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Вступ
Мене звати Ліля Кавлюк і я пропагую ненапряжний спосіб життя. Це не про
те, як нічого не робити і отримувати гроші. Це про те, як мати гарну роботу,
час на себе, друзів і родину, ніякого шефа і дедлайнів, вільний графік,
можливість жити і працювати будь-де, подорожувати та всяке таке приємне.
Скільки талановитих людей чахнуть в офісах на нудних роботах тільки
заради грошей, а інколи і з досить низькою оплатою і песимістично кажуть,
що не мають виходу. Вихід завжди є.
Мікростоки — це сайти, які можуть продавати ваші векторні малюнки
необмежену кількість раз. Не тільки векторні, ще фото-відео і багато чого
іншого, але я детально пишу про вектор, як найбільш доступний і найменш
конкурентний вид.
Хочу зауважити, що на мікростоках часто продаються люди які ні разу не
дизайнери чи ілюстратори. От хоча би я, до стоків я була маркетологом.
Звісно в такому випадку необхідно більше часу щоб вийти на мінімальні
заробітки, але мій приклад доводить, що це можливо.
По суті це структурована збірка моїх статей на стокову і навколостокову
тему. В ній ви знайдете відповіді, як на конкретні питання про вимоги
найголовнішого стокового сайту Shutterstock, так і про організацію себе і
свого часу. Один розділ я приділила іншим стокам, як також досить
прибутковій справі. Цілий розділ я присвятила Adobe Illustrator, як найбільш
дружньому способу створення векторних робіт. Великий і грунтовний розділ
присвячений пошуку помилок, що можуть призвести до відмови. Також
важливими є питання виводу грошей. Paypal для України не доступний, але
все не набагато складніше, хоча і досить не звично.
Одразу відкриваючи секрет для чого я це роблю. Я розраховую на те, що ті
люди, які захочуть спробувати себе в стоках стануть моїми рефералами.
Реферал — це людина яка реєструється за моїм посиланням на сайті.
Зауважу, що дана книга містить достатньо інформації, щоб самому
зареєструватися, здати екзамен і успішно працювати на стоках і вона є
абсолютно безкоштовною. Моя реферальна програма містить складну
систему особистої підтримки і мотивації, але всі ключові знання саме в цій
збірці і вона загальнодоступна і безкоштовна. Бути рефералом, до речі, також
абсолютно безкоштовно, всі нарахування мені платить сайт. Посилання для
реєстрації та моя електронна пошта для зв’язку lilia.kavluyk@gmail.com.
Коли тільки з’явилася ідея популяризувати мою діяльність в такому вигляді,
я вже тоді знала, що напишу її українською. Російська би, звісно, збільшила
мою аудиторію,але я гарно російською не вмію і тай матеріалів російською
дуже багато, не бачу сенсу конкурувати в тому сегменті. Набагато крутіше
створити щось домашнє і приємне, те, що справді приносить задоволення. Я
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впевнена в Україні багато талановитих людей, яким стануть в пригоді мої
знання і досвід.
Ця книга — це швидше інструкція до дії, а не та книга, яку можна читати за
чашкою кави, хоча в мене й є кілька філософських розділів.
Для тих ілюстраторів, які давно працюють на стоках, цей матеріал багато
відкриттів не принесе, хоча я впевнена, що де-які розділи можуть бути
корисними. Мені давно хотілося структурної роботи на стокову тему і в
цьому її головна особливість.
Слова подяки моїм чарівним друзям та першим рефералам Ірині Омельчак та
Жанні Мендель, які за той час, що я їм намагалася розповісти щось нове,
навчили та надихнули мене вчитися багатьом корисним речам.
Мій блог, Твітер, Фейсбук, тут можна відслідковувати стокові новини, також
буду рада питанням та відгукам на електронну адресу
lilia.kavluyk@gmail.com.
UPD Книга 2.0. Багато з моїх уроків були зроблені сто років назад, тому й
картинки в прикладах дуже вінтажні. Не сприймайте їх, як за таке, що
продається на стоках гарно :)
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1.Про стоки
1.1.

ЩО ТАКЕ МІКРОСТОКИ?

Стоки продають ваші зображення (фотографії, ілюстрації, вектор і тому
подібне) багато разів. За кожну покупку ви отримуєте відрахування.
Стандартна покупка на Shutterstock коштує 25 центів (з збільшенням
заробітків росте і ціна, яку вам відраховує сток), є всякі особливі продажі і
ліцензії від 1,88 до 150 доларів за одну штуку чи навіть більше.
Основне питання завжди про гроші. Стоки приносять можуть приносити
різним людям досить різні заробітки. Знаю, тривіальна фраза. Спочатку стоки
приносять мало. Є, звісно, унікальні люди, які зразу на великі заробітки
виходять, але це переважно люди з досвідом в дизайнерсько-ілюстраторській
сфері, гарною швидкістю роботи і попадання в ніші. Десь за рік можна вийти
на середній рівень зарплат по місту, а потім і перевершити це досягнення.
Вся крутість стоків в тому, що якщо ви постійно для них працюєте, то
заробітки постійно ростуть. Навіть якщо на трохи берете відпустку, то вони
хоча б не падають.
Зрозуміло, що з самого початку треба працювати на портфоліо і чим більше
тим краще. При цьому не можна забувати про якість. Саме тому варто
шукати золоту серединку для себе. В різні часи я малювала різну кількість
робіт, мінімум це 3. Перефарбування картинки в інший колір не можна
вважати окремою роботою. З часом росте і якість ваших робіт.
Існує міф, що для стоків обов’язково треба вміти малювати, це не так. В
багатьох напрямках стокової роботи навики малювання не потрібні. Певний
час популярним був флет дуже легкий і мінімалістичний стиль. Також
завжди популярні абстракції , тай купа такого, що можна зробити з простих
геометричних фігур.
Знання спеціальних програм вам знадобиться залежно від того, що ви хочете
продавати. Для фотографів свій софт, про який я небагато знаю. Для
векторних художників найкращий Adobe Illustrator. Coral Draw годиться, але
для Adobe Illustrator набагато більше уроків, скриптів і всього корисного і
такого, що суттєво спрощує життя. Якщо ви бачили Photoshop, то Illustrator
набагато простіший і дружелюбніший.
Для того щоб продаватися на стоках раніше був необхідний закордонний
паспорт, його й досі вимагають багато стоків. Але Shutterstock став приймати
за українським паспортом, що дуже спростило доступ до нього.
Далі екзамен, який ви з легкістю здасте, якщо будете дотримуватися порад
цієї книги. Якщо ви зробити помилку, то повторну спробу ви зможете
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зробити вже через день. Раніше ж вам би довелося чекати місяць. У мене
таких спроб було 2, саме тому зараз я такий гарний вчитель.
Коли ви здасте екзамен і зможете загружати роботи і отримувати гроші,
фактично 3 місяці вони будуть заблоковані сайтом з цілей безпеки і
попередження шахрайства. Тому кидати поточну роботу і стрімголов бігти на
стоки треба обережно, переконавшись в запасі фінансової міцності мінімум
на 3 місяці. Ну і праця, щоденна і кропітка, але тут все залежить тільки від
вас.

1.2.

ЩО МОЖНА ПРОДАВАТИ НА СТОКАХ?

На стоках можна продавати дуже багато всякого. Вся радість стоків в тому,
що ви продаєте один і той самий файл необмежену кількість раз. Ціна
залежить від ліцензії, але переважно вона не велика.
Найпопулярніше це фото. Оскільки попит великий завжди був і буде, то
вимоги до нього дуже суворі. Але ті, хто працює в цій справі кажуть, що
винагорода відповідає затраченим зусиллям. Щоправда вкластися в цю
справу теж доведеться добряче. Гарна камера, моделі, студія.
Растрова ілюстрація. Штуки створені в Photoshop, намальовані вручну та
відскановані, які мають конкретний максимальний розмір.
Векторна ілюстрація. Ілюстрації створені в Adobe Illustrator чи інших
векторних програмах. Їх можна збільшувати до безкінечності. Порівняно з
растром ви вбиваєте двох зайців. Вектор автоматично будуть також
продаватися з растровими копіями. Ну і власне векторний файл. Поріг входу
дуже низький порівняно з фотографією, вам не потрібно купляти супердороге обладнання і звісно перевага перед растром.
Відео. Продається набагато дорожче чим все решта. Важко оцінити попит,
але як на мене, він зараз він зростатиме. Грошових вкладень вимагає десь, як
фото. Багато стоків бере відео, це важливий напрямок.
Специфічні продукти, як продаються на окремих стоках — аудіо, шрифти,
теми для Вордпресу, 3D, всяке таке. Продажем такого знаменитий Envato,
який більш відомий за своїм ілюстраторським дітищем GraphicRiver.
CreativeMarket теж продає багато нестандартного. Хоча він нам відносно
доступний, оскільки Пейпел Україна все ще не приймає, після заробітку в
$500 вам можуть вислати чек.

1.3.

СТИЛІ І НАПРЯМИ ВЕКТОРНОЇ ІЛЮСТРАЦІЇ

Стиль це те, що відрізняє одного ілюстратора від іншого і дає покупцю
бажання купити саме вашу роботу. У векторі звісно є свої стилі, інколи вони
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змішуються і трансформуються, а інколи виникають геть нові і
непередбачувані.
Флет — має бути улюбленим стилем новачків, на мою думку. Досить
простий у виконанні, його можна зробити простими геометричними
фігурами і буде класно. Мінімалізм іншими словами, який характеризується
плоскими тінями.

Скетч — інколи намальоване від руки і трейсене, а інколи і просто на
планшеті. Гарний для тих, хто вміє малювати руками, але не надто
популярний у покупців.

3D — зараз по цьому запиту щось середнє між власне об’ємними
реалістичними малюнками і малюнками на тему 3д принтерів. Я маю на увазі
перше.
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Акварель — все ще видається в пошуку, як вектор, але її більше не
приймають у векторі, як і решта багатокольорового трейсу.

Реалізм — часом схоже на 3д, але більше схильне до відтворення ефекту
фотографій, тоді коли 3д часто відноситься до абстрактних речей.
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Глянець — блискучий і яскравий стиль, раніше дуже популярний.

Вінтажний стиль — протилежність до глянцю, пастельні кольори,
романтичний настрій, пінапні дівчата.
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Поруч зі стилями існують напрямки, я би відокремила два зараз актуальних,
це абстракція та інфографіка.
Абстракція — завжди популярна штука, вона гарно годиться на фони і все
таке.

Інфографіка — зараз модний такий напрямок. Бачила цікаве поєднання
глянцевих реалістичних іконок та скетчу. Це про те, що все переплетено.

1.4.

ЧИ МОЖЛИВО ЗАРОБЛЯТИ НА СТОКАХ, ЯКЩО ВИ

НІКОЛИ НЕ МАЛЮВАЛИ
Мені часто кажуть «стоки не для мене, я не вмію малювати», я на це я
відповідаю, що тут головне бажання. От хочете ви, відносно ненапряжно, без
замовників і начальників заробляти грошенята, в мертвих американських
президентах. Мрія, а не робота. Але звісно перш за все це робота, а не халява.
Того з одного боку ти сам собі господар, а з іншого працювати треба і
зазвичай досить тяжко.
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Самоорганізація. Якщо у вас якийсь результат виходить тільки з-під палки
шефа, то ця робота не стане для вас роботою мрії. Тут треба зібрати силу волі
і виключити всі соціальні мережі, виключити кіно і навіть кота відправити
спати на батарею. Головне навчитися складати плани, а потім їх виконувати.
А якщо не вийшло чи вийшло, але не все, наступного разу в плані все це
врахувати.
Навчання. Вам доведеться опанувати Adobe Illustrator або інший векторний
редактор і базову англійську. З Illustrator в інтернеті купа уроків, відео і
всякого такого. Навіть на англійській вони зрозумілі бо там вони показують
куди натискати. Для початку багато не треба, базові функції, якщо вам
захочеться більшого завжди зможете довчитися.
Англійська також знадобиться, хоча би поганенька, хоча би зі словником.
Швидше так, хочете ви чи ні через рік стокування ваша англійська помітно
підтягнеться. Ключові слова тільки на англійській. Бувають стоки з
російськомовними інтерфейсами, але монстр має англійську адмінку, тобто
коли ви дійдете до інших стоків на яких є російська, то ви вже занадто
звикнете до англійської. Google-перекладач гарний помічник.
Не думайте, що ви з розгону заробите мільйон, так не буває. Треба щодня
працювати і для початку мати альтернативний запас доходу. Тобто ви і на
стоки будете змушені працювати досить тяжко і додаткову роботу доведеться
мати. Хоча це і для дизайнерів-ілюстраторів також дійсне правило.
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2.Про Shutterstock та підхід до роботи
2.1.

ЧОМУ SHUTTERSTOCK МАЄ БУТИ ПЕРШИМ

Shutterstock це найбільший і найприбутковіший сток з тих 30-40, що я знаю.
Свою роботу варто починати з нього. Вимоги до робіт Shutterstock підходять
для всіх інших стоків. Трапляються відмінності в оформлення прев’ю, але
згодом все можна буде корегувати за вашим бажанням.
Він має екзамен, для нього треба 10 ваших найкращих робіт. Якщо 7 з них
приймають, то ви екзамен здали. Якщо ні, то чекаєте повторної спроби один
день. Раніше був місяць.

