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Керівництву Pixel Perfect Precision вже чотири роки. По

завершенню цього часу ми відвели увагу від пікселів та 

вирішили більше розповісти про те як ми працюємо — нова

глава про Дизайн та Розрабку якраз про це. Хоч наше 

портфоліо неймовірно різноманітне: від додатків мобільного 

банкінгу до пазлів, які переломлюють закони фізики, ми завжди 

застосовуємо однакові принципи дизайну про які ми й

поговоримо. Насолоджуйтесь!

Фото продукта: Monument Valley

ІНТРО
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http://www.monumentvalleygame.com


ДЯКУЮ
Є кілька людей, котрі заслуговують щоб про них згадували. В

першу чергу — Широ, за те що всі ці роки він показував мені 

істинне значення точності пікселя. Всі дизайнери, які 

щоденно ділились знаннями — ви відмінне джерело як

натхнення, так і інформації. Більш за все я хочу подякувати 

всім моїм друзям в ustwo за їх безмежну підтримку у 

створенні цього керівництва.

Фото продукта: Rando
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http://rando.ustwo.se


Перший розділ розповідає про принципи та теми, які стосуються 

цифрового дизайну та його важливих інструментах. Він підійде

як для професіоналів, так і для новачків в цій області. Ці поради

— своєрідне керівництво з швидкого розуміння процесів та 

думок які ми використовуємо в ustwo.

ОСНОВИ
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ПРИНЦИПИ
PIXEL PERFECT 



Користувачі Користувачі — головний об’єкт вашої уваги. 

Визначте що їм потрібно, використовуйте 

це в дизайні, а потім сформуйте ваш 

продукт так, щоб користувачі могли 

виконати дію якнайшвидше. Не забувайте

про те, що їм пасує.

Flat інтерфейс заснований на правилах

типографіки та сітки і направлений на

молодшу аудиторію, а більш дружелюбні 

скевоморфічні елементи підійдуть

віковим користувачам, які не настільки 

просунуті.
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Оточення Оточення — це не тільки платформа для 

якої ви робите дизайн, але також і умови 

використання, та місце в якому він буде 

працювати. Наприклад мобільний телефон 

суттєво відрізняється від телевізора, — на 

нього дивляться здалеку, він

завжди використовується в приміщенні і  

керується на віддаленні. Це передбачає 

інші підходи до розміру тексту, кольору та 

контрастності інтерфейсу.
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Доступність Доступніcть стосується всіх, а не тільки

користувачів з обмеженими

можливостями. Слідкувати за простотою

та доступністю це хороша практика, але

є й інші кроки, яких ви можете вжити

щоб зробити вашу роботу 

більш доступною для дальтоників та 

людей нездібних до читання. Дивіться

главу Доступність для більш детальної

інформації.

Погано Добре
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Випадковий
стиснутий текст 

Об’єкт Опис який виходить за      
межі
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Заголовок
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Гірші сценарії Цей принцип пов’язано з доступністю:

впевніться в тому, що ваш продукт не

зламається в реальній ситуації з

реальними користувачами. Ми всі 

любимо використовувати гарні 

ілюстрації та текст, клієнти теж це 

люблять. Важливо 

перевіряти дизайн з більш довгим текстом,

іншою мовою, відсутністю або великим

різноманіттям картинок і т.д. Ви можете

показувати «гарну» версію, але мати кілька

варіантів джерел для перевірки.

Довгий загол...

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис
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Einen wirklich la…
Das gleiche auch…

Середній
Наче OK

A
B

Дуже довгий
І тут теж дуже

?

Кращий Гірший

Довгий загол...



Можливості Під можливістями ми маємо на увазі 

здатність об’єкта висловлювати свої 

функції через органи чуття: кнопка своєю 

опуклістю натякає на її клікабельність, 

дверна ручка, завдяки формі та 

розташуванню натякає на те, що її можна

потягнути. Все це може бути використано в

цифровому дизайні, щоб спонукати 

користувачів взаємодіяти з об’єктами. 

Випуклі кнопки, текст який виходить за

межі сторінки (натякаючи на скрол) — це 

демонстрація можливостей.
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, 
sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ulamco laboris nisi 
ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in 



Текст Те що ви говорите в дизайні так же

важливо як і його зовнішній вигляд.

Хороший текст не тільки робить додаток

зрозумілішим, але й створює зв’язок з

користувачем, завдяки використовуваному

тону. Коли ви говорите з людьми рідною

мовою, а не як з машиною, створюється

емоційний зв’язок, який покращує досвід

взаємодії з продуктом.

Погано Добре
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Обробка Привет

Привіт, Метт!

Так як ти запустив додаток

вперше, ми хочемо задати 

кілька питань щоб все 

пройшло як по маслу, це

займе кілька хвилин.

Натискай на кнопку нижче і 

вперед!

Вимоги

Ми визначили що ви

вперше запустили 

додаток. Перед тим як 

почати, вам потрібно 

відповісти на серію питань

для засвідчення того, що 

все налаштовано 

коректно

Початок Добре



Форма та колір В деяких кольорів та форм є усталені

асоціації в цифровому дизайні. Не 

забувайте про це, тому що їх 

недотримання може збити користувача з 

пантелику. Зелені галочки асоціюються з 

хорошим, а червоний колір і хрестики — з 

поганим .

Змішуючи їх, ми створюємо змішане

повідомлення. Так само жовтий трикутник

зазвичай асоціюється з попередженням, а

синє коло — з інформацією.

ii

!!

Погано
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Візуальна
ієрархія

Розмітка, колір, типографіка дуже сильно

впливають на візуальне сприйняття і

споживання інформації. Подумайте про те,

що ви хочете показати користувачеві і в

якому порядку, потім керуйтеся цим в

дизайні. Привертайте увагу за

допомогою контрастних, великих та товстих

шрифтів, або навпаки, використовуйте

менш контрастний, невеликий, легкий

шрифт для менш важливих елементів. Не

забувайте про культурні аспекти вашої

аудиторії.

Погано Добре
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Заголовок

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис

Заголовок

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис



Типографіка В цифровому дизайні типографіку часто

незаслуговано обділяють увагою. Дуже

важливо використовувати хорошу

типографіку, адже більшість інформації

передається у вигляді тексту. Існують

базові фактори на які потрібно звертати

увагу. Чи комфортно читається текст при

поточному розмірі, чи достатній інтерліньяж,

довжина рядка? Не користуйтесь

стандартними налаштуваннями шрифту

вашого середовища дизайну. Поважайте

шрифт — він на це заслуговує.

Погано Добре
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ulamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation ulamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore.

Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipisicing elit,

sed do eiusmod tempor

incididunt ut labore et dolore

magna aliqua. Ut enim ad

minim veniam, quis nostrud

exercitation ulamco laboris nisi

ut aliquip ex ea commodo

consequat. Duis aute irure

dolor in reprehenderit in

voluptate velit esse cillum 



Анімація З постійним збільшенням потужності

комп’ютерів, ми можемо робити не тільки

гарний дизайн, але й додавати в нього

елегантну динаміку. Легка анімація може

задати характер інтерфейсу, поліпшити

його інтуїтивність, виділити

функції та можливості. Наприклад, якщо ви

хочете привернути увагу до кнопки —

примусьте її пульсувати.

Вхід Вихід
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Заголовок

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис

Заголовок

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис



Тестування Ніщо не порівняти з тестом дизайну на 

призначеному пристрої. Роздільна 

здатність, технологія екрану, кути 

перегляду та методи введення можуть

істотно відрізнятись від вашого комп’ютера. 

У наш час існує безліч засобів для

попереднього перегляду, які перенесуть 

дизайн з комп’ютера прямо у ваш 

девайс, оновлюючись у реальному часі. 

Обов’язково користуйтесь ними!
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Прототипи Тестування дуже тісно пов’язане з 

прототипуванням. Прототипи дозволяють 

нам швидко випробовувати ідеї, не 

витрачаючи часу на фінальне «полірування». 

Починаючи з ескізів на папері, закінчуючи 

створенням простих додатків в рідному

середовищі розробки. Все залежить від 

того що вам потрібно: ескізи можна 

зробити і на папері, а от плавну анімацію 

доведеться показати на відео.
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Демо

Неактивно
Нічого не роблю

Неактивно
Нічого не роблю

Неактивно
Нічого не роблю

Натисни на мене
Я працюю

Ескiз

Об’ект
Опис

Об’ект
Опис

Об’ект
Опис

Об’ект
Опис

Фільм

Статика
А я не рухаюсь

Статика
А я не рухаюсь

Статика
А я не  рухаюсь

Дивись!
Я буду рухатись!

Movie.avi



Організація Один в полі не воїн, і в більшості

випадків це також стосується файлів.

Хороша організація необхідна, тому що

вона економе силу-силенну часу іншим

людям, які працюють над проектом.

Правильний порядок файлів і шарів дає 

іншим дизайнерам можливість відразу

взятись за вашу роботу і знайти все

необхідне, а логічно названі файлів

порадують розробників .

Rectangle.png

Square Blue.png

Square Green.png

Square Orange.png

Square Pink.png

Assets

Screen.psd

Design

Project
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Випийте
кави

Дуже просто повністю зануритися в

роботу, але іноді варто зробити перерву.

Це корисно для здоров’я та дозволяє

поглянути на роботу з іншого боку.

Прогуляйтесь, заваріть собі каву.

Повернувшись, вирішення можливих

проблем буде в вас як на долоні, або ви

помітите помилку, яку до цього не помічали.

18Pixel Perfect Precision



ДЕТАЛІ
PIXEL PERFECT



Гострі грані Прямі кути повинні бути без

напівпікселів: різкими та без

жодного розмиття.

Погано Добре
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Вирівнювання
та відстані

Як тільки ви навчитесь робити все різким,

наступним кроком на шляху до pixel perfect

буде впевненість в тому що всі відстані і

вирівнювання вірні.
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Погано Добре



Зв’язність Вирівнювання об’єктів на всіх макетах дуже

важливе. Розташування повторюваних

заголовків, футера, кнопки повернення має

бути ідентичним, не повинно бути 

«стрибків». Допомогти в цьому може сітка,

яка визначить структуру
на всіх макетах.

22Pixel Perfect Precision



Колірна модель HSB назавжди! Спробуйте використовувати

колірну модель HSB, і ви відразу побачите

наскільки це ефективний варіант для

створення відтінків базового кольору. У

даному прикладі значення відтінку (H)

залишається незмінним, а насиченість (S )

та яскравість (B) змінюються. Подивіться

наскільки цифри в HSB більш інформативні

в порівнянні з RGB.

100%

100%

0%

0%

Red 230 249 242 116

Green 12 194 133 6

Blue 41 201 148 20

Hue 352 352 352 352

Saturation 95 22 45 95

Brightness 90 98 95 45
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Управління
кольором

Управління кольором відіграє велику роль

в поліграфії. В цифровому дизайні воно

частіше створює проблеми, ніж вирішує їх.

В процесі розробки важко контролювати

колір (на відміну від дизайну), особливо

коли він змішується з кодом, який вказує ті 

ж похідні кольори. Може виникнути

невідповідність. Краще проігнорувати цю

процедуру, і перевірити на пристрої, —

на відміну від друку це швидко й нічого

не вартує.

Колірний профіль

Код

Так Ні

Погано Добре
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Висота та ширина
тексту

Ці два методи допоможуть впоратись із

динамічним контентом. Щоб визначити

максимальну висоту використовуйте

комбінацію Åy; точно так же, якщо ви

хочете дізнатись ширину для певного

контенту заповніть цей проміжок набором

прописних W — якщо вони помістяться,

то й інші фрази теж.

Åy
Макс. Висота

WWW
Макс. Ширина
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Довжина тексту Якщо ви працює над продуктом, який буде

використовуватись по всьому світу, то

звертайте увагу на довжину контенту на

інших мовах. Приклад показує нам, що

відбувається з українським та

португальським перекладами слова

Settings, — довжина збільшується
до 75%.

Settings
Налаштування
Configurações

26Pixel Perfect Precision



Вирівнювання
тексту на кнопках

Вгорі показані три методи вертикального

вирівнювання тексту на кнопках. Який

метод краще — залежить від гарнітури

шрифту (співвідношення висоти великої

літери до x-висоти може змінюватись) і

регістру, який ви використовуєте. Як

тільки ви вибрали правило дотримуйтесь

його в інтерфейсі, послідовність вирішує

все.

