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ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН 

Adobe® Photoshop® CS  CS 
  

Adobe Photoshop® CS е приложение за професионална обработка на 
изображения от фотографи, професионални дизайнери и видеопродуценти. То е 
част от пакета Adobe Creative Suite (обединена творческа среда), включваща 
Adobe Illustrator®, Adobe ImageReady®, Adobe InDesign®, Adobe GoLive®, Acrobat 
Reader 6.0 и менидъра на версии Version Cue. 

Adobe Photoshop

Photoshop CS също може да работи и с Adobe LiveMotion™, Adobe After 
Effects® и Adobe Premiere®. 

Photoshop CS също може да работи и с Adobe LiveMotion™, Adobe After 
Effects® и Adobe Premiere®. 

® CS е приложение за професионална обработка на 
изображения от фотографи, професионални дизайнери и видеопродуценти. То е 
част от пакета Adobe Creative Suite (обединена творческа среда), включваща 
Adobe Illustrator®, Adobe ImageReady®, Adobe InDesign®, Adobe GoLive®, Acrobat 
Reader 6.0 и менидъра на версии Version Cue. 

В курса се разглежда централноевропейската версия на пакета Adobe 
Creative Suite Standard и всички примери са за Windows OS, а в помощната 
документация на пакета ще намерите помощ с примери и за MAC OS. 

В курса се разглежда централноевропейската версия на пакета Adobe 
Creative Suite Standard и всички примери са за Windows OS, а в помощната 
документация на пакета ще намерите помощ с примери и за MAC OS. 

1. Използване на прозореца при първоначално стартиране - Welcome 
Screen 

1. Използване на прозореца при първоначално стартиране - Welcome 
Screen 
• Изберете Help > Welcome Screen ако прозореца не е вече отворен.  • Изберете Help > Welcome Screen ако прозореца не е вече отворен.  

• Изберете някоя от опциите на прозореца за да научите повече за 
Photoshop® CS 

• Изберете някоя от опциите на прозореца за да научите повече за 
Photoshop® CS 

 

Обучение 

Съвети от 
експерти 

Настройки на 
цветовете 

Новости 

Фиг.1 Начален екран 
 

Показвай този диалог при стартиране 
 

ТЕМА: 

МОДУЛ: PHOTOSHOP CS 
СТР.1 

 ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ PHOTOSHOP 

 ©НТС – Плевен 1.Photoshop CS - Introduction(1-25str)



  
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН 

2. Работната област 
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D
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Фиг.2 Работна област 
 

A. Menu bar - Лента с менюта – показват функционално близки 
команди, свързани с избраното меню. Например 
меню Layer съдържа коаманди, свързани с 
обработката на слоеве. 

B. Options bar - Лента с опции за инструментите – показва 
възможните настройки за избраният инструмент 

C. Tools - Кутия с инструменти – служи за избор на 
инструмент за създаване и редактиране на 
изображения 

D. Active image area - прозорец на документа 
Е. Status bar - ред за състоянието – показва текуща 

информация, свързана с документа, инструмента, 
мащаба или съвет за ползването им. 

F. Palette well - ниша за палитри – място за организиране 
(скриване) на  палитрите от вашата работна област 

G. Palettes - палитри – използват се за мониторинг и 
редактиране на изображенията  

 

ТЕМА: 

МОДУЛ: PHOTOSHOP CS 
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3. Главно меню  
• File – показва командите, свързани с документи 
• Edit – съдържа команди, свързани с редактиране на изображението 
• Image – меню за настройки на на изображението 
• Layer – съчетава каманди за създаване и обработка на слоеве 
• Select – меню за управление на селекциите в изображението 
• Filter – меню за прилагане на различни видове филтри към слоевете 
• View – меню за визуализация на водачи, рулери, мрежата и режимите 

на показване на изображението 
• Window – меню за управление на различните палитри, необходими за 

навигация и обработка и на изображението 
• Help – дава помощна информация за програмата, съвети по често 

възникващи въпроси за работа с програмата 

 
Фиг. 3 – Главно меню 

Всяко едно меню може да бъде активирано, освен с щракване на левия 
бутон на мишката и чрез клавишна комбинация Alt + подчертаната буква. 
Например активиране на меню File става чрез комбинация Alt + F 

Менюто на Photoshop CS съдържа 3 вида команди:  
• Преки (изпълняват се веднага) , File > Save 
• Диалогови (с многоточие ...), които отварят диалогов прозорец –  

Select > Save Selection… 
• Каскадни (със стрелка >), отварящи подменю с други команди –  

Layer > New >  

 

Главното 
меню 

съдържа 9 
менюта с над 
500 команди

Фиг.4 – Каскадно меню 

ТЕМА: 
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4. Използване на кутията с инструменти – Tools 

ТЕМА: ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ PHOTOSHOP 

МОДУЛ: PHOTOSHOP CS 
СТР.4 

 

©НТС – Плевен 1.Photoshop CS - Introduction(1-25str)

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
Кутията Tools съдържа инструменти за ръчно рисуване и 

редактиране на изображения, както и бутони за избор на 
работните режими и цветовете за предния план и фона. 
СЕКЦИИ: В кутията се различават следните секции:  

A. Заглавна лента и бутон за Web сайта на Adobe; 
B. Инструменти; 
C. избор на цветовете за предния план и фона; 
D. Режими за редактиране; 
E. Екранни режими;  
F. Преход в ImageReady; 

ВИД НА ИНСТРУМЕНТИТЕ: Всеки инструмент е предста-
вен с квадратен бутон, който го избира, графична икона, 
подсказваща функцията му и жълт етикет с името. 
Инструментите с близки функции са групирани. Наличието 
на скрита група се отбелязва с триъгълна стрелка в долния 
десен ъгъл на бутона. Скритите инструменти се показват като 
щракнете и задържите върху бутон със стрелката му или 
щракнете върху него с десния бутон. 
ИЗБОР НА ИНСТРУМЕНТ: Щракнете върху бутона на 
желания инструмент. В резултат: 

a. избраният инструмент става текущо активен; 
b. лентата с опции се попълва с всички необходими 

опции и настройки за избрания инструмент; 
c. показалецът на мишката се превръща в икона на 

инструмента.  
Друг начин: натиснете клавиша за бърз достъп на желания 
инструмент [на латиница]. (Например "бързият клавиш" за 
инструмента Лупа е Z.) 
ПОЛЗВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТ: "Работен връх" на 
инструмента е само един пиксел от иконата на курсора. 
Трябва да знаете или проверите с проби кой е той, за да 
работите прецизно. С инструментите за ръчни операции - 
селектиране, рисуване и пр. се работи с различни техники: 

a. щракане по точки в прозореца на документа; 
b. влачене; 
c. комбинирано - щракане и влачене. 

Клавишите Shift, Alt и Ctrl модифицират действието на 
инструмента. 
ПРЕДВАРИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ: За да работите добре с 
инструментите:  
1. Edit > Preferences > Display&Cursors/ Painting Cursors + Other 
Cursors;  
2. Опция Show Tool Tips (Edit > Preferences > General > Show 
Tool Tips);  
3. Определете подходяща мерна единица (Edit > Preferences 
> Units&Rulers/Units). 

ПОКАЗВАНЕ / СКРИВАНЕ: Кутията с инструменти се показва или скрива с командата : 

Кутия с 
инструменти С

ек
ци

я 
Действие на 
групата 

A Хипервръзка към 
Web сайта на Adobe

Селектиране и 
изрязване 

Растерно 
рисуване и 
редактиране 

B 

Векторно рису-
ване и редакти-
ране, тексто-
обработка 

C 

D 

E 

 
F 

Помощни 
функции 

Фиг.5 – Кутия с инструменти 
 

Window > Tools или с щракване върху бутона Tab. 
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ТЕМА: 

 
Създаване на право-
ъгълна, елиптична, 1 
ред и 1 колона 
селекции 

 
Преместване на 
селекции, слоеве и 
водачи 

 
Ласото създава 

свободни, многоъгълни 
и магнетични селекции 

 
Магическата пръчка 
селектира лесно 

области с еднакъв цвят 

 
Изрязващ инстру-
мент – отрязва 
избрана област 

 
Изрезката създава 
области за изрязване 

 
Селектиране на 
изрезката 

 
Корекционната четка 
възстановява повре-
деното изображение 

 
Селекционната 
корекция реставрира 
повредена област от 
изображението 

 
Замяна на цвят с 
друг цвят (запазват 
се и нюансите) 

 
Четка за рисуване  

 
Молив за рисуване 

 
Клониращ печат – 
копира избраната част 
от изображението 

 
Шаблонен печат – 
запълва слоя или 
фона с готови шарки 
(изображения) 

 
Историческа четка – 
възстановява пиксели-
те от оригиналното 
изображение 

 
Художествена 
историческа четка – 
смесва съседните 
пиксели 

МОДУЛ: PHOTOSHOP CS 
СТР.5 
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Гумата изтрива 

пиксели от областа 
на изображението 

 
Гумата за фона 
изтрива изображе-
нието и се получава 
прозрачен фон 

 
Магическата гума 

изтрива цели 
области с еднакъв 
цвят до прозрачен 

фон 

 
Градиентното 

запълване създава 
преливане в цветове-
те от селекцията по 
определен начин 

 
Кофа с боя -  

запълва област от 
еднакъв цвят с друг 

 
Замъгляваща 

четка – замъглява 
част от 

изображението 

 
Изостряща четка – 
за изостряне на  

части от 
изображението 

 
Размазваща четка – 
размазва област от 
изображението 

 
Просветляващ 
инструмент 

 
Затъмняващ 
инструмент 

 
Гъбата служи за 
насищане или 
избледняване на 

цветовете  

 
Стрелката селекти-
ра векторните обекти 
и може да обработва 

възлите им 

 
Текстов инстру-
мент - създава 

текст в 
изображението 

 
Текстова маска – 
създава селекция с 
очертания на текст 

 
Перо – изчертава 

пътечка 

 
Фигура  - чертае 
базови фигури 

ТЕМА: 

МОДУЛ: PHOTOSHOP CS 
СТР.6 
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Бележките и зву-
ковата анотация 
служат за добавяне 
на коментари (може 

и звук) 

 

 
Пипетката избира 
цвят от  определена 

област. 

  

 
Мерна линия – 

измерва разстояния, 
ъгли и показва 
координатите на 
положението 

 
Ръка – използва се 
за преместване на 
изображението за 
по-удобно разглеж-
дане или обработка 

 

 

 
Лупа – увеличава или 
намалява мащаба на 
изображението 

 

 

5. Използване на лената с опции – Option bar 
Когато изберете инструмент от кутията Tools, лентата Options се попълва с опции 
за настройка на избрания инструмент. Повечето инструменти имат опции, 
показващи с в лентата. Тя е контекстно-чувствителна и се променя при избор на 
друг инструмент. Някои настройки са общи (като непрозрачност и режима на 
рисуване), а други са специфични за избрания инструмент (като опцията Auto 
Erase за the инструмента Pencil /молив/).  
Можете да преместите лентата на удобно място в работната среда, като използвате 
синята част на лентата (A). Когато сте върху определен бутон се появява посказка 
(B), която ви показва значението му. На фиг.6 е показана лента при избран 
инструмент Lasso. 

 
Фиг. 6 – Лента с опции A. Място за преместване B. Подсказка 

ТЕМА: 

МОДУЛ: PHOTOSHOP CS 
СТР.7 
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Показване опциите на инструмента в Оptions bar(лентата с опции): 
Изпълнете: 

• Изберете Window > Options.  
• Щракнете върху инструмент в лентата с инструменти Tools. 

Възстановяване настройките на инструмента или инструментите: 
Изпълнете: 

• Щракнете върху инструмента в лентата с опции, и после изберете Reset 
Tool или Reset All Tools от контекстното меню.  

• За (ImageReady) в Windows, изберете Edit > Preferences > General, и 
после Reset All Tools. В Mac OS, изберете ImageReady > Preferences 
> General, и после Reset All Tools. 

6. Работа с нишата за палитри - palette well 
Лентата с опции включва ниша за палитри която помага за организирането и 

скачването им в нея, за да заемат по – малко място в работната среда. Нишата е 
активна само при използване резолюция на екрана по – голяма от  800 x 600 
пиксела (преопръчва се резолюция поне 1024 x 768 пиксела). 
За да скачите палитрата в нишата за палитри: 

• Преместете етикета на палитрата в нишата така че нишата да стане 
активна 

 
Фиг. 7 Скачване на палитра в мястото за палитри (нишата) 

За да използвате палитра от нишата : 
Щракнете на етикета на палитрата. Палитрата се отваря и остава така докато 

не щракнете извън нея в работната област, при което тя се скрива. 

 
Фиг. 8 Скачена палитра в мястото за палитри (нишата) 

ТЕМА: 

МОДУЛ: PHOTOSHOP CS 
СТР.8 
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7. Използване на стилове на инструмента (tool presets) 
Можете да зареждате, редактирате и създавате библиотека с различни стилове, 
използвайки Tool Preset picker в  Options bar, Tool Presets palette, и  Preset 
Manager. Можете също са запишете настройките на инструмента като някакъв 
стил и да ги използвате по – късно. 

 
Фиг. 9 Поглед към Tool Preset picker 
  

A. Щракнете на Tool Preset picker в  Оptions bar  за да се покаже Tool Preset pop-
up palette.  

B. Изберете стил за промяна опциите на инструмента, който ще бъде модифициран  
(докато вие изберете Reset Tool от  менюто на палитрата). 

C. Изключете отметката за да направите промени не само в този, но и в останалите 
инструменти; ако тя е включена ще приложите стила само за избрания 
инструмент от кутията с инструменти Tools. 

 
За да създадете нов стил: 

1. Избрете инструмент и направете необходимите според вас настройки в Option bar 
/лената с опции/.  

2. Щракнете на Tool Preset button в лявата част на options bar, или изберете меню 
Window > Tool Presets  за да покажете палитрата Tool Presets palette.  

3. Изпълнете:  
• Щракнете на Create New Tool Preset button; 
• Изберете New Tool Preset от  palette menu; 

4. Напишете име за вашият стил и потвърдете с OK. 

ТЕМА: 

МОДУЛ: PHOTOSHOP CS 
СТР.9 
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За да изберете стил на инструмента: 
Изпълнете: 

• Щракнете на Tool Preset picker  в  options bar, и изберете стил от pop-up 
palette.  

• Изберете Window > Tool Presets, и после изберете стил; 
За да промените списъка със стиловете : 

Изпълнете: 
• За да се покажат всички стилове, изберете Show All Tool Presets от palette 

menu.  
• За да сортирате стиловете по инструменти, изберете Sort By Tool от palette 

menu.  
• За да се показват само стиловете за активния инструмент, избрете Show 

Current Tool Presets от palette menu, или щракнете на Current Tool Only 
button.  

• За да промените вида на визуализиране на стиловете в pop-up palette, 
избрете Text Only (само текст), Small Text (малки букви), или  Large 
Text (големибукви) от palette menu. 