2.2.

ЗАСАДИ РОБОТИ SHUTTERSTOCK

Раніше тут був великий і гарний, але нудний розділ з офіційним перекладом
вимог Shutterstock. Перекажу вам в двох словах основні моменти. З
вимогами до вектору це не має нічого спільного, так основні засади роботи.
Ні за яких обставин не заливайте знайдені або публічні зображення. Тай
надихайтеся обережно, фотографи впізнають свої фото і пишуть в сапорт, а
там з розгону банять.
Багато творів мистецтва trade mark. Статую Христа Спасителя торгова марка,
Енштейн з висунутим язиком також. Вже не кажу про машини і техніку, яка
навіть без логотипів буде вважатися порушенням правил. Такі штуки йдуть в
розділ Editorial.
Якщо ви фотограф то будьте добрі на всіх людей Model Release.
Растрові зображення мають бути не менше 4 МР. Щоб розрахувати кількість
пікселів у фотографії - помножте ширину на висоту. Наприклад, фотографія
1700x1300 становить 2,21 мільйона пікселів.
Не відправляйте фотографії із зазначенням дати і позначкою про авторські
права. Не приймають зображення в рамці.
Holidays – Свята в цій категорії, це календарні події. Такі як: Новий рік,
Китайський Новий рік, День святого Валентина, Марді Грас, Пасха, День
незалежності США, Хеловін, День подяки, Різдво/Ханука, і Дні народження
(іменитих осіб). Їда і напої, традиційні на ці свята також варто добавляти
сюди. Відпустки сюди не включаються. А Дні народження звичайних людей
сюди не годяться, пам’ятайте про це.
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До сексуальних тем і тем насильства ставляться дуже серйозно, в них такі
закони. Навіть якщо ви найшли таке у вже прийнятих, це ще не означає, що
вам можна таке заливати.
Проставляйте ключові слова лише англійською мовою.
За погану поведінку обіцяють попередження, а за 5 попереджень екаунт
повернуть в режим перегляду і треба буде знов завантажити 10 робіт. На
практиці, натворити треба щось серйозне і забанять вас одразу.

2.3.

ЯК ПОЧИНАТИ

Ну от ви вирішили, що стоки це круто і стоки це для вас. Організаційні
моменти пройдено, вимоги почитали, готові починати, вже майже почали.
Вроді все зрозуміло, лишилося працювати. Сьогодні нема настрою, а завтра
не приходить натхнення. Що в такому випадку робити?
Я не прихильник теорії натхнення, я прихильник теорії роботи. Тобто кожен
вибирає як йому працювати, це без сумніву. Я не вмію так, щоб кожного дня
не працювати, я тоді відчуваю, що гроші проходять повз мене, страшне
відчуття.
Моє особисте переконання, що коли ви тільки стоїте на порозі стоків
працювати треба щодня. Через 28 днів це сформується у звичку і вже не буде
так напряжно. Десь через пів року ви вийдете на пристойні суми і можна
буде корегувати графік. Якщо нічого не малювати, як показують мої
відпустки, то продажі не впадуть, але й рости не будуть.
Моя щира порада починати треба з 3-4 картинок в день. Тільки так через
якийсь час стоки стануть заробітком, а не тягарем, який нести більше не
хочеться, а кинути шкода.
І ще бонус щоденної роботи це відточення майстерності, чим далі, тим кращі
роботи у вас будуть. Це особливо актуально для тих, хто прийшов у стоки з
немалювальних професій.

2.4.

ПЕРЕВАГИ РЕФЕРАЛЬСТВА

Варто розповісти, що вас чекає, якщо ви вирішите підкорювати стоки пліч-опліч з чарівним наставником (це я про себе).
Ще раз, реферал — це людина яка реєструється за моїм посиланням на сайті.
Shutterstock платитиме мені 4 центи за кожну продажу мого реферала. Таким
чином сайт розвантажує свою техпідтримку, я заохочена ділитися знаннями,
нові стокери отримують необхідну допомогу. Для рефералів це абсолютно
безкоштовно.
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Мій реферал отримає стандартну послугу, це підготовка до екзамену і все з
ним пов'язане. Я перевірю ваші 10 екзаменаційних робіт на заборонені
прийоми. Це не звільняє від прочитання цієї книги і самостійного пошуку
недозволеного.
Геть новий прийом, це багаторівнева система мотивації. Інколи новачкам
дуже важко себе взяти в руки і почати робити щось. Це для мене знайоме
почуття, коли я берусь за якийсь новий проект. Збираюся два тижні і за пів
години все роблю. Або всім знайоме написання диплома в останню ніч, хоча
на це було виділено пів року. Пояснюється це кумедним психологічним
ефектом, коли ми робимо роботу за час, який на неї дається. Щоб у вас не
було такої спокуси я працюю з конкретними термінами і системою
негативної мотивації. Для кожного свій термін і свої умови. Таким чином
дехто дізнається, що ця робота зараз не для них і часу на це фізично немає чи
бажання не надто сильне. Приймаю форс-мажори, три рази, далі ви за
бортом. Як вам цікаво таке, розпитайте мене.
Зі мною ви матимете підтримку і друга, який вже пройшов більшість
проблем і непорозумінь стоків. Моє зацікавлення в пошуку правильної
мотивації не має кордонів, оскільки мої прибутки напряму залежать від того,
як багато ви заробите.

2.5.

ПРО УСПІХ

Головний секрет успіху на стоках це робота, щоденна, кропітка праця. Ага,
згідна, нудний секрет. Стоки — це як будь-який маленький бізнес, спочатку
він потребує вашої постійної уваги. Якщо ви вже ілюстратор-дизайнер, то це
не значить, що можна малювати раз в місяць і чекати великого успіху.
Коли ви вже щось наробили треба аналізувати факт і порівняти з бажаним
планом. От ви намалювали якусь кількість картинок і розраховували, що
вони вам приноситимуть певну суму грошей, але так не сталося. Тепер треба
сідати і думати, що саме не так. Я часто цим займаюся, в моєму блозі купа
статей про те, що я щось змінила, щось забрала або добавила.
Якщо бажане не співпадає з дійсним, звісно кожен випадок індивідуальний,
але основна біда може бути в трьох ключових складових роботи. Стиль, тема
і кількість.
Стиль. Наприклад, я малювала і раніше скетч, але він був трохи лінивий і
топорний, тепер я малюю більш реалістично і це трохи краще продається.
Тема дуже важлива. Буває попадеш в тему і продажі враз підскочать, так
було зі скелетом буйвола, який виявився символом штату Техас. Для вибору
тем, окрім класичного сезонного підходу та «просто хочеться таке
малювати», я маю ще два підходи, ним присвячені окремі розділи.
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Кількість. Якось на початку своєї стокової кар'єри, я намалювала 6 картинок і
чекала, коли на мене посиплються продажі. Чекала місяць, потім вирішила
щось міняти.
Інколи все просто не стається миттєво і потрібен час. Але, якщо ви щодня
малюєте, аналізуєте зроблене, а все виходить не так круто, як хотілося би, то
успіх вже в дорозі, його просто треба почекати. Звісно працювати і не
зупинятися. Дуже різкий зріст, це швидше виняток, чим правило.

2.6.

ПІДХІД ДО РОБОТИ

Новачкам місцями важко зрозуміти чи якісний вони продукт видають. Для
звірки з компасом раджу перевіряти популярне по тому запиту, що ви
малюєте. Якщо ваша робота на рівні, то для початку це добре. Якщо краща,
то ви молодець. А якщо гірше, то ви так багато не заробите, треба щось
вирішувати.
Я собі часто задаю два питання для підтримки ефективності своєї роботи.
Перше. А чи я би заплатила за таке гроші?
Я собі взяла за правило кожного разу дивитися на картинку і думати чи дала
б я собі за це грошей. Якщо ні, то що треба змінити, щоб це стало
привабливим? Це мене позбавило від манії розмножування. Ясно, що один і
той самий елемент можна обіграти композиційно багато разів і типу нова
картинка. Але що саме суттєво нового в ній? Чому б один клієнт хотів
купити обидві? Якщо чіткої відповіді нема, то значить робота не годиться.
Цей підхід має недоліки. Критично починаєш дивитися на вчорашні та
позавчорашні картинки. А в тоді ж я була в захваті. Виникає бажання
переробити-перезалити, це деструктивне бажання. Так можна застряти в
чомусь одному надовго.
Друге. Скільки можна витратити часу на створення такого?
І от, коли я собі порішала оце все про гроші, робота стала настільки
розростатися. Вона спокійно злопала обід і ковтнула годину вільного часу
після роботи. Таким чином ми бачимо другу важливу проблему, гарні роботи
займають купу часу. Щоб якось це все організувати і не перетворитися в
зомбі в мене є два правила.
Правило один, це заміряння часу. Кожна картинка має зайняти певний час.
Ясно, що може й більше. Але коли обмеження накладено, то працювати
стараєшся в темпі, а не вибирати кольори 15 хвилин, тільки тому, що хтозна
який відтінок рожевого вибрати.
Правило два, ні відволіканню. Ну, соціальні мережі вже давно в прольоті.
Але ще є мило і кіт. Скільки розваг можна знайти на милі, з Іринкою
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поговорити, на листи повідповідати. Кіт, буває, приходить бавитися, така
вона спокуслива і 15 хвилин роботи, як не було. Не ведіться на це!
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3. Особливості роботи з векторною
ілюстрацією для мікростоків
3.1.

ЩО НЕ МОЖНА НА МІКРОСТОКИ

Давайте коротко глянемо, що не можна в векторних файлах, детальніше по
виправленню і пошуку кожного пункту в наступних розділах.
1. Відкриті шляхи. Наявність відкритих шляхів можна перевірити
включивши в меню Window панель Document Info і виділити всю роботу і
натиснути Objects. Якщо відкритих шляхів у вас багато, то скрипт Close all
path дозволяє закрити всі відкриті шляхи.
2. Шрифти. Перевірити можна знову таки в Document Info. Прибрати можна
за допомогою правої кнопки миші і команди Create Outlines або ж в меню
Object → Expand.
3. Ніяких вкладень або растрових файлів. Само по собі зрозуміло, перевірити
можна там же.
4. Brushes. Перевіряємо там же. Виправляємо за допомогою Object → Expand.
В деяких версіях Illustrator після застосування Expand для пензлів
з’являються відкриті шляхи.
5. Має бути можливість виділити кожен елемент. Якщо ви використовуєте
обрізку за допомогою Make Clipping Mask, то не можна використовувати її на
всі елементи роботи, краще тільки на ті, які виходять за межі артборда.
6. Shutterstock приймає EPS10. Ви не можете відправляти ваш файл
збережений в останній версії Ілюстратора.
7. Необхідно завантажувати прев’ю вашої роботи в форматі jpeg. Її назва
повинна збігатися з назвою eps.
8. До контурів необхідно застосувати Expand. Так само за допомогою Object
→ Expand. Перевірити можна виділивши весь малюнок і подивившись
наявність Stroke в панелі Сolor.
9. Градієнт, який переходить в прозорість не можна, використовуйте меші и
режими накладення.
10. Не забувайте знімати замочки на шарах.
11. Вага вашого eps-файла не може перевищувати 15 МБ. Навіть, якщо вам
вдалося завантажити файл, що більше за вказаний розмір, то його можуть
відбракувати інспектори.
19

20

12. Повнокольровий трейс. На стоках багато відтрейсеної акварелі, але
знедавна її заборонили трейсити, як і любі інші багатокольорові роботи.
13. Trade mark. Всякі відомі бренди, типу Apple, Ford будуть впізнані, навіть
якщо ви намалюєте його без самого лого. Класично торговою маркою є
Сіднейська опера і Статуя Христа Спасителя. Парадоксально але, фото
Альберта Енштейна з висунутим язиком є також власністю якогось
інституту. Геть від недавно такі роботи можна відправити в категорію
Editorial. Раніше для вектору вона була недоступною.
14. Multiply artboards. У вкладці Artboards перевірте їх кількість, можна
тільки один.
15. Обережно з категорією Holiday, Дні народження звичайних людей, типу
нас з вами, туди не йдуть.

3.2.

ЯК САМОМУ ЗНАЙТИ ЗАБОРОНЕНЕ ДЛЯ ВЕКТОРУ

Меню Document Info з включеною вкладкою Objects дозволяє побачити
багато.

Головний наріжний камінь, відкриті шляхи. Path має бути 0 open.
Кількість Transparent group має співпадати з кількістю шарів з режимами
накладення. Наприклад, я знаю, що їх в мене два, а третє чорне кружальце
біля назви шару вказує на те що щось з тим шаром не так.
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Тут вже все виправлено, кількість Transparent group співпадає з кількістю
шарів з чорним кружальцем. Звісно, якщо ви проводили якісь маніпуляції на
різних об’єктах в межах одного шару, то шар потрібно відкрити і уважно
роздивитися.

Повертаємося до Document Info. Останні чотири пункти мають бути NONE.
Також не можна brushes.
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Не можна підзамочних шарів і неекспанднуті контури. Червона лінія має
бути на заливці контура при виділенні всіх шарів. Про замочки, існує скрипт,
що дозволяє шукати підзамочні шари, ніколи не пробувала, бо я з ними
обережно поводжуся.
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3.3.

