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Bài 4
Bạn đã biết cách khởi động Corel DRAW, khá quen mắt với cửa sổ Corel DRAW, khá quen tay
với chuột (chuột máy tính í!), xem nh ư "đã tỏ đường đi lối về". Giờ là lúc bạn có thể bắt đầu tập
tành các thao tác thông thư ờng trên đối tượng của bản vẽ, các thao tác sẽ lặp đi lặp lại trong
suốt thời gian bạn làm việc với Corel DRAW sau này.
Đối tượng! Bạn đã nghe nhắc đến đối tượng vài lần nhưng chưa một lần gặp mặt. Đối tượng là
bất cứ thứ gì được đưa vào bản vẽ, được tạo bởi chính Corel DRAW hoặc bởi các ph ương tiện
khác. Dù các đối tượng có thể có nguồn gốc khác nhau, có bản chất khác nhau nh ưng một khi
đã nằm trên bản vẽ của Corel DRAW, bạn thao tác với chúng theo c ùng cách thức.
Để thuận tiện trong bước đầu, ta hãy lấy một đối tượng có sẵn ở đâu đó, từ tr ên mạng chẳng
hạn.
Lấy đối tượng từ mạng
-Chọn Tools > Scrapbook > Contents on the Web. Cửa sổ neo đậu Scrapbook hiện ra, đồng thời
Windows yêu cầu bạn nối kết với Internet (nếu bạn ch ưa "ở trên mạng")
- Bấm-kép vào thư mục Clipart rồi bấm kép vào thư mục Fun_people trong cửa sổ Scrapbook.
Bạn thấy một số hình vẽ vui vui (hình 1)

Scrapbook là nơi cất trữ những hình vẽ linh tinh để "làm vốn". Với thao tác vừa thực hiện, bạn đã
truy xuất bộ sưu ảnh (clip-art) do hãng Corel cung c ấp. Đó là những hình vẽ xinh xinh được tạo
bởi Corel DRAW và được sắp xếp theo chủ đề.
- Trỏ vào hình vẽ nào đó mà bạn thích trong cửa sổ Scrapbook, kéo nó v ào miền vẽ. Hình đã
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chọn xuất hiện trên miền vẽ. Bạn đã có được đối tượng đầu tiên
Xin nhắc bạn, khi nghe nói "kéo", bạn phải ấn giữ phím trái của chuột. Bạn chỉ thả phím ấy lúc
hoàn thành thao tác.
- Thu gọn cửa sổ neo đậu Scrapbook
Điều chỉnh tầm nhìn
Trên "hộp công cụ" Toolbox ở cạnh trái miền vẽ có một cái "kính lúp" user posted image giúp bạn
"nhìn gần lại" (zoom in) hoặc "nhìn lui xa" (zoom out) các đối tượng trong miền vẽ. Nói một
cách... trịnh trọng, đó là công cụ nhìn (zoom tool). Cách dùng r ất đơn giản. Bạn chỉ việc nắm lấy
"kính lúp" rồi bấm vào chỗ mà bạn muốn "nhìn gần lại" hoặc "căng" một khung xác định phạm vi
cần quan sát.
- Bấm vào "kính lúp" trên hộp công cụ
- Trỏ vào phía trên, bên trái hình v ẽ và kéo "kính lúp" xuống dưới, qua phải. Bạn thấy hình vẽ lớn
lên (hình 2)
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Xin nhấn mạnh rằng thao tác vừa thực hiện chỉ điều chỉnh tầm nh ìn chứ không ảnh hưởng đến
đối tượng. So với kích thước trang in, kích thước hình vẽ của bạn vẫn thế, không thay đổi..
Ngay khi cầm lấy "kính lúp", bạn để ý thanh công cụ Property Bar lập tức thay đổi, b ày ra các khả
năng lựa chọn như hình 3, giúp bạn điều chỉnh tầm nhìn theo những cách khác nhau (để biết t ên
gọi của từng khả năng lựa chọn, bạn biết đó, ta chỉ cần trỏ v ào biểu tượng tương ứng và chờ
chừng một giây).