 
8. Използване на палитри (palettes) 

Палитрите са комплекти от елементи (менюта, числови полета, плъзгачи и 
др. елементи) за настройка на определени функции на програмата. Те могат да 
стоят постоянно на екрана и ви дават възможност да експериментирате с различни 
опции. Палитрата Layers например съдържа елементи за работа със слоеве. 
Photoshop CS притежава 19 палитри, разпределени в 9 групи:  

• File Browser (Файлов браузър);  
• Navigator (Навигатор) + Info (Информация);  
• Color (Цвят) + Swatches (Moстри) + Styles (Стилове);  
• History (История) + Actions (Действия);  
• Tool Presets (Потребителски инструменти);  
• Layers (Слоеве) + Channels (Канали) + Paths (Пътечки); 
• Brushes (Четки!);  
• Character (Знакови атрибути) + Paragraph (Параграфни атрибути);  
• Layer Comps (Слоеви композиции). 

Кутията с инструменти Tools и контекстно-чувствителната лента Options са 
самостоятелни палитри. 

ТЕМА: 

МОДУЛ: PHOTOSHOP CS 
СТР.10

 ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ PHOTOSHOP 

 ©НТС – Плевен 1.Photoshop CS - Introduction(1-25str)



  
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН 

A. Отваряне 
За да отворите нужната ви палитра изберете меню Window и щракнете 

върху името на палитрата, която искате да отворите на екрана. По подразбиране се 
отваря цялата й група и се разполага в десния край на десктопа. 

B. Активиране 
За да активирате палитра, щракнете върху етикета в групата. 

 
Фиг.10 Палитра Layers 
C. Други 
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Фиг.11 Палитра Layers - свиване 

  
Фиг.11 Палитра Color 

 
 
 
 
 
 

Фиг. 12 Меню към палитра 

Всяка палитра има собствено 
меню с команди. Щракнете 
върху бутончето със стрелка 
в горния й десен ъгъл. 

За да свиете или разгънете палитра, щракнете 
върху бутончето с квадрат в десния ъгъл на 
заглавната лента. За да я затворите, ползвайте 
бутончето за затваряне (х).

В свито състояние някои палитри показват 
само етикета си, а други (Color, Layers)
оставят и активни елементи 
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Всяка палитра може да бъде извадена от групата като изтеглите етикета й навън. 
За да я върнете, влачете етикета й към групата. Когато видите черна рамка, 
пуснете етикета. Повечето палитри могат да бъдат преоразмерявани чрез влачене 
на долния десен ъгъл. 

  
Фиг. 13 Настройки на палитра 

9. Мрежа 
Мрежата (Grid) е помощно средство за рисуване и подравняване. В прозореца 

на всеки отворен документ на Photoshop CS могат да се въведат помощни 
непечатаеми средства, които улесняват работата ви: мрежа и водачи. 

 
Фиг.14 Помощна мрежа (Grid) и водачи (Guides) 

За да покажете или скриете мрежата, изберете View > Show > Grid. За да 
промените настройките й, изберете Edit >Preferences > Guides, Grid & Slices.  
В секция Grid изберете цвят, стил на линиите и гъстота на мрежата. 
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секция за 
настройка 

цвят на водачите 

стил на мержата 

цвят на мрежата 

стил на водачите 

отместване 

мерна единница 

Фиг.15 Настройки на помощната мрежа (Grid), водачите 
(Guides) и изрезките (Slices) 

опция за показ-
ване/скриване 
номерацията на 
изрезките 

цвят на изрезките 

 
10.  Водачи 
Водачите (Guides) са непечатаеми хоризонтални или вертикални линии. Те се 

изтеглят с влачене от мерните скали. 
За да поставите водач в изображението можете:  
(1) да го изтеглитеот мерна скала (View > Rulers); 
(2)да го поставите на точно определенапозиция чрез диалогов прозорец   

(View > New Guide). 
За да преместите поставен водач изберете инструмента Move, позициони-

райте го върху водача докато курсорът му се промени на две вертикални чертички, 
щракнете и влачете. 

За да заключите или отключите водач, изберете View > Lock Guides. 
За да изчистите един водач, го преместете с инструмента Move обратно 

върху мерната линия, от която сте го изтеглили. 
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11. Използване на контекстни менюта 
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B 
А

Фиг. 16 Контекстни менюта 
A – меню за обработка на Layer (слой); B – меню за настройка на инструмент 

 
Тези менюта се появяват при щракване с десния бутон на мишката върху 

Елемент от екрана. Те са набори от опции, чийто състав зависи от: 
• елемента, върху който щраквате; 
• контекста на обработката  (избран инструмент, селекция и др.). 

Ако например щракнете с десния бутон върху изображението, ще се отвори 
палитра за настройка на избрания инструмент (в илюстрацията: Brush /Четка за 
рисуване/). 
 
12.  Ред на състоянието (Status Bar) 

Редът за състоянието се намира под работното поле в прозореца на 
програмата. Той показва информация за мащаба, данните избрани от менюто и 
съвети за ползване на избрания инструмент. 

От особен интерес са числовите данни, показвани при избрана опция 
Document Sizes. Лявото число показва печатния размер на изображението във 
формат на Photoshop, а дясното - пълния размер на файла с всички слоеве и 
канали. 

За да покажете / скриете реда за състоянието, изберете Window > Status Bar. 
Отворете менюто чрез бутончето със стрелка и прегледайте  различните 
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видове  информация  за  изображението, по което работите. Изберете 
опцията, която ви дава най-важната информация. 

Опцията Current Tool (Текущ инструмент) например ви съобщава името на 
текущо избрания от кутията инструмент и най-важните указания за ползването му 
([на английски]: щракнете, за да започнете художествен текст, очертайте текстова 
рамка, за да започнете параграфен текст). 
Опцията Document Dimensions (Размери на документа) ви показва линейните 
размери на изображението в избраната мерна единица. 

 
фиг.17 Status Bar 

 
13. Разглеждане на изображения 

• Смяна на режима за визуализация 

  

BА 

Фиг. 18 Екранни режими: A – Standard Screen Mode, B – Full Screen 
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За да изберете екранния режим щракнете върху съответния бутон в долната 
част на кутията с инструменти. Ако изберете Standard Screen Mode, ще работите 
в обичайна обстановка – на екрана ще присъстват всички отворени компоненти 
(палитри, ленти и др.). При избор на Full Screen Mode with Menu Bar, 
изображението заема целия екран, като в него остават лентата с менютата и 
палитрите. С клавиша Tab можете да скривате и показвате палитрите. Ако  
изберете  Full  Screen  Mode,   на екрана остава само изображението на черен фон. 
С клавиша F се връщате в стандартния режим.  

 

Full Screen Mode with Menu Bar (пълен екран с меню)

Full  Screen  Mode (пълен екран) 

Standard Screen Mode (стандартен режим) 

Фиг. 19 Бутони за избор на екранен режим 
Друг вариант за избор на екранен режим е чрез менюто View>Screen Mode> 
<екранен режим> 

 
Фиг. 20 Избор на екранен режим 
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• Използване на повече изображения  
1) Window > Arrange > New Window for … за да работите с отвореният 

файл в още един прозорец 
2) Window > Arrange> Cascade – подреждане на отворените файлове в 

нормален режим 
3) Window > Arrange> Match Zoom – всички отворени файлове 

придобиват еднакъв мащаб (като този на активното в момента изображение). 

 
Фиг. 21 Меню Window>Arrange 

• Преместване на видимата област 
Използвайте инструмента Hand (Ръка) /може да се избере с H от клавиатурата/ и 
щракнете в изображението. Задръжте така и придвижвайте с курсора на мишката 
изображението, докато достигнете желаната от вас област. 

• Увеличаване и намаляване мащаба на изображението 
Изберете инструмента Zoom от кутията с инструменти Tools или бутон Z от 
клавиатурата, след което щракнете върху изображението за да увеличите мащаба 
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му (при задръжка на Alt от клавиатурата мащаба намалява). Можете да 
използвате лентата с опции Option bar, за да направите настройки на инструмента 
или директно да преминете в определен мащаб : 
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Фиг. 22 Лента Options bar – инструмент Zoom (лупа) 

мащаб според 
дисплея 

мащаб според 
размера за 
отпечатване 

мащаб според 
документаувеличение 

на мащаба

намаляване 
на мащаба

• Информация за изображението 
Информация за изображението 
Във всеки момент от работата ви Photoshop CS следи десетки геометрични, 
цветови и статистически параметри на изображението. Информация за тях можете 
да получите от: (1) палитрата Info (Window > Info) F8; (2) реда за състоянието 
Status Bar; (3) диалоговите прозорци File > File Info; Image > Image Size; Image > 
Canvas Size; (4) палитрата Histogram (Window > Histogram). 

 
Фиг. 23 Палитра Info 
 
14. Корекция на грешките 
Изберете Edit > Undo (стъпка назад).  
Ако не може да бъде изпълнена стъпка назад ще видите команда Can't Undo. 
За да върнете една стъпка напред: 
Изберете Edit > Redo. 
За да освободите паметта заета от Undo, History palette, или Clipboard : 
Изберете Edit > Purge, and избрете това което се изчистите. Ако буфера е 
празен, то командите ще бъдат неактивни.  
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За демонстрация, изберете Edit > Purge > Histories, което ще изтрие историята 
от вашата History palette. Използвайте Purge команда когато вашата 
оперативна памет (RAM)  не достига или в момента е заета голяма част от нея, 
за да освободите ресурси за Photoshop. 
За да отворите файла отново: 
Изберете File > Revert (отново се отваря последно използваният файл). 

 
Команда Fill , Shift+F5 

от клавиатурата 
 
 
Фиг. 24 Команда Revert  Фиг. 25 Команда Fill 

Команда Revert , F12 
от клавиатурата 

 
Забележка: Revert командата се добавя в историята в History palette и може 
да бъде също върната стъпка  назад. 
За да въстановите част от изображението до първоначално състояние 
изпълнете някое от следните операции: 

• Използвайте инструмента History Brush tool  за да върнете оригиналните 
пиксели на определеното място в изображението. 

• Използвайте инструмента Eraser tool  с включена опция Erase to History. 

• Маркирайте областта за възстановяване, и изберете Edit > Fill. Изберете 
от падащият списък на Use елемент History, и щракнете на бутон OK.  

• използвайте палитрата за история на документа (History palette) 
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15. Запознаване с палитрата за история на документа (History palette) 

 

рулерче за 
състоянието 
на исторята 

Фиг.26 Палитра History (история на документа) 

Можете да преместите рулера за състоянието на историята и да го 
поставите до онази команда, до която желаете да се върнете, след което 
можете спокойно да продължите работата с програмата. 
Забележка: След като сте се върнали назад в историята на командите 
и използвате нова команда всички останали стъпки просто изчезват 
вие не можете да се върнете напред. Затова използвайте палитрата 
само в особени случаи. 

16. Копие на изображение 
За да направите копие на изображение: 

• Отворете изображението (File>Open) 

• Изберете Image > Duplicate. 

• Задайте име за копието на изображението. 
Забележка: ако искате да дублирате изображението със сливане на слоевете в 
него включете опция Duplicate Merged Layers Only и щракнете на бутон OK. 
 

 
Фиг.27 Kопие на изображение 
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17. Работа с документи 
Последователността на работа с изображения във Photoshop е: Въвеждане 
(отваряне, импортиране, поместване) > Обработка > Извеждане (съхраняване, 
експортиране, печат). 
Всички операции по въвеждане или извеждане на изображения се изпълняват чрез 
команди от меню File (една от командите е в Edit). Във Photoshop понятията 
документ, файл и изображение са идентични. 
Въвеждане на изображения 
Отворете меню File (или Edit). Щракнете върху съответната команда. 
 
New Създава нов празен документ. 
Open Отваря наличен документ.

Browse 
Отваря File Browser, за да търсите файлове 
като в илюстриран албум. 

Open As 
Отваря съществуващ документ в избран от вас 
файлов формат. 

Open Recent 
Отваря документ от меню със списък на 
последните ползвани документи. 

Place Помества изображение в нов слой на активния 
документ. 

Import 
Импортира като отделен документ файл от 
цифрова камера или скенер. 

Edit > Paste 
Вмъква съдържанието на клип-борда в нов слой 
на текущо активния документ. 

Във Photoshop CS можете да работите с един или няколко отворени документа. 
Отваряне на нов документ 
За да създадете ново, несъществуващо досега изображение, трябва да отворите 
нов, празен документ. 
1) Изберете File > New. Отваря се диалоговият прозорец New. В полето Name 
въведете име на документа. 
2) От менюто Preset изберете готов размер за документа. Ако изберете Custom, в 
полетата Width и Height въведете широчина и височина, а в полето Resolution 
задайте разделителна способност. 
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Изберете RGB Color, ако създавате цветно изображение за показване на екран, 
CMYK - за печат, Grayscale - сиво полутоново или Bitmap - черно бяло. 
3) От менюто Color Mode изберете цветови режим за изображението. 
Можете да изберете White (бял фон), Background Color (цветен фон /избран 
предварително от палитрата Color или с Color Picker/) или Transparent 
(прозрачен). 
 

 
Фиг.28 Ново изображение 

 
Съхраняване на файл - за първи път и текущо 
Ползвайте командата Save As (Съхрани като) когато съхранявате нов файл за 
първи път или когато правите копие на стар файл под друго име или на друго 
място. 

1) Изберете File > Save As. Отваря се едноименният диалогов прозорец. 
2) Изберете папката, в която желаете да запишете изображението. От 

падащият списък изберете   желания   файлов формат на изображението. 
3) В полето File name въведете името на новия документ. В секцията Save 

Options оставете опциите по подразбиране и щракнете върху бутона Save 
(Съхрани). 
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Фиг.29 Запис на изображение във файл 

 
Формати зa съхраняване 
Photoshop CS съхранява файлове в графичните формати (вижте глава 2) EPS, 
GIF, JPEG, PDF, PNG, TIFF и разбира се - в оригиналния си формат PSD. Този 
формат поддържа всички функции на програмата, в частност слоевете и най-
новите функции. 
Изборът на правилен файлов формат осигурява съвместимост на файла с 
предвижданата област на приложение. 

Файлов формат TIFF 

ТЕМА: 

Файловете в този формат често се ползват за различни печатно-ориентирани цели. 
Те се съхраняват с допълнителни канали (в режими CMYK, RGB и Grayscale), 
поддържат пътечки за изрязване и позволяват съхраняване със слоеве. Този 
формат е "работно муле", което се ползва интензивно от издателските програми и 
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се поддържа широко от графичните програми за редактиране и вграждане в 
проекти за печат с висока разделителна способност. 

ЕPS формат 
Файловете в този формат най-често се ползват за PostScript (висококачествен) 
печат на цветни изображения, но могат да бъдат ползвани и за черно-бели и сиви 
полутонови изображения. 

Файлов формат GIF 
GIF форматът е един от двата стълба при преноса на изображения по Интернет. 
Photoshop ползва вариант GIF89a, който е отличен за поддържане на изображения 
с ограничен брой цветове и прости двуцветни преливания. 

