ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสร้ างการ์ ตูนแอนนิเมชัน
การรู้ จกั โปรแกรม CorelR.A.V.E 2.0
เราสามารถเปิ ดโปรแกรม Corel R.A.V.E 2.0 ได้จากเมนูไอคอน หรื อที่ Start >All Program
>CorelgraphicSuite 11
หลังจากที่ได้เปิ ดโปรแกรม CorelgraphicSuite 11 ขึ้นมาแล้วให้เลือกไปที่
>Corel R.A.V.E 2.0
ส่วนประกอบชุดคาสัง่ หน้าจอโปรแกรม Corel R.A.V.E 2.0
เมื่อได้ทาการเปิ ดโปรแกรม ก็จะปรากฏหน้าหลักของการทางานออกมา โดยมีส่วนประกอบ
และรายละเอียดทั้งหมดดังต่อไปนี้
Title Bar

Properties Bar

Menu Bar

Standard Toolbar

Dockers

ToolBox
Status Bar

Artwork

1. Title Bar
ไตเติล้ บาร์ (Title Bar) เป็ นส่วนแสดงชื่อของโปรแกรม และชื่อของไฟล์ที่กาลังทางานอยูใ่ น
ขณะนั้น ๆ ถ้าดับเบิ้ลคลิกที่แถบสีน้ าเงินก็จะเป็ นการย่อขยายขนาดของโปรแกรม

2. Menu Bar
เมนูบาร์ (Menu Bar) เป็ นแถบแสดงกลุ่มคาสัง่ ในหมวดต่าง ๆ วิธีเรี ยกใช้ชุดคาสัง่ คือ คลิก
เม้าส์ซา้ ยที่ชุดคาสัง่ ก็จะปรากฏพูลดาวน์เมนู เพื่อคลิกเลือกคาสัง่ ที่ตอ้ งการ
Sub Pooldown Menu ถ้าคาสัง่ ใดมีลูกศรสีดาต่อท้าย หมายความว่าในคาสัง่ นั้น ยังมีชุดคาสัง่
ย่อยอยูอ่ ีก ซึ่งเราเรี ยกว่า ซับพูลดาวน์เมนู
Shortcut Key คียล์ ดั เป็ นการกดปุ่ มที่คียบ์ อร์ด เพื่อเลือกคาสัง่ ที่ตอ้ งการออกมาใช้งาน เพือ่
ความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานยกตัวอย่างเช่น
Undo
=
Ctrl + Z
Redo
=
Ctrl + Shft + Z
Cut
=
Ctrl + x
Copy
=
Ctrl + C
Paste
=
Ctrl + V
New
=
Ctrl + N
Open
=
Ctrl + O
Save
=
Ctrl + V
3.Standard Toolbar
เป็ นแถบเครื่ องมือหลักของโปรแกรม เป็ นเครื่ องมือที่จะถูกเรี ยกใช้งานบ่อย ๆ โดยมี
ส่วนประกอบดังนี้
New
สาหรับเปิ ดเอกสารใหม่
Open
สาหรับเปิ ดไฟล์งานที่เก็บไว้อยู่
Save
สาหรับเซฟงานที่กาลังทาอยูล่ งในฮาร์ดดิสก์
Print
สาหรับสัง่ พิมพ์เอกสารที่เปิ ดอยู่
Cut
ลบชิ้นงานที่ถูกเลือก แล้วนาไปวางไว้ยงั ที่ใหม่หรื อไฟล์อื่น
Paste
สาหรับวางชิ้นงานที่ถูกใช้คาสัง่ Cut และ Copy
Undo
สาหรับย้อนกลับไปคาสัง่ ต่าง ๆ ที่ได้กระทากับชิ้นงาน
Redo
สาหรับทาซ้ าคาสัง่ ต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้คาสัง่ Undo
Import
สาหรับนาไฟล์อื่นเข้ามาใช้งานร่ วมกับไฟล์ที่ทางานอยู่
Export
สาหรับนาไฟล์ที่กาลังทางาน ออกไปยังไฟล์อื่น ๆ
Application Launcher สาหรับติดตั้งโปรแกรมอื่น ๆ ที่สนับสนุน CorelDRAW
Corel Online
สาหรับติดต่อเว็บไซต์ของผูผ้ ลิตโปรแกรม
Zoom Levels
สาหรับปรับขนาดหน้ากระดาษทางานให้ยอ่ หรื อขยาย

4. Properties Bar
เป็ นแถบเครื่ องมือที่แสดงรู ปแบบของคาสัง่ ที่เราเลือกมาใช้งาน โดยแถบสถานะแต่ละคาสัง่ ก็
จะไม่เหมือนกัน ทาให้เกิดความคล่องตัวสูงขึ้นในการทางาน
5. Toolbox
กล่องเครื่ องมือ เป็ นชุดเครื่ องมือสาหรับสร้างและก็แก้ไขชิ้นงานมีส่วนประกอบเป็ นรู ป
ไอคอนทาให้ง่ายต่อการเลือกเครื่ องมือขึ้นมาใช้งาน
6. Dockers
ดอคเกอร์ เป็ นแถบคาสัง่ คุณสมบัติ เพือ่ การปรับแต่งคุณสมบัติของชิ้นงาน โดยมีหน้าที่และ
การวางตาแหน่งคล้ายกับพาเลท (Palette) ของโปรแกรม Illustratior โดยสามารถเรี ยกดอคเกอร์ต่าง ๆ
ออกมาได้โดยให้เข้าไปที่เมนู Window>Dockers> เลือกชุดคาสัง่ ที่ตอ้ งการ
7. Artwork
พื้นที่การทางาน จะเป็ นพื้นที่สีขาวตรงกลางหน้าจอโปรแกรม โดยจะมีหน้ากระดาษเป็ น
กรอบสี่เหลี่ยมอยู่ โดยสามารถเลือกปรับเปลี่ยนขนาดกระดาษได้ สามารถสร้างชิ้นงานตรงส่วนใด
ของ Artwork ก็ได้แต่เมื่อทาการพิมพ์งานออกมา งานที่ได้จากการพิมพ์ออกมานั้นจะต้องเป็ นชิ้นงานที่
อยูบ่ นหน้ากระดาษเท่านั้น ถ้าอยูน่ อกกระดาษจะไม่สามารถพิมพ์ออกมาได้
8. Status Bar
เป็ นแถบแสดงสถานะของเครื่ องมือที่ใช้ในขณะนั้นรวมทั้งแสดงตาแหน่งของเมาส์
(Coodinate) แสดงค่าเป็ นพิกดั ที่แกน X และแกน Y และแสดงสีของพื้นผิว และสีเส้นขอบของ
ชิ้นงาน
9.Time line
เป็ นเส้นเวลาที่แสดงการเคลื่อนไหวของสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาโดยสามารถตรวจและกาหนดเวลา
การเคลื่อนไหวของสิ่งที่เราสร้างขึ้นได้ดว้ ยปุ่ ม play
Play