Велика та мала букви х-висота Велика та x-висота
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Вирівнювання
тексту з об’єктом

Для вертикального вирівнювання тексту з

об’єктом краще використовувати x-висоту,

ніж висоту великої літери, так як це

візуально виглядає краще. У поганому

прикладі вище ви бачите що основна

візуальна висота шрифта, розташована

в зоні x-висоти і знаходиться нижче ніж

квадрат. Винятком буде текст у якому

тільки прописні або цифри — вони

можуть бути вирівняні по великих літерах,

так як у них немає підрядкових символів.

Align Text Align Text

Погано Добре
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Стан об’єкта Інтерактивні елементи мають більше ніж

один стан, який вже показано у вас на

ескізі. Елементи можуть змінюватись в

залежності від платформи й методу

введення, в будь-якому випадку робіть їх

відразу під час створення дизайну. Не

залишайте це на потім, так ви будете

впевнені, що все виглядає добре і

працює взаємопов’язано.

Активний

Вибраний

Вимкнений
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Грані та радіус
закруглення кутів

Компонентам інтерфейсу часто потрібні 

межі. Прямі кути зробити просто, але як 

бути із зовнішнім радіусом закруглення 

кутів за допомогою внутрішнього 

обведення? Є варіанти: відповідність 

внутрішнього і зовнішнього радіуса,

масштабування первісного шейпу за 

розміром, додавання грані та похідного 

внутрішнього радіуса одночасно. Останній 

варіант є кращим оскільки не потовщує 

обрис в кутах, на відміну від інших методів.
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Кнопка

Зовнішній = Внутрішній Маштабування Зовнішній = Внутрішній
+ ширина грані

Кнопка Кнопка



Межі та радіус
закруглення кутів
Filleting

Якщо ви використовуєте останній варіант

з попередньої сторінки, але почали з

зовнішнього радіуса, в результаті у вас

вийде шейп, кути якого будуть прямими. В

таких сіутаціях розглядається додавання

невеликого радіуса «назад». Хоч це й

математично неправильно, але виглядає

краще. В інженерії цей процес відомий

як закруглення внутрішньої чи

зовнішньої частини дизайну. Подивіться

статтю «In search of perfect radius» від

RA Design.
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Кнопка Кнопка

Зовнішній = Внутрішній −
Ширина бордеру

Filleted

http://radesign.in/in-search-of-the-perfect-radius/
http://radesign.in/in-search-of-the-perfect-radius/


Рівносторонні
трикутники

Деякі графічні редактори малюють 

трикутники, які за промовчанням не є 

рівносторонніми.Такі трикутники мають 

рівну довжину по осях x та у. Щоб швидко 

конвертувати такий трикутник в

рівносторонній, візміть 86.6% від 
поточної висоти.

100%

86.6%

100%

100%

Погано Добре
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Контроль версій Хоч нині й існує безліч додатків з 

контролю версій для дизайнерів, частіше 

всього ми займаємось цим самостійно. На 

це йде багато часу, але є система, яка 

дозволяє спростити процес. 

Найостанніший файл Screen.psd

зберігається в корені робочої теки. На 

початку дня, або при дублюванні файлу, 

стара версія копіюється в теку Архів, а 

файл отримує назву в форматі YYMMDD 

з номером версії. Чистота!

Screen_140401_r01.psd

Архів

Проект

Screen.psd

Screen_140402_r01.psd

Screen_140402_r02.psd

Screen_140402_r03.psd

Screen_140403_r01.psd

Screen_140403_r02.psd

Screen_1.psd

Проект

Screen_2.psd

Screen_FINAL.psd

Screen_FINAL_FINAL.psd

Screen_FINAL_FINAL_2.psd

Screen_FINAL_FINAL_3.psd

Screen_Latest_1.psd
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ДОСТУПНІСТЬ



Доступність Доступність це не компроміс, 

підлаштований під людей з обмеженими 

можливостями, а гарний,

загальнодоступний дизайн. Для цього не 

потрібно жертвувати привабливістю або 

витрачати час та гроші. Як і принцип

pixel perfect precision: якщо ви від

самого початку вбудовуєте 

доступність в свій дизайн-процес, її 

реалізація не займе багато часу.

      Якщо я зроблю
дизайн доступним, чи не 
стане він потворним?

“
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Види недоліків Приблизно 10% населення нашої планети 

має різні форми інвалідності. Це суттєва 

частина потенційних користувачів. На 

цифрові проекти впливають: зір, слух, 

дотик та пізнання, — тобто здатність 

обробляти інші 3 відчуття. Не покладайтесь

на одне відчуття у своїх додатках, 

надавайте кілька форм взаємодії та 

комунікації, наприклад увімкніть

функцію text-to-speech для 

користувачів з проблемами зору.
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Ясність Дизайн не повинен перевантажувати

користувача контентом, він повинен бути 

доступним і лаконічним. Ви можете 

показувати контент в залежності від 

ситуації, починаючи із значущої інформації, 

розкриваючи деталі в міру необхідності.

Також важливо підганяти контент під 

мобільні пристрої, наприклад, 

відображати мініатюри зображень для 

користувачів з поганою якістю зв’язку.

Погано Добре
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Заголовок

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис

Заголовок

Об’єкт
Опис

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, 

sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ulamco 

laboris. nisi ut aliquip ex ea 

Задовгий
заголовок для 

Об’єкт Опис котрого виходить за межі по

Об’єкт Опис котрого виходить за межі по

Об’єкт Опис котрого виходить за межі по

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ulamco laboris.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ulamco laboris.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 



Сталість Дизайн вимагає сталості на декількох 

рівнях: стиль, навігація, типографіка та

використання мови. Елементи інтерфейсу 

повинні поводити себе однаково, 

незалежно від моменту появи, та, де це 

можливо, повинні повторювати поведінку

стандартних елементів середовища для 

якого ви робите дизайн, — так користувач 

може передбачити поведінку продукту, 

використовуючи накопичений досвід. Не 

забудьте ознайомитись із гайдлайном та 

зразками взаємодії потрібного пристрою.
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Заголовок
Підзаголовок

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, 

sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ulamco 

App

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис

App

Об’єкт
Опис

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, 

sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ulamco 



Навігація Як ми вже розповідали на попередній 

сторінці, — навігація не повинна 

змінюватись, щоб користувач не заплутався 

у додатку. Розташовуйте елементи в одному 

місці і в одному стилі на всіх сторінках. Це 

також стосується інших частин інтерфейсу:

якщо кнопка виконує певну дію в одній 

частині додатку, то вона повинна робити 

те ж саме і в інших.
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Заголовок

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис

Заголовок

Об’єкт Опис

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, 

sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ulamco 

Заголовок

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис

Результати пошуку

Об’єкт



При роботі над зовнішнім виглядом 

сторінки замислюйтесь про цілі та 

потреби користувача. Вже на основі цієї 

інформації розташовуйте контент, 

виділяючи важливі частини.

 
Структура
контенту

Навігація
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Заголовок Заголовок

Якась важлива

информация

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, 

sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ulamco 

laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat. 

Якась важлива 

інформація

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, 

sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ulamco 

i

i



Ми не можемо сказати що всі кроки на 

одному екрані — гарна ідея, але й не 

варто забувати про те, що велика кількість 

кроків збиває користувачів з пантелику. 

Намагайтесь не виходити за межу 

чотирьох кроків,

 
Менше кроків
Навігація
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Привіт!

Натисни на

посилання

нижче для...

 Інфо

…потім на

це

посилання…

…і нарешті 

на це.

Нарешті ми 

тутІнфо Інфо

i

Погано Добре

Простіше 

всього!

Привіт!

Натисни на 

посилання 

внизу для і…

Инфо

i

інакше користувач може заблукати.



Не забувайте про заголовки сторінок. 

Користувач буде знати де знаходитися і 

сприймати інформацію в правильному 

контексті.

 
Заголовки
Навігація
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Заголовок

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис



Розмір контенту повинен відповідати 

розміру сторінки, а розриви повинні 

вставлятись із розумом. Легше

проскролити сторінку, ніж перейти за 

посиланням. Це також зменшує кількість 

запитів, що важливо для користувачів

мобільних пристроїв. Але не робіть сторінки 

занадто довгими, мало хто любить 

нескінченний скрол.

 
Відповідний
розмір сторінки 

Навігація
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Заголовок Заголовок

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, 

sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ulamco 

laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis 

aute irure dolor in. 

reprehenderit in voluptate 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, 

sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis 

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис



Переконайтесь у тому що скрол працює

тільки в одному напрямку — так легше і

фізично й свідомо. Користувачам не

потрібно буде стрибати по сторінці,

намагаючись зрозуміти що вони бачили, а

що ні.

Одна вісь
прокрутки

Навігація
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Заголовок

Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipisicing elit, sed do

eiusmod tempor incididunt ut labore et

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

veniam, quis nostrud exercitation

ulamco laboris nisi ut aliquip ex ea

commodo. consequat. Duis aute irure

dolor in reprehenderit in voluptate velit

esse cillum dolore eu fugiat nulla

pariatur. Excepteur sint occaecat 

Об’єкт
Опис

Заголовок

Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipisicing elit,

sed do eiusmod tempor

incididunt ut labore et

dolore magna aliqua. Ut

enim ad minim veniam, quis

nostrud exercitation ulamco

laboris nisi ut aliquip ex ea

commodo consequat. Duis

aute irure dolor in. 

Об’єкт
Опис



Якщо у вас в списку більше 3-4 пунктів, 

краще використовувати нумерований 

список замість маркованого.

 Pink
 Orange
 Green
 Blue

1. Pink
2. Orange
3. Green
4. Blue

 
Нумеровані
списки

Навігація
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Створення описів до text-to-speech функцій,

— окремий вид мистецтва. Робіть їх

доступними, щоб користувачі розуміли що

відбувається, але при цьому лаконічними,

щоб не витрачати роки на прослуховування.

ДіяДія

      Це кнопка яка
запускає дію.
Натиснувши її, ви
потрапите на
наступний екран.

      На наступний
екран

 
Позначення
Навігація
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Вставляйте опис над інпутом, а не в

нього. При останньому варіанті читання

контенту екран видасть нісенітницю —

просто прочитає введене значення, а не

назву поля.

Опис над
інпутами

Погано Добре

      Іван. Введіть свій
email.“       Ім’я Іван. Email

Введіть тут.“

Іван

Введіть свій email Email

Ім’я

Іван

Введіть тут

Навігація
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Взаємодія При створенні дизайнів для сенсорних-

пристроїв, завжди замислюйтесь про

зручність роботи пальцями. Ми завжди

робимо наші дизайни з мінімальною тач-

зоною в 7мм х 7мм, що приблизно становить

площу контакту пальця з екраном. А також

залишаємо 2 міліметра між елементами,

щоб уникнути випадкових натискань. Якщо

ви робите елементи для великого пальця,

робіть їх ширшими ніж 25 мм, що приблизно

дорівнює ширині пальця дорослої людини.

Погано Добре
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Тач цілі

7mm

7mm



Як правило, в додатках кнопки асоціюються

з дією, тому змінювати їх на гіперпосилання

не варто — це зіб’є користувача з

пантелику.

 
Кнопки та
гіперпосилання

ДіяДія

Погано

Взаємодія
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Говорячи про гіперпосилання, не 

підкреслюйте текст який не є посиланням.

Як ми вже казали — це збиває з 

пантелику. Користувач може заплутатись,

коли натисне на елемент і нічого не

відбудеться.

Це не
посилання

Це не
посилання

Кнопки та
гіперпосилання

Взаємодія
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Запобігання
помилкам

Мінімізуйте помилки в процесі використання 

вашого продукту за допомогою дизайну.

Розміщення корисних елементів на початку,

приховування або відділення елементів які

несуть ризик, —  все це допомагає. Гарною

практикою є використання попереджень

для уникнення ризиків та поліпшення

відмовостійкості. Намагайтесь зробити так,

щоб користувачі задумались про свої дії у

важливих ситуаціях. Не дозволяйте їм

подорожувати на автопілоті.