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО ВІДКРИТІ ШЛЯХИ

Якщо ви працюєте пен-тулом (Р), то коли ви будете наближатися до тієї
точки з якої починали у вас має з'явитися отакий значок, якщо він є і ви
клацнули на першій точці то все закрито.

Якщо такий значок не з'явився, то варто нажати Ctrl+J, на забудьте перед
тим виділити фігуру.
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Відкриті шляхи залюбки створюються за допомогою кісточок, якщо ви їх
використовували не забудьте натиснути Expand і перевірити чи не
залишилося відкритих контурів в Document info → Objects.

Path: 0 open.

Якщо хочете закривати ваші шляхи автоматом вам допоможе скрипт Close all
path.
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3.4.

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО BRUSHES

Коли ви працюєте кісточками в Ілюстраторі, то не експанднувши їх, можна
отримати купу класичних проблем вектору.

Дивимося документ інфо з усіма виділеними елементами і маємо відкриті
шляхи. Дивимося вкладку колор і там неекспанднутий контур. Дві проблеми,
які дали нам кісточки.
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Експандимо.

Готово.

26

27

3.5.

ЗМЕНШЕННЯ РОЗМІРУ ЕПСА

На Шатерсток не можна епси більше 15 метрів. Це може бути справжньою
бідою коли у вас складні ефекти.
Є два способи зменшення розміру епсу.
Перший, зменшення фізичного розміру картинки. Картинка 450х450 пікселів
буде більшою чим все те ж, але розміром 50х50 пікселів. Це десь дає 2-3
метри різниці.
Другий, трохи містичний. Крім зменшення, на вашу картинку зверху по її
розмірам накласти білий прямокутник з режимом накладення Multiply. На
зображнення це ніяк не вплине, бо верхній шар за таких налаштувань буде
повністю прозорим. А от розмір зменшиться. Не знаю як це працює. Це дає
зменшення з 22-25 метрів до 8-ми.
Важливий нюанс, не перестарайтеся. Бігсток хоче мінімум 50х50 пікселів.
Айсток хоча б хоче 5 см по більшій стороні.

3.6.

ВИБІР КОЛЬОРОВОГО РЕЖИМУ

Правильна відповідь RGB. Хоча для Шатерстока різниці не буде, так, як і для
більшості стоків. Щоправда є і такі, яким це питання досить принципове.
CMYK не приймуть Айсток, Вір, Дрімстайм і Пікста. Якщо Пікста це другий
ешелон, а Вір хтозна який ешелон, то Дрімс з Айсом дуже важливі і продажні
стоки. Не бачу сенсу потім переробляти.

3.7.

ПРОПЕРТІ РЕЛІЗ

Проперті реліз це документ, що засвідчує ваше право власності на картинку.
Найчастіше таке хочуть на роботи, що були намальовані вручну та
векторизовані , трейсені.
3.7.1. ПРИКЛАД ЗАПОВНЕННЯ ПРОПЕРТІ РЕЛІЗУ ДЛЯ SHUTTERSTOCK
Раніше Shutterstock мав погану звичку просити проперті реліз і на роботи
зроблені на компі чи на графічному планшеті. Доводилося їх робити. Тепер
все простіше, при відправленні робіт на перевірку в Notice for Reviewer є
варіант «ця робота створена на комп’ютері». Її варто вибрати, якщо ваша
робота в стилі скетч.
А зараз приклад заповнення проперті реліза.
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Хочу зауважити, що при такому заповненні, мені не доводиться щоразу
робити новий Release. Оскільки опис картинки досить розмитий і його можна
застосувати до всіх моїх робіт, я можу собі дозволити змінювати тільки
картинки.
Я прикріпляю Property Release до кожної своєї роботи. Цікавий момент, що
після прийому в роботах пише, що Release недоступний. Але як тільки забути
прикріпити реліз, то одразу робота буде відбракована.
Варто звернути увагу на назви Release і вибирати їх дуже ретельно, бо коли у
вас 100 документів, то буває дуже не легко знайти потрібний.
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3.7.2. ХИТРОЩІ ЗАПОВНЕННЯ ПРОПЕРТІ РЕЛІЗІВ ДЛЯ РІЗНИХ СТОКІВ
Деякі противні стоки, як то Шатер, Айс та місцями Бігсток хочуть проперті
релізи. Оскільки я малюю здебільшого скетч, то можете собі уявити
промислові масштаби тих релізів.
Коли я пішла на Айсток, то він мені такий а давай релізи. І я собі уявила це
клеєння ще й для Айса, радості моїй не було меж. І я зробила один реліз без
картинки, узагальнений опис, а самі картинки просто підгружала. Тобто один
реліз в мене містив два файла, власне реліз і скан скетчу. Це прокатило і я
собі досі так і роблю.
Бігсток такий трохи істеричний, але продажний сток. Вертає не все, один
батч з 5-8, одразу оптом здебільшого. Певно фактор критичного інспектора.
Я цей сток ніколи не любила, того одразу кидала їм тільки скани, тим більше
там опція, що каже, що у вас не реліз, а тільки оригінальне зображення. Хоча,
якщо навіть сказати, що це проперті реліз, а загрузити скан, також нічого не
буде. І навіть якщо ваш скан модел релізом обізвати, Бігсток буде не проти.
На Шатерсток я завжди робила справжній реліз, щоразу це все клеїла і
зберігала, як положено. Потім вичитала, що хтось грузить на Шатер тільки
скани і Шатер не проти. І тут я зрозуміла, що моє життя ніколи не буде
таким, як раніше. І сама спробувала, і він не проти. На екзамен можна й
зробити справжній реліз, а далі вистачить референсів.
3.7.3. ЯКЩО У ВАС БАГАТО РЕЛІЗІВ
Тільки Айсток дає прев’ю релізів, а от Шатерсток та Бігсток запросять вас
назвати їх руками. Потім проблеми їх знайти. Якщо у вас багато релізів
потрібний можна пошукати стандартним браузерним Ctrl+F. Головне гарно
називати їх і пам’ятати що як названо.
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І для Шатерстока працює.

3.8.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

Я підбираю ключові слова за допомогою сервісу Shutterstock. Отже є у вас
форма відправки і жирним написано Suggest keywords, працює тільки на
одному файлі, для групи файлів буде неактивною. Натискання цієї кнопки не
стирає вже існуючі слова, а добавляє те, що ви собі вибрали.
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В мене є дві словошукальні картинки, в них є постійна копія на комп’ютері з
метаданими, оскільки кожний 21 день Shutterstock удаляє картинки, що
очікують вашого доопрацювання.

Беремо картинку без ключових слів, нажали Suggest keywords. У віконечку
треба написати що у вас намальовано.
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Вам треба буде знайти 3 або більше картинки схожі до вашої роботи і
натиснути на них. Після цього у вас з’явиться червона кнопка, яка дозволить
подивитися запропоновані вам ключові слова.

Тут можна відбракувати або добавити ще слів.

Далі можна провірити ваші ключі. Відправляємо на модерацію завідомо
технічно не готовий файл,без заголовку і категорій.
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Серед цікавого, що можна таким чином піймати це повторення слів і
неправильне написання. До речі слова chair і chairs вважаються одним
словом, Shutterstock не дає писати однину і множину одного слова. Але при
цьому, як співпадіння автоматично не удаляється.
3.8.1. МЕТОДИ ПІДБОРУ КЛЮЧОВИХ СЛІВ
Все круто поки Шатер не надумає полежати і відпочити, а мій робочий час
біжить і ключі десь треба брати. Здебільшого всі російськомовні генератори
працюють на базі Шатера, тобто, як Шатер лежить то вам нічого й не світить
на всіх тих сайтах. Аналізатор Мікросток.ру працює на базі Айстока. От тому
він в мене збережений в надійному місці в закладках.
Останнє моє відкриття це Кейвордер. Працює на базі Гугла, Шатера і Флікра,
цікаве поєднання чи не так? З недоліків не удаляє множину, яку Шатер
удаляє автоматом.
3.8.2. ЗМІНИТИ КЛЮЧОВІ СЛОВА У ВЖЕ ПРИЙНЯТОЇ КАРТИНКИ
Вам може знадобитися змінити ключові слова, якщо ви на екзамен писали
геть мало ключових слів, а тепер би хотіли щоб ваша робота шукалася за
більшою кількістю запитів. На своїй домашній сторінці заходите в Portfolio
→ Catalog Manager.
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Вибираєте необхідну картинку, клацаєте на ній два рази.
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Отримуєте отаке віконце, міняєте ключові слова і зберігаєте. Тут же можна і
удалити картинку.

3.9.

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ НА СТОКАХ

На Shutterstock, як і на інших стоках, є можливість змінити публічну
інформації про себе. Дуже раджу це зробити і залишити максимум контактів,
щоб вас могли знайти замовники для індивідуальних замовлень. Чи буває у
замовників є питання, пропозиції, ідеї, хтозна шо. Колись на Шатері можна
було змінити URL вашого портфоліо, прикольна така функція.

3.10. ЩО РОБИТИ ЯКЩО ВАМ ВІДМОВИЛИ
Рано чи пізно вам починають відмовляти в картинках. Треба уважно читати
причину, переважно претензії осмислені. Все легко виправляється і
перезаливається. Тепер навіть в Notes for Reviewer можна написати, що це
перезаливка і не потрібно писати в сапорт, як це було раніше.
Взагалі, як вам часто відмовляють з дивними причинами, дуже раджу
подумати над якістю, бо один раз випадковість, а десять — серйозна причина
щось міняти.
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4.Корисні функції Adobe Illustrator
В цьому розділі я пропоную вашій увазі кілька уроків, які на досить
загальному рівні ознайомлять вас з основними функціями Adobe Illustrator.
Далі раджу гуглити уроки і виконувати їх.

4.1.

ПРО ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ ADOBE I LLUSTRATOR

Отже відкрили ви вперше Ілюстратор і шо ми тут маєм. Pathfinder дуже
важливий інструмент, вміє купу корисного, з двох об'єктів робити один,
вирізати з нижнього форму верхнього, залишати тільки перетин фігур,
вирізати перетин фігур. Контур має бути закритий, щоб ця штука працювала.

Pen-tool працює з кривими Безьє. Ви ставити точку, не відпускаючи
лівої кнопки мишки рухаєте мишкою і з кута ви отримуєте плавні лінії, як от
у мене вершинки. Перший мій малюнок незакритий, на другому я вже
натиснула Ctrl+J. Всякі хитрощі роботи з цим інструментом можна дізнатися
на сайті The Bezier Game.
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Brushes дуже гарна компанія для графічного планшета, особливо Blob Brush,
яка реагує на натиск. Можна і самим робити пензлі для всяких цілей, просто
перетягуєте об'єкт на панель Brushes. Знаю на Кріейтів маркеті їх продають.

Меші це вищий пілотаж. Визиваються кнопкою U, ставите крапку на об'єкті і
у вас уже меш, тій крапці можна міняти колір, іншим крапкам також. Цим
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інструментом можна добиватися неймовірної реалістичності робіт, дуже
раджу. Гарно йдуть разом з режимами накладення у якості тіней.

4.2.

БЕЗШОВНИЙ ПАТЕРН

Безшовні патерни продаються набагато краще чим звичайні, оскільки ви вже
зробите частину роботи за покупця. Я наполягаю на доцільності таких
патернів.
4.2.1. БЕЗШОВНИЙ ПАТЕРН ЗА ДОПОМОГОЮ TRANSFORM
Приступимо, берете свої елементи для патерну.
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Виділяєте всі елементи і нажимаєте Effect→Distort & Transform→Transform.

В цьому вікні перше, що треба включити це Preview. Далі в полі Horizontal
вибираєте таке значення, щоб ваш патерн виглядав гармонійним, у мене це
550, запам’ятайте це число, воно дуже важливе. Вибираєте кількість копій.

Те ж саме з Vertical, запам’ятайте вибране значення.
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Для того, щоб визначити розміри вашого патерну необхідно значення, яке ви
вибрали при трансформуванні горизонтально, помножити на 2, це у вас буде
ширина. Значення при транспортуванні вертикально також необхідно
помножити на 2, це буде висота. Можна інше значення. Зазвичай, я підбираю
значення кроку трансформу під вже існуючий розмір артборду.

До того, як ви нажали Object→Expand, ви можете трансформувати та рухати
один елемент вашого патерну, а змінюватимуться всі.
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4.2.2. РЕДАГУВАННЯ TRANSFORM ЗА ДОПОМОГОЮ APPEARANCE
Appearance дозволяє редагувати трансформ в процесі, ховати чи удаляти
якісь кроки трансформу.
На цій картинці в мене трансформ до застосування Expand. Для редагування
достатньо натиснути на Transform в меню Appeareance.
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4.2.3. СТВОРИТИ ПАТЕРН ЗА ДОПОМОГОЮ ЕКШИНІВ
Сет екшинів, що роблять патерни від автора скрипта-обрізачки. Економить
багато часу, головне не перестаратися.
Також маленька порада, будете його брати, то на Графікрівері він коштує
дешевше чим у виробника на сайті. Хоча на сайті там скрипти, які більш
наглядно показують результат. А тут ви просто тикаєте у варіанти екшинів.
У файлі у вас буде інструкція, я її почитала, все зробила, нічого не вийшло.
Там же є пробні файли, які я просто перезберегла під свої потреби і тепер
працює. В наборі є 10 патернів.
Патерн номер 1.