Файлов формат JPEG 
С JPEG се означават файлов формат и вид компресия (програмно намаляване на 
обема на данните), ползвани за намаляване на размера на графичните файлове. 

Файлов формат PNG 
Този формат предлага прозрачност както GIF файловете, но освен това поддържа 
и компресия както JPEG формата, разбира се в по – малка степен. Този формат е 
нещо средно между GIF и JPEG. 

Оригинален формат на Photoshop - PSD 
Той е единственият, който поддържа всички режими и функции на Photoshop, 
включително слоеве, канали, пътечки, ефекти, корекционни слоеве, помощни 
водачи и мрежи, пипетки и т.н. Това е най-добрият формат за съхраняване на 
изображение по средата на работата върху него или за съхраняване със запазване 
на всички елементи. 

Файлов формат PDF 
Този формат се използва от програмата Acrobat, която е безплатна и за да 
разгледате по – късно файла се нуждаете от нея. Файловете се отличават с високо 
качество и малък размер, което ги прави особено привлекателни за използване 
през Internet или спестяване на дисково пространство. Тук се използва компресия 
на изображението, за да се намали неговия размер. Ако целите качеството да бъде 
непроменено изполвайте ZIP компресия, ако искате по – малък размер на файла 
ползвайте опция JPEG. Можете да включите и парола в опцията PDF Security, 
бутон Security Settings и да въведете парола за отваряне и модифициране на 
файла. 
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Фиг.30 Запис на изображение във PDF файл (Security Options) 
 
Забележки:  ако искате файла да се отваря само от по – високите версии на 
Adobe Acrobat изберете от списъка срещу Compatibility версията, паролата за 
модифициране (Permissions Password) ще ограничи потребителя да разглежда 
файла, ако не я знае. При положение, че добавите парола за четене (Document 
Open Password) файла няма да може да бъде отворен без да се въведе 
необходимата парола. Опциите за забрана на отпечатване, копиране и добавяне 
на информация във файла могат да се използват също в случай, че информацията 
не бива да се отпечатва, копира или модифицира по някакъв начин. 
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Растерни и векторни изображения 
 Всички програми за компютърна графика създават и обработват цифрови 
изображения. За да работите добре с Photoshop, трябва да разбирате 
същността на растерните цифрови изображения. Правилата, по които се 
синтезират или променят образите и цветовете трябва да бъдат достатъчно 
ясни, за да получите желаните ефекти при работа с програмата. 
В тази тема ще се запознаете с цифровите изображения. Ще получите и основни 
познания по компютърно цветознание. 
Основни понятия 
Цифрово изображение е масив от числови данни, съдържащи закодирана 
визуална информация. По произход то може да е: цифровизирано реално 
изображение (сканирана фотолента или фотография); заснето с цифрова камера 
от реална сцена; нарисувано в компютърна програма; извлечено от компютърен 
екран, конвертирано от друга медия. 
Графични формати 
В програмите за компютърна графика данните, описващи изображението, се 
кодират и подреждат по определен начин, наречен графичен формат. 
Форматираните данни се записват на физически носител на информация като 
графичен файл. Той може да бъде отпечатан на хартия или показан на екран. 
Основният графичен формат PSD на Photoshop описва изображенията, като 
запазва структурата им, създадена от програмата - слоеве, канали, маски и др. 
Видове цифрови изображения 
В зависимост от начина, по който са описани математически, цифровите 
изображения са растерни и векторни. 
Пиксел и растер 
Пиксел (pixel) е най-малкият градивен елемент на изображението. Един пиксел е 
комплект данни, който описва местоположението, яркостта и цвета на една точка 
от видимото изображение. Колкото по-детайлно и нюансирано искате да бъде то, 
толкова повече пиксели трябва да съдържа. Растер (raster) е правоъгълна решетка 
от пиксели, подредени в редове и колони. Растерът организира пикселите в 
смислено изображение. 
Растерни изображения 
Този вид изображения са съставени от миниатюрни квадратни точки (пиксели), 
подредени в правоъгълна решетка (растер). Всеки пиксел се характеризира с 
цветова и яркостна стойност. Мозаичната структура се вижда на фигурата. Това е 
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изображение, което е с малки размери и разделителна способност при увеличен 
мащаб, при което се вижда ясно структурата на едно разстерно изображение.  

   
A. Растерно изображение  B. Векторно изображение 

 
Фиг.31 Растерни и векторни изображения 

 
Векторни изображения 
Този вид изображения са съставени от един или повече елементарни геометрични 
обекти - прави и криви линии, фигури и цветни полета (запълвания). Всеки от 
обектите е дефиниран с отделен математически израз. Photoshop разпознава и 
работи с определен набор свои и чужди обекти. Текстовите знаци например са 
векторни обекти в отделен слой. 
 
Photoshop CS е растерна програма. Тя е специално проектирана за работа с 
растерни изображения. Когато рисувате, вие оставяте следа от нови пиксели 
върху платното на изображението. Когато редактирате, променяте цвета или 
яркостта на съществуващите пиксели по траекторията на инструмента. 
 
Предимства на растерните изображения: можете да нарисувате или 
редактирате изображение с много фини яркостни и цветови нюанси. Най-често 
растерни изображения се ползват при цифрова обработка на сканирани 
фотографии (ретуш) и синтезиране на сложни компютърни рисунки с плавни 
цветови и яркостни преходи (илюстрации). 
 
Предимства на векторните изображения: Геометричните преобразувания на 
обектите (мащабиране, изкривяване и пр.) не засягат гладкостта и плавността на 
контурите и цветните преходи. Можете да преобразувате всеки отделен обект 
независимо от другите. Ето защо векторните изображения са идеални за 
илюстративни цели. Файловете им са по-малки размери от растерните. 
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Недостатъци на растерните изображения: Растерните изображения са зависими 
от разделителната способност, тъй като са съставени от фиксиран брой пиксели. 
При уголемяване отделните квадратни точки стават забележими с просто око и 
качеството на изображението се влошава - контурните линии стават назъбени, а 
цветните полета изглеждат зърнисти. 
Недостатъци на векторните изображения: При отпечатване на векторни обекти 
на принтер, съдържащи сложни запълвания с шарки, информацията подадена към 
принтера е с по-голям размер. Това се отразява на скоростта на печат (или 
невъможност за отпечатване на лазерен принтер с по-малка от необходимата в 
случая оперативна памет). Проблема се решава чрез растеризиране на векторните 
обекти 
Растерно-векторни изображения 
Във Photoshop CS можете да създавате и обработвате изображения от двата вида 
и да ги използвате съвместно. 
 
Разделителнa способност 
Разделителна способност е броят на елементите на изображението в единица 
дължина [cm, inch]. Измерва се в пиксели за 1 инч, т.е. в ppi или dpi.Това е едно 

от най-важните понятия. От нея зависят размерът на 
графичния файл, физическите размери и визуалното качество 
на изображението. 
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Пример: разделителна способност 100 ppi означава, че в 
квадратна област с размери 1 inch е запълнена със 100 
px(пиксела) по ос X и 100 px по ос Y, т.е. в тази област има 
100 Х 100px = 10 000 px, всеки от тях с определен цвят. 

1inch 

1 
in

ch
 

1” =2,54см  
Фиг.32 Разделителна способност 
Влияние върху качеството 
Визуалното качество на растерното изображение пряко зависи от разделителната 
способност. Пикселите се уголемяват при увеличаване на физическите размери 
на възпроизведеното изображение. Това води до назъбени контури, неравни 
яркостни и цветови преходи и зърнисти цветни запълвания. Сравнете 
изображенията с по-висока (вляво) и по-ниска (вдясно) разделителна способност. 
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Фиг.33 Изображения с различна разделителна способност [ppi, dpi] 

 
Разделителна способност в печатната практика: 
При работа с изображения за печат се ползват понятията полутонови точки и 
линеатура. Печатарските машини не могат да възпроизвеждат светлосенки и 
цветови нюанси. Те могат да отпечатват само плътни точки. Нюансираните 
фотографски изображения се възпроизвеждат с т.нар. полутонови точки. 
Полутонове: области, отпечатани с различно големи мастилени точки. 
Изображението, което трябва да се отпечата, се преобразува в полутонова 
решетка, във всяка клетка на която се формира различна по големина печатна 
точка. Светлите области се възпроизвеждат с малки точки, а тъмните - с големи. 
Линеатура: броят на полутоновите клетки в един линеен инч се нарича честота 
на полутоновата решетка или линеатура и се означава с lpi (lines per inch). Тя е 
мярка за детайлност на изображението при отпечатване с печатна машина. 
Високата линеатура позволява отпечатване на детайлни изображения с фини 
светлосенки или цветови нюанси, но изисква качествена хартия и прецизна 
печатна машина. 
Упражнение: 

1. Създайте ново изображение File > New 
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• Name (име) – въведете име на латиница 
• Preset: - изборете Custom и въведете новите настройки: 

 Width: 15 cm // 
 Heigth: 10 cm // 
 Resolution: 300 ppi 
 Color Mode: CMYK Color 
 Bit Depth: 8 bit 
 Background Contents: Transparent 

 
2. Запис на шаблона – Save Preset… 

• Preset Name: въведете име на шаблона 
• Включете опциите, които ще бъдат записани в шаблона: Resolution, 

Mode,Bit Depth, Content, Profile,Pixel Aspect Ratio 

 
• щракнете на OK за потвърждение 
• потвърдете отново с OK в диалога New 

3.  Файлов размер на изображението  
Photoshop CS изчислява веднага размера на изходния файл взависимост от : 

• размерите Width (ширина) и Height (височина) в инчове 
• каналите в цветовия режим  

 Bitmap, Grayscale – 1 канал 
 RGB Color, LAB Color – 3 канала 
 CMYK color – 4 канала 

• резолюцията – pixel/inch (ppi) пиксел на инч 
• дълбочината на цвета – 1, 8, 16 bit 

 
Формулата е следната: 
 File Size = Width X Height X Resolution2 X Canals X Bit Depth  [b] 
т.е. 
Размер на файла = Шир. Х Вис. Х Резолюция2 Х Канали Х Дълб. на цвета [Битове] 
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В този случай за нашият файл получаваме :  
Width (ширина): 15cm = 15/2,54 = 5,906 inch 
Height (всочина): 10cm = 10/2,54 = 3,937 inch 
Resolution (резолюция) = 250 ppi 
Kanals (канали)  = 4 /за CMYK Color Mode/ 
Bit Depth = 16 bits 
File Size = 5,906 X 3,937 X 2502 X 4 X 16/8 = 93007688 bits 

 
93007688 bits = 11625961 Bytes =  11353,5 KBytes ≈ 11,1 MBytes 
         8  1024         1024 
Задача: колко голям ще бъде размера на файла, ако в предния пример резолюцията е 
300 ppi и използвате цветови режим Grayscale color 
 
Направете запис под друго име File > Save As или File > Save for Web като 
използвате различни файлови формати взависимост от желания резултат 
 

Характеристики на цветовете 
Цветът (Color) е комбинация от: физиологическа реакция на окото и 
психологическа интерпретация на зрителното възприятие. Всички възможни 
цветове се описват с 3 термина: цветен тон (Hue), наситеност (Saturation) и 
яркост (Brightness). Цветният тон е червен, зелен, син и пр. Наситеността е 
степента на смесване на чистия цвят с бял. Яркостта е количеството лъчиста 
енергия, постъпила в окото. Субективното възприемане на цветовете от 
различните хора е различно. Това налага ползването на абстрактни цветови 
модели. 
Цветови модели (Color Models) са пространствени координатни системи за 
числово описание на цветовете. Те организират видимите цветове в обемни 
графични модели (куб, цилиндър, сфера и др.), по чийто оси (радиуси и др.) се 
представят количествено приетите за модела параметри - Hue, Saturation, 
Brightness и пр. Основната функция на цветовите модели е да представят 
цветовете обективно в числова форма. Така става възможно цветовете да се 
интерпретират еднакво от различните хора, компютри и приложни програми.  
 
Цветови режим (Color Mode) е програмен еквивалент (напр. RGB Mode) на 
даден цветови модел (RGB), съобразен с програмата и приложната среда 
(компютър, монитор и др. устройства). 
 
Цветова гама (Color Gamut) е диапазонът цветове, които могат да бъдат 
възприети или възпроизведени от сензорите или оцветителите (фосфори, 
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мастила, тонери, емулсии, фотоелементи и пр.) на дадена цветна изобразителна 
техническа система (монитор, принтер, скенер, цифрова камера и др.). 
Цветова дълбочина 
При цифровизиране на изображение е важно да се определи неговата цветова 
дълбочина (bit depth). Това е броят битове, отделени за описване на цвета на 
всеки пиксел. Известно е, че 1 бит информация осигурява две възможни 
стойности, а 8 бита информация – 256. Така че, за представянето на черно-бяло 
изображение е достатъчен по 1 бит за всеки пиксел (бял или черен). За сиво 
полутоново изображение с 256 степени на сивото между бял и черен цвят са 
достатъчни по 8 бита на пиксел. Пълноцветно изображение, кодирано по RGB 
цветови модел, се нуждае от по 8 бита (х 256 нюанса) за всеки основен цвят, т.е. 
по 24 бита на пиксел.  
 
Цветови режими 
Режим RGB Color 
RGB е съкращение от Red (Червен), Green (Зелен), Blue (Син). Този режим 
произлиза пряко от адитивния (събирателния) метод за получаване на цветовете, 
при който червена, зелена и синя светлини се проектират (събират) върху едно и 
също петно на бял екран. 
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Фиг.34 Цветови режими 
 

режим 
Grayscale 

режим 
Bitmap 

режим 
CMYK 

режим 
RGB 

Циан 

Жълт 
Черен 

Червен 
Зелен 

Син 

Градация 
на сивото Черно - бял 

Магента 
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При равна интензивност на всички светлини се получава бял цвят, а смесването 
им по двойки (G+B, R+B, R+G) произвежда комплементарни (допълващи до 
бяло). Чрез вариране на интензивността на всяка от светлините могат да се 
получат широк диапазон цветове. Във Photoshop на всеки от трите основни цвята 
(R,G,B) съответства отделен канал (място за съхранение на цветова информация). 
 

Режим CMYK Color 
CMYK е съкращение на Cyan, Magenta, Yellow, Black, т.е. цветовете на 
мастилата, ползвани при стандартния четирицветен печат. Печатът с мастила 
ползва субтрактивния метод за получаване на цветове (т.е. "с изваждане" на части 
от бялата светлина /отразена от бялата хартия/). Колкото повече мастило е 
поставено върху бялата повърхност за печат, толкова по-тъмен е резултатният 
цвят. Колкото по-малко мастило (т.е. цвят) се добавя, толкова по-светъл е 
полученият цвят. 
  