 

Дизайн
51Pixel Perfect Precision

Видалити файли

Файл 1

Файл 2

Файл 3

Так, я хочу їх видалити 

Видалити

Поставте галочку та 
натисніть кнопку Видалити.

Видалити файли

Файл 2

Файл 1

File 4

Файл 3

Файл 5

Видалити

Ви не зможете 
скасувати дію, впевнені 

що хочете видалити 
файли?

Так Ні



Із-за малих розмірів мобільних пристроїв

процес введення інформації досить

непростий, тому правильно і зручно відразу

показувати вірність введених даних.

Перевірка даних

Запобігання
помилкам
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Телефон

Ім’я

Надіслати

Невірний номер

Іван

01234 56789 !

Телефон

Ім’я

Надіслати

Іван

01234 56789



Там де це можливо надавайте вибір 

значень замість вільного поля для

введення — це допоможе уникнути 

помилок введення.

Погано Добре

Введіть колір

Виберіть колір

Рожевий

Зелений

Синій

Оранжевий

Колір

Колір

 

Вільний текст

Запобігання
помилкам
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Коли введення даних є частиною процесу, 

дайте користувачеві можливість перевірити 

дані перед відправкою, і, якщо це буде 

необхідно, можливість повернутись назад і 

виправити їх.Перевірка, підтвердження, 
виправлення

Вибір товару

Товар 1

Запобігання 
помилкам
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Товар 2

Товар 3

Товар 4

Товар 5

Придбати

Перевірка

Ви вибрали такі товари:

Товар 1
Товар 2
Товар 3
Товар 4
Товар 5
Натисніть Підтвердити,
для покупки товарів або
стрілку для зміни.

Підтвердити



Якщо у вашому додатку можна видаляти

контент та виконувати інші небезпечні 

операції, подбайте про надання можливості 

скасувати ці дії. Це може бути реалізовано 

у вигляді кошика, який очищується раз на 

тиждень, або системи контролю версій, яка

дозволяє зробити крок назад до 

попередньої версії.

Скасування дій

Запобігання 
помилкам
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Видалити файли

Файл 1

Файл 2

Файл 3

Видалити

Кошик

Відновити

Файл 4

Файл 5

Файл 3

Файл 4



Текст Питання не тільки в тому як виглядає ваш 

шрифт, але й те, про що він говорить. Це 

рівносильно за важливістю, а може й

важливіше. Незрозумілий опис або 

інструкції збивають користувача з 

пантелику. Тому витратьте час і подумайте

про те, що ви хочете донести і наскільки 

ефективно ви це робите. У поганому 

прикладі ви оберете Скасувати щоб

скасувати замовлення, або ж це скасує 

скасування?

OK

Ви хочете
скасувати це
замовлення?

Скасувати Так

Ви хочете
скасувати це
замовлення?
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Розбивайте великі блоки тексту, для 

спрощення читання й слідкування. 

Використовуйте максимум 5 рядків в абзаці 

і ви не помилитесь розміром.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

exercitation ulamco laboris nisi ut aliquip ex 

ea commodo consequat. 

Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 

nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 

cupidatat non proident, sunt in culpa qui 

officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

exercitation ulamco laboris nisi ut aliquip ex 

ea commodo consequat. Duis aute irure 

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 

cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 

Excepteur sint occaecat cupidatat non 

proident, sunt in culpa qui officia deserunt 

mollit anim id est laborum.

Погано Добре

Текст
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Розбивайте
великі блоки



У деяких користувачів, наприклад 

дислексиків, дуже погано з організаційними 

здібностями, тому намагайтесь розбивати 

довгі абзаци тексту на списки або діаграми, 

що допоможе показати інформацію в 

компактному, порційному вигляді.

1. Рожевий — Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. Fusce 

pellentesque vehicula elit sed tincidunt. Nam 

bibendum tempus tellus ac interdum. 2. 

Оранжевий — Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. Sed fermentum 

sodales orci. Class aptent taciti sociosqu ad 

litora torquent per conubia nostra, per 

inceptos himenaeos. 3. Зелений — 

Pellentesque a nibh nibh, vel dictum risus. 4. 

Синій — Nunc congue vestibulum nibh non 

sollicitudin. Donec eget metus leo.

Рожевий1.

Текст
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Текст в діаграми

Оранжевий

Зелений

Синій

2.

3.

4.



Якщо ви використовуєте абревіатуру, 

обов’язково додайте розшифровку при 

першому використанні. А загалом —

намагайтесь їх уникати: деяким 

користувачам дуже складно запам’ятати їх 

значення.

PPP
PPP 

(Pixel Perfect 
Precision)

Погано Добре

 
Абревіатури
Текст
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«Клікни тут» відмінний текст посилання, 

правда ж? Ні, не правда! Не ясно куди 

веде це посилання, та й у більшості 

користувачів сенсорних пристроїв немає 

мишки, щоб нею «клікнути». Посилання —

елемент навігації, а значить її текст

повинен описувати свій напрямок і мати 

сенс. Дуже часто користувачі 

переглядають сторінку в пошуках 

посилань на те, що вони шукають. Не 

забувайте про інші важливі деталі, такі як

розмір файлу, якщо це посилання на файл.

Текст
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Клікни тут

Pixel Perfect 
Precision 

Handbook
(25MB)
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Зворотній зв’язок Надавайте користувачам зворотній

зв’язок для відчуття підтримки при 

виконанні різних завдань. Немає нічого 

гіршого, ніж роздум про те, завис додаток 

чи ні в момент оброблення запиту, або 

натискання на кнопку, яка нічого не

робить. Зворотній зв’язок може бути у 

формі лоадера; повідомлення яке 

сповіщує користувача про те, що 

відбувається; звуку який дасть знати, що 

дія здійснюється.
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Намагайтесь надавати зворотний зв’язок в 

декількох формах. Наприклад покладатися

виключно на звук для попередження. Це

значить, що глухі або розташовані у

шумному оточенні користувачі не 

зрозуміють що вже щось сталось і 
вимагає їх уваги.

Мультисенсорність
Зворотній зв’язок
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Якщо щось пішло не так — повідомте 

про це в зрозумілому вигляді, і надайте 

можливість повернутись назад.Повідомлення
про помилку

Назад

Щось пішло не так!

Не хвилюйтесь, натисніть 

«Назад» щоб повернутись 

на попередній екран.

Помилка 04 тип 11
Сталась помилка в 

бібліотеці bus_1234. Це 

спричинило крах 

динамічного стану 

системи. Зв’яжіться з 

адміністратором IT 

відділу.

OK

Зворотній зв’язок
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В процесі дизайну форм розташовуйте 

повідомлення про помилки поряд з 

відповідними полями, а не далеко від них. 

Це допоможе користувачам швидше 

зрозуміти проблему.

Близкість помилки
Зворотній зв’язок
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Компанія

Ім’я

Ви працівник ustwo

Іван

usthree !

Компанія

Ім’я

! Ви працівник ustwo

Іван

usthree



Типографіка Як говорилось в принципах Pixel Perfect,

—  хороша типографіка життєво 

важлива в цифровому дизайні, та

сильно впливає на доступність вашого 

продукту. Основи гарної довжини рядка 

й інтерліньяжу, також дуже важливі,

особливо для користувачів з когнітивними 

порушеннями. Зберігаючи текст легким і 

розбірливим, ви допомагаєте

користувачам без зусиль переміщуватись 

від одного рядка до іншого.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Fusce pellentesque vehicula elit sed tincidunt. 
Nam bibendum tempus tellus ac interdum. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed 
fermentum sodales orci. Class aptent taciti sociosqu 
ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos 
himenaeos. Pellentesque a nibh nibh, vel dictum 
risus. Nunc congue vestibulum nibh non sollicitudin. 
Donec eget metus leo, eleifend tempus enim. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Fusce pellentesque vehicula elit sed tincidunt. Nam 
bibendum tempus tellus ac interdum. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed 
fermentum sodales orci. Class aptent taciti sociosqu 
ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos 
himenaeos. Pellentesque a nibh nibh, vel dictum 
risus. Nunc congue vestibulum nibh non sollicitudin. 
Donec eget metus leo, eleifend tempus enim.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Fusce pellentesque vehicula 

elit sed tincidunt. Nam bibendum tempus 

tellus ac interdum. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur adipiscing elit. Sed 

fermentum sodales orci. 

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent 

per conubia nostra, per inceptos himenaeos. 

Pellentesque a nibh nibh, vel dictum risus. 

Nunc congue vestibulum nibh non 

sollicitudin. Donec eget metus leo.
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Мінімальний розмір шрифта який 

слід використовувати —  12pt,

хороший розмір для читання — 16pt

(1em). Зробіть текст замалим, і

користувачі будуть страждати, 

намагаючись розібрати що

написано, особливо на не дуже 

різких екранах з маленькою 

щільністю.Розмір шрифта

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Fusce pellentesque vehicula 

elit sed tincidunt. Nam bibendum tempus 

tellus ac interdum. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur adipiscing elit. Sed 

fermentum sodales orci. 

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent 

per conubia nostra, per inceptos himenaeos. 

Pellentesque a nibh nibh, vel dictum risus. 

Nunc congue vestibulum nibh non 

sollicitudin. Donec eget metus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce 

pellentesque vehicula elit sed tincidunt. Nam bibendum tempus 

tellus ac interdum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Sed fermentum sodales orci. 

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, 

per inceptos himenaeos. Pellentesque a nibh nibh, vel dictum 

risus. Nunc congue vestibulum nibh non sollicitudin. Donec eget 

metus leo.

Погано

Типографіка
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Дотримуйтесь довжини рядка менше 80 

символів. Якщо зробити рядок довшим, то 

користувач буде плутатись де початок та де 

кінець і текст буде важче читати. Хороший 

діапазон — 45-75 символів, з оптимальною 

довжиною в 66 символів

включаючи пробіли (як сказано в Robert 

Bringhurst’s The Elements of Typographic 
Style).Довжина рядка

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce pellentesque vehicula elit sed tincidunt. Nam 
bibendum tempus tellus ac interdum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed fermentum 
sodales orci. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. 
Pellentesque a nibh nibh, vel dictum risus. Nunc congue vestibulum nibh non sollicitudin. Donec eget metus leo, 
eleifend tempus enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce pellentesque vehicula elit sed 
tincidunt. Nam bibendum tempus tellus ac interdum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed 
fermentum sodales orci. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. 
Pellentesque a nibh nibh, vel dictum risus. Nunc congue vestibulum nibh non sollicitudin. Donec eget metus leo, 
eleifend tempus enim.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Fusce pellentesque vehicula 

elit sed tincidunt. Nam bibendum tempus 

tellus ac interdum. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur adipiscing elit. Sed 

fermentum sodales orci. 

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent 

per conubia nostra, per inceptos himenaeos. 

Pellentesque a nibh nibh, vel dictum risus. 

Nunc congue vestibulum nibh non 

sollicitudin. Donec eget metus leo.

Погано

Типографіка
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Достатній відступ між рядками дозволяє оку 

чітко розрізняти їх, що в свою чергу 

допомагає з рухом у процесі читання. 

Рекомендований відступ (він же leading) це 

1.5 розміра шрифта. Таким же чином 

відступ між параграфами повинен

дорівнювати 1.5 відступам між 

рядками. Відступ між абзацами не 

обговорюється.

 
Відступи

Погано

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Fusce pellentesque vehicula 

elit sed tincidunt. Nam bibendum tempus 

tellus ac interdum. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur adipiscing elit. Sed 

fermentum sodales orci. 

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent 

per conubia nostra, per inceptos himenaeos. 

Pellentesque a nibh nibh, vel dictum risus. 

Nunc congue vestibulum nibh non 

sollicitudin. Donec eget metus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Fusce pellentesque vehicula 
elit sed tincidunt. Nam bibendum tempus 
tellus ac interdum. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing elit. Sed 
fermentum sodales orci. 
Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent 
per conubia nostra, per inceptos himenaeos. 
Pellentesque a nibh nibh, vel dictum risus. 
Nunc congue vestibulum nibh non 
sollicitudin. Donec eget metus leo.

