• All, για να εκτυπώσουµε όλες τις σελίδες του σχεδίου.  
• Current page, για να εκτυπώσουµε την τρέχουσα επιλεγµένη σελίδα.  
• Pages, για να επιλέξουµε τις σελίδες που θέλουµε να εκτυπώσουµε, και  
• Selection, για να εκτυπώσουµε µόνο τα επιλεγµένα αντικείµενα.  

Στην ενότητα Copies µπορούµε να ορίσουµε το πλήθος των αντιγράφων στο πλαίσιο κειµένου Number of copies. 
  
Εκτύπωση Καρτών και Ετικετών 
Για να εκτυπώσουµε κάρτες ή ετικέτες, επιλέγουµε Page Setup... από το µενού Layout και στην ενότητα Label κάνουµε κλικ στο 
πλήκτρο επιλογής Labels. Επιλέγουµε ένα φάκελο µε ετικέτες, τον τύπο της ετικέτας που θέλουµε, κάνουµε αν χρειαστεί κλικ στο 
πλήκτρο Customize Label... για να κάνουµε αλλαγές στον αριθµό των ετικετών, στο πλάτος και στο ύψος τους, και όταν είµαστε 
έτοιµοι κάνουµε κλικ στο πλήκτρο ΟΚ. 
Στο παράθυρο σχεδίασης θα υπάρχει ένα υπόδειγµα της ετικέτας που επιλέξαµε, στο οποίο µπορούµε να δηµιουργήσουµε ό,τι 
αντικείµενα θέλουµε και να τα διαµορφώσουµε όπως θέλουµε. Για να εκτυπώσουµε, επιλέγουµε Print... από το µενού File και στο 
πλαίσιο διαλόγου Print κάνουµε κλικ πρώτα στο πλήκτρο Print Preview για να έχουµε µια εικόνα της εκτύπωσης και µετά κλικ στο 
πλήκτρο Print. Η σελίδα θα γεµίσει µε την κάρτα ή την ετικέτα.  
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