Вследствие на някои ограничения (в чистотата и плътността на мастилата), 
смесването по 100% от С, М, Y не дава черен цвят, а мътно кафяв. Поради това в 
цветовия модел се въвежда четвърти цвят - черно мастило (Black, K), за да се 
печата с него в черните области на изображението. Файловете за CMYK 
изображения се създават с четири цветни канала - по един за всеки цвят мастило. 
Цветовият режим CMYK Color е ориентиран към стандартния четирицветен 
печат. 
 

Режим Grayscale 
Grayscale (Сив полутонов) се ползва за изображения в сивата гама. За всеки 
пиксел са на разположение 8 бита информация (256 нива на сивото: 0-255). 
Предимство на работата в Grayscale е възможността да се коригират и 
манипулират едноцветни изображения (обикновено черно-бели), без големи 
файлове или усложнения от няколкото цветови канала. 
 

Режим Bitmap 
Bitmap (1-битов) е най-простият. Пикселите тук са черни или бели - без 
полутонове. 
Цветови гами на устройствата 
Цветова гама е диапазонът цветове, който може да бъде реализиран от дадено 
техническо устройство. За всяко устройство се посочва числово, описателно или 
графично неговата специфична гама. Илюстрацията показва графично цветовите 
гами на възпроизвеждане на RGB компютърен монитор (В) и CMYK печатарска 
машина (С) спрямо теоретичната гама на видимите цветове (А). 
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Цветови настройки на програмата с Color Settings 
При работа с програма за компютърна графика изображенията преминават 
последователно през звената на сложна хардуерно-софтуерна система. 
Различните технически устройства имат различни цветови гами и се управляват 
от различни програмни модули. Те се наблюдават и манипулират от хора с 
различно цветоусещане. Ето защо процесът на управление на цветовете в 
изображенията е твърде сложен. 
Photoshop CS осигурява цветово управляван работен процес с помощта на 
настройките, събрани в диалоговия прозорец Edit > Color Settings. 
Изборът на опции в този диалогов прозорец изисква сериозни професионални 
познания и практически опит в компютърната графика.  

 
Фиг.35 Цветови настройки 

Цветовете във Photoshop 
Photoshop CS ви предоставя над 16 милиона цвята, организирани по най-удобния 
начин. Разполагате с: 

• бутони в кутията с инструменти за цветовете на предния план и фона; 
• цветови атлас Color Picker за избор или интерактивно и числово 

синтезиране на цветове по няколко цветови модела; 
• палитра Color за избор или интерактивно и числово синтезиране на цветове 

според цветовия режим на текущия документ; 
• палитра Swatches за избор на готови или допълнително внесени цветови 

мостри от плътни цветове, градиенти и шарки; 
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• диалогов прозорец Color Settings за цветови настройки в команди, свързани 
с цветовете; 

• филтри за промяна на цветовите характеристики; 
• локални цветови менюта и бутони за избор на цветове; 
• контекстни менюта с команди свързани с цветовете; 
• инструмент Eyedropper (Пипетка) за сондиране на цветове; 
• палитра Info за проследяване на цветови стойности; 

 
Цветове за предния план и фона 
Тези цветове се избират от:  

• цветовия атлас Color Picker  –   
• палитрата Color; 
• палитрата Swatches. 
 

Посочените средства се активират пряко, с щракване върху бутони или с 
команди. Щракване върху предната или задна икони отваря Color Picker за избор 
на цвят съответно за предния план и фона. Двупосочната стрелка разменя 
избраните цветове. Малката икона долу вляво установява цветовете по 
подразбиране - черен и бял. 
Цветът за предния план (Foreground Color) се ползва за: 

• рисуване с инструментите Brush и Pencil; 
• цвета на буквите при работа с Type; 
• цвета на запълванията при работа с инструментите Paint Bucket и Gradient; 
• цвета на линията при оконтуряване на пътечки и контури на селекции; 
• цветове във филтри за ефекти. 

 
Цветът за фона (Background Color) се ползва за: 

• рисуване с (изтриване до) фоновия цвят с инструмента Eraser (Гума); 
• втори цвят при градиенти; 
• създаване на рамка около изображение чрез Image > Canvas Size; 
• цветове във филтри за ефекти. 

 
Упражнение:  

1) Щракнете върху предната икона. Отваря се диалоговият прозорец Color 
Picker. Щракнете в спектралната лентичка, за да изберете основен цвят и 
след това - в голямото цветно поле, за да изберете нюанс по яркост и 
наситеност. Накрая щракнете върху ОК. Забележете, че иконата за цвета на 
предния план възприема избрания от вас цвят. 
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2) Щракнете върху задната икона. Отново се отваря Color Picker. Изберете 
друг цвят и щракнете върху ОК. Забележете, че иконата за цвета на фона 
възприема избрания цвят. 

3) Щракнете върху двупосочната стрелка. Цветовете на големите икони се 
разменят. 

4) Щракнете върху малката черно-бяла икона. Цветовете на големите икони 
стават черен и бял (както са по подразбиране). 

 
Инструментите Eyedropper и Color Sampler 
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сондиране на цвят (пал

 Инструментът Eyedropper (Пипетка) избира нов цвят за 
предния план или фона чрез щракване върху активното 
изображение или върху друг елемент в екрана, допускащ 
итрата Color, палитрата Swatches, прозорец на документ). 

Това е удобен начин за избор на желания от вас цвят. 
 
Упражнение:  

1) Изберете инструмента Eyedropper. 
2) Разположете курсора му върху пиксел от отворено изображение (или 

елемент от екрана) и щракнете. Бутоните за цвета за предния план в 
кутията с инструменти и в палитрата Color възприемат цвета, върху който 
сте щракнали. 

3) За да изберете цвят за фона натиснете клавиша Alt и щракнете върху 
пиксел, чийто цвят искате да заимствате. 

Инструментът Color Sampler (Цветова сонда) поставя "измервателни сонди" в 
изображението, които непрекъснато следят цветовите стойности в точките на 
сондиране и ги предават в палитрата Info. С Color Sampler можете да поставите 
до четири сонди (#1 до #4) във важни в цветово отношение точки на 
изображението. Така можете да сравнявате как се отразява върху цветовете в 
контролните точки една или друга обработка с инструмент, команда или филтър. 
 
Упражнение:  

1) Изберете инструмента Color Sampler. Отворете палитрата Info. В менюто 
към палитрата включете опцията Color Samplers. Щракнете върху точка от 
изображението, чийто цвят искате да следите. Вижте показанието на 
сондата в секцията с нейния номер (## 1). Щракнете върху още три точки и 
сравнете видимите цветове и техните числови еквиваленти в палитрата Info 
(## 2 - ## 4). 

2) За да преместите поставена сонда, я посочете с инструмента Color Sampler, 
щракнете и влачете. За да изтриете сонда, я изтеглете извън изображението. 
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3) Щракнете с десния бутон върху поставена сонда и изберете друг цветови 
модел (например HSB вместо RGB). Числовите стойности в палитрата Info 
ще се променят, за да отговорят на новия модел. 

 
 

Сонди за 
проследяване на 
цветовете в тези 

области 

Фиг.36 Поставяне на измервателни сонди 
 
Палитрата Color (Цвят) 
За да изберетенов цвят за предния план или фона, 
можете да ползвате и палитрата Window > Color. 

Упражнение:  
1. Щракнете върху иконата за предния план 
или за фона. 
2. Влачете плъзгачите за отделните цветови 
компоненти или въвеждайте цифрови 
стойности в полетата срещу тях, докато 
синтезирате желания от вас цвят. 

Фиг.36 Палитра Color 
 
 
 

Файлова съвместимост 
Едно от основанията Photoshop CS да се счита за най-добрата програма за 
растерни изображения е, че тя може:  

• да приема и обработва файлове на множество други графични програми, 
независимо от типа им (векторни / растерни), платформата им (Windows 
/Mac OS) или технологичното им ниво (PDF, WIA и др.); 

• да съхранява и експортира файловете във формати, приемливи за повечето 
графични програми, включително оптимизирани за Web; 

• да отпечатва прецизно и всестранно подготвени файлове. 

ТЕМА: РАСТЕРНИ И ВЕКТОРНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ. ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НА ЦВЕТОВЕТЕ. 

 
СТР. 

37 

МОДУЛ: PHOTOSHOP CS 

 © НТС – Плевен 2.Digital_Pictures(26-38str)



 

 

 
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН 

ТЕМА: РАСТЕРНИ И ВЕКТОРНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ. ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НА ЦВЕТОВЕТЕ. 

МОДУЛ: PHOTOSHOP CS  
СТР. 

38 

© НТС – Плевен 2.Digital_Pictures(26-38str)

 
Photoshop CS осигурява съхраняване на файловете в графичните формати PSD, 
EPS, GIF, JPEG, PDF, PNG, TIFF.. 
Оригиналният формат на Photoshop 
PSD е оригиналният формат на Photoshop CS, който поддържа всички функции, в 
частност слоевете и най-новите режими за смесване - Linear Burn, Dodge, Light, 
Vivid и Pin Light и други ефекти. Когато във Photoshop CS създавате изображения 
за ползване в предишна версия, трябва да включите преференцията за 
максимална съвместимост на файловете. За целта: 

• изберете Edit >Preferences > File Handling; 
• включете опцията Always Maximize Compatibilty for Photoshop (PSD). 

Формат TIFF 
Този формат се ползва за размяна на графични файлове между програми. Това е 
гъвкав растерен графичен формат, ползван от почти всяка рисуваща, 
редактираща и издателска програма. 
Формат EPS (Photoshop) 
Файл във формат EPS може да съдържа както векторни, така и растерни 
изображения и се приема от почти всички растерни, илюстрационни и издателски 
програми. Форматът е подходящ за печат с PostScript принтери, но файловете, 
които генерира, са 3-4 пъти по-големи от TIFF файлове с LZW компресия. 
Файлови формати с компресия 
Много файлови формати ползват компресия (програмно намаляване на данните, 
описващи изображението), за да намалят файловия размер на растерните 
изображения. Съществува компресия без и със загуби. Първият вид (RLE, LZW) 
компресира файловете без да премахва яркостна или цветова информация от 
изображението, а вторият вид (JPEG) отстранява част от тази информация, като 
се стреми да запази целостта и качеството на изображението. 
Формат JPEG 
Този формат се ползва обикновено за фотографии и други изображения с плавни 
яркостни и цветови преходи. JPEG запазва цялата цветова информация в едно 
RGB изображение, но намалява файловия му размер като компресира данните и 
отстранява част от тях. 
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Рисуване и редактиране с пикселни инструменти 
 
Най-творческата дейност във Photoshop е ръчното рисуване и редактиране на 
растерни изображения с помощта на инструменти от кутията Tools. 
Инструментите за пикселно рисуване работят на ниво елементарни точки 
(пиксели) и позволяват изключително фини изменения в детайлите и цветовете 
на изображението. 
 
Тази тема ще ви запознае със средствата за пикселно рисуване и редактиране. 
 
Рисуване на ниво точки 
Инструменти за пикселно рисуване и редактиране са тези, които преобразуват 
яркостните и цветови стойности на пикселите по траекторията на движение или в 
мястото на прилагане на инструмента. Те заемат отделна секция в кутията:  

Adobe нарича тези инструменти рисуващи (Brush, Pencil), запълващи 
(Gradient, Paint Bucket), фокусиращи (Blur, Sharpen), тониращи (Dodge, 
Burn) и ретуширащи: (Smudge, Sponge, Eraser). 
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Работни четки и цветове 
Инструментите Brush, Pencil и Paint Bucket работят с цвета за предния 
план, Eraser рисува и изтрива с/до фоновия цвят, a Gradient ползва и 
двата цвята. Повечето инструменти ползват четка (brush). "Четка" е 
условно понятие. Има се предвид работния накрайник на инструмента, 
чиито работни характеристики се наст ойват частично в лентата Options 
и пълно - в палитрата Brushes. 

Фиг.37  Инструменти 
 
Палитра Brushes (Четки) 
Тази палитра е основно средство за избор и настройка на четки при работа с 
инструментите за пикселно рисуване. За да я отворите, изберете Window > 
Brushes. Палитрата е активна при избран инструмент, работещ с четка. В 
разширения си вид палитрата Brushes е център за предварителен преглед, избор и 
настройка на всички работни характеристики на четките. Отворете менюто към 
палитрата и изберете Expanded View (Разширен изглед). 
 
Избор на готова четка 
Прегледайте четките в мостреното поле на палитрата, като го превъртите изцяло. 
В началото са твърдите (Hard) четки, оставящи следа с рязко очертани контури, 
следвани от меките (Soft) четки с размити контури. 
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Създаване на нова четка 
1. Изберете съществуваща четка. 
2. Изберете и настройте една след 
друга всички характеристики на четката 
от списъка в лявата част на палитрата, 
като започнете от реда Brush Tip Shape. 
На всяка характеристика съответстват 
параметри за настройка в дясната част 
на палитрата. 
3. Отворете менюто към палитрата и 
изберете New Brush Preset (Нова готова 
четка). 
4. В диалоговия прозорец Brush 
Name въведете име за новата четка и 
щракнете ОК. 
 
 

Бутон за допълнително меню  

Фиг.38 Палитра Brush (Четка) 
 
Основни параметри на четките 

Diameter (Диаметър): определя размера на четката.  
Hardness (Твърдост): задава твърдото ядро на четката. 100% създава твърда 
четка, оставяща следа с рязко очертани контури.  
Spacing (Дистанция между петната): стойности над 100% създават следа от 
отделни петна.  
Angle (Ъгъл): определя наклона на елиптичното петно. 
Roundness (Заобленост): определя съотношението между осите. 
 
Упражнение: 

1) Отворете нов документ.  
2) Изберете инструмента Brush.  
3) От палитрата Brush изберете четката Hard Round 13. Нарисувайте линия 

с рязко очертани контури.  
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4) Изберете четка Soft Round 35 и нарисувайте нова линия с меки, размити 
контури. Нарисувайте няколко линии с различни готови четки от 
палитрата. 

 
Упражнение: 

1) Изберете готова четка, например Hard Round 19. 
2) Селектирайте реда Brush Tip Shape. Въведете 400 за Angle, 50% за 

Roundness, 25% за Hardness и 200% за Spacing. В полето за 
предварителен изглед вижте пример за следата, оставяна от четката.  

3) Ако ви удовлетворява, отворете менюто към палитрата и изберете New 
Brush.  

4) В диалоговия прозорец Brush Name въведете подходящо име или оставете 
служебното. 

 
Настройки с лентата Options 

Всички инструменти имат опции, които се показват и настройват в лентата 
Options. Тя е контекстно-чувствителна, т.е. променя състава си според избрания 
инструмент. Някои настройки са общи за няколко инструмента (режими на 
смесване, непрозрачност), а други са специфични за даден инструмент и се 
появяват само когато той е избран. 
 

Особености на лентата Options 

 
Фиг.39  Лентата с опции - Options bar 

Най-вляво се намира бутон за отваряне на локална палитра с готови 
именувани набори от настройки. Тази палитра притежава и меню с допълнителни 
команди за настройката на избрания инструмент. 
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Вдясно се намира локалната палитра Brush, съдържаща текущо активния 

набор четки от палитрата Brushes. В нея могат да бъдат променени най-важните 
параметри на избраната четка - диаметърът и твърдостта. 