Добре

Типографіка

68Pixel Perfect Precision



Кілька рядків тексту завжди повинні бути 

вирівняні по лівому краю, так як нелогічні 

відступи в відцентрованому або 

вирівняному по ширині тексті можуть стати 

проблемою для користувачів з труднощами 

в навчанні. Вирівнювання по ширині також

породжує дратівливі білі 

прогалини, що протікають через 

абзаци.

Типографіка

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Fusce pellentesque vehicula 

elit sed tincidunt. Nam bibendum tempus 

tellus ac interdum. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur adipiscing elit. Sed 

fermentum sodales orci. 

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent 

per conubia nostra, per inceptos himenaeos. 

Pellentesque a nibh nibh, vel dictum risus. 

Nunc congue vestibulum nibh non 

sollicitudin. Donec eget metus leo.

 
Вирівнювання
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Fusce pellentesque vehicula 

elit sed tincidunt. Nam bibendum tempus 

tellus ac interdum. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur adipiscing elit. Sed 

fermentum sodales orci. 

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent 

per conubia nostra, per inceptos himenaeos. 

Pellentesque a nibh nibh, vel dictum risus. 

Nunc congue vest ibu lum n ibh non 

sollicitudin. Donec eget metus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Fusce pellentesque vehicula 

elit sed tincidunt. Nam bibendum tempus 

tellus ac interdum. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur adipiscing elit. Sed 

fermentum sodales orci. 

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent 

per conubia nostra, per inceptos himenaeos. 

Pellentesque a nibh nibh, vel dictum risus. 

Nunc congue vestibulum nibh non 

sollicitudin. Donec eget metus leo.

Погано Добре



Зберігайте форматування тексту простим, 

щоб домогтися максимальної розбірливості 

для користувачів. Шрифти із зарубками 

складніше читати користувачам з 

дислексією або зі слабким зором, так як їх 

стиль може змішувати форму букв, а

італік та підкреслення додають 

візуальний шум. Речення або абзац 

капітеллю також робить текст 

нечитабельним. І ЗДАЄТЬСЯ ЩО ВИ 

КРИЧИТЕ!

Типографіка
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Приклад
Приклад
Приклад
ПРИКЛАД

Приклад

Приклад

Форматування

Погано Добре



Уникайте ефектів руху або миготіння тексту, 

це може сильно дратувати людей з 

дислексією або зі слабким зором. Ці ефекти 

можуть викликати епілептичні припадки, що 

також нікуди не годиться.

Приклад

 
Форматування
Типографіка
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Скорочуйте текст тільки там, де 

це дійсно необхідно, так як це 

може приховувати потрібний 

контент.

 
Скорочення

При…
При…
При…

Приклад 1
Приклад 2
Приклад 3

Типографіка
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Намагайтесь не об’єднувати текст із 

графікою. Де можливо, робіть це на рівні 

коду. Це дає змогу функціям 

text-to-speech прочитати текст, а 

користувачам змінити колір і розмір

тексту виходячи з

особистих переваг. Все це неможливо, 

якщо текст зроблений картинкою.

Об’єднання
тексту та графіки

Приклад

+Приклад

Типографіка
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Колір Намагайтесь використовувати наочні іконки 

та кольори, щоб спростити визначення 

важливого контенту на сторінці. Колірне 

кодування зручне для ідентифікації різного 

типу контенту, —  особливо корисно для 

користувачів з когнітивними

порушеннями. Також не 

забувайте про послідовність.

Візуальна
наочність

ІнформаціяІнформація

Погано Добре
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До речі, не покладайтесь лише на колір для 

передачі повідомлення. Завжди додавайте 

щось ще. В деяких мобільних пристроях

проблеми з контрастністю, або умови 

використання далеко не ідеальні, що може 

вплинути на видимість

кольору. Не забувайте, що близько 8 % 

чоловіків страждають від різних форм 

колірної сліпоти, що може ускладнити 

процес розпізнавання фігур, єдина 

відмінність яких — колір.

Колір
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Успіх

Невдача

Не покладайтесь
лише на колір
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Якщо ви використовуєте колір для подачі 

стовпчиківв в графіках, додайте другу

ознаку за якою можна їх розрізняти. У цьому 

випадку ми дали різні патерни синій та

помаранчевій областям.

Колір
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Альтернативи
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Хороший контраст тексту і тла —

кращий спосіб переконатися в тому, що 

важлива інформація все ще доступна 

користувачам з різними формами колірної 

сліпоти або проблемами зору. Перевірте 

дизайн на необхідному пристрої

при поганому освітленні: переконайтесь у

тому, що контрасту вистачає в реальних 

ситуаціях.

Колір
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Приклад

Кольоровий
контраст

Приклад

Погано Добре



Існує безліч інструментів для перевірки 

колірного контрасту: Colour Contrast 
Analyser та Jonathan Snook’s web-based 
checker — просто введіть два кольори.

Як мінімум ви повинні проходити стандарт 

АА! Звичайно ААА краще, але для нього

потрібно набагато більше контрасту, що 

може нашкодити дизайну. Результати 

можуть відрізнятись: для великого тексту,

— більше 18 пунктів (або для жирного, —

більше 14 пунктів)

Колір
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Foreground

Background

Перевірка
контрасту

AA

AA (Large)

AAA

AAA (Large)

http://www.paciellogroup.com/resources/contrastAnalyser
http://www.paciellogroup.com/resources/contrastAnalyser
http://www.snook.ca/technical/colour_contrast/colour.html
http://www.snook.ca/technical/colour_contrast/colour.html


Якщо ви захочете описати кольори без

використання слів, то що ви зробите? 

Виявляється відмінне рішення вже існує —

ColorADD. Це проста система, яка 

представляє кольори використовуючи 

символи. Комбінуючи символи, які

відповідають за 3 основних кольори ви 

можете створювати цілий спектр — ніби це 

фарби або чорнило. Також можна робити 

темні або світлі відтінки кольорів поєднуючи 

їх із символами чорного й білого кольорів.

 
ColorADD
Колір
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Blue / 
Cyan

Red / 
Magenta Yellow White Black

http://www.coloradd.net


На сайті ColorADD є багато іншої 

інформації, включаючи класні кольорові 

олівці для дальтоніків.

 
ColorADD
Колір

80Pixel Perfect Precision

Dark 
GreenBrick Dark 

Yellow
Dark 
Blue PurpleBordeaux Dark 

Brown

Light 
Green

Light 
Orange

Light 
Yellow

Light 
BluePink KhakiOrchid

GreenOrange Yellow Blue VioletRed Brown



Мерехтіння Користувачі із світлочутливою епілепсією 

можуть мати проблеми з мерехтінням при 

певній частоті, якщо мерехтіння 

відбувається тривалий час. Основна 

рекомендація полягає у відмові від 

використання елементів, які мерехтять

більш ніж три рази на секунду. Для більш 

детальної інформації читайте WCAG’s 
(Web Content Accessibility Guidelines) на 

сторінці “Three Flashes or Below 
Threshold”.
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Опис

Об’єкт
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Об’єкт
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http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/seizure-does-not-violate.html
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/seizure-does-not-violate.html
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/seizure-does-not-violate.html
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/seizure-does-not-violate.html


Анімація Анімація може бути проблемою для людей, 

які страждають розладом здатності до 

навчання або проблемами з увагою, оскільки 

вона дратує та знижує зосередженість на 

інформації сторінки. Ті, хто читає повільно,

захочуть щоб елементи були статичними.

Так вони зможуть зрозуміти про що 

йдеться. Якщо ви все ж хочете додати 

анімацію контенту в ваш продукт, не 

запускайте його автоматично, робіть це 

після натискання на плей і надайте 

можливість натиснути паузу або стоп.
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Заголовок

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, 

sed do eiusmod tempor 

ling ticker. Scrolling ticker. Scr

Заголовок

ker. Scrolling ticker. Scrolli

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, 

sed do eiusmod tempor 



Тестування Ще одна хороша практика застосовна до 

доступності. Не забувайте перевіряти свій 

додаток в монохромі (black and white), 

наближеному вигляді та text-to-speech. 

Перевіряйте на живих девайсах, а не на 

симуляторах. Так ви дійсно зможете

зрозуміти як воно працює. У реальності 

кращі тести це ті, що роблять люди які 

регулярно використовують ці функції.
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В меню View > Proof Setup приховані

найрозповсюдженіші форми колірної 

сліпоти — відмінний метод швидко 

перевірити чи є проблеми з контрастом в 

обраній палітрі.

Колірна сліпота
в Adobe

Тестування
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Sim Daltonism це більш просунутий

додаток для перевірки наявності

колірної сліпоти з можливістю різних 

видів перегляду. Додаток працює не 

тільки всередині Photoshop, але й 

окремо, надаючи плаваючі вікна, які

можуть змінювати розмір і фільтруючи

те, що знаходиться під курсором миші. 
Sim Daltonism
Тестування
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Заголовок
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http://michelf.com/projects/sim-daltonism/


АЗРАБОТКАДИЗАЙН
ТА РОЗРОБКА



Дизайн та
розробка

Дизайн це тільки частина релізу продукта. 

Розробка не менш важлива. Існує окремий 

бар’єр між ними: спочатку завершується 

дизайн, потім він вирушає до розробника — 

класична каскадна модель. Але, як правило, 

це часто приводить до поганих результатів.

Краще всього працювати над проблемою 

разом, командно, що і є основною ідеєю цієї 

глави. Ми розглянемо більш ефективні 

шляхи переходу від дизайну до розробки, 

зберігаючи час і зменшуючи труднощі.
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Основи Це перша основна точка у спільній роботі. 

Грамотна комунікація допоможе 

програмісту отримати дизайн, який 

набагато легший в імплементації, а 

дизайнерові — білд схожий на сам дизайн. 

Спілкуйтесь, обговорюйте свої рішення та

доходьте до компромісу, тим самим 

прибираючи напругу з процесу. Як говорили 

в одній рекламі: «Розмовляти — це добре»

 
Переговори
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Намагайтесь не обмежуватись своїм 

завданням і більше працювати разом. Якщо 

у вас зустріч з генерації дизайн-ідей —

запросіть на неї розробників. Ви не тільки 

дізнаєтесь думку іншої сторони, але й 

отримаєте інформацію про те, що технічно

можливо. У довгостроковій перспективі 

кожен член команди відчує себе 

залученим у процес, що в кінцевому 

підсумку призведе до більш якісного 

продукту.

Взаємодія
Основи
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Працюючи разом більш тісно, ви почнете 

вивчати дисципліни один одного і 

знаходити підводні камені. Розуміючи 

проблеми один одного ви зможете 

вирішувати їх спільно, і проект буде 

приносити більше задоволення.

Додатковий плюс навчання в більшій

незалежності прийняття рішень. 

Виникатиме все менше й менше питань. 

Ви будете знати що можна робити, як це 

має виглядати і не доведеться ставити

масу питань.

 
Навчання
Основи
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Каменем спотикання між дизайнерами та 

розробниками найчастіше виступає різниця 

між дизайном макету та кінцевим виглядом

додатку. Попередні поради про командну 

роботу допоможуть зменшити різницю, але, 

будьмо реалістами. Замість того щоб

покращувати додаток попіксельно,

подумайте, може краще витратити цей час 

на поліпшення самого додатку. Немає

нічого доброго в продукті який відмінно 

виглядає, але важкий у використанні й

постійно глючить.

Будьте
реалістами

Основи
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Підготовка Перш ніж починати будь-який дизайн, 

дізнайтесь якомога більше про

призначувану платформу додатку. Розмір 

екрана — хороша точка відправлення, 

також як і щільність пікселя. Не забудьте 

про бітність (скільки

кольорів насправді покаже екран) і будь-

які обмеження у взаємодії та частоті 

кадрів в анімації. Середовище розробки 

також може вносити обмеження на 

ефекти рендерингу та шрифти, так що 

перевірте й це.

 
Специфікації

92Pixel Perfect Precision

640 x 960 326ppi



В процесі складання специфікацій

необхідно дізнатись про те, що саме ви 

повинні надати розробникам для 

завершення продукту. Які формати їм 

потрібні: png, psd, вектори? Чи є обмеження 

по кольорам та ефектам? Чи потрібні

джерела 9-slice щоб вони могли 

масштабуватись в продукті? Отримання 

точної інформації зараз дозволить робити 

дизайн ґрунтуючись на будь-яких вимогах з 

самого початку.