Патерн номер 2.
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Патерн номер 3. Мій стандартний патерн, тепер він на F-клавішах і те, що
займало раніше добряче часу, тепер робиться за секунду. Тільки заради цього
варто було його купляти.

Патерн номер 4.
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Патерн номер 5.

Патерн номер 6.
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Патерн номер 7.

Патерн номер 8. Для цього патерну я вибрала цей варіант.
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Патерн номер 9.

Патерн номер 10.

46

47

Важливо, що те, що ви хочете патернізувати треба спочатку згрупувати, бо
екшин центрує все і може вийти каша.
Також я собі удалила кінець патерну, який використовував для обрізки країв
той підступний Пасфайндер, що кришить все в салат. Я собі в кінці
використовую або їхній скрипт-обрізачку, або руками Пасфайндер або
Кліпінг маск.

Також добавила собі трохи назв, а то кнопати куди попало не надто
прикольно.
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Серед недоліків, якщо занадто розтягти початковий малюнок і застосувати
скрипт номер 3, то може статися отаке. Зверніть увагу на правий і лівий бік,
він вже не буде безшовний. Тут це легко виправити, але от на купці мілких
деталей можна і не помітити.

4.2.4. ЗАСТОСУВАТИ ПАТЕРН ДО ФІГУРИ — SWATCHES
Swatches дуже зручна штука, якщо у вас є патерн, а його потрібно швидко
застосувати до якоїсь фігури. Наприклад тут я хочу його зробити мілкішим і
використати, як бекграунд.
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Вибираєте масштаб, виділяєте свій патерн і перетягуєте у вкладку Swatches
(її можна добавити Windows → Swatches).

Тепер застосовуєте до потрібної фігури, виділяєте свою фігуру і жмакаєте
текстуру у Swatches.

Я люблю використовувати патерн без фону, це, нажаль, не працює, якщо
елементи патерну не торкаються країв. Такий підхід зручніший тому, що
коли ви експанднете свою текстуру(не забувайте експандити), там буде
кліпінг маск. А кліпінг маск пише погані прев’ю за допомогою експорту.
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Доводиться вручну міняти розмір і писати прев’ю за допомогою Save as. Тут
мені і треба гарний зручний фон одним куском.

4.3.

ОБРІЗКА ФАЙЛІВ

Коли ви закінчили роботу зі своїм зображенням, то часто-густо буває, що
елементи вилазять за межі артборда. Цього необхідно позбавитися. Є кілька
способів це зробити, який найкращий для вас залежить від вашого натхнення
і ваших робіт.
4.3.1. ОБРІЗКА ЗА ДОПОМОГОЮ МЕНЮ PATHFINDER
Дуже корисний інструмент не тільки для обрізання, але зараз розглянемо
його з такої точки зору. Для початку добавимо його закладку,
Window→Pathfinder.

Робите кілька копій вашого фону.
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Виділяєте один скопійований фон і один елемент, що потребує обрізки,
утримуючи Shift. В віконці Pathfinder нажимаєте Interselect shape area.
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Так у нас є один обрізаний елемент.

Проблема цього способу, що ці маніпуляції необхідно повторити стільки раз,
скільки у вас є елементів.
Розглянемо інший інструмент з Pathfinder, це Divide.
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Всім гарний інструмент, якщо у вас немає складних об’єктів, груп чи
Compound Path, бо вони автоматично розгруповується на дрібні кусочки, як
можна побачити в мені шарів.

4.3.2. ОБРІЗКА ЗА ДОПОМОГОЮ MAKE CLIPPING MASK
Make Clipping Mask цікавий і досить простий інструмент для обрізання
зображень. Хоча насправді він не обрізає, а ховає, тому і маска. Недоліком є
те, що після його застосування при експортуванні роботи для прев’ю сховане
показується білою рамкою. Або треба додавати назву артборду, а потім
удаляти, морока.
Отже для того щоб застосувати Make Clipping Mask необхідно скопіювати
фон, що співпадає з розміром артборду і перемістити його на передній план.
Далі виділяєте елементи, що вилазять за межі артборду, утримуючи Shift.
Для цієї маніпуляції може знадобитися приховати тільки-но скопійований
шар.
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Включаєте прихований шар і виділяєте його.

Права кнопка миші → Make Clipping Mask.
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Також працює Objecr→Clipping Mask→Make

Готово.
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Хочу зауважити, що ваша маска буде винесена на передній план, що може
пошкодити композицію малюнка. Якщо так то маску треба робити на всю
роботу, щоб зберегти задуману вами послідовність шарів. В такому випадку
ваша робота може бути відбракована, оскільки елементи зображення мають
виділятися і бути доступними до редагування.
4.3.3. ОБРІЗКА ЗА ДОПОМОГОЮ СКРИПТА MAGIC ERASER
А якщо у вас нема часу і натхнення бавитися і є $2 то ви можете купити
скрипт Magic Eraser. Він досить швидко і якісно обрізає все за межами
артборда.
Він працює з групами. Також буває, що скрипт доводиться запускати два
рази, а між цим робити одну нехитру маніпуляцію. Але в загальному дуже
економить час.
Також, якщо купляти на Графікрівері за дешевше, то у вас буде урізана
версія скрипта, який не різатиме градієнти. А на сайті за трошки дорожче
буде вам бонусна версія.

4.4.

EXPAND ТА UNGROUP

Після використання Transform для створення патерну ви отримаєте
результат, який ще не можна заливати на Shutterstock. Є у вас шар (у мене це
Layer 7), в якому здавалося би чотири квіточки, а коли ви його виділяєте, то
виділяється тільки одна. Оце ваша жертва. Виділяємо цей шар і нажимаємо
Expand Appearance, зауважте, що не просто Expand, який знаходиться поруч.
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Отаке у нас виходить, а тепер зверніть увагу на шар, він одним куском, це
може не пройти перевірку на Shutterstock.

Виділяєте цілокусковий шар правою кнопкою миші і Ungroup.
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Ungroup повторюєте стільки раз поки ви не доб’єтеся необхідної вам
деталізації.

4.5.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРЕВ’Ю

Переважно кожен сток проситиме у вас прев’ю до вашої векторної роботи.
На jpeg можна записати метадані, що дозволять вам не прописувати щоразу
заново ключові слова на кожен новий сток, а тримати їх на вже записаними
на самій роботі. Переважній більшості стоків вистачить прев’ю 4000 пікселів
по більшій стороні. В цьому розділі розглянемо способи створення прев’ю.
4.5.1. ЗРОБИТИ ПРЕВ ’Ю ЗА ДОПОМОГОЮ EXPORT
Я роблю прев’ю однією кнопкою. Це стосуються тільки стандартного, яке
4000 пікселів, решта доводиться робити іншим способом, про який я
розповім в наступному розділі. А зараз про те, як робити прев’ю записати з
цього Action.
Створюєте нову папку, я її назвала Export.
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Власне Action. Я його називаю expW бо він export weight, а буде ще height. Я
мінятиму розмір по більшій стороні картинки. Також зауважте, що Action
можна присвоїти швидку клавішу F.

Ctrl+A, міняю ширину на 4000 і експорт.
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Вибираєте jpeg, папку в яку завжди будуть зберігатися ваші роботи і
натискаєте зберегти.

Вибираєте собі налаштування, я залишаю стандартні.
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Жмете стоп. Єдиний недолік таких настройок Export це те, що він Clipping
Mask вважає теж частиною роботи і експортує її.
Екшни Export мої улюблені. Їх є два, експорт по горизонталі і по вертикалі.
Роблять з любого артборда більшу сторону 4900 пікселів і пишуть прев’ю.
Налаштування мінімальні з допустимих, якщо ви хочете більшого, то
доведеться підшаманити.
4.5.2. ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ SAVE AS
Export робить дуже погані прев’ю 80х80, чомусь в нього весь час вилазить
81. Також вони дуже важкі і часто перевищують вимоги GraphicRiver. Тому
для прев’ю на цей сток я використовую метод Save As. Ще мені не зручно з
ручним експортом вибирати папку для збереження, в цьому способі таке не
потрібно, він пам’ятає останнє місце збереження.
Перше Ctrl+A.
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В трансформі ставлю необхідний розмір, це звичайне прев'ю.

Shift+О викликає зміну розміру артборда. Два рази клацаю на нижньому
шарі, який співпадає з необхідним розміром. Якщо ви робите прев’ю для
Vectorstock то, можливо, вам знадобиться сховати частину малюнку. В
такому випадку ви можете скористатися верхньою панеллю.
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Ctrl+Alt+Shift+S або File→Save as→Save for web.

Міняєте назву, якщо необхідно, я добавляю 8 або 59 після дати і перед
назвою, що дозволяю мені зручно в подальшому його використовувати.
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Коли всі необхідні прев’ю збережені я натискаю Ctrl+Z, що повертає мої
вихідні параметри.
4.5.3. ЗБЕРЕГТИ EPS ЗА ДОПОМОГОЮ ACTION
Спочатку про те як зберегти епс, File → Save As.
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Для написання Action вам треба зберігати вже заздалегідь названий файл .аі і
мати окрему папочку для eps.

В верхньому випадаючому списку вибираєте EPS 10.

Тиснете оk.
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Коли ви спробували сам механізм, можна його зробити автоматичним, для
цього існують Actions. Створюєте нову папочку.

Створюєте новий Action і тисне кнопочку Record. Далі проводите всю
процедуру збереження в eps.
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Коли все збережено тиснети кнопку стоп.

І тепер щоразу, коли вам треба зберегти свою роботу в eps натискаєте Play.

67

68

Екшн EPS пише епси. Як і Експорт він налаштований писати їх в одну
конкретну папку. Саме тому вам треба буде редагувати і вибрати місце для
збереження. Також певно редагувати під себе доведеться і гарячі F-клавіші.

4.6.

ШВИДКІ КЛАВІШІ

Швидкі клавіші це дуже зручно, звісно їх треба писати під себе, вони
економлять море часу.
4.6.1. ЯК ПРИЗНАЧИТИ ШВИДКІ КЛАВІШІ
Міняти всі швидкі клавіші можна в Edit→Keyboards shortcuts.
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Отут можна поміняти швидкі клавіші для інструментів.

Export можна змінити в цьому випадаючому списку, там треба вибрати Menu
Commands.
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Щоб вибрати собі швидкі клавіші треба натиснути те сполучення клавіш, яке
ви хочете щоб було на вашому пункті меню, от я натиснула Ctrl+E. Потім
треба це зберегти, вам запропонує зробити свій набір швидких клавіш, йому
треба дати назву. Також можна вернутися і переставити ваші швидкі клавіші
на ті, які в Ілюстраторі за замовчуванням.
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4.6.2. ШВИДКІ КЛАВІШІ НА PATHFINDER
Досить незвичний спосіб назначити швидкі клавіші, але нажаль іншого
способу я не знайшла. Якщо обрізати роботи за допомогою Pathfinder, то це
економить дуже багато часу. Суть в тому, що треба написати Action. От є у
вас два об'єкта, які ви хочете обробити, виділіть їх.

Створюєте папочку, нажавши на іконку з маленькою папочкою в меню
Actions.
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Далі робите сам Actions, нажавши на листочок. Тут якраз і саме цікаве,
призначаєте собі клавішу. Можна тільки F-клавіші, у мене після довгих
поневірянь F2, бо до неї найлегше дотягнутися. Record.

Йдете в Pathfinder і нажимаєте кнопочку.

І тиснете стоп. Тепер, якщо ви виділите дві фігури і натиснете F2, то у вас
виконається ваш Pathfinder.
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Pathfinder взагалі костиль, який дозволяє назначити на Пасфайндер гарячу
клавішу. Я ним довгий час обрізала роботи, в часи до скрипта-обрізачки.

4.7. ВЕКТОРИЗАЦІЯ МАЛЬОВАНОГО ВРУЧНУ МАЛЮНКА —
TRACE
Якщо ви гарно вмієте малювати руками, а ще не дуже звикли до Ілюстратора,
то трейс стане для вас гарним початком. Повнокольоровий трейс з недавніх
пір заборонений на Shutterstock, це варто взяти до уваги.
4.7.1. ЯК ВІДТРЕЙСИТИ МАЛЮНОК
Для того щоб векторизувати щось намальоване вручну необхідно
використати функцію Trace. Для цього нам знадобиться малюнок зі
збільшеною яскравістю. Я використовую Microsoft Office Picture Manager,
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впевнена, що з цим справиться і Photoshop.

Перетягуєте файл в Illustrator, біля кнопки Live Trace є кнопка з трикутником,
натискаєте і вибираєте One Color Logo.
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Після цього необхідно натиснути Expand. Всі ваші векторизовані елементи
будуть в групі.
4.7.2. НАЛАШ ТУВАННЯ TRACE
Інколи налаштування Trace за замовчуванням не дають бажаного результату,
не перемальовувати ж через це картинку.

На верхній панелі збільшуємо Threshold.
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Цей повзунок дає можливість зробити з пунктира лінію. Корисно, коли ви
малювали не надто контрастною ручкою, або як от у мене, ручка
закінчувалася і малювала слабо.

Threshold — 210.
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Бавимося значенням Min Area, яка забере з вашого малюнку маленькі
одинокі точки, сміття.