Следват падащо меню за избор на режима на смесване (Mode), меню за 
процентната стойност на непрозрачността Opacity и меню за процентната 
стойност на течливостта Flow (т.е. колко боя пуска четката).  

Разликата между Opacity и Flow е, че при Flow под 100 % повторно 
рисуване върху една и съща следа (без отпускане на бутона на мишката) води до 
натрупване на боята (потъмняване, усилване на следата), докато с Opacity този 
ефект се получава само в местата на пресичане или с няколкократно щракване и 
ново рисуване върху една и съща следа. 
 

 Инструмент Brush (Четка)  
Този инструмент наподобява функционално обикновена четка за рисуване. 

С него се работи по обичайния за всеки художник начин: избирате инструмента 
Brush (от кутията с инструменти), подходяща четка (от меню Brush в лентата 
Options), желания цвят (от палитрата Color), щраквате и влачите в прозореца на 
документа. Инструментът оставя следа от цветни пиксели върху платното.В 
електронния си вариант инструментът е обогатен с атрактивни възможности. 

Когато: 
• щракнете с инструмента върху изображението, той оставя петно, 

отговарящо на избрания цвят за предния план, избраната четка (форма, 
диаметър, мекота, настройките на инструмента в лентата Options (режим на 
смесване, непрозрачност и пр.); 

• щракнете и задържите в една точка при включена опция Airbrush петното 
се разширява и насища; 

Фиг. Използване на инструмент Brush 

• влачите по траектория оставяте следа, чийто вид зависи от цвета за предния 
план, четката, режима Mode и настройките за непрозрачност Opacity и 
течливост Flow. 

 
Настройки 

Когато изберете инструмента Brush, лентата Options се попълва с елементи 
за настройката му. 

В локалната палитра Tool Preset (най-вляво) проверете дали има 
подходяща за вас готова четка. Ако не намерите, отворете локалната палитра 
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Brush, изберете четка от активния набор и променете, ако желаете, нейния 
диаметър в пиксели и нейната твърдост в проценти. 
От менюто Mode (Режим на смесване) изберете опция, която съответства на 
търсения ефект. 
В числовото поле Opacity (Непрозрачност) задайте непрозрачността на цвета, с 
който рисувате. 100% означава непрозрачен цвят, 0% - напълно прозрачен, а 
междинна стойност създава частично прозрачен цвят. 

В числовото поле Flow 
(Течливост) определете 
течливостта на цвета от четката. 
Нисък процент означава, че 
четката пуска малко боя при едно 
движение с нея. Това създава 
възможност за отличен ефект - ако 
(при Opacity 100%) повторите 
следата без да пускате бутона на 
мишката, тя ще стане по-наситена и 
т.н. Така можете да получите 
естествено нюансирани щрихи. 
Включете (ако желаете) бутона с 
икона на аерограф (Airbrush). 
Инструментът ще се държи като 
аерограф. 

Фиг.40 Рисуване с четки 
 
Упражнение: 
Отворете нов празен документ. Изберете инструмента Brush. Настройте го с 
опциите в лентата Options: 

1) Отворете локалната палитра Brush и изберете четка Soft Round 21. 
2) В меню Mode оставете Normal. 
3) Намалете непрозрачността Opacity до 60% и течливостта Flow до 50%. 
4) Включете бутона с икона на аерограф. 

 
Чукнете няколко пъти в документа - инструментът оставя кръгли размити петна. 
Натиснете и задръжте на едно място - петното се насища и разширява. Влачете, 
като задържате на някои места - получават се по-наситени възли. 
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 Инструмент Pencil (Молив) 
Този инструмент възпроизвежда функционално обикновен цветен молив. С 

него се работи лесно: избирате Pencil от кутията с инструменти, подходяща четка 
(от меню Brush в лентата Options), желания цвят (от палитрата Color), щраквате 
и влачите със свободна ръка в прозореца на документа. Инструментът оставя 
рязко очертана следа от цветни пиксели. 

  
При еднократно чукване той оставя рязко очертано петно според избрания 

цвят за предния план, четката (форма, размер) и настройките в лентата Options. 
При влачене Pencil оставя следа с резки контури, чийто вид зависи от цвета за 
предния план, четката, режима Mode и непрозрачността Opacity. 

 
Фиг.41 Рисуване с моливи 

Настройки 
Когато изберете инструмента Pencil, лентата Options се попълва с елементи 

за настройката му. 
Настройките се провеждат както за инструмента Brush. Опцията Auto 

Erase (Автоматично изтриване) има следното действие:  
• ако активният връх на курсора се намира върху област с цвета за предния 

план, когато влачите инструментът изтрива следата до фоновия цвят;  
• ако активният връх се намира върху пиксел, който не е с цвета за предния 

план, следата е в този цвят; 
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Упражнение: 
1) Отворете нов празен документ. Изберете инструмента Pencil. 
2) Отворете локалната палитра Brush и изберете четка Soft Round 21. 
3) В меню Mode оставете Normal. 
4) Оставете Opacity на 100%. 
5) Включете с отметка опцията Auto Erase. 
6) Изберете червен цвят за предния план и зелен за фона. 

 
Чукнете веднъж в документа - инструментът оставя кръгло, рязко очертано 

петно (независимо, че четката е мека). Чукнете повторно върху същото петно - то 
се изтрива до фоновия цвят (защото е включена опцията Auto Erase). Намалете 
непрозрачността Opacity до 30% и чукнете няколкократно на едно и също място - 
петното става все по-наситено. Върнете Opacity на 100%. 

Нарисувайте линия и се върнете обратно точно по траекторията й - линията 
се изтрива (преоцветява) с фоновия цвят. Ако повторите линията обратно по 
траекторията й, тя ще се изтрива до фоновия цвят, но ако започнете извън нея, ще 
рисувате пак с цвета за предния план. 

 Инструмент Gradient (Градиент) 
Този инструмент няма аналогичен художествен инструмент в реалния свят. 

Той е чисто електронно средство за създаване на плавни, преливащи запълвания. 
Когато изберете инструмента Gradient, лентата Options се попълва с елементи за 
настройката му. Тук една под друга са показани лявата и дясна части на лентата. 
 

1) Изберете мостра на градиентно запълване. От петте бутона с видове 
градиенти изберете желания вид (отляво надясно): линеен, радиален, 
коничен, огледален и пирамидален. 

2) От менюто Mode изберете подходящ режим на смесване. 
3) В полето Opacity задайте непрозрачността на цветовете. 100% означава 

непрозрачен цвят, 0% - напълно прозрачен, а междинна стойност създава 
частично прозрачен цвят. 

4) Включете с отметка желаните опции Reverse, Dither и Transparency. Reverse 
разменя реда на цветовете в градиента. Dither предотвратява разслояването 
на преливащото запълване на видими ленти. Transparency позволява 
ползване на маска за прозрачност в градиентното запълване. 
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Линеен градиент 

Радиален градиент

Коничен  градиент

Рефлекторен 
градиент 

Диамантен 
градиент 

Фиг.42 Използване на градиенти 
 
Упражнение: 

1) Отворете нов празен документ. Селектирайте правоъгълна област в него. За 
целта изберете инструмента Rectangular Marquee и очертайте селектиращ 
(пунктиран) правоъгълник (щракнете, влачете диагонално, пуснете бутона). 
Изберете инструмента Gradient и го настройте. 

 
2) Включете отначало бутона Linear Gradient (Линеен градиент). Щракнете 

вътре в селекцията в началната точка на градиента и влачете към края му. 
При това действие виждате кръстче в началната точка и помощна линия, 
която се движи заедно с курсора. Когато отпуснете бутона на мишката, в 
селекцията се формира линеен градиент между цветовете за предния план и 
фона. 

 
3) Пробвайте и с друг тип градиентно запълване, като щракнете например 

върху бутона Radial Gradient (Радиален градиент) в лентата Options. Сега 
ще се формира радиално градиентно. 
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 Инструмент Paint Bucket 
Инструментът "Кофа с Той е чисто електронно 

средс

ументът взема неговия цвят като справочен и преглежда дали 
цвето

Настройки 
 изберете Paint 

Bucke

м д
п а

ll 
и избе

предния 

то 

а 

y 
 на 

nce 
въведете стойност 

н
к

 б

ията Anti-aliased изглажда контурите на изчислената област за 
запъл  

 боя" няма реален аналог. 
тво за запълване с цвета за предния план на области в изображението, 

съседни по разположение и близки по цвят до пиксела, върху който сте 
щракнали. 

Инстр
вете на съседните пиксели са в границите на толеранса, зададен с опцията 

Tolerance. В резултат автоматично се определя област, която се запълва с 
избрания цвят за предния план. 
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Когато
t, лентата Options се 

попълва с елементи за 
настройката у. Тук е на 
под друга са оказ ни лявата 
и дясна части на лентата. 

 Отворете менюто Fi
рете дали ще 

запълвате с цвета за 
план (Foreground) или с 
шарка (Pattern). От меню
Mode изберете режима на 
смесване, който съответств
на търсения ефект. В 
числовото поле Opacit
задайте непрозрачност-та
цвета, с който запълвате. 

В полето Tolera
(0-255) за 

допустимия толеранс на 
цветовете а съседните 
нете с инструмента. Ниска 

стойност формира област от съседни пиксели с твърде лизки цветове. Висока 
стойност формира широка област, в която попадат и пиксели с не съвсем близки 
цветове. 

Опц

Фиг.43 Запълвания с инструмент Paint Bucket 
при изплозвани различни селекции 

пиксели спрямо пиксела, върху който ще щра

ване, а опцията Contiguous (непрекъсната) формира област за запълване 
само от съседните пиксели. Изключването на тази опция разрешава запълване и 
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на "островчета" от несъседни пиксели с близки цветове. All Layers разрешава 
изчисляване на реперния цвят от данните на всички слоеве. 
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Упражнение 
е съществуващ документ от папката Samples (например 

 цвят за предния план (напр. червен).  
ете 30 за Tolerance и 

ете на същото място. Запълва се 

1) Отворет
Eagle).  

2) Изберете
3) Настройте инструмента Paint Bucket като задад

включите опцията Contiguous. Щракнете върху човката на орела. 
Запълва се част от нея, отговаряща на толеранса. 

4) Отменете операцията (Edit > Undo) 
5) променете Tolerance на 60 и щракн

значително по-голяма област, тъй като в нея се включват повече 
оттенъци на човката. 

  

Tolerance=30 Tolerance=60 

Фиг.44 Запълване на области с кофата при разчлична опция Tolerance 
 
икселно редактиране 

 редактиране са тези, които преобразуват яркостните и 

 на 

ументи фокусиращи (Blur, Sharpen), тониращи (Dodge, 

П
Инструменти за пикселно
цветови стойности на пикселите по траекторията на движение или в мястото на 
прилагане на инструмента с цел изменение на съществуващото изображение. 
Заедно с инструментите за пикселно рисуване, те са събрани в отделна секция
кутията с инструменти: 
Adobe нарича тези инстр
Burn) и ретуширащи (Smudge, Sponge, Stamp, Eraser). 
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 Инструмент Blur (Замъгляване) 
Този инструмент няма редство за локално 

н м
аналог в реалния свят. Той е с

размиване (замъгляване, разфокусиране) а изображението в ястото на 
обработка.  

 
Фиг.45 Използване на инструмент Blur 

Линия а с инструмента Blur. 

трумента Blur. Лентата Options се попълва с опции за настройка. 
е, 

е нов празен документ. 
тка 19 и нарисувайте рязко очертана линия 

ur, задайте 100% за Strength и влачете курсора на 

та вдясно на фигурата е обработен
 

астройки Н
Изберете инс
Отворете локалната палитра Brush, изберете четка и променете, ако желает
нейния диаметър в пиксели. От менюто Mode изберете режим на смесване, който 
съответства на търсения ефект. В полето Strength (сила, интензивност) задайте 
силата на въздействие на инструмента. 100% означава максимална сила, 0% -
нулева, а междинна стойност прави инструмента средно въздействащ. Ако 
опцията Use All Layers е включена, замъгляването ще се приложи с данните от 
всички слоеве. Ако не е, инструментът ползва данните само на активния слой. 
Упражнение 

1) Отворет
2) Изберете инструмента Pencil, че

в цвета за предния план. 
3) Изберете инструмента Bl

инструмента напред-назад, напречно или кръгообразно върху края на 
линията. В тази част тя се замъглява. 

 Инструмент Sharpen (Изостряне) 
Инструментът Sharpen н редство за локално 
изостряне (фокусиране) на изображението в мястото на обработка. С подбор на 
опциите и различна техника на работа могат да се получат интересни ефекти. 

яма аналог в реалния свят. Той е с
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pen. 

астройки 
 тази 

е се има 
редвид изостряне. 

и на линията. Пробвайте с 
ения напречно и надлъжно 

р ови, 
П пуснете бутона на 

м т  да сте получили 
интересен еф

  
 
Селектираната област на долната линия е 
обработена с инструмента Shar

Фиг.46 Използване на инструмент 
Sharpen 

 
Н
Настройката на Sharpen е аналогична на
за Blur, като вместо замъгляван
п
Упражнение 
Ползвайте упражнението за замъгляване, като 
с инструмента Sharpen работете по замъглената 
и незамъглената част
рисуващи движ
спрямо контура на линията. 
 
Често резултатът не е очакваният — появяват 
и в едноцветни области, както и н
о тази причина след като от
т ви удовлетворява. Може

се зърнистост и фактура до
несъществуващи досега цветове. 
ишката преценете дали резулта

ект. 
ъ

Ако това не е така изберете Edit > Undo и повторете обработката при други 
настройки на инструмента. 
Подходящо е да промените вида на курсора така, че да показва формата и размера 
на четката. За целта изберете Edit > Preferences > Display & Cursors/Painting 
Cursors/Brush Size. 

 Инструмент Smudge (Замазване) 

а в 
влачите. С вариране на опциите могат да се получат 

интересни цветови ефект

ата за размазване се ползва цветът за предния план 
 сте потопили пръста си в в боя). 

 

Инструментът Smudge имитира размазване с пръст на влажна, неизсъхнала 
боя. Той сондира цвета на пиксела, върху който щраквате и го увлич
посоката, в която 

и. 
Настройки 

Настройката на Smudge е аналогична на тази за Blur и Sharpen. 
Специфичната опция тук е Finger Painting (Рисуване с пръст). Ако тя е 
включена, в началото на след
(все едно, че
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  оОбластта на фигурата отляво е получена т замазване на линията, а 
вдясно е обработена с инструмента Smudge при включена опция Finger 
Painting.  

 
 

Упражнение 
1) С инструмента Pencil нарисувайте няколко относително дебели (13-17 рх) 

паралелни линии с различни цветове. 
2) Влачете инструмента Smudge през някоя от линиите напречно вляво-

вдясн ят  се размазва като че ли е току-що 
нарисувана си през нейната още прясна боя. 