 
Доставка
Підготовка
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будете обмінюватись файлами? Як 

краще відстежувати зміни та запити? На 

цьому етапі також важливо запланувати 

регулярні рев’ю-сесії для обговорення 

прогресу.

Робочий процес
Підготовка
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Версія

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис

Перевірка та ітерації

Реліз

На додачу до визначення того, що вам 

потрібно надати, сядьте разом з 

програмістами та обговоріть спільну 

роботу. Проект буде каскадним чи agile? 

Як часто будуть з’являтись білди додатку? 

Що вам треба один від одного, як ви



Невід’ємною частиною робочого процесу є 

налагодження подоби системи трекінгу. 

Розробники схочуть запросити відсутню 

інформацію, записати баги, а дизайнери 

захочуть повідомити про візуальні зміни або 

про помічені баги. Робити це через email

незручно, тому використовуйте щось 

більш підходяще. Це може бути щось 

просте типу загального todo-списку, або 

повноцінного софту для project

менеджменту.

Трекінг
Підготовка
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PPP–09 Працювати над перекладом

PPP–08 Надати шрифти               

PPP–07 Надіслати тестовий білд

PPP–06 Вирівняти кути

PPP–05 Який колір тексту?

PPP–04 Створити сторінку видачі

PPP–03 Натиснутий стан для кнопки

PPP–02 Виправити баг в керуванні

PPP–01 Вирізати зелений квадрат



Дизайн Ознайомтесь із візуальними обмеженнями 

перш ніж робити дизайн. Використовуйте 

шрифти які доступні на девайсі та

стилізуйте їх так, щоб можна було точно 

повторити це. Як правило з градієнтами, 

тінню й обведенням немає ніяких проблем,

але більш складні ефекти можуть бути 

неможливими. Якщо сумніваєтесь —

поговоріть з розробником, щоб дізнатись

чим ви обмежені.Належна
стилізація
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Щоб підтримувати колективну

розсудливість в команді намагайтесь

використовувати реалістичний контент в 

дизайні. Дуже погано коли вам потрібно 

повертатись назад через відсутність

місця для тексту. Також замислюйтесь

про найгірші сценарії: занадто багато слів 

чи відсутність зображення — вони

обов’язково виявляться коли додаток

вийде на волю.Реалістичний
контент

Дизайн
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Заголовок

Пісня
Виконавець

Пісня
Виконавець

Пісня
Виконавець

Пісня
Виконавець

Вибране

Lean & Agile
The ustwo Band

Pixel Monkey
Tony & Dones

Line Me Up
The Pixel Perfecti…

I Love Pixels!
The Pixel Perfecti…
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Дуже рідко дизайн проходить в один 

крок, тому зберігайте файли так, щоб ви в 

будь-який момент могли внести зміни та 

оновлення. Це також допомагає в тих 

випадках, коли розробники просять 

вихідники, щоб побачити як був

створений дизайн, або для 

експорту якихось елементів.

Все повинно
редагуватись

Дизайн
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Title

Background Title

Square Blue

Square Green

Square Orange

Square Pink

Rectangles

Background
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Не забувайте робити дизайн 

різноманітних станів для об’єктів та

експортувати їх в одному розмірі: 

вирівненими й попіксельно ідеальними.Стани об’єкту
Дизайн
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Кнопка
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Активна

Натиснута

  Неактивна



Добре мати набори стилів проекту. В них 

зібрані всі елементи та стилі. Можна 

перевірити чи все виглядає цілісно й потім 

відправити розробнику у вигляді 

довідкового керівництва. Також якщо цей 

файл актуальний, то його можна

використовувати як стандарт для всіх стилів 

та елементів проекту, не потрібно 

проходити через кожен елемент і вносити 

зміни. Все що в цьому документі — вірно, а 

будь-які варіації можна проігнорувати. Це 

надихає!

 
Набори стилів
Дизайн
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  Активна

Основний текст

Proxima Nova Regular 14pt 

#333333

Підзаголовок
Proxima Nova Light 30pt #757575

Заголовок
Proxima Nova Regular 36pt #15d0d4

Основний колір 

#15d0d4

Другорядний

колір

#757575

Колір основного

тексту

#333333

Ро
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іл
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я 
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x 

#9
99

99
9

Натиснута

Неактивна



Один із способів зрозуміти що все виглядає 

і працює так як ви хочете — презентувати

дизайн в коді. Можна написати код з нуля, 

але простіше всього створити мокап, а потім 

експортувати шари та стилі прямо в CSS. 

Якщо код готовий, то ви на вірному шляху

до створення інтерактивного прототипу в 

HTML. Дизайни дійсно оживають, коли їх 

використовують на призначеному 

пристрої.Дизайн в коді
Дизайн
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Заголовок

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис
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Об’єкт
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.square_pink {
@ background-color: #ed0082;
@ position: absolute;
@ left: 32px;
@ top: 128px;
@ width: 96px;
@ height: 96px;
}
.rectangle {
@ background-color: #e8e8e8;
@ position: absolute;
@ left: 32px;
@ top: 128px;
@ width: 96px;
@ height: 96px;
}



Як говорилось в інших частинах, 

намагайтесь уникати використання 

колірних профілів, так як вони можуть 

створити невідповідність між дизайном та

кодом.

Колірні профілі
Дизайн
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Колірний профіль

Код

Так Ні
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Доставка Намагайтеся здавати роботу вчасно. 

Порушення термінів здачі роботи завжди 

викликає неприємне відчуття, і ймовірність 

«застрягнути» в проекті. Якщо якийсь етап 

займає більше часу ніж відведено,

заздалегідь поговоріть з командою. Так усі

зможуть адаптуватись до зміни графіку. Є 

шанс, що це не стане проблемою, і за цей 

час члени команди зможуть попрацювати 

над чимось ще.

 
Термін
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Якщо ви зберігаєте файли в порядку, то 

передача їх від дизайнера до програміста і 

назад проходить набагато ефективніше. 

Називайте й структуруйте все логічно та

послідовно, використовуючи систему яка 

зрозуміла всім. Це також стосується шарів

в Photoshop: можливо хтось ще захоче з 

ними попрацювати. 
Порядок
Доставка
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Rectangle.png

Square Blue.png

Square Green.png

Square Orange.png

Square Pink.png

Елементи

Screen.psd

Дизайн

Проект

Rectangle.png

Square.png

Square copy.png

Square copy 2.png

Square copy 3.png

Untitled.psd

Проект



Система імен файлів відіграє велику роль у 

створенні оптимальної організаційної 

структури. На початку проекту 

поспілкуйтесь із розробниками та

дізнайтесь, як краще називати файли: як 

правило у них вже є бажаний спосіб і ви 

можете використовувати його. Добре якщо 

імена базуються на ієрархічній системі, яка 

починається із широкої характеристики 

компоненту з поступовим додаванням 

більшої кількості інформації. В кінцевому 

підсумку ви можете отримати щось типу:

& type_location_identifier_state

Type — це категорія до якої належить 

компонент, наприклад:

bg&(background)  btn& (button)  
& icn& (icon)& & & & & img& (image)

Наступним кроком буде додавання екрану 

або місця де цей компонент з’являється 

(global означає що він використовується в 

декількох місцях):

& bg_help        btn_home        icn_global

Потім додайте унікальний ідентифікатор. 

Наприклад, кнопки на екрані home, які 

будуть додавати або видаляти документи 

повинні називатись:

& btn_home_new        btn_home_delete

Якщо у компонента є кілька станів —

додайте їх в кінець:

& btn_home_new_default  
& btn_home_new_highlighted

Представлена система використовує нижній 

регістр та підкреслення замість пробілів в 

іменах. Цей метод ми використовуємо в 

ustwo. Існує метод під назвою CamelCase, в 

ньому не використовуються прогалини а 

роздільником виступає верхній регістр:

& BtnHomeNewDefault  
& BtnHomeNewSelected
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icn_global_signal_full
btn_global_menu_default

btn_home_play_pink_default

btn_home_play_orange_default

btn_home_play_green_default

btn_home_play_blue_default

icn_global_battery_full
btn_global_search_default

bg_home_description

Доставка
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Експортуйте файли у форматах, які не 

погіршують якість, таких як PNG, адже

середовище розробки в будь-якому 

випадку застосує своє стискання.Не стискайте
зображення

Доставка
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При відправці дизайну намагайтесь

додавати якомога більше корисної 

інформації для розробників. Величезні 

документи, які перераховують розміри 

елементів кожного макета, скоріш за все 

будуть проігноровані. А прототипи, які

демонструють як додаток працює, та 

відео, яке показує бажану швидкість і 

стилі ефектів можуть дійсно допомогти.Специфікації
Доставка
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Фільм

Статика
Я не рухаюсь

Статика
Я не рухаюсь

Статика
Я не рухаюсь

Дивись!
Я буду рухатись

Фільм.avi
Заголовок

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис

Заголовок

Об’єкт Опис

Об’єкт Опис

Об’єкт Опис

Об’єкт Опис

Заголовок

Заголовок

Об’єкт          
Опис

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, 

sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ulamco 

laboris nisi ut aliquip ex ea. 

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис

Об’єкт
Опис

Об’єкт

Search results



Перед тим як відправляти файли 

розробнику, перевірте чи все на місці, а 

потім перевірте все ще раз, для 

впевненості.Перевір, і ще
раз перевір.

Вихідники     

Стани             

Набір стилів

Процес     

Перевiр ще раз

Доставка
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Ми вже розглянули багато правил дизайну, давайте заглибимось

в дещо специфічне. Photoshop в ustwo — інструмент на кожен 

день, як і в індустрії в цілому, тому дуже важливо знати як ним

правильно користуватись. В наступних розділах ми покажемо 

вам деякі методи та техніки які ми використовуємо.
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КОЛІРНІ
ПРОФІЛІ

Photoshop



Налаштування
системи

Щоб уникнути різниці в кольорах між 

Photoshop та Mac OS X, ви повинні 

правильно їх налаштуванти. В першу чергу 

переконайтесь що в System Preferences > 

Displays > Color встановлено 

пристрій, який ви зараз використовуєте. В

нашому випадку — Color LCD.
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Photoshop 
налаштування
кольорів

Після цього в Photoshop відкрийте Edit > 

Color Settings … та змініть Working Spaces > 

RGB на Monitor RGB - Display. Також 

вимкніть Color Management Policies > RGB.
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Photoshop Save 
for Web

Також в Save for Web опція Convert to sRGB

повинна бути вимкнена, а Preview 

виставлене в Monitor Color. Після цього 

ваші кольори мають бути однаковими.
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Color Faker Незважаючи на те, що попередні 

поради допоможуть налаштувати 

продукти Adobe для повсякденних 

завдань, можливо вам доведеться 

вжити додаткових дій, якщо у вас є 

проблеми з кольором в таких додатках

Apple як Xcode чи Keynote. Це пов’язано зі 

сприйняттям профілів в OS X. Для більш 

детального опису прочитайте OS X Color 

Meters and Color Space Conversion, чи

просто завантажте Color Faker та увімкніть 

його.
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ПІКСЕЛЬНА
ЧІТКІСТЬ

Photoshop



Shape Layers Ми любимо Shape Layers — увесь наш 

робочий процес побудований на них. Так як 

це вектори, вони повністю редагуються: 

можна маштабувати, змінювати форму без 

втрати якості, також вони менш ненажерливі

в плані ресурсів на відміну від Smart Object

або растру. Переможний варіант!

Погано Добре
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Також намагайтесь використовувати

вектори в тій частині дизайну, де ви можете 

інстинктивно використовувати растр.

Приклад

— Маски шару. Це значно прискорить 

універсальність та швидкодію вихідника.

Ще одна порада — використовувати

немаскований Shape Layer для 

бекграундів, що додає переваги того, що 

заливка буде автоматично розтягуватись

при збільшенні розміру канвасу. Супер!

Інші вектори

Погано Добре
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Подивіться на удар растру по 

продуктивності. Зверніть увагу на виділені 

значення. Це розмір вихідника з шарами на 

попередній сторінці. Векторний дизайн 

займає лише 113.9 KB пам’яті, а повністю

растрова версія цілих  3.47 MB! На великих 

файлах ви можете зекономити собі сотні 

мегабайт пам’яті.