Min area — 15.

Для порівняння покладу тут ще раз початкову картинку.
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4.8. ПРОСТА ДОБАВКА КОЛЬОРІВ ДО РОБОТИ — LIVE
BUCKET PAINT
Live Paint Bucket дозволяє створювати заливку між об'єктами, що навіть не є
одним об'єктом чи групою. Це скорочує вам час на створення нових об'єктів
спеціально під заливку.
Для того, щоб ним скористатися достатньо нажати К, або вибрати його на
панелі інструментів. Перед початком роботи необхідно виділити ті об'єкти,
які ви плануєте зафарбувати.
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Якщо ви цього не зробите, то вам дадуть підказку.

Тепер заливаєте необхідні вам об'єкти.
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Заливці будуть доступні всі перетини.

4.9.

ЛЕГКА ЗМІНА КОЛЬОРІВ — R ECOLOR ARTWORK

В Adobe Illustrator для того щоб змінити кольори роботи не потрібно міняти
їх для кожного окремого елементу. Для цих цілей існує інструмент Recolor
Artwork. Для того щоб його застосувати необхідно виділити елементи, що
потрібно перефарбувати чи виділити всю роботу, якщо це необхідно.
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В рядочку зверху шукаєте кольорове коло.

І маєте віконечко, де можна вручну змінювати кольори.
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Даний інструмент зручніший за вкладку Color, оскільки виділення не мішає
дивитися на результат вибору.
4.9.1. ВИДІЛИТИ ОБ’ЄКТИ З ОДНАКОВИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ — SELECT
SAME

Цей інструмент дозволяє шукати об'єкти з такою самою заливкою (контуром,
товщиною), як і виділений об'єкт. Працює навіть з градієнтами.
Для того щоб використати Select same необхідно виділити об’єкт.

Select→Same→Fill Color.
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В результаті всі рожеві елементи виділені.

4.10. ОРГАНІЗАЦІЯ ШАРІВ
Всі знають, що порядок це круто, особливо це важливо в роботі. Стоковим
новачкам я завжди кажу, що роботи треба розгруповувати, ваш епс-файл ні в
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якому разі не має містити всю роботу одним куском. Шатер мені за це відмов
в першій спробі на екзамен.
Але в справі розгрупування головне не пререборщити. Вам має бути зручно
працювати з вашим творінням в подальшому, коли ви надумаєте наробити з
нього сіміларів. Тобто геть в салат теж кришити не треба.

Тепер важливо знати, що скрипт-обрізачка ріже тільки групи, а пасфайндер
ріже тільки compound path. Залежно від цього я натискаю Ctrl+8 і маю з
групи компоунд пас.
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5.Гроші
Процес налаштування виведення грошей можна сміливо назвати танці з
бубном. По дорозі з Шатерстока на вашу банківську карту ваші гроші чекає
кілька пригод. Найвірогідніше це зупинка на платіжній системі Moneybookers
(Scrill), оскільки Україна не приймає Paypal, хоча й з теперішнім курсом
гривні так навіть краще, оскільки PayPal виводиться на карту місцевої
валюти, а Scrill на доларову.
Для особливих випадків, як то робота з iStock чи Veer вам може знадобитися
карта Payoneer, трошки розповім про неї.
В цьому розділі про все по порядку, як налаштувати вивід грошей, як пройти
верифікації і підключити карту до вашого акаунту Scrill.
І геть маленька замітка про податкову декларацію наостанок.

5.1.

ПІДГОТОВКА ДО ВИВОДУ ГРОШЕЙ

Почніть з того, що після реєстрації на Shutterstock виберіть метод оплати
Moneybokers і вкажіть там вашу електронну адресу.
На цю ж електронну почту заведіть собі акаунт в Moneybokers.
Shutterstock вишле вам гроші, якщо за місяць ви заробили не менше $35,
раніше було $75. Саме таку суму в настройках екаунту можна прописати
найменшою, за замовчуванням там колись стояло $100. Також перше
перерахування вам буде здійснено не раніше ніж через три місяці після
реєстрації на сайті, навіть якщо ваш заробіток перевищує $35.
Щоб зменшити ліміт на місячний вивід суми на Moneybokers треба замовити
верифікацію домашньої поштової адреси. За тиждень вам в звичайну почту
прийде паперовий лист з номером, його треба буде ввести в полі.
Заведіть собі іменну карту Visa, покладіть на неї $6. Питання вибору банку
дуже філософське, я розгляну приклади в наступному розділі.
Далі вас чекає верифікація карти, вона найважча процедура в усьому процесі,
в наступному розділі я її детально описую з малюнками.
Після закінчення всього вищезазначеного наберіться терпіння. Shutterstock
відправить ваші гроші на Moneybokers в перших числах місяця. Вони
йтимуть кілька днів, вам прийде лист від Moneybokers, що у вас є
надходження. Далі вас чекатиме друга верифікація. З Moneybokers на карту
все може йти до семи-чотирнадцяти днів, хоча переважно за кілька днів
гроші вже у вас.
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5.2.

ВЕРИФІКАЦІЯ КАРТИ ДЛЯ MONEYBOKERS (SKRILL)

Складність верифікації, як показує досвід, здебільшого залежить від банку,
який ви вибрали. Я вам покажу на прикладі Укрсоцбанку, який є
найдружелюбнішим в цьому питанні і вся процедура займає 20 хвилин.
Нажимаєте «добавить кредитную или дебетовую карту».

Вказуєте номер карти, дату закінчення строку дії і CSC, це останні три цифри
зі звороту вашої карти.

Коли ви натиснете «Сохранить и проверить карту», то вам скаже, що якась
сума заблокована, ви зможете тільки натиснути ok. Далі в розділі карти
натискаєте «Завершить верификацию», йдете в свій інтернет-банкінг і
дивитися яка сума заблокована і пишете в цьому вікні.
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Далі йдете виводити всі гроші, це можливо зробити коли гроші у вас уже на
рахунку Scrill.

Це друга верифікація.
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Саме для цієї операції нам необхідно було $6, а не $3. Я ж собі поставила $3,
а потім дізналася про другу верифікацію і бігла ще раз до банку.

Далі все дуже залежатиме від вашого банку. Картку іншого банку я
верифіковувала дуже схоже до першого. Вам на телефон прийде пароль, його
треба ввести в дане поле і все.
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5.3.

БАНКИ УКРАЇНИ

На моє стійке переконання складність верифікації карти залежить від вибору
банку.
Перший мій банк був покійний Erste, картки два рази прикріплялися дуже
тяжко. Я заходила в інтернет-банкінг, дивилась суму, вводила суму,
Moneybokers казали, що вона не вірна. Два рази було одне й те ж. З другого
разу якимось чином воно верифікувалося.
Далі його наступник Fido, це той кумедний варіант, коли я навіть в інтернетбанкінг зайти не змогла. Телефони не беруть, ні гаряча лінія, ні телефони
відділення. Коли на кінець добиваєшся якоїсь відповіді, то я сама винна. Я би
повірила, якщо би я це перший день робила.
Гарні результати показує Індустріалбанк, хоча інтернет-банкінг працює
тільки з древнім Internet Explorer. Також стокери радять ПриватБанк, тут
треба звернути увагу чи по вашій карті активні інтернет-розрахунки. Є у
колег і досвід користування Альфа-банком. При роботі з Приватом
перевіряйте чи активна ваша карта для розрахунків в інтернеті.
Райффайзен і УкрСиб колеги називають невиправдано дорогими, а останній
ще й має проблеми з інтернет-банкінгом.
Укрсоцбанк в загальному гарний банк, верифікації карти в ньому займає 20
хвилин. Є звісно нюанси, як і всюди. Наприклад, я мала проблеми з чіповою
картою, їхнє обладнання відмовлялося її читати. Хоча для мандрів за кордон
такі карти дуже зручні. Моя історія закінчилася випуском другої, але вже
звичайної, карти, що вичерпало проблему.
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5.4.

ПАЙОНІР

Пайонір це те з чим доводиться знайомитися українським стоковим
ілюстраторам переважно завдяки Айстоку. Недавно ці гарні люди
покращували сервіс і рішили шо Скрілз це нам занадто напряжно і вбили цю
опцію для отримання грошей. Знають толк в класичних покращеннях.
Пайонір по своїй природі верх ненапряжності. Ви там реєструєтеся і вам
автоматом висилають карту. З неї можна отримувати гроші. З перших ваших
надходжень у вас злижуть в районі $30 за випуск карти і річне
обслуговування. Чесно кажучи я не пам’ятаю скільки точно, але яка різниця,
як вибору небагато, Пейпелу то у нас немає.
Пишіть уважно фамілію, так як у вас в заграні. Я реєструвалася серед ночі і
написала свою фамілію неправильно. Така мені карта і приїхала. Пайонір не
проти мені зробити нову карту з правильною фамілією. За 10-ть басків :) Я
вирішила залишити, як є, мені не мішає. Тим більше кирилична фамілія
транслітерується в десять різних способів.
Тепер кріплень і верифікацій вам не треба, всі ці круги пекла ви вже пройшли
зі Скрілом. Айсу просто треба сказати, я хочу отримувати Пайонір, він
запитає мило, може перекине на сторінку Пайоніра і заставить залогінитися.
Як скористатися цими грошима трошки більший квест. Бакси ви з неї в банку
не знімете, тільки гривні. Я надаю перевагу розрахунку за інтирнет-покупки і
у всяких торгових мережах. Грошей там небагато так що якраз на таку
дрібноту вистачає.
Тепер плюшки. Як зареєструєтеся за моїм реферальним посиланням то нам з
вами дадуть по 25 басків, як тільки ви отримаєте платежів на 100 басків.

5.5.

НАВІЩО ЗАПОВНЮВАТИ TAX I NFORMATION

Як тільки ви зареєструєтеся на новому мікросток-сайті, вам одразу чи трохи
пізніше буде запропоновано заповнити податкову форму. Дуже раджу це
зробити. Нічого складного там не питають, ім’я, адресу, чи ви часом не
компанія і, саме головне, країна проживання. Залежно від країни резиденства
вам будуть змінені податкові ставки на території США. Якщо цієї форми не
заповнити з кожної продажі на території штатів ви будете платити 30%
податків. А якщо ви сильні духом і цю форму заповните, то буде вам 10%.
Для порівняння росіяни мають 0%. До прикладу японський сток Pixta для
українців має 0%, але податкову форму треба відправити в письмовому
вигляді в Японію.
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6.Решта стоків
Як тільки ви стали впевнено себе почувати на Shutterstock то можна
задуматися над походом на інші стоки. В цій ідеї є свої недоліки, звісно, вона
потребує зусиль. Прибуток від цієї затії, як і від стоків загалом, дуже
суб’єктивна річ. Я досить довго чекала, поки набралася мужності і зробила
це, результат дуже надихає. Важливе питання вибору саме тих стоків, які
продаватимуть саме ваші роботи, тому спробувати потрібно багато.
Для того щоб спростити свою роботу вам буде необхідно навчитися
використовувати Adobe Bridge, що дозволяє прописувати метадані, таким
чином, ваші ключові слова і опис стануть з картинкою одним цілим і не буде
потреби їх щоразу копіювати.
Також важливий інструмент FileZilla, що дозволяє загружати файли через ftp.
Альтернативою цих двох інструментів є Xpiks, програма для атрибутації та
заливки на стоки. Вона створена українцем і вже є перша стабільна версія.
Можна розглянути такий інструмент, як StockSubmitter, що сама генерує
прев’ю під примхливі стоки і робить кнопальну роботу на сайтах. Звісно,
програма є платною. Тому треба зважити співвідношення ціна-користь.
Якщо ви вирішите самотужки грузити на всі стоки в мене є кілька порад, як
не зійти з глузду.

6.1.

FTP-КЛІЄНТ FILEZILLA

Серед великого різноманіття стоків існують такі, які навіть не мають
фізичної можливості отримувати ваші роботи через браузер. Інколи
завантаження через ftp-клієнт набагато простіше і швидше, чим через
браузер.
Більшість стоків радять FileZilla, як найоптимальніший ftp-клієнт.
Здебільшого на кожному стоці є детальна інструкція як його встановити і
користуватися ним.
Програма дуже зручна, вона грузить на кілька сайтів одночасно в різних
вкладках.

91

92

6.2. ПРОПИСУВАННЯ МЕТАДАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ
ADOBE BRIDGE
Метадані необхідні, якщо ви плануєте грузити свої роботи на більш ніж на
один сток. Метадані можна записати на jpeg, при цьому епс має мати таку ж
назву. Спочатку я підбираю ключові слова, методом описаним в розділі про
ключові слова. Далі відкриваю програму, натискаю правою кнопкою миші на
зображенні і вибираю File Info.
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Якщо ви плануєте грузити на Bigstock, то в Description необхідно вказати не
менше 7-ми слів. Також Document title не має співпадати з Description.
Дивні оцінки, які невідомо для чого створені, дуже допомагають відрізнити
файл з заповненою інформацією від файла без такої.

6.3.