 драматично се променя видът на линиите при висока настройка 

айте с кръгообразни движения през 

Фиг.47 Използване на инстр. Smudge

о или с еднопосочни щрихи. Лини
 и вие прекарвате пръста 

а
 

Особено
(към 85-90%) на силата на въздействие Strength. 

3) Увеличете Strength до 88% и рисув
паралелните линии. Получава се интересно завихряне на многоцветни 
размазани линии. 
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 Инструмент Sponge (Гъба) 
Инструментът Sponge е средство за фино насищане или избледняване на 

ветовете в мястото на обработка. 
Първата селекцията (окото) в изображението на Ducky.tif (от папката 

Samples) е обработена за нас рата (част от човката)- 
за избледняване

ц

ищане (опция Saturate), a  вто
rate).  (опция Desatu

 

Използване на инстру-
мент Sponge с опция 
Saturate (насищане) 

Използване на нстру-
мент Sponge с 

и
опция 

Desaturate (избледняване) 

Фиг.48 Използване на инструмента  
Sponge (гъба) с различни опции 

Отворете локалната палитра Brush, изберете четка от активния набор и 
променете, ако желаете, нейния диаметър в пиксели. От менюто Mode (Режим на 

) или Desaturate (Избледняване). 
а цветовете, а вторият режим ги прави по-

бутона с икона на аерограф (Airbrush). Инструментът започва да 
се държ

2) 

действие) изберете опция Saturate Насищане
Първият режим усилва наситеността н

 (

бледи и мътни.  
В числовото поле Flow (Течливост) определете течливостта на четката. 

Нисък процент означава, че четката действа слабо при едно движение с нея. 
Обикновено са нужни няколко движения, за да се получи ефект. 

Включете 
и като аерограф - особено при понижена течливост. 

 
Упражнение 

1) Отворете нов празен документ.  
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С инструмента Brush нарисувайте няколко хоризонтални линии с различен 
цвят, наситеност и яркост. 
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3) Изберете инструмента Sponge и подходяща четка, например кръгла, 13 
От меню Mode изберете режим Desaturate за избледняване 

 обработваните цветове.  

струмента Sponge няколкократно през лявата 

 на цветовете и 
със Sponge в дясната половина на линиите. В 

на четката, като в полето Flow въведете по-нисък 

пиксела. 
(понижаване на наситеността) на

4) Оставете Flow на 100%. 
5) Прекарайте вертикално ин

половина на линиите.  
6) В местата на обработка цветът на линиите избледнява, т.е. започва да сивее. 
7) В меню Mode сменете режима на Saturate за насищане

повторете обработката 
местата на обработка цветът на линиите става по-чист и свеж. 

8) Намалете течливостта 
процент. Сега обработката на цветовете става по-бавно, но по-фино. 

 
Фиг.49 линии 

9) Пробвайте и действието нисък процент на Flow 
тя позволява още по- , с натрупване на 
ефекта при задържане на място или повтаряне на щрихите. 

10) Въздействието  четката - твърда 
или мека. 

Прилагане на
 на опцията 

фино въздейств

 Sponge върху 
Airbrush. При 
ие на инструмента

 става по-силно или по-слабо и с подбор на

 

 Инструмент Clone Stamp (Клонирощ печат) 
Този инструмент взема образец от изображението (с големината и формата на 
четката), който можете да поставите върху част от същото или друго 
зображение. Всяки о щракване с инструмента поставя нов клонинг на образеца в 

Област на 
избледняване 

Област на
насищане

 
 на 

цветовете 
режим 
Saturate 
 

на цветовете 
режим 
Desaturate 
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изображението. Това  места и е  наподобява удряне на печат на различни
а инструмента. отразено в името н

  
Фиг.50 Използване на инструмента Clone Stamp (Клонирощ печат) 

Лявото изображение показва процеса на клониране, а дясното - резултата от 
клонирането. 
При работа с инструмента се спазва  някои правила. Първо натискате клавиша 
Alt и това 

. 

р. Видът 

 нисък 

т
 щраквате върху областта-източник, за да вземете образец и след 
кате клавиша и щраквате върху мястото за поставяне на клонинга. отпус

  
1. Изберете инструмента Clone Stamp Лентата Options се попълва с елементите 

за настройка. Тук една под друга са показани лявата и дясна половини на 
лентата Options. 

2. Отворете локалната палитра Brush и изберете четка от текущия набо
(твърда, мека), формата (кръгла или друга) и диаметърът на четката са особено 
важни при този инструмент, тъй като определят големината, формата и 
резкостта на контурите на образеца. 
От менюто Mode3.  изберете подходящ режим на смесване, напр. Normal. 

4. В числовото поле Opacity задайте непрозрачността на цвета, с който рисувате. 
100% означава непрозрачен цвят, 0%-напълно прозрачен, а междинна 
стойност създава частично прозрачен цвят. 
В числовото поле Flow (Течливост) з5. адайте течливостта на четката. При
процент четката действа слабо. 

6. Включете (ако желаете) бутона с икона на аерограф (Airbrush). Инструментът 
започва да се държи като аерограф - особено при понижена течливост. 
Изберете или не опцията Aligned (Подравне7. но). 

Значение на опцията Aligned Ако сте изключили Aligned, когато натиснете 
клавиша Alt и щракнете за да вземете образец, вие запомняте мястото на образеца 
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нете клавиша Alt, щракнете 

ligned — подравнено клониране). 

Упра

 средата на новия документ (вижте 
люстрацията). Около него се получават широки бели полета. Натиснете Alt и 

йте и влачете в полета, като експериментирате с 

В  

рсора върху центъра на 
авиша Alt. Курсорът се превръща в прицел. 

жда с образеца.  

то 

ючително интересни ефекти. 
Кл

запазва

спира

и при всяко щракване ще поставяте клонинг на този образец с размера на 
избраната четка. 

При включена опция Aligned, когато натис
върху образец и още веднъж щракнете за да поставите клонинг, се запомнят 
разстоянието и ъгъла на отсечката от поставения клонинг до образеца. При всяко 
следващо щракане отсечката се придвижва успоредно на себе си (затова тази 
опция се нарича A

Забележете, че след като сте определили мястото на образеца можете не 
само да щракате, но и да влачите инструмента, за да получите клонинг-следа на 
всичко, през което преминава маркерът на подравненото клониране. Това е 
своеобразен електронен копир-апарат. 
 

жнение за клониране 
Намерете и копирайте в клипборда неголямо, атрактивно цветно изображение. 
Създайте нов документ с голямо бяло фоново поле. Вмъкнете (Paste) от 
клипборда цветното изображение в
и
определете образеца. Щрака
различно големи четки и различни линии на влачене -прави, спираловидни, 
радиални и пр. ключвайте и изключвайте Aligned.  
Клониране с изключена Aligned 

При този вариант ще клонирате един и същ образец, като го поставяте на 
различни места в документа. 

1) Решете коя област искате да вземете за образец. Подберете 
подходяща четка. Позиционирайте ку
образеца. Натиснете кл

2) Щракнете върху образеца. Областта под четката се запомня, т.е. 
Clone Stamp се заре

3) Щракнете върху мястото за клонинга на образеца. Забележете, че при 
поставяне на клонинг можете не само да щракате, но и да влачите 
Clone Stamp. В резултат се клонира лента от оригинално
изображение, започвайки от центъра на образеца. С малко 
упражнения можете да откриете изкл

ониране с включена Aligned 
Повторете стъпки 1-3. Сега всяко щракване взема нов образец, като се 

 отстоянието и ъгъла на отсечката от първия образец до първия клонинг. 
При този вариант е по-подходяща работа с влачене - линейно, 
ловидно и пр. 
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  Инструмент Pattern Stamp (Шаблонен печат) 
Този  а л n p н

 и запомнен в палитра образец (шарка), а не образец, взет 
екущо от изображението. 
Възможно е обаче да  
изображения.  

; 

 име за шарката и щракнете на ОК; 

инструмент работи на огично на Clo e Stam , о поставя с четката 
предварително съставен
т

 вземете и запомните в палитрата образци от всякакви

Упражнение за създаване на шарка: 
1) Отворете файла Panorama.jpg вашата папка Samples; 
2) Избрете някакъв инструмент за селектиране и маркирайте вашата област
3) Изпълнете команда Edit > Define Pattern…; 
4) Въведете

 
5) Изберете инструмента Pattern Stamp от лентата с инструменти Tools; 
6) От лентата Options, опция Pattern изберете вашата шарка; 
7) Щракайте в областта на изображението при което ще изпълните областите 

с избраната от вас шарка; 
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Фиг.51 Използване на инструмента Pattern Stamp (шаблонен печат) 
Забележка: Можете да селектирате определена област и след това да 
използвате печата. По този начин той ще действа само в селектираната от 
вас област. 
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 Инструмент Eraser (Гума) 
Този инструмент възпроизвежда гума за триене, като променя пикселите, през 
които преминава. Ако работите във фоновия слой или в слой със заключена 
прозрачност, пикселите се променят на фоновия цвят; в противен случай те се 
изтриват до прозрачност. Можете да ползвате Eraser и за връщане на 
изображението към избрано състояние от палитрата History. 
Когато изберете инструмента Eraser, лентата Options се попълва с опции за 
настройката му. 
1. Отворете локалната палитра Brush, изберете четка от текущия набор и 

пр
ства на 

. 
ck 

адратна четка и не позволява настройки за Opacity и Flow. 
. В полето Opacity задайте непрозрачността на цвета, с който триете. 

4. В числовото поле Flow (те стта на цвета от 

то състояние на 
елка, 

 функция на инструмента. 

оменете, ако желаете, нейния диаметър. 
2. От менюто Mode (режим на работа) изберете опция, която съответ

търсения ефект. Режим Brush разрешава избор на меки четки и опцията Flow
Режимът Pencil работи само с твърди четки и изключва опцията Flow. Blo
създава кв

3
чливост) определете течливо

четката. 
5. Включете бутона Airbrush, ако искате инструмента да се държи като аерограф. 
Опцията Erase to History 
Ако включите опцията Erase to History (изтрий до историческо състояние) гумата 
ще възстановява областите, през които минава, до избрано
изображението в палитрата History. Към курсора се появява дъговидна стр
показваща новата

Изтриване при 
режим Brush Изтриване при 

режим Block 

Изтриване при 
режим Pencil 

 
Фиг.52 Изтриване с инструмент Eraser 
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Техника на работа 
Влачете през изображението, което искате да триете. Инструментът изтрива 
областите според избраните настройки. 
 

Инструмент Background Eraser (Гума за фо
Този  ви позволява да отделите прецизно изображ она 
му въз основа на цветовите различия. Той е особено полезен, когато фонът е 
едноцветен. При премахването на фона, изтритите области стават прозрачни 
и м тавите друго фоново изображение. Background Eraser сондира 
цве а на четката (активната точка на иконата-курсор) и изтрива 
този цвят винаги, когато попадне под четката. 

Когато изберете Background Eraser, лентата Options се попълва с 
настройките му. 

 

на) 
ението от ф инструмент

ожете да пос
та в център

 

Изтриване на фона
на изображението 

 
с 

гумата за фона 
Background Eraser 

Фиг Използване на инструменти за изтриване на фона и магическа гума 
 
Упражнение: 
1. От локалната палитра Brush изберете четка. 
2. От менюто Limits (граници) изберете режима на изтриване. Discontiguous 

(разкъсани, несъседни области) позволява изтриване на сондирания цвят 
навсякъде под четката. Contiguous изтрива области от пиксели, които са със 
сондирания цвят и са съседни един на друг. Find Edges се стреми да запази 
контурите. 

.53 
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3. В полето Tolerance задайте толеранса на изтриваните цветове спрямо 
сондирания цвят. 

 

 Инструмент магическа гума 
изтрива области от пиксели въз основа на близостта на 
ракнете в слой, инструментът автоматично променя всички 

 пиксели по следния начин: ако работите във фоновия слой или 
а прозрачност, пикселите се променят на фоновия цвят, в 

противен случай се изтриват до прозрачност. 
 
Техника на работа 
Щракнете или влачете в изображението, което искате да триете. Инструментът 
изтрива областите според избраните настройки. 
Когато изберете Magic Eraser, лентата Options се попълва с настройките за този 
и

 
 опцията Anti-aliased, която изглажда контурите на изтриваните 

Магическата гума 
цветовете им. Ако щ
близки по цвят
такъв със заключен

нструмент. 
 полето Tolerance задайте толеранса на изтриваните цветове спрямо сондиранияВ

цвят. Включете
области. 
Включете опцията Contiguous, за да изтривате само прилежащите към 
сондирания цвят пиксели с близки цветове. 
В числовото поле Opacity задайте непрозрачността на цвета, с който рисувате. 
 
 

Инструменти  Dodge и  Burn 
Инструментите Dodge (просветляване) и Burn (потъмняване) произлизат от 
традиционната фотографска техника за просветляване или потъмняване на 
област от изображението е на експозицията. 

 Range (диапазон) изберете обхвата 
трумента. Midtones позволява промяна на средните сиви 

а

 чрез увеличаване или намаляван
 
Настройки 
Когато изберете Dodge или Burn, лентата Options се попълва с настройките за 
съответния инструмент. Те са еднакви. 
т палитра Brush, изберете четка. От менютоО

на действие на инс
тонове, Shadows - на тъмните области, a Highlights — на светлите области в 
изображението. В числовото поле Exposure з дайте степента на експозиция. 
Ниска стойност означава слабо, фино въздействие, а висока - по-силно 
въздействие. 
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 и влачете в желаната област на изображението, за да го просветлите 
и р е е

те ефекта. 

 
Техника на работа 
Щракнете
или потъмните според избрания нст ум нт. Может  да повторите с няколко 
щраквания една и съща следа, за да подсили
 

 
 

 Използване на инструментите Dodge и Burn Фиг.54
 
На фигурата се виждат областите на просветляване и потъмняване при 
избрана опция Midtones. 
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Използване на селекции, слове, канали и маски 
 
Изображението във Photoshop CS обикновено е със сложна структура, 
включваща слоеве, цветови канали и маски. Всеки от тези компоненти съдържа 
специфична част от общата визуална информация. Селекциите ви позволяват 
да работите само с избрана от вас част на изображението. 
 
В тaзи тема ще научите как да правите селекции и каква функция изпълняват 
слоевете, каналите и маските. 
 
Селектиране 
Селекцията е ръчно или автоматично очертана област в изображението, върху 
която ще се приложат следващите обработки с инструменти или команди. След 
като бъде направена селекция, всички команди и операции действат само в 
границите на селектираната област, очертана с инструмента Lasso. Всички 
следващи обработки ще засегнат само тази област. 

 
Селекции се създават с инструменти, команди и клавишни комбинации. 
Специализираните инструменти за създаване на селекции и изрезки са 
Marquee (Маркери), Lasso (Ласо), Crop (Изрязване), Move 
(Преместване), Magic Wand (Магическа пръчка), Slice (Изрезка). Те са 
събрани в най-горната секция на кутията с инструменти 
Можете да ползвате и инструментите Pen (Писалка) и Shape (Фигура) 
/вдясно/, за да създадете векторни обекти (пътечки и фигури) и да ги 
превърнете в селекции. 
 