 
Швидкодія

Погано Добре
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Live Shape 
Properties

Photoshop CC має значне нововведення в

панелі Properties — Live Shape Properties. 

Кожен новий Shape Layer тепер має

редагуючий набір значень для точного

вимірювання та позиціонування. Хочете 

виміряти радіус заокруглення?

Просто виберіть шейп та змініть 

значення. Також, на відміну від колишніх 

версій Photoshop, натискання на transform 

або resize Шейп не спотворює радіус 

заокруглення. Море збереженого часу.
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Редактор кутів Якщо ви використовуєте версію фотошоп 

відмінну від CC, то у вас все ще є 

можливість редагування радіуса 

заокруглення (corner radii) після того як ви 

намалювали шейп — Corner Editor. Якщо 

його встановлено, ви можете вибрати шар 

шейпа, відкрити File > Scripts > Corner Editor

та змінити значення радіуса, ви можете 

встановити різний радіус для кожного кута, 

аналогічно CC. Є можливість 

використовувати різні стилі, ви не 

обмежені лише заокругленням кутів.
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Ефекти шару Ми також любимо Layer Effects, тому 

намагаємось якомога більше стилізувати з 

їх допомогою. Ефекти повністю 

редагуються, маштабуються у 

співвідношенні з їх шейпами, а також їх

можна скопіювати та застосувати до 

інших шарів.
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Пов’язані Smart 
Objects

Linked Smart Objects працюють точно так

же як і звичайні Smart Objects, за винятком 

того, що вони посилаються на зовнішні 

файли. Це дає можливість команді 

дизайнерів використовувати єдину 

бібліотеку компонентів інтерфейсу, при

цьому будь який апдейт вихідників буде 

зачіпати всі пов’язані дизайни — дуже 

зручно. Створювати Linked Smart Object 

дуже просто, просто натисніть Place Linked в 

меню File, і виберіть об’єкт який ви хочете 

імпортувати.
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Панель Info Увімкніть інфо панель коли індикації 

курсора недостатньо. Вона не тільки 

показує детальні розміри. Її також можна 

налаштувати на відображення значень 

кольору і прозорості, що дозволить вам

швидко перевірити послідовність у 

дизайні.

Some Text
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Прив’язка до 
піксельної сітки

В Photoshop CS6 і вище є глобальна опція 

— прив’язати вектор до пікселів. 

Переконайтеся що в налаштуваннях 

пункт Snap Vector Tools and Transforms to 

Pixel Grid обраний (за промовчанням його 

увімкнено). Простіше всього коли знаєш

що кожен Shape Layer який ти 

малюєш буде піксельно чітким.
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Шорткати для
піксельної сітки

Інколи потрібно відмовитись від піксельної

точності. Якщо таке відбувається часто, 

чому б не автоматизувати цей процес? 

Створіть екшн, призначте клавішу для 

нього, натисніть Record, зайдіть у 

налаштування й увімкніть

Snap Vector Tools and Transforms to Pixel 

Grid. Потім повторіть те ж саме для 

вимкнення. Тепер не потрібно щоразу 

заходити в налаштування.
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Shape Layer 
Options

В Photoshop CS5 прямокутники й

заокруглені прямокутники мають 

вбудовану опцію для допомоги в 

піксельній точності: Snap to Pixels. Щоб 

отримати доступ до цієї опції натисніть на 

меню, що випадає праворуч від шейпів в

тулбарі. Виберіть цю опцію індивідуально 

для прямокутника та заокругленого

прямокутника, так як вони незалежні один 

від одного.
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Витягування Акуратніше із зумом в Photoshop CS5. При 

використанні клавіатури для перемикання 

точок зсуву на шарі Shape — обсяг 

витягування змінюється в залежності від 

зуму. Щоб гарантувати зрушення на 1px, 

встановіть маштаб 100% та натисніть стрілку

1 раз. При зумі в 200% точки зсунуться на

0.5px (тобто наполовину) створюючи 

розмиті кути — це погано. В CS6 точки 

рухаються на 1px незалежно від зуму.

Вимкніть прив’язку для точності.
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Прив’язка В Photoshop є безліч зручних інструментів 

що допомагають з попіксельною точністю.

В першу чергу включіть прив’язку: зайдіть 

у View > Snap та переконайтесь що вона 

увімкнена. Тепер ваші об’єкти будуть 

прив’язуватись до інших об’єктів та

гайдів в макеті, що сильно допомагає у 

вирівнюванні. Підменю Snap To дозволяє 

вам змінювати об’єкти, які Photoshop 

використовує для прив’язки.
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Вирівнювання 
та розподіл

В Photoshop, як і в інших графічних 

додатках є безліч опцій для вирівнювання 

та розподілу. Їх можна знайти в Layer > 

Align and Layer > меню Distribute.
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Сітка Сітка дуже допомагає в розмітці дизайну. На

прикладі вище десятипіксельна сітка з 

відстанню в 10 пікселів, що дозволяє легко 

рахувати розмір пікселя без надання

особливої уваги сітці. Зайдіть у

Photoshop > Preferences > Guides, Grid & 

Slices щоб налаштувати параметри.
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GuideGuide Безкоштовне доповнення для Photoshop 

з назвою GuideGuide допоможе в 

автоматизації створення сітки. Після

встановлення ви можете знайти його у

Window > Extension. Змінюючи параметри 

введення, довжину column та gutter, або

якщо ви вже припустимо нанесли їх на

шматочок паперу, ви можете просто

вписати значння та автоматично отримати 

потрібну сітку. Для кожного інпуту є 

підказки.

Some Text
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Стандартні
значення Global 
Light

Це одна з тих дрібниць, яка при 

неакуратності може наробити проблем.

Об’єкти з кастомними налаштуваннями

Global Light при копіюванні в інший 

документ за промовчанням отримують 

значення в 120°. Це може значно змішати

дизайн. Щоб уникнути цього, — закрийте усі 

свої відкриті файли та зайдіть в Layer > 

Layer Style > Global Light… і змініть значення 

кута за промовчанням на щось більш 

розповсюджене, наприклад 90°.

90°

120°

перетягнути в
новий документ
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Передогляд Тестуйте, тестуйте, тестуйте ще раз а потім

ще трохи тестуйте. Відмінна практика — 

перевіряти дизайн на призначених

девайсах. Існує безліч додатків які надають 

передогляд прямо з Photoshop, тобто не

потрібна вся ця метушня навколо

збереження файлів та копіювання їх на 

телефон. Варто звернути увагу на Skala 

Preview для iOS та Android і Android Design 

Preview для... ну, я думаю ви зрозуміли для 

чого.

Тут текстТут текст

134Pixel Perfect Precision

http://code.google.com/p/android-ui-utils/
http://code.google.com/p/android-ui-utils/
http://bjango.com/mac/skalapreview/
http://bjango.com/mac/skalapreview/


ТЕХНІКИ
Photoshop



Кольори об’єктів У шейпів та тексту зручно змінювати колір 

використовуючи налаштування самого 

об’єкта, а не ефект Color Overlay Layer. 

Переваги цього: нема є необхідності 

відкривати вікно Layer Style якщо ви 

хочете змінити колір та об’єкт, простіше

знайти в панелі Layers. Давайте спробуємо: 

як швидко ви можете знайти блакитний

квадрат в кожному з прикладів зверху?

Погано Добре

Тут текст
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Градієнт об’єкта Точно так же й з градієнтами — 

використовуєте шар gradient fill замість

Layer Effect якщо це можливо.

Тут текст
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Погано Добре



Незалежно від типу використовуваного 

градієнта переконайтесь що опція Dither

активована. Це допоможе згладити

перехід кольору та уникнути полосатості. У

Photoshop CS5 ви можете застосовувати

dither 

тільки на шар градієнта, а в версії CS6 та

вище застосування доступне для обох. 
Згладжування
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Групуйте
стилі шару

Намагайтесь не розтягувати Layer 

Effects об’єкта між кількома шарами. 

Краще якщо вони будуть разом: так 

дотримується порядок і набагато 

простіше копіювати та вставляти стилі.

Погано Добре
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Маштаб
ефектів шару

Хоч ви й можете обрати опцію Scale Styles

при зміні розміру всього документа через

Image Size, бувають ситуації, коли ви 

хочете збільшити маштаб (scale) 

визначених шарів та ефектів. При зміні 

розміру одного об’єкта, стиль не 

підлаштовується по розміру автоматично.

Можна використовувати опцію Scale Effects

для вирішення цього питання. Вам 

необхідно знати відсоткову зміну 

оригінального шейпу, щоб підігнати розмір. 

Цю опцію можна знайти натиснувши правою 

кнопкою мишки на іконку fx шару.

Маштаб ефектів в 200%

Маштаб в 200%
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Layer Effect 
Strokes

Можливо ви думаєте що єдиний спосіб 

створити обведення за допомогою Layer 

Effects — опція Stroke? Насправді існує кілька 

способів додати її до шейпу. Використовуючи

Inner/Outer Glows та Shadows, зі значенням

Choke рівному 100%, ви зможете отримати

цільний контур. Stroke завжди буде вгорі,

потім буде Inner Shadow та Inner Glow і в

самому низу Drop Shadow. Недоліки? При

більшій ширині вони можуть розмиватись, і

Choke скоріш за все призведе до 

шершавості на заокруглених кутах.
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Layer Effect vs. 
Vector Strokes

Якщо ви хочете якісного обведення в 

Photoshop CS6 або нижче — додайте 

векторне обведення, але не як Layer Effect,

а прямо до шару шейпу. Ви не тільки 

виграєте в якості, але й отримаєте 

можливість вибирати заокруглені,

квадратні, косі кути або пунктирні 

окреслення. обведення також можна 

зменшити до напів-пікселів, що може 

згодитись для iOS, так як строук можна

виставити на 0.5px, котрі потім 

збільшаться до 1px на ретіні.

Погано Добре
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Складні
вектори

Для створення складних векторів краще 

використовувати Illustrator, а потім 

скопіювати контур і вставити його в

Photoshop як Shape шар. Переконайтесь що

ви зробили весь контур в Illustrator, інакше 

він імпортується неправильно. Запам’ятайте

це за допомогою віршика: «Ти зі строком не

жартуй, вектором його малюй». Якщо у

вектора складна форма: наприклад 

багатобарвна іконка для робочого столу, то 

її краще вставити як Smart Object
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Вставляємо
із Illustrator

Є один каприз при вставці Shape Layers із

Illustrator. Так як об’єкт може зрушитись

off-centre на пів пікселя по одній або обом 

осях, це може спричинити за собою

розмиті грані. В CS6 це не викличе

проблем, так як є pixel snapping.

Завжди перевіряйте чи не зрушився шейп, 

якщо зрушився, — то повертайте його у 

вихідну позицію.

Погано Добре
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Режими
накладення

При створенні ефектів не забувайте 

використовувати режими накладення тільки 

на тих об’єктах, які потім будуть злиті з 

іншими шарами. На прикладі вище шар

Highlight експортуватиметься окремим

файлом , але при показі шару окремо

режим накладення зникає і стає чорно-

білим градієнтом.

Погано
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Кращий варіант відтворити ефект — 

використовувати шар, який не залежить 

від того що під ним.

Добре
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Вирівнювання 
тексту

При додаванні тексту спрощуйте собі 

майбутнє, додаючи вирівнювання абзацу 

відповідно до дизайну. Текст буде 

виглядати коректно навіть якщо зміниться.

Оригінальний текст

Новий текст

Оригінальний текст
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Абзаци Абзаци тексту краще помістити в контейнер

(Paragraph Text), а не робити переноси

вручну (Point Text). Текст і шрифт дуже часто 

змінюються. При правильному контейнері 

тексти вирівнюються

автоматично, даючи нам можливість 

легко змінювати абзац.

Погано Добре
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Конвертування
в Paragraph Text

На щастя, Photoshop дозволяє 

конвертувати Point Text в Paragraph Text і 

навпаки, через меню Text > Convert to 

Paragraph Text / Convert to Point Text, або

клікнувши правою кнопкою мишки по шару, 

вибираючи

ту ж опцію. В CS5 ви можете зробити це в

меню Layer > Type.
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Автоматичне
перенесення

Більшість девайсів не підтримують 

автоматичне перенесення. Для більшої 

точності не використовуйте його в 

дизайні.