XPIKS АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ BRIDGE + FILEZILLA

Xpiks отримала першу стабільну версію. Ваші відгуки можна написати
автору.
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Ця програма на відміну від Бріджа має два важливих удосконалення. Вона
має ctrl+z, бо розробники Бріджа вважають, що нам це не треба. І от ти
пишеш-пишеш заголовок, вертаєшся поправити, не правильно стаєш, все
виділяється і одним пробілом зникає ваш труд, а назад нема. Також ключові
слова мають кількість, це дуже корисно, як на мене.
Програма може не працювати під 32-бітні системи, тому я не маю змоги вам
показати скріни. Якщо для вас це не перепона, то раджу її спробувати.

6.4. ЗАЛИВКА НА ВСІ СТОКИ ЗА ДОПОМОГОЮ
STOCKSUBMITTER
Стоксабмітер — це перше про що думають стокові ілюстратори, коли йдуть
на інші стоки. Те, що вона платна вимагає від кожної мислячої людини
подумати чи вона справді незамінна і принесе стільки користі, скільки на неї
буде витрачено грошей.
Я випробовувала цю програму на Graphicriver, стоку з пекла. Я на нього
грузила 1 штуку в день. От він мав стати об'єктом експерименту і
безкоштовних 30 загрузок якраз мало вистачити. На цьому власне все, бо на
той час ця програма на цей сток не грузила, хоча така можливість була
передбачена. Якась помилка, яку невідомо як виправити.
Інша моя ідея була використовувати його для збору фінансової інформації,
щоб по сайтам не бігати. Але тут виявилося, що він не підтримує половину
стоків на, які я гружу. Тут я вже знала, що швидше за все я цю програму не
куплю. Основна користь була, що там був список зі стоків, про які я не знала,
я пішла на них подивилася.
Можливо колись я до нього повернуся, коли його дороблять, добавлять
сайтів. Але зараз це не має сенсу. Десь 30 хвилин щодня у мене займає
загрузка на всі стоки. Звісно це після кількамісячної практики і все доведено
до автоматизму, початківцям так одразу не вдасться. Але загрузка вручну
можлива, і вона не така страшна, як може здатися.
Ще одна неприємність, що програма дуже важка, вона в мене висіла 30
хвилин, в мене не найновіший ноут, але переважно з програмами такого не
трапляється. Підозрюю, що це через величезну папку з роботами. Але
бавитися з переробленням системи збереження я не хочу, в мене екшини, все
це працює.
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6.5.

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАГРУЗКИ НА ВСІ СТОКИ

В певний момент, коли грузиш на багато стоків, починаєш путатися, що куди
грузити і в кого які вимоги.
Я вирішила цю проблему за допомогою закладок браузера.

До речі закладки дуже раджу тримати на необхідній вам сторінці, а не
просто на сайт, щоб не блукати там. В такому разі дуже зручно правою
кнопкою на папці і відкрити всі. А оскільки вони вже на сторінці загрузки, то
залишається тільки загрузити.
Ну, і щоб не путатися в FileZilla такі ж папки.
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Мінімальний
вивід грошей

eps+
jpeg

+

20$

відносно
зручна

+

+

-

+

тиждень

+

3

4х4 тис
пікселів
вистачає

eps+
jpeg

Bigstockphoto

1 з 10, проперті
реліз

відносно
зручна

+

+/-, вектор
треба
догружати

+

-

1,5-2
тижні

-

-

4х4 тис
пікселів
вистачає

eps+
jpeg

Canstockphoto

0

зручна

+

+

-

+

2 тижні

-

3

4х4 тис
пікселів
вистачає

Cliparto

0, окрім
пошкоджених
файлів

зручна

+

+

-

-

миттєво

+

-

4х4 тис
пікселів
вистачає

ФТП

Категорії

0, окрім
пошкоджених
файлів

Браузер

123rf

Сток
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Особливості

50$

EPS/ZIP

+

Розмір
прев'ю

zip

Екзамен

30$

ID

-

Швидкість
перевірки

100$

Додатковий
тиць

+

Загрузка

Реферальна
програма

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ СТОКІВ

Відмови

6.6.

Min 7 слів у
описі.
Тест.

97
Colourbox

0, окрім не
описаних

зручна

+

+

-

-

миттєво

-

14

Creative market

немає
модерації

не надто
зручна

+

-

+

-

миттєво

-

-

Crestock

1 з 10, схожі
роботи
відмовляє

зручна

+

+

-

+

місяці

-

-

Cutcaster

0, окрім
пошкоджених
файлів

зручна

+

+

-

+

кілька
днів

-

-

Deposit

трапляється

зручна

+

+

+

-

кілька
днів

+

5

Dreamstime

2 з10, однакові
зображення

відносно
зручна

+

+

+

+

1,5-2
тижні

+

-

Feauturepics

4 з 10

відносно
зручна

+

після 10-ти
прийнятих
зображень

-

+

місяці

-

-

Fotolia

рідко, буває
просить релізи

відносно
зручна

+

+

+

+

миттєво

+

Graphicriver

9 з 10

геть не
зручна

+

+

+

+

тиждень

Graphileftovers

1 з 10

зручна

+

+

-

-

iClipart

0

зручна

-

+

-

-

iStock

0, але без
проперті релізу
відмовить

відносно
зручна

+

-

+

+

1,5-2
тижні

+

3

Photocore

0

зручна

+

+

-

+

кілька
днів

+

-

Photospin

0

зручна

+

-

-

+

кілька
днів

+

-

4х4 тис
пікселів
вистачає
4х4 тис
пікселів
вистачає

-

100€

eps+
jpeg

Продає
сетами

-

20$

4х4 тис
пікселів
вистачає

eps+
jpeg

Ліміт 10
картинок в
тиждень

+

50$

4х4 тис
пікселів
вистачає

zip

+

25$

zip

+

50$

eps+
jpeg

+

100$

4х4 тис
пікселів
вистачає

eps+
jpeg

+

50$

-

4х4 тис
пікселів
вистачає

zip

-

50$

-

-

590х590
та 80х80

zip

-

50$

кілька
днів

-

-

+

50$

1,5-2
тижні

-

-

4х4 тис
пікселів
вистачає
4х4 тис
пікселів
вистачає

4х4 тис
пікселів
вистачає
4х4 тис
пікселів
вистачає

4х4 тис
пікселів
вистачає

4х4 тис
пікселів
вистачає
4х4 тис
пікселів
вистачає

Pixta

0, відмовляє
епсам

зручна

+

-

-

+

1,5-2
тижні

+

-

4х4 тис
пікселів
вистачає

Shutterstock

1 з 10,
відмовляє
цілим батчам

зручна

+

+

+

+

кілька
днів

+

10

4х4 тис
пікселів
вистачає

Stockami

0

зручна

+

+

-

-

кілька
днів

+

3

Stockfresh

1 з 100

зручна

+

+

-

+

миттєво

-

5
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eps+
jpeg

4х4 тис
пікселів
вистачає
4х4 тис
пікселів
вистачає

Не бачить
метаданих

eps+
jpeg
eps+
jpeg

Паперова
угода

-

20$

eps+
jpeg

Існує
програма для
завантаженн
я робіт
DeepMeta.
Тест.

-

100$

-

100$

zip
eps+
jpeg

Паперова
угода

-

50$

eps+
jpeg

Паперова
податкова
форма,
інакше -20%
Тест.

-

50$

eps+
jpeg

+

75$

eps+
jpeg

+

50$

eps+
jpeg

-

50$
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Vectorstock

2 з10, однакові
зображення

дуже не
зручна

+

доступний
після 500
прийнятих
або при
загрузці
1000 файлів

Yaymicro

0

зручна

+

+

-

+

кілька
днів

-

-

Mostphotos

немає
модерації

зручна

+

+

-

+

миттєво

-

-

6.7.

+

+

тиждень

-

1

380х400

4х4 тис
пікселів
вистачає
4х4 тис
пікселів
вистачає

eps в
zip

-

100$

zip

-

30€

eps+
jpeg

+

10€

ВОНИ ТОГО ВАРТІ

За цей час, що я працюю зі стоками маю список фаворитів. Я раджу
Dreamstime, Depositphotos, Bigstock, Canstock, iStock, 123rf це з класичних
тих, що продають. З неочікуваних Photospin та iClipart. Фотолія теж продає.
Другий ешелон Vectorstock і Pixta. Фотолія десь так посередині.
Геть нічого не продають Cutcaster,Stockfresh, Yaymicra, Graphicriver та
Feauturepics.
В мене є переконання, що кожен ілюстратор, що малює на стоки мусить сам
собі підібрати стоки, що підходять саме йому. Колеги, наприклад, дуже
захоплюються Graphicriver, а в мене він нічого не продає і дуже багато
відмовляє.

6.7.1. БІГСТОК
Бігсток викликає в мене дуже суперечливі почуття після історії з баном мого
екаунта на Шатері. Безперечно й те, що він продає, тому я на нього гружу
попри всі його дивацтва.
Бере епс+жпег, дуже обідчивий і придирливий, будьте обережні. Що
найгірше, він одна фірма з Шатером, якщо ви щось зробите не так, то він
потягне на дно і ваш Шатер-екаунт.
Через раз хоче релізи, десь два рази в місяць випльовує кілька батчів і я
чемно добавляю скани, він не жаліється і приймає.
У Бігстока дуже незручна загрузка. Фтп є, але воно вам не поможе, бо не вміє
воно находити жпег-пару до вашого епса, а без неї ключі не підтягнуться.
Тобто оце все старим дідівським способом. Відкриваєте епс.
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Відкриваєте до нього жпег. Тоді вже грузите.

Після загрузки треба прописати категорії. Вибираєте все і клацаєте едіт.
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В категоріях має бути обов’язково Art-Illustration→Vector. Я надаю перевагу
загальним категоріям.

Тепер сабміт.
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Якщо вам відмовили і роботи треба допрацювати, то їх вам вернуть сюди ж,
другий раз перезаливати не потрібно.

6.7.2. ФОТОСПІН
Фотоспін у мене продає гарно, хоч і формат у нього досить дивний. Буває,
що за картинку ви можете отримати аж 4 центи. Там якось всі гроші клієнта
за місяць діляться на картинки, які він купив.
Бере жпег+епс, не має фтп, не питає категорії, не хоче релізів.
Фотоспін з тих небагатьох стоків, що хочуть паперову угоду.
Трошки про те, як загружати, хоча воно дуже просто. Browse, drag and drop
не працює.
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Upload.

Отак воно грузиться.

102
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Як закінчить треба нажати оте маленьке посилання Process, інакше нічого не
рахується.

Чекаємо.
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На кінець Submit.

З неприємного, сайт змінили і тепер доводиться щодня логінитися.

6.7.3. КРІЕЙТІВ МАРКЕТ
Кріейтів Маркет дуже цікавий і геть не схожий на інші стоки.
Основна його відмінність в тому, що ви самі виставляєте ціну на свої роботи.
Інша важлива деталь, що сток вам віддає дуже велику частину заробітку.
Також потрапити сюди не так вже й просто, на сайті всього 9 тисяч
магазинів. Стокові сторожили радять відправляти заявку на цей сток, коли у
вас уже є більше сотні сильних робіт. Можна спробувати відправити
посилання на Айсток, якщо у вас є там екаунт. Він вважається також
перебірливим стоком і те, що Айс вас вже взяв може справити гарне
враження і посприяти позитивному рішенню.
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Кріетів Маркет має тільки Пейпел, якщо вам пощастило бути українцем, то
треба чекати заробітку в 500 басків і тоді вам ласкаво вишлють чек.
Крієйтів маркет не читає метадані. Тут взагалі можна торгувати великими
наборами всякої всячини, кісточками, патернами, сетами. Показувати, як
роботи будуть виглядати в житті і всяка така приємна творчій людині робота.
Дуже радять робити хоча б 3 прев’ю.
Також тут немає модерації, що з однієї сторони класно, але якщо ви
накосячили то ваш екаунт просто удалять і запитають куди вислати гроші.
Чутливі теми сексу, насильства, тероризму.

6.7.4. 123RF
123rf cереднячковий по продажності, але легкий в завантаженні сток. Бере
жпег і епс, фтп чи через браузер, як вам зручно. Я гружу через фтп, потім раз
в тиждень клацаю кнопочки. Все стандартно, навіть категорій не хоче.
Нічого особливого чи діймаючого за ним не помічала. Однозначно він вартий
уваги, але часу багато не займатиме.

Ходять слухи, що якщо йому запропонувати безкоштовні роботи, то
продавати він буде краще. Я регулярно йому щось пропоную.
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6.7.5. АЙКЛІПАРТ
Айкліпарт один з чарівних, маленьких, ненапряжних стоків, що вміють
приносити грошенята.
Ви звикли реєструватися і приймати умови договору клікаючи галочку, а тут
треба підписати справжній контракт, паперовий. Порядок такий, пишете на
адресу сайту, показуєте портфоліо. Далі вам прийде контракт, його тре
прочитати, підписати, відсканувати і відправити.
Роботи слати тільки на фтп, завантаження через браузер відсутнє. Беруть
епс+жпег. На окремому сайті, вам буде статистика і всі діла, до нього
логін/пароль вам видадуть також окремо і в режимі переписки.
Переважно новачків турбує оця затримка між початком відсилання робіт на
фтп і отриманням доступу до статистики. Це пов’язано з тим, що з фтп
забирають файли тільки після того, як там назбирається 100 робіт. Тільки
після першої такої маніпуляції ваші роботи з’являться на сайті і вам
пришлють логін-пароль.
6.7.6. ПІКСТА
Пікста японський сток далеко не першого ешелону. По доходах вона в мене
десь на рівні Векторстока. Завантаження просте, але в той же час
спантеличило двох з вигляду розумних людей.
З особливостей відсутність фтп, якщо ви грузите за раз менше чим 500 робіт.
Бере зіпи. Не бере CMYK. Оскільки сток японський то і податкове
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навантаження на нас трохи інше чим зазвичай з американських сайтів. Якщо
ви не заповнили такс форм, то буде вам 20%. А якщо заповнили, то 0%. Такс
форм тре роздрукувати і відправити їм звичайним листом.
А тепер загрузка. От ви загрузили свої роботи і тут вам вітальне
повідомлення. Певний час я на цьому зупинялася і думала, що все пішло на
модерацію. Насправді це не так, потрібно ще трохи роботи. Submit images.