Команди за селектиране 
Основните команди за селектиране са събрани в менюто Select. 
Изключение:  
с Filter > Extract можете да изолирате обект от фона. 

Фиг.55 Инструменти за селекции 
 
Клавишни комбинации за селектиране 
Най-простите функции за селектиране могат да бъдат изпълнени и с клавишни 
комбинации (Ctrl+A, Ctrl+D и т.н.). 
Те действат независимо от избрания инструмент. Вижте меню Select. 
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Режими за селектиране 
Възможно е пряко селектиране с инструмент или команда, 
режим Quick Mask (Бърза маска) и с алфа-канали. 
Селекциите се променят главно с помощта на 
специализираните инструменти и командите в меню Select. 
 
Инструменти Marquee (Маркери) 
Тези инструменти създават селекции, представляващи 
прости геометрични фигури - правоъгълници, квадрати, 
окръжности, елипси и хоризонтални или вертикални линии 
с широчина 1 пиксел. Те могат да се нарекат инструменти за 
геометрична селекция. 
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Фиг.56 Меню Select 
 

 

Правоъгълен маркер 
Елиптичен маркер 
Маркер на един ред 
Маркер на една колона 

Фиг. Marquee (Маркери) 
 
Изберете инструмент Marquee и го настройте с опциите от лентата Options. 
От набора с 4 бутона изберете режима за взаимодействие на селекциите: 

 

B A C D 
 
 
Фиг.57 Лента Options 
 

A. нова селекция; 
B. добавяне към съществуващата; 
C. изваждане от съществуващата; 
D. създаване на сечение между новата и съществуващата селекции. 

 
Включете необходимите опции. 
За Rectangular Marquee и Elliptical Marquee те включват: Feather (размиване  
контура на селекцията), Anti-aliased (изглаждане), меню Style (стил) с три 
подопции – Normal (нормален), Fixed Aspect Ratio (запазване на пропорциите) 
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и Fixed Size (фиксиран размер). Следват две числови полета за ширина Width и 
височина Height. 
Упражнение 
Отворете нов документ. Изберете инструмент Marquee, щракнете и влачете 
диагонално, за да очертаете правоъгълна или елипсовидна фигура върху областта 
от изображението, която искате да селектирате. Отпуснете бутона когато 
селекцията достигне необходимия размер. 

 

Елиптичен 
маркер Правоъгълен 

маркер 

Инструмент 
Ласо 

Фиг.58 Селекции 
 
Преместване на селекция 
Можете да премествате селекция с или без съдържанието й. За да преместите 
само контура на селекцията поставете инструмента Marquee вътре в 
селектираната област, щракнете и влачете. Селекцията ще се плъзга над 
изображението. За да преместите селекция заедно със съдържанието й, трябва да 

ползвате инструмента  Move (Преместване). Поставете курсора на този 
инструмент вътре в селектираната област и влачете. Селекцията заедно с 
изображението ще се "изреже" от мястото си и ще следва движението на Move. За 
да премествате селекцията стъпково с по един пиксел, при избран инструмент 
Move натиснете горната, долната, лявата или дясната стрелка от клавиатурата. 
Ако при това натиснете клавиша Shift, селекцията ще се премества със стъпка от 
пет пиксела. 
Shift, Ctrl, Alt 
Тези клавиши улесняват операциите със селекции. Ако при избран инструмент 
Marquee натиснете Shift, можете да очертаете нова селекция, която ще се добави 
към съществуващата. Ако натиснете Alt, можете да очертаете нова селекция, 
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която ще се извади от съществуващата. Клавишът Ctrl превръща инструмента 
Marquee в Move. 
 
Забележка: Ако се налага да преместите селекцията преди да сте отпуснали 
бутона на мишката задръжте  бутон Alt и преместете селекцията до 
необходимото място. Така няма да се налага да започвате нова селекция, ако 
не сте започнали тази от необходимото място. 
 

 Инструмент Ласо 
 
В тази група се  намират три инструмента за осъществяване на селекции. 

Ласо  
Многоъгълно ласо  
Магнитно ласо 
 

Инструментите Lasso (Ласо) и Polygonal Lasso (многоъгълно ласо) ви позволяват 
да рисувате контури на селекции със свободна ръка или с праволинейни 
сегменти. С Magnetic Lasso (магнитно ласо) очертаваната селекция се придържа 
към най-близките контурни линии, т.е. граници между контрастни области. 
 
Настройки 
Лентата Options има еднакъв състав за първите два инструмента и допълнителни 
опции за Magnetic Lasso. Тук ще разгледаме основните два инструмента -Lasso и 
Polygonal Lasso. 

 
 
От 4-те бутона изберете режим за взаимодействие между селекциите. 
Включете с отметка необходимите опции: Feather (размиване на контура на 
селекцията), Anti-aliased (Изглаждане /на контура/). 
 
1. За да нарисувате със свободна ръка селекция с инструмента Lasso, щракнете и 

влачете като че ли очертавате линия с молив.  
2. За да направите многоъгълна селекция с инструмента Polygonal Lasso, 

щракнете в началната точка на селекцията и продължете да щракате (без да 
влачите) върху ъгловите точки на селекцията. Ще се формира многоъгълен 
селектиращ контур с прави отсечки. 
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 Инструмент магическа пръчка (Magic Wand) 
Този инструмент е подходящ за селектиране на области от съседни пиксели 

с близки цветове въз основа на настройката Tolerance (толеранс). По-ниски 
стойности за тази настройка ограничават цветовите нюанси, които се включват в 
селекцията. Високите стойности позволяват селектиране на повече пиксели с не 
толкова близки цветове. Инструментът е добър за селекция на непрекъснати 
цветни области, без да се налага използването на инструмента Lasso (ласо). 

От 4-те бутона вляво изберете режим за взаимодействие между селекциите. 
В числовото поле Tolerance въведете стойност (0-255) за допустимия толеранс на 
цветовете на съседните пиксели спрямо пиксела, върху който ще щракнете. 

 
Включете с отметка (ако желаете) опциите Anti-aliased, Contiguous и Use 

All Layers. Anti-aliased (изгладена) изглажда контурите на изчислената област за 
селекция. Contiguous (непрекъсната) формира област за запълване само от 
съседните пиксели. Изключването на тази опция разрешава запълване и на 
"островчета" от несъседни пиксели с близки цветове. Use All Layers (ползвай 
всички слоеве) изчислява справочния цвят от данните на всички слоеве. 
 
Упражнение 
Отворете съществуващ многоцветен документ - например Eagle или Peppers от 
папката Samples на Photoshop. 

В примера тук можете лесно да селектирате фона с инструмента Magic 
Wand (магическа пръчка), за да го смените с друг. 

Щракнете с мишката в зелената фонова 
област на изображението. Селектират се всички 
съседни пиксели със сходен цвят според 
настройката за Tolerance. Когато започвате работа 
с Magic Wand, ползвайте стойността по 
подразбиране 32. Ако е необходимо, след това 
задайте друга стойност, за да стесните или 
разширите селекцията. 

За да премахнете дадена селекция при избран 
инструмент Magic Wand, щракнете с мишката 
вътре в селектираната област. 

Ако щракнете с мишката извън нея, ще 
създадете друга селекция около пиксела, върху 
който сте щракнали. 
 

Фиг. 59Селекция с инструмента Magic Wand 
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Shift, Ctrl, Alt: 
Тези клавиши улесняват операциите за селектиране с Magic Wand. Щракване 
извън селекцията с натиснат Shift добавя нови области към съществуващата 
селекция, а щракване в селекцията с Alt изважда области. Клавишът Ctrl 
превръща Magic Wand в Move. 
 

Операции със селекции 
Запълване на селекция 

За да запълните селекция можете да ползвате диалоговия прозорец Edit > Fill 
(запълване). 
 
1.Създайте селекция и изберете цвета, с който желаете да я запълните. 
2. Изберете Edit > Fill (запълване). От менюто Use (ползвай) изберете вида на 
запълването (цвят, шарка и пр.). Можете да направите и настройки за Opacity 
(непрозрачност) или Blending Mode (режим на смесване). 

 
Фиг.60 Запълване на селекцията с цвят 
3. Щракнете върху ОК. Избраният цвят или шарка запълва селекцията. 
Можете да използвате системния буфер (клипборда), за да копирате и вмъквате 
селекции в избрано изображение. 
1. За да копирате селекция, първо трябва да я създадете. 
2. Изберете Edit > Copy (копирай). 

• за да вмъкнете селекцията в същото изображение, изберете Edit >Paste 
(вмъкни) и  селекцията се вмъква в своя слой. 

• за да я вмъкнете в друго изображение, щракнете в отворен прозорец. 
• изберете Edit > Paste, за да вмъкнете селекцията от клипборда в нов слой 

на активния прозорец. 
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Запис на селекцията 
В някои от случаите при работа възниква проблема пак да се използва повторно 
определена селекция. Това може да стане като я запишете от Select > Save 
Selection… 

 

изберете документа 
или New (нов) 

канал за селекцията 

име на селекцията 

Фиг.61 Запис на селектираната област 
 
Зареждане на селекция  
При възникване на необходимост от използване на вече записана селекция 
изберете команда Select > Load Selection… 

 

сечение на 
селекцията с вече 
направена селекция 

премахване на 
селекцията от вече 
направена селекция 

добавяне на 
селекцията към вече 
направена селекция 

нова селекцията 

Фиг.62 Зареждане на записана селекция 
Премахване на селекция – Select > Deselect 

ТЕМА: ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЕЛЕКЦИИ, СЛОЕВЕ И КАНАЛИ 

МОДУЛ: PHOTOSHOP CS 

Инверсия на селекция – Select > Inverse (т.е. селектира се другата част от 
документа, която е извън селектираната област) 

 
СТР. 

67 

 67© НТС – Плевен 4.Selections_and_ Layers(61-75str)



  
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН 

 
Слоеве 
Слоевете във Photoshop са подобни на прозрачни листи. Всеки лист съдържа едно 
изображение, което е независимо от изображенията в другите листи. Поставени в 
стек (един над друг) и гледани общо, листите съставят сложно съставно 
изображение. 
Един обикновен слой във Photoshop е подобен на прозрачен лист, който поставяте 
върху съществуващо изображение. Така получавате възможност да рисувате, 
добавяте или изваждате изобразителни елементи само върху този лист, без да 
засягате основното изображение или изображенията в другите слоеве. Всеки слой 
може да бъде запълнен изцяло или частично и да бъде напълно или частично 
прозрачен. Това ви позволява да подреждате и пренареждате слоевете като 
комбинирате изображенията в тях. По-горните слоеве могат да закриват или не 
слоевете под тях (в зависимост от съдържанието и степента им на прозрачност). 

 
Слоевете са неоценими при корекции на 
изображението и комбинирането на елементи, 
взети от различни изображения. 
 
Фонов слой 
Фоновият слой (Background) е нещо по-
различно от другите слоеве. Той е напълно 
непрозрачен и не може да бъде преместван по-
нагоре в реда на стекиране. В изображението 
има само един фонов слой и това може да бъде 
само най-долният слой в стека. 

Фиг.63 Работа със слоеве 
Фоновият слой може да се счита като "непрозрачно платно" (canvas), над 

което се нареждат останалите, прозрачни слоеве. Фоновият слой може да бъде 
конвертиран в обикновен слой, при което изображението няма да има фон и 
обратно -конвертираният фонов слой може да бъде възстановен като такъв. 
 
Режими и функции за слоеве 
Слоевете имат множество спомагателни функции, които ви помагат да работите с 
графични елементи, съчетавайки ги в сложно изображение. Те са: 

1. Режими за смесване (Layer Modes) 
2. Степен на непрозрачност (Opacity) 
3. Условия за смесване (Blend If) 
4. Групи за изрязване (Clipping Groups) 
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5. Маски за слоеве (Layer Masks) 
6. Стилове за слоеве (Layer Styles) 
7. Комплекти от слоеве (Layer Sets) 

 
Палитрата Layers 
Прилагането и управлението на слоеве се осъществява чрез командите от менюто 
Layer и елементите на палитрата Layers. Тя съдържа многобройни отлично 
подредени функции и информация, която виждате с един поглед. 

 
 
 

A

B

C

D

E
J. - Меню за настройки и 

запълвания 
K. Нов слой 
L. Кофа за изтриване на слой 

F

L G H I J K 

I. - Създаване на нов комплект 
H. - Нова векторна маска 
G. - Меню за стилове на слоя 
F. - Текущо активен слой 
E. - Приложен ефект 
D. - Филтри към слой 
C. - Комплект слоеве (Layer Set) 
B. - Опции за настройка 
A. - Меню с команди 

Фиг. 64 Палитра Layers 
Работа със слоеве 
За да се възползвате от предимствата на слоевете, освен фоновия трябва да 
създадете поне още един-два слоя. Иначе не е възможно взаимодействие между 
слоевете и съответните опции в палитрата ще бъдат неактивни. Нови слоеве се 
формират автоматично и в хода на работата. 
Забележка: Разумно е да създавате нов слой всеки път, когато съществува 
част от изображение, която искате да отделите от останалите части на 
изображението. 
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Можете да създадете нов слой чрез: 
 Клавишната комбинация Shift+Ctrl+N 
 Щракване върху бутона Create new layer (създай нов слой) в палитрата 

Layers 
 Вмъкване (Paste) на копирана област от изображение 
 Дублиране на слой с командата за дублиране (от менюто към палитрата 

Layers или от менюто Layer > Duplicate Layer…) 
 Изтегляне на съществуващ слой върху бутона Create new layer 
  Влачене и  пускане на слой от друго изображение  
  Въвеждане на текст чрез щракване с инструмента Type в изображението 
  Създаване на нов слой със запълване (Fill > New Fill Layer) 
  Създаване на нов корекционен слой (Layer > New Adjustment Layer) 
  Рендериране на ефекти за слоя (Layer > Layer Style > Create Layer) 
 Слоеве могат да бъдат създадени и от селекции. 

Упражнение 
1. Отворете нов празен документ.  
2. Активирайте палитрата Layers. По подразбиране, новият документ има 

само фонов слой - Background. 
3. Нарисувайте нещо в него с инструмента Brush. 
4. Щракнете върху бутона Create new layer в долната част на палитрата. В 

нея се появява и активира нов слой със служебно име - Layer 1. 
5. Сега можете да рисувате в новия слой. Той е прозрачен, затова виждате и 

фоновото изображение отдолу. 
 
Избиране, скриване и показваме 
Във всеки момент можете да работите само върху един слой — текущо активния. 

1. За да активирате слой, щракнете върху името му в палитрата Layers. Редът 
с името ще се освети и във втората колона отляво ще се появи икона на 
четка, показваща, че слоят е активен и редактируем. 

2. За да скриете даден слой, щракнете с мишката върху иконата с око в най-
лявата колона на палитрата Layers. 