Погано Добре
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Інтерліньяж Інтерліньяж, який встановлений в

Photoshop за замовчуванням, трохи 

щільнуватий для комфортного сприйняття 

тексту. Оцініть наскільки краще текст 

виглядає після збільшення значення за 

замовчуванням (Auto) до 20pt.

Погано Добре
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Згладжування
тексту

В Photoshop є кілька типів згладжування , 

протестуйте всі і визначте варіант, який дає 

кращий рендеринг та чіткість. як правило, 

Crisp досить універсальний. Якщо ви 

працюєте з текстом, який буде 

генеруватись десь в

іншому місці, то виберіть опцію яка 

максимально відповідає згладжуванню

цільового екрана.

Немає Sharp

Crisp Strong Smooth
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Photoshop CC також має опцію 

згладжування, яка повторює рендеринг 

операційної системи на субпіксельному

рівні. Це дозволяє одержати уявлення про 

вигляд тексту в браузері, наприклад. Варто 

зазначити що субпіксель в

Photoshop є відтінками сірого, не RGB, на 

відміну від браузерів. Більше інформації в 

пості Realmac Software’s Working with Type 

in Photoshop 

Система

Mac LCD Mac
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Списки При створенні списків, особливо якщо

поруч з ними є графіка, простіше всього

розмістити всі описи в один текстовий блок,

і виставити необхідний інтерліньяж, ніж

створювати кожній лінії окремий шар. Це

не тільки збереже

контент ідеально вирівняним але й

спростить роботу з ним у

майбутньому.

Погано Добре

Текст

Текст

Текст

Текст
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Передогляд Роздільна здатність мобільного телефону

(PPI) як правило, більша ніж у комп’ютера.

Це означає, що фізичний розмір дизайнів

буде меншим на других, ніж на перших. 

Щоб швидко перевірити розмір тексту та

елементів віддаліть дизайн

поки він не стане розміром з екран

телефону, і якщо якийсь елемент виглядає

занадто дрібним — збільште його.

Текст
Текст
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ОРГАНІЗАЦІЯ
Photoshop



Налаштування
Layers Panel 

За промовчанням Photoshop буде додавати 

«copy» після кожного дубліката шару — це

дратує. Щоб відключити цю функцію і 

перемогти візуальну метушню зайдіть в

Layer Panel Options та приберіть галочку з

Use Default Masks on Fill Layers, Expand New 

Effects, і Add “copy” to Copied Layers and 

Groups. Кожна дрібничка важлива.
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Найменування
шарів

Не будьте егоїстами — називайте шари

своїми іменами. Це не тільки спростить 

життя тому хто працює з вашими файлами, 

але й змусить клієнтів подумати що ваша 

організованість просто неймовірна. Порада 

професіоналів: давайте шарам імена

відразу під час створення, щоб не робити 

це поспіхом, коли дедлайн вже підійшов.

Погано

Текст
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Групове
перейменування
шарів

Для пакетного перейменування шарів 

завантажте скрипт Group Layer Renaming 

від Kamil Khadeyev. Він робить саме те, про 

що говориться в його назві: дозволяє 

перейменовувати шари, додавати текст і

порядковый номер використовуючи

змінну %n.

До Після
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Впорядкування
шарів

Щоб зробити вихідники особливими, 

переконайтесь, що ви не тільки логічно

називаєте шари але й правильно 

вишиковуєте їх. Хороша практика — 

вишиковувати шари по порядку їх появи в 

дизайні: зліва направо, зверху донизу, як

книгу (вибачте, якщо ваша рідна мова йде в 

іншому напрямку)

Погано

Some Text
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Пошук Поєднуючи організацію  та можливості 

пошуку Photoshop, ми отримуємо 

потужний спосіб роботи з макетами. 

Наприклад, додавання префіксів  “btn” 

або “icn” до назви шару дасть вам 

можливість швидкого сортування за

змістом. Відмінно підходить для ситуацій, 

коли потрібно застосувати новий стиль для 

кількох кнопок. Ви можете шукати за типом, 

ефектами та шаром (кольором). Пограйте і 

подивіться які інші системи фільтрів ви 

можете використовувати.

за Іменем за Типом

Some Text
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Колірне 
кодування

Зверху наведено приклад колірного 

кодування шарів, що спрощує навігацію. 

Намагайтесь залишати основні елементи 

недоторканими, щоб ваша панель не 

виглядала як мішок з гірляндами.

Щоб вибрати колірний лейбл натисніть на 

шар правою кнопкою мишки.

Сірий (“нейтрал”) 
використовується для
референса — скріни та 
прототипи

Основні елементи  
не мають виділення

Зелений виділяє
різноманітні стани
однієї кнопки

Червоний
(“небезпечно”) для
старих, непотрібних
елементів

Вікно попапу

162Pixel Perfect Precision



Розкриті 
ефекти шарів

Як неохайний гість, розкриті ефекти можуть 

заважати пошуку речей, які вам дійсно 

потрібні. Тримайте їх згорнутими для 

загального блага.

Погано
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Видаляйте всі 
порожні шари

Намагайтесь  не розкиувадати порожні 

шари або групи, так як вони створюють 

непотрібний безлад. Є зручний скрипт в 

меню File > Scripts під назвою Delete All 

Empty Layers. Він робить саме те, про що ви 

думаєте.

Погано
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Remove Unused 
FX

Експерименти з дизайном породжують

безліч незадіяних ефектів. Зазвичай 

потрібно видаляти їх по одному, але 

розширення Remove Unused FX видаляє 

все одним кліком.

До Після
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https://github.com/Moyidu/Remove-Unused-FX


Блокування
шарів

Замок — гарний спосіб захистити об’єкт під

час роботи. Не забудьте зняти його до

передачі файлу іншому дизайнерові.

Заблокований шар десь в глибині файлу

не дасть вам видалити або зрушити групу.

Це дратує.

Погано
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Композиція
шарів

Композиція шарів (Layer Comps) — дійсно

зручний метод збереження декількох

варіантів дизайну в одному файлі. На

початковому рівні вони дають можливість

показувати або приховувати різні шари,

показуючи різні конфігурації контенту. 

Ви також маєте можливість вмикати/

вимикати індивідуальні ефекти і навіть

модифікувати позицію об’єкта. Не

забувайте зберігати ваші зміни в

композицію натисканням кнопки update.

Текст Текст Текст

Текст Текст Текст
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ЕКСПОРТ
Photoshop



Генератор Генератор — одна з кращих нових функцій в

Photoshop CC, яка дозволяє вам 

експортувати шари або групи просто 

додаючи розширення файлу в їхнє ім’я. 

Після активації в меню File > Generate, 

генератор обробить і створить теку з

файлами, автоматично оновлюючи їх при 

будь-яких змінах вихідника — круто! Є 

параметри що змінюють розмір і якість 

зображення, можна виводити декілька 

версій одного файлу. Детальніше в 

Generate image assets from layers
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Скрипти експорту Для тих хто не використовує Photoshop CC 

існує свій спосіб автоматизації експорту. Ви 

можете використовувати наші ustwo Crop & 

Export скрипти (дивіться наступну сторінку). 

Для початку вам потрібно попрацювати з 

вихідниками: додайте

кожен окремий об’єкт для експорту в 

окремий шар або групу і дайте йому ім’я. 

Кількість шарів в групі не має значення. 

Також, розділяючи компоненти як на 

прикладі вище, ви закінчите із зручним 

reference sheet.
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Після сортування використовуйте будь-

який з наших скриптів щоб експортувати всі 

окремі шари в PNG, швидко й без проблем. 

Просто скопіюйте їх з теки Scripts в PPP 

Extras в вашу теку Adobe Photoshop 

CSx/Presets/Scripts (пере)завантажте  

Photoshop і вперед! Після встановлення їх 

можна знайти в меню File > Scripts.

ustwo Crop & Export [filename][layername] 
Цей скрипт наріже й експортує кожен файл 

з ім’ям файлу формату

[filename][layername].png, тобто шар із 

назваою _normal з button.psd

називатиметься button_normal.png.

ustwo Crop & Export [layername] 
Такий же скрипт як вище, тільки він не 

додає ім’я файлу, тобто шар з 

попереднього прикладу буде 

експортуватись як _normal.png

ustwo Crop & Export +1px [filename]

[layername] 
У цьому випадку файл буде мати відступ в
1px 

з кожного боку для коректного

відображення у Flash. Назва файлу як у

звичайному Crop & Export. 

ustwo Crop & Export +1px [layername]    

Такий же скрипт як попередній але з

альтернативним методом неймінгу.

Є також декілька додаткових скриптів, які 

не будуть нарізувати шари, а виходити з 

розмірів в Photoshop. Це може стати в

нагоді в screen comps, де у контента може

змінюватись розмір, але при цьому потрібні 

однакові пропорції всіх експортованих PNG.

ustwo Export [filename][layername]

ustwo Export [layername]

Скрипти експорту
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Save for Web Подивіться на різницю в розмірах двох

PNG файлів. Save As… створило файл який

на 32 кілобайти важчий ніж Save for Web. 

Варто використовувати другий.
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Зменшуємо 
розмір файлу

Спробуйте сконвертувати файл в 8bit PNG, 

якщо вам не потрібна прозорість. На 

прикладі вище немає втрати якості, при 

цьому розмір файлу зменшився більше ніж 

наполовину.
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ImageOptim ImageOptim може заощадити ще більше 

кілобайт простору. Просто перетягніть 

файли в головне вікно і спостерігайте за 

процесом. Додаток працює із 

зображеннями форматів PNG, JPEG та GIF, 

видаляючи непотрібні метадані, такі як

компоненти й колірні профілі, також 

оптимізується використовувана компресія. 

Немає особливого сенсу у використанні 

ImageOptim при розробці для iOS, 

докладніше в статті PNG compression and 

iOS apps.
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Зменшуємо 
розмір файлів
Photoshop

Хороший спосіб скинути трохи ваги з 

вихідників —  приховати всі шари. Це не 

завжди практично, особливо якщо 

дизайн повинен мати певну візуальну 

комбінацію для передачі сенсу, але це 

може бути зручно, якщо ви пересилаєте

вихідники і прагнете мінімального розміру.

Використовуйте ZIP компресію для 

поліпшення результату: ви можете стиснути 

PSD файл більш ніж на 90%.
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565 Не всі пристрої відображають безліч 

кольорів. Це може візуально нашкодити 

вашим файлам, що особливо помітно в 

градієнтах та прозорості. Щоб уникнути 

цього конвертуйте їх в 565 картинки за 

допомогою Ximagic ColorDither. Він зменшує

бітність зображення з 24 біт до 16 біт 

(підтримується на старих екранах мобільних 

телефонів) і застосовує згладжування, що 

компенсує зменшення кольорів. Ім’я 565 

пішло з 5 + 6 + 5 бітів в каналі 16-ти бітного 

RGB зображення.
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Застосовувати 565 до групи файлів дуже 

трудовитратно, значно простіше прискорити 

процес використовуючи Actions і Batch tool. 

Запишіть Action, який застосовує фільтр, 

експортує результат через Save for Web (ця

опція краще ніж Save and Close

в меню Destination, яка збільшує розмір 

файлу), і закриває файл без зміни. Потім 

просто запустіть екшн в Batch tool з 

налаштуваннями як на прикладі вище. 

Файли будуть експортовані в місце для Save 

for Web за промовчанням.

 
Batch
565
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ПОРАДИ
Photoshop



Обведення Часом однопіксельне обведення (stroke) 

може виглядати занадто тонким на 

заокруглених краях. Для посилення його 

без збільшення товщини додайте Glow з 

параметрами як вище. Різниця

практично непомітна, але це 

дійсно допомагає.