Select all. Confirm.
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Page down.

Submit.

Ура, оце перемога.
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Зі смішного, буває видає помилки на японській. Воно пише помилку на
картинці, яка проблемна, але оскільки ви могли туди і не докрутити, а воно
зникає, то лишається тільки японське повідомлення. Зазвичай це більше 50
знаків у полі Title.

6.7.7. ФОТОЛІЯ
Фотолія вважається стоком першого ешелону.
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Історія з бойкотом дуже підкосила їй репутацію і показала, що стокові
ілюстратори також можуть профсоюзи. Покупка Адобом пішла старенькій на
користь, на кінець з’явилося редагування групами.
Бере вона зіп, фтп доступне. Буває хоче релізи. І не референси, а саме релізи,
підступна.

6.7.8. АЙСТОКФОТО
iStockphoto один з найприбутковіших та найнапряжніших стоків. Недавно
його перекупили і він, щоб покращити сервіс для нас з вами відмовився від
Скрілз, лишив нам тільки Пайонір.
Заповнення податкової декларації теж дуже далеке від стандартного. Поки ви
йому не вкажете свій податковий номер будете платити 30% податку з
продажів в штатах.
Має екзамен, хоче три дивно-збережені роботи. Кажуть колись він був
перебірчивим і тому, вважалося круто бути тут і він гарно продавав.
З особливостей не бере CMYK.
Також має свою власну програму для завантаження робіт на сайт, DeepMeta,
де треба вибирати категорії, редагування групами немає.
Качаєте, установлюєте, відкриваєте, Add new files, jpeg+eps. Як воно
загрузиться будуть у вас такі роботи з оранжевими трикутниками, треба їх
редагувати. Якщо ви хочете удалити щось з цього списку скористайтеся
кнопочкою Del у себе на клавіатурі.
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Айс до всього хоче релізи, на наше щастя він бере окремо реліз і окремо
референс імедж. Перед редагуванням файлу, в вкладці релізи треба їх
добавити.

Клацаєте два рази по картинці, що вимагає редагування. Вибираєте три
категорії. Добавляєте релізи. Знавці кажуть, що кейворди теж треба особливі.
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Як все зробили, йдіть в аплод, нажимайте Ctrl+A і стрілочку вправо.

Власне аплод.
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6.7.9. ДРІМСТАЙМ
Дрімстайм дуже гарно продає. Попри це він досить напряжний в
завантаженні, а дехто стверджує, що і в модерації. Просить він eps+jpeg.
Дуже наполегливо раджу грузити через ftp, бо через сайт він як Бігсток, епс
окремо, жпег окремо. На фтп Оремо треба грузити jpeg в основну папку, а eps
в Additional. Не бере CMYK.
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На цьому ваші пригоди не закінчаться, коли ви прийдете на сайт, то потрібно
буде прописати категорії, редагування групами відсутнє. Є кнопка
Autopopulate, яка хоча б позбавить вас від необхідності кожного разу
вибирати з довжелезного списку. Уважно заміняйте тільки категорії, а не всю
інформацію з картинки.

Також він дуже часто б’є зображення по дорозі .
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6.7.10.
ВЕКТОРСТОК
Векторсток не легкий в загрузці і не надто продажний, але навіть такі гроші
на дорозі не валяються.
Він хоче прев'ю розміром 340 на 400 пікселів. Загрузки оптом немає. Також
він вимагає епс без прев’ю запакований в зіп.
З гарних новин, з ними можна домовитися. Якщо ви наробите 1000 робіт, то
їм можна буде написати і попросити відкрити фтп. А там пригод зі
спеціальними зіпами і прев'ю не треба буде. Також кажуть, якщо ви
намордуєтеся і навантажите їм 500 робіт отим важким способом, то також
можна у них попросити фтп.
У мене все було не легко. Зламалася загрузка через браузер, таке зі мною
часто стається. Я їх діймала-діймала, а потім чесно написала, що я їх люблю і
рада би грузити, але отак в мене не працює. Як у вас є якісь альтернативні
способи грузити, то я буду неймовірно рада продовжувати грузити. В той
момент я була готова від них відмовитися. І вони дали мені фтп, хоча
насправді це сайт, а не фтп в класичному розумінні.
Якось у мене зламався їхній сайт-фтп. Це не дивина, як ви вже зрозуміли. Я
написала Векторстоку, тишина досі. А потім написала самому сайту, вони
мені допомогли. Власне вся пригода була в очистці кеша і куків.
6.7.11.
КЕНСТОКФОТО
Кенсток бере зіп, взагалі він може брати і просто епси, але, якщо ви хочете
метадані автоматом, то краще зіп. Має фтп та гарну загрузку через вебінтерфейс. З недоліків через фтп часто губить метадані.
Я прямо аж не знаю, що вам писати про нього, зробила скрін. Як через фтп
грузити, то роботи з'являться в Unfinished. Про існування фтп я дізналася
геть недавно, коли в мене зламалася загрузка через браузер. Раніше я чесно
вважала, що в нього фтп тільки для відео. Якщо хочете грузити через
браузер, то вам в Upload files. Після завантаження, роботи також з’являться в
Unfinished. Певний час займає їхня обробка сайтом, поки іконочки не
з’являться, ви не зможете відправити їх на перевірку.
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6.7.12.
ДЕПОЗІТФОТОС
Депозітфотос має якесь відношення до України, але працює повністю по
законам Штатів. Ліричний відступ.
Сток дуже легкий в завантаженні файлів і гарно продає. Хоче zip, прев’ю
вистачить 4000 пікселів по більшій стороні. Має групове редагування файлів.
А, буває, він пропонує допомогу в атрибутації файлів та створенні архівів. З
однієї сторони це зручно, а з іншої — свої черги тре чекати тижнями.
Я гружу через ftp, але через сайт теж дуже пристойна загрузка, відкривається
в новому вікні, drag and drop. В мене здебільшого все через ftp, де це
можливо. Мені так більше подобається.
Дуже рідко відмовляє файлам. Милий і приємний сток.
Єдина проблема в мене була під час заповнення податкової декларації, він не
сприймає слеш «/». І, якщо припустити, що він у вас в адресі, то потрібно
змінити адресу, а тоді знов до податкової декларації.

6.8.

БЕЗПЕРСПЕКТИВНІ СТОКИ

Якщо ви хочете розширити свої стокові кордони, то майте на увазі наступну
інформацію.
Працюють тільки з PayPal, а значить не є доступними для українців, такі
стоки, як CrativeMarket, Vivozoom та Stockxpert. Veer працює з Payoneer,тому
в ситуації з iStock може мати перспективи. Хоча CrativeMarket після
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досягнення суми в $500 може вислати вам чек, чи можливо з нього отримати
кеш я не знаю, українські банки вони такі.
Не приймають вектор Scanstockphoto, MacroGrafics та Zoonar.
Не приймають jpeg до вектора, а значить не зможуть автоматично підгрузити
ваші ключові слова та опис зображення такі стоки, як Isignstock та ClipDealer.
ClipartOf прийматиме тільки ексклюзивних авторів.
Є швидше дизайнерськими тусовками Canva та Stocksy.
З назви зрозуміло чому не підходять FotoArabia, Motionelements та
The3dstudio. Хоча перший всіх ласкаво запрошує, але вектор не бере.
Stockphotomedia має дуже не зручну загрузку векторів, а чи мають вони ftp
вони мені вже місяць як не відповідають.
Panthermedia має якусь біду з сайтом, я навіть не можу підтвердити
реєстрацію, каже, що посилання не є вірним.
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7.Що малювати
Питання, яке я отримую дуже часто «що малювати?». Попри це
універсальної відповіді на це питання у мене немає. Для початку дуже
важливо малювати.
Одразу нагадаю про стиль. Ним можна витягнути навіть досить прості теми.
В затребуваному стилі ви можете малювати навіть пташки і квіточки і це
продаватиметься.
Дуже тонко проходить границя між натхненням і плагіатом, натхнення це
добре, а плагіат грозить вам баном вашого облікового запису.
Ще раз про важливість регулярності роботи. Малюючи картинку на місяць не
можна добитися успіху на стоках. Потрібно зібрати силу волі в кулак і взяти
собі за правило, будь там що завгодно, як мінімум одну картинку в день
потрібно малювати. Якщо ви чекаєте зручного моменту, то його не буде.
Потрібно або сісти і робити, або ні.

7.1.

ПОШУК ТЕМ

Кілька моїх правил та ідей.
Малювати те, що подобається. Бо це ми вміємо найкраще, подобаються вам
коти, намалюйте купу котів, на сотому набридне, але котячий запит буде
ваш.
Малювати темами. Як малюєте якусь розетку, то до неї добавте інші електропримочки. З цього можна наробити різних патернів, банерів, постерів і
всякого корисного.
Надихатися, але не красти. Це може вилізти боком, автори фото та
ілюстрацій впізнають свої творіння на ваших малюнках і пишуть в кращому
випадку вам, а в гіршому в сапорт.
Дайте краще. Прогляньте запит на, який плануєте малювати, секцію
популярне і зробіть краще.
Дайте більше. Після того як ви зробили краще і намалювали об’єкти однієї
теми об’єднайте це в сети, іконки, логотипи, патерни теж в сети. Покажіть
споживачу, що ви не жадна людина і ви он скільки для нього малювали.
Серед схожої гарної якості покупець вибере кількість.
Покажіть роботу в середовищі. Тобто якщо це постер, то зробіть його листом
паперу, а під ним тінюшку, чи повісьте на стіну.
Вчитися новому та експериментувати. Робіть уроки, дивіться відео, слідкуйте
за світовими трендами. Надихайтеся на гарних сайтах.
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Знайдіть флешмоб, візьміть в ньому участь. Коли ідей немає, або все вже
перемальовано, знайдіть якийсь флешмоб, де роздають теми для малювання.
В мене так народилися гарні роботи. Перше, бувають речі, до яких ти би не
додумався. Друге, коли ти вже обмалював тему з усіх боків, то якраз можна
знайти нову та цікаву ідею.
Сімілари це добре, але не перестарайтеся. Переконайтесь в тому, що кожна
нова робота дасть якусь нову якість.

7.2.

PICKWORKFLOW

Щось я довгенько не ходила на Пікворкфлоу і вони в один час все змінили.
Тепер тут треба зареєструватися, раніше цього не вимагалося і посилання
вело одразу на потрібний нам інструмент. Тепер головна виглядає отак, і
воно багато чого вміє, як ми бачимо.

Нас цікавить пункт меню Research. Але не все так просто, першого разу, як я
туди натиснула, Хром сварився і казав щось про небезпечне з’єднання. На
свій страх і ризик я йому сказала, що я не проти небезпечних зв’язків з цим
сайтом, це у advanced settings.
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От власне те, що ми шукаємо. Тут можна писати запити. V/F це переглядів
одного файлу, D/F це завантаження, що приходяться на один файл. Останнє
рейтинг, те, що від 25 нам цікаво.

Є кілька видів запитів.
З низьким рейтингом, там мільйони картинок і треба видавати величезну
кількість і неймовірну якість, попадати в видачу строго в будні, якщо ви
надумали з цим конкурувати.
Середнячковий рейтинг, 25 і більше, якщо ви супер-класний профі, то
спокійно можете за них братися, продажі будуть.
Високий рейтинг, це в районі сотні і більше. Тут може просунутися і
новачок.
Фальшиво-високий рейтинг, десь під тисячу. Буде якісь дві картинки по
цьому запиту і майже відсутній попит.
120

121

121

122

8.Організаційне і корисне
В цьому розділі я пропоную вашій увазі трохи ідей по організації файлів,
пошуку натхнення та іншим корисним дрібничкам.

8.1.

ФАЙЛОВА СИСТЕМА

Ні для кого не секрет, що організація файлів це важливо. Бардак в роботах не
дасть вам працювати ефективно і буде забирати дорогоцінний час. Не
вважаю свою систему взірцем, але мені подобається і поки працює.
Отже, отак виглядає моя папка стоки, вона носить назву Super new jod. Коли
я починала я не надто серйозно сприймала стоки. А потім я написала собі
Action і якщо папку перейменувати, то він образиться, доведеться
переписувати, а я занадто для цього лінива.
Отак моя файлова система існує з самого початку. Єдине, що я її
удосконалила архівом по рокам.

