
КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

Създаване на графични изображения с 
изучаван език за блоково програмиранеУРОК

Да припомним!
Растерното изображение се състои от пиксели. 
При завъртане, накланяне или промяна на разме-
рите му то губи част от качеството си. 
Векторното изображение се представя с гео-
метрични фигури, описани с математически фор-
мули. При промяната му се запазва качеството 
на изображението.
Графични изображения се създават с помощта на 
графични редактори.

Програмата Paint е графичен редактор за рас-
терна графика. С нея може да създавате нови 
герои и сцени, които да използвате във вашите 
проекти по компютърно моделиране. Може да 
използвате и вградения в средата за визуално 
блоково програмиране графичен редактор. С 
него може да се създават растерни и вектор-
ни изображения. Векторният режим позволя-
ва по-лесно да се редактират отделни елементи 
(обекти) от изображението.

Задача 1. Използвайте векторния режим на графичния редактор на 
средата за визуално програмиране и създайте герой – балон за ле-
тене. Поставете центъра на героя в средата на „дъното“ на коша. 
Създайте два костюма на героя, като промените цветовете на ба-
лона и на коша.

В частта за герои първо избе-
рете бутона за избор на герой 
(спрайт), а след това – инстру-
мента Нарисувай. Отваря се 
графичният редактор за съз-
даване на костюми в режим на 
векторна графика. 

С бутона  може да преминете към 
растерна графика. Когато сте в режим на растерна графика, 
може да преминете към режим на векторна графика с бутона 

.

Как да създадете  
нов герой?

Важно! 
Ако от векторен режим 
преминете в растерен режим, 
изображението ще си остане 
растерно, дори и да се вър
нете отново във векторен 
режим.

Избор на цвят

Допълнителни  
инструменти

Платно за рисуване

Основни инструменти
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Цвят за запълване или очертаване може да изберете с инструмен-
тите  Запълване   или  Подчертаване .   
При избор на инструмента за запълване се появява панелът вдясно. 
С плъзгачите от него може да изберете цвят, наситеност и яркост, а с 
инструмента пипета  – произволен цвят от платното за рисуване.
Другите инструменти, които може да използвате, са:
Избор на обект

Рисуване с четка

Запълване

Чертане на линия

Чертане на  
квадрат/правоъгълник

Оформяне на обект

Гума

Текст

Чертане на  
окръжност/кръг

Задача 2. Използвайте растерния режим на графичния редактор и 
създайте герой – хвърчило. Разгледайте и експериментирайте с 
различните инструменти в избрания режим. Създайте два костюма 
на хвърчилото, като промените цветовете му.

Задача 3. Създайте код за балона от задача 1 
така, че той да:
а) започне да се движи от позиция x: -100 и 
y: -50 и да изчертае квадрат със страна 150 
стъпки със зелен цвят на молива и дебелина 4;
б) смени костюма си и да изчертае  право-
ъгълник със страни 200 стъпки и 100 стъп-
ки, като използва син цвят на молива и де-
белина 6.

Задача 4. Създайте код за хвърчилото от задача 2 така, че то да за-
почне да се движи от центъра на сцената и с върха си да начертае:
а) успоредник със страни 40 и 30 стъпки и остър ъгъл между тях 
45°. Променете дължините на страните и ъгъла така, че героят да 
изчертае квадрат, ромб и правоъгълник.
б) успоредник с върхове в точките с позиции (0; 0), (100; 0),  
(140; 60) и (40; 60).

Забележка
При смяна на избран основен 
инструмент се променят до
пълнителните инструменти.

Упътване 
За очертаване на пътя на 
героя с различен цвят и дебе
лина на линията използвайте 
добавката Молив на средата.

Въпроси и задачи 
1. Създали сте герой във векторен режим и сте преми-
нали в растерен режим. Може ли отново да преобра-
зувате героя във векторно изображение? 
2. В графичния редактор на средата създайте различни 
герои, като използвате геометрични фигури.

3. Във векторния режим на графичния редактор съз-
дайте герой – хвърчило. Напишете код, с който героят 
да начертае фигурите, образувани от равностранни 
триъгълници, като започне от центъра на сцената.

а)        б)       в)

45° 45°

180° – 45°
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