Немає світіння

Світіння

179Pixel Perfect Precision



Згасаючі 
кола

Кругове згасання дуже просто зробити

використовуючи ефект Stroke. Фішка у

використанні Fill Type: Gradient та Style: 

Angle
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Швидкий блиск Якщо ви хочете швидко надати об’єкту 

блиску, спробуйте використовувати ефект

Inner Shadow білого кольору з маленькою 

прозорістю. Будьте обережні, тому що 

його форма буде базуватись на верхньому 

кутку батьківського шару, це означає що

будь-які непрямі секції будуть відображені 

в блиску.
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Додаємо шум з
Inner Glow

Можна додати просту текстуру шуму до

об’єкта використовуючи ефект Inner Glow. 

Виставте Source — Center і Size — 0, а потім 

змінюйте величину використовуючи 

налаштування Noise.
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Вирізання лого Якщо у вас не виходить зробити копію

логотипу — спробуйте цей метод. Як варіант,

ви можете спробувати зайти на сайт

потрібної компанії і пошукати доступні для

завантажування PDF. Їх можна відкрити в

Illustrator і витягти звідти будь-які

векторні логотипи.

Знайдіть логотип на білім тлі
Image > Adjustments > Invert потім Select

All та Copy

Image > Adjustments > Desaturate

Створіть новий шар залитий кольором,

додайте Layer Mask, Option + клік на ній і

потім Paste — додаємо маску з лого який

ви скопіювали

Image > Adjustments > Levels і

використовуйте black point

eyedropper для вибору

головного

Та-дам! У вас є лого на прозорому тлі.
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Зоряний шлях Пограйте з налаштуваннями в панелі

Brushes щоб створити різні ефекти,

наприклад подобу зоряного шляху.

Збільшуючи Size Jitter та Opacity Jitter

пензлі стають більш різноманітними.
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Патерни Додайте родзинку в ваш дизайн за

допомогою патерну або текстури. В

Photoshop це дуже просто: спочатку

намалюйте квадратики які рівномірно

повторюються, потім виділіть їх і зайдіть в

Edit > Define Pattern щоб зберегти

заготівлю. Новий патерн можна

використовувати за допомогою панелі Layer

Style. Тільки не додавайте його в самий

верх шарів. Експериментуйте з Blend Modes

і Opacity щоб змінювати взаємодію патерну

з дизайном.
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Kuler Бракує натхнення на підбір кольорів або 

палітр? Спробуйте Kuler. Це зручне 

розширення дає вам можливісь дивитись і 

пробувати колірні схеми, які згенерували 

інші користувачі, а також створювати власні. 

Це прекрасно!
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Character Viewer В Mac OS X включено кілька зручних 

шрифтових утиліт які з’являються після 

активації Show Keyboard & Character 

Viewers в меню в System > Preferences > 

Keyboard. Перша — Character Viewer 

допоможе вам знайти символи, які рідко

використовуються. Для використання 

переконайтесь що введення тексту активне 

й двічі клацніть мишкою на символ який 

хочете вставити. Якщо нічого не 

відбувається значить обраного знака немає 

в поточному шрифті.
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Keyboard Viewer Keyboard Viewer це молодший брат

Character Viewer. Більш простий додаток 

який показує вам всі букви і символи 

доступні до введення з клавіатури.

Натискання на кнопку C вставляє 

відповідний символ; затисніть модифікатор

Shift або Option щоб побачити інші 

доступні варіанти. Хороший спосіб 

навчитись вводити наголоси і символи 

прямо з клавіатури.
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Шорткати Існує безліч гарячих клавіш для 

прискорення роботи Path tool. Комбінуйте 

контури двох існуючих Shape шарів, 

виділяючи їх і натискаючи Command + E. 

Після малювання контуру, з’єднайте його з 

іншим натискаючи + (плюс) або тримаючи

Shift; і  навпаки — (мінус) чи Option виріже 

з шейпу. Після малювання, додавайте або 

вилучайте новий контур з існуючого 

виділяючи його і натискаючи - (мінус) чи + 

(плюс).
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Якщо ви редагуєте контур за допомогою 

Direct Selection і не хочете випадково 

виділити інші Shape шари в документі, 

натисніть Q щоб увійти в Quick Mask Mode, 

який ізолює шар над яким ви зараз 

працюєте. Command + Shift + H

приховає поточне виділення, зручно для 

перегляду поточного шейпу без контурів на 

краях.

 
Контури

Текст
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Photoshop CC містить у собі апдейт 

взаємодії Direct Selection зі шляхами, 

роблячи їх редагування простішим. Тепер 

ви можете вибрати Select: All Layers в

панелі Options клікнути і потягнути для 

вибору декількох точок на кількох шарах,

що дозволяє змінювати кілька шейпів за 

раз. Даблклік на шляху ізолює його, а 

другий даблклік виходить з цього режиму.

 
Контури
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Під час створення виділення, затисніть 

пробіл для того щоб рухати точку 

виділення.

Використовуйте квадратні дужки, [ і ], для

зміни розміру пензля. Shift + [ або ]

збільшити чи зменшити його жорсткість.Виділення та
пензлі
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Оберіть шар і натисніть передній слеш / 

щоб заблокувати його прозорість. На 

Shape шарах це заблокує становище.

Приховуйте чи розкривайте всі шари в 

документі натискаючи й утримуючи

Command, та натискаючи іконку будь-якого 

з розкривних списків.Шари
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Щоб приховати всі шари крім одного 

затисніть клавішу Option і натисніть на 

іконку видимості.

Щоб показати або приховати шари по 

черзі, затисніть і потягніть курсор через 

необхідні іконки видимості.Шари
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Перемикання між режимами екрану (F)  
Перемикайтесь між нормальним, 

повноекранним з таскбаром, та 

повноекранним з чорним тлом.

Hand tool (пробіл) 
Тимчасово активує hand tool при затисканні: 

використовується для навігації по 

зображенню.

Переключення між відкритими 

документами (Command + ) 
Працює як Command + Tab в Mac OS X, 

переключаючись між відкритими 

документами.

Колір полотна (Space + F) 
Перемикається між кольорами полотна.

Зміна кольорів (X)  
Міняє місцями кольори заднього й

переднього планів.

Кольори за промовчанням (D) 
Змінює колір заднього й переднього планів 

на чорний та білий

Зміщення межі виділення (стрілочки)

Зміщує виділення на 1px.

Зміщення межі виділення (Shift + стрілочки) 
Зміщує виділення на 10px.

Зміщення шару (Command + стрілочки) 
Зміщує виділену область або шар на

1px.

Зміщення шару   (Command + Shift + 
стрілочки) 

Зміщує виділену область або шар на 10px.

Вибрати всі шари (Command + Option + A) 
Вибрати всі шари з панелі шарів.

Вибрати шар як виділення

(Command + клік на мініатюру шару) 
Виділення за формою шару.

Увімкнути / вимкнути layer mask   (Shift + 

клік на масці шару)  
Вмикає і вимикає маску.

Шорткати  
Клавіатура
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View mask (Option + клік по масці)     

Показує маску шару як окреме

зображення, яке може бути

змінене як канал.

Завантажити маску як виділення

(Command + клік по масці) 
Завантажує маску як виділення.

Інвертувати виділення (Command + 

Shift + I) 
Інвертує виділення: те що було
виділене стає не виділеним і
навпаки.

Прибрати виділення (Command + D)  
Прибирає поточне виділення.

Повернути виділення (Command + Shift + D) 
Повертає останнє виділення.

Дублювати шар (Command + J)            
Дублює виділений шар.

Змінити прозорість шару (цифри 1–0) 
Змінює прозорість шару з 10% кроком.

Перемикання між режимами 

накладання  
(Shift + + (плюс) чи − (минус))  
Перемикає режими накладення.
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Шорткати
клавіатури та
меню

Станьте майстром Photoshop, створюючи 

кастомні клавіатурні шорткати за 

допомогою діалогу Edit > Keyboard 

Shortcuts. На скріншоті вище ви можете 

побачити кілька нових шорткатів для Align 

> Vertical Centers та Align > Horizontal 

Centers, які часто використовуються в 

дизайні інтерфейсів. Потрібно було б ще 

відключити Command + Q, щоби вберегти 

себе від випадкового вимикання 

Photoshop.
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ILLUSTRATOR



Вступ Illustrator використовується коли векторні 

можливості Photoshop не підходять для

нашого завдання. Ми використовуємо 

Illustrator для створення складних шейпів, 

які потім обробляються в Photoshop. 

Таким

чином вони зберігають мінливість, а ми 

маємо доступ до широкого набору ефектів.
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Колірні
налаштування
в Illustrator

Необхідно правильно налаштувати колірні 

профілі Illustrator. Наприклад, ви можете 

захотіти додати колір для векторних ескізів, 

які відповідають дизайну в Photoshop. 

зайдіть в Edit > Color Settings (аналогічно

Photoshop), впевніться що Working Space >

RGB виставлений на Monitor RGB а в

Display and Color Management Policies > 

RGB вимкнений.
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Налаштування В Illusrator є кілька налаштувань, які можна 

змінити для поліпшення піксельної чіткості. 

Перше — виставити збільшення з клавіатури 

рівне 1px, щоб клавіші стрілок злегка 

підштовхували Шейп і крапки. Як тільки це 

зроблено — ідіть у розділ Units і виставте

General та Stroke в Pixels, це означає що всі 

ваші розміри зараз будуть базуватись на 

пікселях. Так як цифровий шрифт все ще 

вимірюється в Points, цей пункт ми не 

чіпаємо.

201Pixel Perfect Precision



Сітка Як і в Photoshop вам можливо буде зручно 

виставити сітку яка базується на 10px 

gridlines з 10px роздільниками. Ці 

установки можна знайти в Preferences > 

Guides & Grid.
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Прив’язка до
сітки

Так, ви вгадали, не забудьте увімкнути

Snap to Grid і тут. Розташування аналогічно 

Photoshop — меню View.
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Розумні 
направляючі

Іноді хочеться збунтуватись і розбити 

піксельну сітку. У цих випадках Smart 

Guides надають зручну альтернативну 

форму прив’язки (snapping). Anchor точка 

повинна розташовуватись під кутом в 45°

градусів на колі. Розмістіть

прямокутний трикутник під нею як на 

прикладі, увімкніть Smart Guides і виберіть 

Pen tool. Тепер можна дуже точно 

прив’язатись до точки, де два об’єкти 

перетинаються і додати туди anchor point.
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Точність Панель Transform — кращий друг

піксельного снайпера. За допомогою нього 

ви можете дізнатись наскільки ідеальні 

розмір і позиціонування всього шейпа 

(верхня лінія) або окремої точки (нижня 

лінія). Також, використовуючи опцію link 

для W і H значень, будь-яка трансформація 

одного з просторів відразу ж виправить 

другий, з такою ж пропорцією, зберігаючи 

об’єкт в пропорції.

Погано Добре
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Вирівнювання по 
піксельній сітці

Зустрічайте головного лиходія Illustrator!

Переконайтесь, що Align New Objects to 

Pixel Grid вимкнена в меню панелі Transform 

і для всіх існуючих шейпів Align to Pixel Grid

не задіяна (виберіть Show Options в меню

панелі для показу цих налаштувань).

При увімкненні ця опція вирівнює об’єкти 

по основній піксельній сітці, що звучить 

непогано, але уявіть як вона почне 

самостійно пересувати об’єкти при 

додаванні обведення (stroke).
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Pixel Preview Ще одна властивість до якої слід  ставитись 

дуже оборежно. При увімкненні View > Pixel 

Preview, не попіксельно чіткі шейпи можуть 

відображатись так, начебто вони є такими.

Pixel Preview On Pixel Preview Off

207Pixel Perfect Precision



Передогляд
розмиття

Ніяких особливих причин для хвилювання 

по цьому пункту, але іноді Illustrator 

рендерить шейп і розмиває кути навіть 

при попіксельних розмірах у вікні 

Transform. Схоже що це баг самого софту. 

Добре

що розмиття не виникає коли шейп 

імпортується в Photoshop.
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Організація Насправді не варто вигадувати ім’я 

кожному шару в Illustrator якщо ви просто 

використовуєте його для малювання 

шейпів, але намагайтесь хоча б 

об’єднувати все в групи, а не розкидати по 

простору розміром з футбольне поле.
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АПЕНДИКС



PPPatterns The PPP Extras містить бібліотеку 

простих патернів доступних у вигляді

Photoshop presets (Patterns/PPPattern.pat) 

або pre-applied Effects (Patterns/

PPPattern.psd).
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