Папка АІ містить файли .аі.
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Називаю я свої файли наступним чином
Рік_Місяць_День_ЩоНамальовано_ТипРоботи. Так вони завжди гарно
посортовані. В типах роботи я собі розрізняю патерн — Р, сет — S, PS —
постер.
Папка eps містить eps-файли, прев’ю і архіви. Для унікальних Vectorstock та
Graphicriver треба спеціальні прев'ю, тому в їхній назві між датою і назвою я
вставляю 8_, 59_ чи 38_ що мені дозволяє тримати ці прев’ю в полі одного
дня, але вони не путаються між звичайними прев’ю. Коли я закінчую
загрузку на сайти, які не хочуть zip, я вже тоді роблю архіви. Спочатку
роблю zip для Vectorstock, який хоче тільки eps в zip, далі стандартний архів
вже з jpeg. Моє стандартне прев'ю 4900 пікселів по більшій стороні.

Всередині папок eps і аі також є папки за попередні роки.
В папці Paint, мої скетчі. Вони ж працюють, як проперті релізи, хоча точніше
їх називати Reference Images для Шатерстока та, за потреби, для Бігстока.
Для Айса в мене є заповнений реліз в папці Релізи. До нього я добавляю
референс з папки Пейнт і два файли в мене складають Проперті реліз для
Айстока.
Відмови робіт я відмічаю в почті жовтою зірочкою, воно мені мулятиме очі
поки я не виправлю і не перегружу. На Bigstock навіть перегружати не треба,
можна правити, а тоді знову відправляти на розгляд. Заради справедливості
варто сказати, що Бігстока відмовляє мені за відсутність реліза. У випадку
технічних проблем при завантаженні звісно доведеться таки файл
перегрузити. Дрімстайм відмовляє схожим файлам і це вже не перегрузиш
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8.2.

ТЕОРІЯ ЗАСЛАНЦЯ ТА I DLAST

В стокових колах існує теорія, що дана методика може забезпечити краще
розташування ваших свіжоприйнятих картинок. Картинки стають в чергу за
датою їх заливки на сайт, одна картинка-засланець може утримувати чергу
для решти ваших картинок. Як тільки її черга підійде важливо встигнути
загрузити всі картинки.
Необхідно залити один файл і відслідковувати його місце по відношенню до
інших за допомогою сайту Idlast, вам прийде повідомлення на пошту. Як
тільки в черзі перед ним лишиться зовсім мало робіт, необхідно залити всі
заплановані картинки. Таким чином ваші картинки будуть вище за
конкурентів по запитах в новому.
Таким же чином ви можете дізнатися чи не припадає ваш прийом на вихідні.
Якщо ваші роботи будуть прийняті на вихідні, то їх побачать і куплять
менше людей, чим в будні дні. А до буднього дня всі запити будуть вже
забиті іншими картинками, які стояли в черзі після вас. Тобто ви можете не
підгружати решту, якщо день не продажний.
Теорія цікава і її ефективність залежить від швидкості прийому робіт на
Shutterstock, бо в часи очікування в 1-2 дня це геть не має сенсу.

8.3.

ЯК СФОРМУВАТИ

В СОБІ ЗВИЧКИ
Планування дуже підступна штука. Один мій друг якось сказав, що він не
планує нічого, бо якби написати все, що йому треба зробити, то він би дуже
панікував, це ж скільки роботи і це все йому робити, а так робить по-трохи,
що згадає. А я от панікую, коли в мене ніде не написано що робити, бо тоді
мучить враження, що я щось забуду.
Звички. Хтось писав, що якщо уділяти чомусь пів години в день то через
деякий час можна відчути серйозне покращення в цьому ділі. Я довго
працювала над тим, щоб сформувати якісь корисні робочі звички. Як
надумаєте щось таке робити я вас навчу як. Пишете собі список справ на
листочку, той, який має робитися щодня. Встаєте зрання, намітьте собі час в
якій годині у вас починається робота. Як тільки час настав, соціальні мережі,
кіно, рідери і всякі інші відволікаючі моменти відключаєте. Так, я серйозно,
взагалі, ні одним оком. Йде по списку роботи і чесно записуєте скільки часу
що зайняло. Так десь тиждень. Далі це вже перетвориться в рутинну роботу і
ви навіть не будете помічати, коли все зроблено. А за 28 днів, як каже якась
розумна книжка, якої я ніколи не читала, у вас буде звичка.
Також планувати одразу десять справ не надто розумна ідея. Краще почати з
кількох справ, а потім коли вони закріпляться поступово додавати.
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To do list. Для нерегулярних задач у мене є чорний блокнот. Там записані
якісь справи, які я хочу щоб були зроблені, а також ідеї і дуже стратегічні
плани. Дуже важливо мати дедлайн для таких планів.

8.4.

НАТХНЕННЯ

Натхнення це важливо, а то нема натхнення, нема малюнків, нема грошей.
Всім творчим людям книжки радять не сидіти і чекати поки натхнення
прийде, а шукати його самостійно. В мене таким безперебійним джерелом
натхнення є рідер. Туди мені припливає купа всього гарного, це не тільки
ілюстрації, а ще всякі інтер'єри, блог Etsy з цікавим хендмейдом, дівчатах в
красивих платтях.
Щоранку я прокидаюся і поки п'ю чай, читаю новини в Twitter і Facebook, а
потім йду в рідер, шукати натхнення на весь день. Надивишся на купу всякої
гарно і йдеш малювати свою.
Маю папку з людьми, що малюють на стоки. Це дуже корисно, а то хтось там
нагадав, що вже пора би вже малювати на новий рік чи там Валентина
починати. Ще дуже помагає коли хтось хвастається жирною продажою, тоді
я собі думаю, що от людина працювала і гарно заробила, а я, лінива, вчора
халтурно намалювала сердечко, не варто було це робити, сьогодні треба
гарно попрацювати.
Хочу зізнатися, що натхнення бува приходить з неочікуваних сторін, от як у
друга дружина-хімік, ми думали над спільним проектом, але потім змінили
думку, а тепер я не знаю як, але вже тиждень я малюю хімічну тему.
Під час малювання треба малювати, а теми шукати чи надихатися окремо.
Якщо ви сіли працювати, то це має бути робота, а не годину гуглити що
намалювати, а потім ой, час скінчився. В мене є блокнот зі списком того, що
я планую намалювати. Приходить час роботи і я вибираю що ближче до
душі.
Якщо треба щось намалювати точно, то я дивлюся як воно побудоване. Не
дай вам бог детально змальовувати чужі фото. Багато історій, коли
фотографи знаходили і писали, що незадоволені, або й того гірше, одразу в
підтримку Шатера. Той чекати себе не заставить. Перегляньте різних фото,
але ваш малюнок має бути унікальний.

8.5.

ЗА ЩО ПЛАТИТИ

Мій принцип з самого початку був «якщо це потребує від мене грошових
вкладень, це того не варте». Тобто єдине, що я погодилася вкладати в цю
діяльність це свій час.
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Я ні про що не шкодую. Нема отого чарівного знання, яке дасть вам
можливість заробити штуку баксів за місяць з розбігу. Просто всі ці знання
вже давно відомі і плавають по всьому інтернету, бери не хочу. А основне це
кропітка праця, її за вас ніхто не зробить. Щоб легше було працювати гарно
знайти однодумців, їх також дуже багато і вони з радістю діляться досвідом.
Зараз коли я людям розповідаю, як я заробляю вони одразу кажуть «ну щоб
почати треба гроші». Комп має бути новий, планшет звісно треба. Хоча мій
комп не першої свіжості, а планшет я не використовую. Я не кажу, що оце
все нікому не потрібно і воно не принесе користі, я кажу, що для початку
головне бажання. Вже потім ви визначитися в що саме вам треба вкладати
гроші і що вам поможе і що спростить життя.
Моя думка, сім раз відмірте перед тим, як будете платити і зважте чи воно
вам справді треба. Круті скрипти і техніка всю роботу за вас не зробить.

8.6.

ПРО ШРИФТИ

Шрифти штука підступна. Хочеться доповнити свої роботи гарними буквами,
а вони всі коштують грошей.
Якщо ви підбираєте шрифти на Fontsquirrel то необхідно слідкувати, щоб
ліцензія була SIL Open Font License.
На 1001fonts дивіться за зеленим бейджиком зі знаком $, ці шрифти
безкоштовні для комерційного використання.
Ще, як варіант намалювати букви самому. Щоб зібрати їх в шрифт
доведеться попрацювати добряче, але зате у вас буде унікальний шрифт.

8.7.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ ДЛЯ ПІДБОРУ КОЛЬОРІВ

За допомогою кольору можна витягнути навіть досить слабеньку роботу. Але
так само можна й поховати досить гарну роботу поганим вибором кольорів.
Кілька ідей для початківців:
 Не використовуйте дуже багато кольорів, менше кольорів мають
більше шансів бути вдало підібраними.
 Вибирайте контрастні кольори, пам’ятайте про чорний і білий, класика
завжди в моді.
 При виборі кольорів я користуюся моделлю RGB, вона незрозуміло
працює і інколи видає цікаві варіанти, до яких в звичайній моделі я б
не додумалася.
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 Не використовуйте забагато простих кольорів. Якщо взяти яскраво
жовтий, червоний і зелений, то робота виїдатиме очі. А якщо один
колір залишити яскравим, а з іншими попрацювати, то можна
отримати цікаві комбінації.
Також є безліч сайтів, які можуть допомогти в виборі кольору. Найвідоміші
це Kuler та Colorschemedesigner. Kuler навіть вбудовується в останній
Illustrator. Також є багато сайтів, які генерують кольорову тему з картинок та
фото, це ж може і Kuler. Кріейтів маркет зробив підбірку корисних ресурсів
по роботі з кольором.

8.8.

РЕСУРСИ ДЛЯ НАВЧАННЯ

Цікавим ресурсом для навчання є Skillshare. Багато чого там платно, але є й
безкоштовні відео. Тут купа всього по ілюстрації, дизайну, кольорам і такого
цікавого.
CreativeLive. Цей сайт дозволяє дивитися всякі цікаві подкасти безкоштовно.
Фокус в тому, що безкоштовно воно показується тільки день чи два. Ви не
можете ставити його на паузу, тільки дивитися. От воно один день крутитись
в них по колу, а щоб його дивитися з паузами і коли хочеться, то треба
заплатити.
Обидва сайти говорять англійською.

8.9.

АНГЛІЙСЬКА

Хочете ви цього чи ні, але ваша англійська дуже покращиться. Базової
шкільної англійської в принципі вистачить. Спершу буде досить важко, але
терпимо з перекладачем, а потім звикнете.
Розповім трошки про ті прийоми, які мені допомагають покращити
англійську.
Кіно з англійськими субтитрами. Це убезпечує мене від бубніння і
нерозбірливої вимови і по ночам, коли всі сплять можна не шуміти, а читати
кіно.
Я пишу багато листів на стоки, бо пішла на нові, а там доводиться стикатися
з дивними проблемами, що без листа в підтримку не вирішується. Це геть
перестало бути стресом, як це було на початку.
Перекладаю на ОТОсело. Ні на що професійне не претендую, просто для
розваги.
Вчу граматику по Murphy «English grammar in use», урок щодня, розібралася
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з часами, хоча ще біда їх швидко находити і правильно використовувати, але
практика це змінить.
За цей час ми знайшли англомовних друзів, це дуже допомагає. Ніщо так не
мотивує вчити слова, як бажання розказати новину подрузі. Ще в бібліотеці в
нас є English Games Club. Пошукайте такі клаби в своєму місті.

8.10. ЯКЩО ВАС ЗАБАНИЛИ
Оскільки таких пригод в мене було вже дві, то певно треба написати якісь
прийоми по виправленню ситуації.
По-перше не панікуйте. Ну це навряд чи у вас вийде, але писати «по-перше,
попанікуйте» було би дивнувато. Засмутилися, непристойно вилаялися, а
тепер час зібрати себе в руки і почати думати над проблемою в
конструктивному руслі.
Розберіться в чому справа. Швидше за все вам скажуть, що ви зробили не
так. Або треба буде запитати, тоді точно скажуть і можна буде щось
вирішувати.
Певно, це таки ваша вина. Стоки просто так не банять, ви їх заробіток, не в
їхніх інтересах себе позбавляти грошей. Трапляється, що можна зробити
щось із незнання, а це як відомо, не звільняє від відповідальності.
Не треба брехати. Якщо ви припустилися помилки, як це регулярно роблю я,
то краще в цьому щиро зізнатися. Ви не знали, думали, що якщо пані 600
років, то це вже можна малювати. Поясніть свій хід думок і, що наміру
порушувати щось у вас не було. Якщо ви не винні, це також, мабуть,
можливо, то поясніть, як ви прийшли до такої ідеї.
З тої сторони екрана також сидять люди. Персоніфікуйте звернення, будьте
ввічливі, ні в якому разі не грубіть. Не їхня вина, що ви щось зробили не так,
вина ваша. Але навіть, якщо й це не так, головне, що на кону всі ваші гроші і
допомогти їм прояснити ситуацію ваша основна мета. Скажіть їм, якщо це
для вас важливо. Розкажіть, як ви любите цей сток, що такі гроші в Україні
вам в житті не заробити. Це допоможе показати, що ви серйозно
налаштовані заробляти для них (і для себе) і не в ваших інтересах
створювати їм проблеми, а оце просто випадковість.
Будьте обережні з темами сексу і насильства. Останній раз мене забанив
Кріетів маркет за контрацептивний патерн, а Пікста спокійно прийняла.
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