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Анотація 
Проаналізовано основні можливості графічного редактору Paint Tool SAI, який дозволяє створювати ху-

дожній рисунок шляхом обробки графічного файлу. 
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Abstract 
Carried out analysis of the main tools of the graphic editor Paint Tool SAI, which can create art drawings on the 

graphic files basis. 
Keywords: Paint Tool SAI, graphic file, graphic editor. 
 

Вступ 
Існує значна кількість графічних редакторів для обробки зображень, вибір яких, передусім зале-

жить від конкретних задач. Зокрема найвідомішими є The GIMP, Adobe Photoshop, Paint Tool SAI, 
Paint.NET, Photoscape та ін. [1-3]. Всі вони відрізняються своїми можливостями, вимогами до ресур-
сів комп’ютера,  зручністю інтерфейсу тощо. Однак на нашу думку для роботи із растровими та век-
торними інструментами для малювання найкращим є Paint Tool SAI, що дозволяє створювати худож-
ній рисунок із незначними вимогами до ресурсів комп’ютера. 

 
Результати дослідження 

Для ілюстрації роботи графічного редактору Paint Tool SAI, розглянемо процес обробки зобра-
ження (рис. 1). На рисунку 1 представлено зображення фотографії, яка була оброблена в стилі Pop Art 
виключно в редакторі Paint Tool SAI.  

 

 
Рис. 1. Робочий інтерфейс графічного редактору Paint Tool SAI 
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В процесі обробки зображення виконувались такі етапи: 
- завантаження фотографії до графічного редактору; 
- накладення векторного шару на зображені; 
- розфарбовування контурів; 
- кінцеве редагування зображення. 

 

Висновки 
Графічний редактор Paint Tool SAI відрізняється легкістю освоєння, дає широкий спектр можли-

востей для художньої обробки зображень та незначними вимогами до ресурсів персонального 
комп’ютера.  
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