Nếu bấm vào Zoom In
bạn sẽ "nhìn gần lại" trang in với độ phóng đại l à 2 (tức là thấy hình
ảnh lớn lên gấp đôi). Ngược lại, khi bấm vào Zoom Out
, bạn có thể "lui ra xa", thấy h ình ảnh
nhỏ đi phân nửa.
Zoom to Selected
giúp bạn chỉnh tầm nhìn vừa đủ bao quát mọi đối tượng đã chọn (ta sẽ xem
xét cách chọn đối tượng trong phần tiếp theo).
Nếu chọn Zoom to Page , tầm nhìn sẽ được chỉnh sao cho vừa đủ bao quát to àn trang in.
Tương tự, Zoom to Page Width
và Zoom to Page Height
giúp bạn lấy tầm nhìn vừa đủ bao
quát chiều rộng hoặc chiều cao của trang.
- Lần lượt chọn từng khả năng vừa n êu trên thanh công cụ Property Bar và quan sát kết quả
Các thao tác điều chỉnh tầm nhìn được thực hiện rất thường xuyên khi làm việc với Corel DRAW.
Do vậy bạn nên lặp lại nhiều lần thao tác như vậy cho đến khi cảm thấy ho àn toàn thoải mái khi
cầm "kính lúp". Trong những công việc m à ta sẽ làm từ đây về sau, bạn cứ tự nhi ên dùng "kính
lúp" để "nhìn gần lại" hoặc "lui ra xa" bất cứ lúc n ào có nhu cầu.
Di chuyển đối tượng
Một cách tự nhiên, mỗi khi muốn làm chi đó với một đối tượng, ta phải chọn đối tượng ấy. Nhờ
vậy, Corel DRAW mới biết rằng bạn muốn tác động v ào đối tượng nào. Để chọn đối tượng, bạn
dùng công cụ chọn (pick tool)
Đó là công cụ đầu tiên của hộp công cụ (ở cạnh trái miền vẽ).
- Bấm vào công cụ chọn. Lấy công cụ chọn (h ình 3)
- Bấm vào hình vẽ. Tám dấu chọn (ô vuông nhỏ, m àu đen) xuất hiện quanh hình vẽ
- Bấm vào đâu đó trên miền vẽ. Các dấu chọn biến mất. H ình vẽ được "thôi chọn"
- Bấm vào hình vẽ. Tám dấu chọn lại xuất hiện quanh h ình vẽ
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Sau khi bấm vào giữa hình vẽ để chọn, bạn thấy xuất hiện các dấu chọn (selection handle), tức
là các ô vuông nhỏ, màu đen bao quanh hình, biểu thị tình trạng "được chọn". Về sau, bạn sẽ
thấy rõ rằng đối tượng vừa tạo ra đương nhiên ở trong tình trạng "được chọn".
Tám dấu chọn giúp bạn hình dung về một khung chữ nhật bao quanh đối t ượng. Người ta gọi
đấy là khung bao (bounding box) c ủa đối tượng. Khi nào bạn nghe nói về kích thước của đối
tượng, thực chất đó là kích thước của khung bao đối tượng.
Bạn để ý, giữa hình vẽ có một dấu X. Đó là "tay nắm" để bạn di chuyển (move) đối t ượng. Cụ
thể, muốn di chuyển đối tượng, bạn trỏ vào dấu X ở giữa đối tượng được chọn (sao cho dấu trỏ
của chuột biến thành "mũi tên bốn đầu") rồi kéo đối tượng đến vị trí mới.
- Trỏ vào dấu X ở giữa hình vẽ. Dấu trỏ chuột biến th ành "mũi tên bốn đầu"
- Kéo hình vẽ sang trái hoặc sang phải
Như bạn thấy, thao tác di chuyển đối t ượng rất tự nhiên, tựa như ta di chuyển một vật trên bàn:
chạm tay vào vật, giữ chặt và đưa vật đến vị trí mới. Các thao tác co d ãn (stretch), quay tròn
(rotate) và kéo xiên (skew) đ ối tượng cũng được thực hiện một cách tự nhi ên giống như vậy.