3. За да покажете даден слой, щракнете пак върху най-лявата колона, за да се 
появи отново иконата с око. 

Разместване на слоевете 
Често се налага слоевете да бъдат пренаредени. За да промените 

вертикалното подреждане на слоевете, в палитрата Layers щракнете и влачете 
нагоре или надолу името на слоя, който желаете да преместите. Обърнете 
внимание на рамката, която се появява, когато премествате слоя. Пуснете бутона 
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на мишката, когато рамката се подравни с мястото, в което желаете да 
разположите слоя. 
Друг вариант за подреждане на слоевете използването на менюто Layers > 
Arrange> 

Най – отгоре 
Един слой напред 
Един слой отдолу 
Най – отдолу 

 
Преместване на съдържанието на слой 
Можете да преместите цялото съдържание на един слой спрямо координатното 
поле на документа с инструмента Move (Преместване). В палитрата Layers 
щракнете върху слоя, чието съдържание искате да преместите. Изберете 
инструмента Move и поставете курсора в изображението. Щракнете и влачете 
слоя. 
Свързване 
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геометрично преобразуване
зно, когато желаете да 

оста
с е 

слоя като 
изпо S н

  

иг.65Свързване на слоеве 
 слоят Layer 1, a Layer 2 е свързан с него и в 

негов

ната команда на създаването на слоеве е тяхното сливане - 
Layer

Свързаните слоеве изпълняват едновременно и еднакво всяка операция или 
, приложено върху който и да е слой от тяхната група 

Това, например, е поле
вите елементите от изображението върху 

различни лоеве, но с налага да ги премествате, 
запазвайки точното им взаимно разположение или 
пък да ги подравнявате или разпределяте. 

Можете да свържете няколко 
лзвате задържан бутон hift и щраква е с 

мишката на следващия слой за свързване или 
директно с щракване в палитрата Layers, на мястото 
за свързване. 
 
 
място за свързване (веригата показва, че има свързване) 

Ф
В този пример е активен
ият ред има икона на верига. 

Сливане на слоеве 
Противополож
 > Merge Down (слей с по-долния слой); Merge Visible (слей видимите 

слоеве) или Flatten (обедини всички слоеве в един). Сливането е смесване на 
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информацията от два и повече различни слоя така, че тя да не може повече да се 
счита за разделена по слоеве.  
Колко слоя са необходими 

Поддържайте минимален брой слоеве чрез сливането им винаги, когато 
това няма да намали възможностите ви за обработка на изображението. Така ще 
освободите памет и ще разтоварите компютъра. 

Маската за слой закрива визуалната информация в слоя подобно на 
поставяне на шаблон с изрязани области върху него. Тя може да е полупрозрачна. 

1) Селектирайте областта, която искате да маскирате. 
2) Изберете Layer > Add Layer Mask > Reveal Selection (Разкрий 

селектираната област). Това създава маска за слоя, която маскира с черен 
цвят неселектираните части на изображението и открива селектираната 
област. 
Слоевете имат 3 функции за смесване: Mode (режим на смесване), Opacity 

(непрозрачност) и Lock (заключване). И трите управляващи елемента се намират 
в горната част на палитрата: 

 Режимът на смесване (от менюто Mode) дефинира как съдържанието на 
слоя ще взаимодейства със слоевете под него. Всеки от режимите е аналогичен на 
съответния при прилагането на инструментите за рисуване, но действието му е 
върху целия слой. Най-често ползваният режим на смесване за слой е Normal, но 
за специални ефекти и цели могат да се ползват и други режими. 

Слоевете могат да имат прозрачни области, през които се виждат 
разположените по-долу слоеве. Опцията Lock transparent pixels (заключи 
прозрачните пиксели) в палитрата Layers предпазва прозрачните пиксели когато 
редактирате даден слой. B реда на заключения слой се появява катинар. 

За да видите прозрачните области на даден слой, скрийте всички останали 
слоеве, като щраквате с мишката върху техните икони-очи. Прозрачните области 
са представени от шахматна шарка. 

Можете да прилагате геометрични преобразувания на съдържанието на 
активния слой. Изберете Edit > Free Transform. Около пикселите в слоя се 
появява трансформираща рамка с 8 ъглови и осови ръкохватки. 
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Фиг.66 Лента с опции при трансформация 
 
 

ширина пропорцио-
налност 

височина завъртане хоризонтален 
и вертикален 

наклон 
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Kанали 
Каналите (channels) са сиви полутонови изображения със служебно 
предназначение. Те съхраняват цветовата информация на изображението - в 
цветови канали и селекции и маски - в алфа-канали. 

Каналите се управляват от палитрата Channels. 
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ре те

Цветовите канали се създават автоматично при 
отваряне на ново изображение. Броят им зависи 
от цветовия режим на изображението. Едно RGB 
изображение има 4 канала - за R, G, В и един 
композитен канал. Алфа-каналите се създават, за 
да съхраняват сложни селекции като 8-битови 
сиви полутонови изображения. Едно 
изображение може да има до 24 канала. 
Маските ви позволяват да защитите срещу 
промени някои области от изображението докато 
прилагате филтри, цветове или ефекти върху 
други области. 
Когато селектирате част от изображение, 
неселектираната област става "маскирана", т.е. 
защитена с щу промени. Маски  ви позволяват 
да съхраните и ползвате като алфа-канали 
сложни селекции. 

Фиг.67 Палитра Channels 
Тъй като маските са 8-битови сиви полутонови изображения, можете да ги 

обработвате с всички инструменти за пикселно рисуване и редактиране. 
Видове маски:  

• непрозрачна за защита на фона и обработка на обекта; 
• непрозрачна за защита на обекта и обработка на фона; 
• полупрозрачна за обработка на части от обекта и фона. 

Можете да създадете маски по следните начини: 
• чрез режима Quick Mask (бърза маска) можете да създадете временна 

маска за изображението; 
• чрез Алфа-каналите имате възожност да съхранявате и зареждате 

селекции, които се ползват като маски; 
Маските за слоеве и векторните маски осигуряват ефекти с меки и резки 
контури в един и същ слой; 
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Режим Quick Mask (Бърза маска) Този режим ви позволява да редактирате 
всяка селекция като маска без да ползвате палитрата Channels. Той е много 
удобен, защото ви позволява да виждате както изображението, така и маската. 
Quick Mask създава червено полупрозрачно покритие, което представя 
защитената област от изображението. Друго предимство е, че можете да 
модифицирате маската с всеки инструмент. 
Упражнение за създадаване на бърза маска:  

1) Очертайте селекция. 
2) Направете цветовете за предния план и фона черен и бял. 
3) Щракнете върху бутона Edit in Quick Mask Mode в кутията с 

инструменти Tools. 

   

селектирана 
област 

Фиг.68 Използване на бърза маска 
Неселектираната област на изображението се покрива с червена 

полупрозрачна маска. Изберете инструмент за рисуване и твърда четка. Влачете с 
инструмента в изображението, за да коригирате маската. Рисуване с черен цвят 
намалява селекцията, т.е. добавя нови области към маската. Въпреки че е 
полупрозрачна, покритите от нея пиксели са напълно защитени. 
За да увеличите селекцията, т.е. извадите области от маската, можете да 
ползвате инструмента Eraser (Гума) или да рисувате с бял цвят. Когато сте 
удовлетворени от маската, натиснете бутона  Edit in Standard Mode в 
кутията с инструменти Tools. 
 
От маска преминавате към селекция на областите. Сега можете да редактирате 
селектираните области, без да влияете върху областите, които са били покрити от 
бързата маска. 
 
 

ТЕМА: ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЕЛЕКЦИИ, СЛОЕВЕ И КАНАЛИ 

МОДУЛ: PHOTOSHOP CS  
СТР. 

74 

 74© НТС – Плевен 4.Selections_and_ Layers(61-75str)



 

 75

 
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН 

Палитрата Channels (Канали) 
Тази палитра показва изображението цветоотделено, като всеки цветови 

компонент е записан в отделен канал. За композитното (съставното) изображение 
има отделен канал. Например за RGB изображение съществуват четири канала - 
по един за червения, зеления и синия цветови компоненти и композитния канал 
(комбинация от другите три). За CMYK се отделят пет канала. 

Палитрата Channels може да се зареди от Window > Channels. Тя ви 
позволява да управлявате каналите и да следите ефекта от редактирането на 
изображенията в тях. 
 

 

включено “око”, 
т.е. канала е 
видим 

ТЕМА: ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЕЛЕКЦИИ, СЛОЕВЕ И КАНАЛИ 

МОДУЛ: PHOTOSHOP CS  
СТР. 

75 

© НТС – Плевен 4.Selections_and_ Layers(61-75str)

 
 
 

Фиг.69 Палитра Chanels 
 
Скриване и показване на канали 
Щракнете върху иконата с око за съответния канал, за да го скриете или покажете 
отново. 
 
 

зареждане на 
канала като 
селекция 

изтриване 
на  канала

нов канал 

запис на селекцията 
в канал 
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Текстообработка 
 
Текстовите знаци и векторните фигури във Photoshop CS са с една и съща 
природа, тъй като контурите им са дефинирани векторно. Предимствата на 
този вид изобразителни елементи са в това, че могат да бъдат увеличавани и 
преобразувани геометрично по най-различни начини, без да загубят гладкостта 
на контурите и визуалните си качества. 
 
Текст 
Текстът във Photoshop е набор от векторно дефинирани фигури, оформени като 
букви, цифри и символи. Разработените в единен стил текстови знаци са 
обединени в шрифт. 
 Видове 
Според ориентацията си текстът е хоризонтален или вертикален, а според 
техниката на въвеждане е позиционен и параграфен. 
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Текстови инструменти и слоеве 
Текстът се създава с 2 инструмента: Horizontal T
(Хоризонтален текст) и Vertical Type (Верти
текст) и се разполага в специален текстов слой,
различен от останалите слоеве. 
Видове 
Според ориентацията си текстът е 
хоризонтален или вертикален, а според 
техниката на въвеждане е позиционен и 
параграфен. 
Управление 
Текстът се управлява от: 

• опциите в лентата Options; 
• командите от менюто Layer > Type; 
• палитрите Character и Paragraph. Фиг. 70 Създаване на текстов слой 

Външният вид на текста се променя: 
• при запазен текстов характер - с всички текстови инструменти и функции; 
• след превръщане в работна пътечка (Work Path) или векторна фигура - с 

инструментите за работа върху векторни пътечки; 
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Позиционен текст 
Когато щракнете еднократно с инструмента Type в някоя точка на 
изображението, вие започвате позиционен текст. Появява се текстов курсор 
(мигаща вертикална черта: I /вижте предната страница/). Сега можете да 
въвеждате текст с клавиатурата знак по знак вдясно от преместващия се текстов 
курсор. Поредицата от текстови знаци не се пренася на нов ред докато не 
натиснете клавиша Enter. Всяка нова сесия с инструмента Type (след смяната му 
с друг) създава нов текстов слой. 
Параграфен текст 
Когато щракнете и влачите диагонално с инструмента Type, вие очертавате 
текстова рамка и започвате параграфен текст. Отново се появява текстов курсор, 
но вътре в текстовата рамка (вижте предната страница). Въвежданият текст се 
пренася автоматично на следващия ред когато достигне рамката. 
 
Работа с кирилски шрифтове 
За да въвеждате и редактирате текстове на кирилица е необходима известна 
подготовка. 
1. Инсталирайте в системата си желаните кирилически шрифтове. За целта: 

• отворете Control Panel; 
• отворете неговата папка Fonts; 
• изберете File > Install New Font; 
• в диалоговия прозорец Add Fonts отворете папката с шрифтовете, които 
желаете да инсталирате; 

• селектирайте желаните шрифтове; 
• щракнете върху ОК. 

В резултат тези шрифтове се инсталират в системата ви и ще бъдат зареждани 
при всяко стартиране на Photoshop. 
2. Рестартирайте Photoshop, ако искате да ползвате новите шрифтове веднага. 

Уверете се, че те са включени в менютата с шрифтове в лентата Options и 
палитрата Character. 

3. Превключете на български или друг език с кирилска азбука - чрез менюто, 
иконата в лентата за задачите на операционната система или с клавишна 
комбинация. 

4. Изберете инструмента Type или Notes. 
5. Изберете от лентата Options или палитрата Character желания кирилски 

шрифт. 
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6. Пишете на български или на друг език с кирилица. Функциите за срич-
копренасяне и правописна проверка във версия Photoshop CS са описани по-
нататък в тази тема. 

 
Създаване на позиционен текст 
1. Изберете инструмента Horizontal Type или Vertical Type според желаната 

ориентация на текста. В палитрата Layers се появява нов текстов слой (със 
символ Т), а лентата Options се попълва с текстови настройки. 

 
Фиг. Лента Options за настройки на текста 
2. Отляво надясно изберете: 

• подходящ готов набор с настройки от менюто Tool Preset (ако има такъв); 
• ориентация на текста; 
• шрифтова фамилия от менюто Font family; 
• стил на шрифта от менюто Font style; 
• размер на шрифта от менюто Font size [или го въведете] 
• метод за изглаждане на контурите на знаците от Anti-aliasing method; 
• начин за подравняване на текста (според ориентацията); 
• цвят на текста от цветовата мостра Text color [отваря Color Picker]; 
• вида на изкривяването на текста с бутона Warped text [отваря диалоговия 

прозорец Warp Text]; 
• текстовата палитра с бутона Toggle the Character and Paragraph palettes 

[активира съответната палитра]. 
3. Щракнете в началната точка за въвеждане на текста. Появява се текстов 

курсор (вертикална или хоризонтална черта) с размера, който сте избрали в 
менюто Font Size. 

4. Започнете да пишете текста с клавиатурата. При грешка можете да коригирате 
по обичайния начин с клавиатурата след маркиране на текста с инструмента 
Type. 

Автоматично сричкопренасяне 
Тази функция се отнася за параграфен текст. Тя се активира когато в палитрата 
Character от менюто "Set the language on..." в долния ляв ъгъл изберете 
Bulgarian, а в палитрата Paragraph включите с отметка опцията Hyphenate. 
Условията за пренасяне могат да се настройват. За целта отворете локалното 
меню с команди към палитрата Paragraph, изберете Hyphenation и в диалоговия 
прозорец Hyphenation включете с отметка Hyphenation, за да се активират 
опциите за настройка. Можете да оставите настройките по подразбиране. 
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Създаване на параграфен текст 
Изберете инструмента Horizontal Type или Vertical Type според желаната 
ориентация на текста. 
Щракнете в горния ляв ъгъл на текстовата рамка за параграфния текст и влачете 
диагонално надолу, за да я очертаете. Отпуснете бутона. Появява се рамка с 
мигащ в началната точка текстов курсор. Въведете с клавиатурата желания текст. 
За разлика от позиционния текст, тук той преминава автоматично на нов ред при 
достигане на текстовата рамка. 
 
Работа с текстови слоеве 
След като създадете текстов слой и текст в него, можете да прередактирате текста 
и да прилагате команди за слоя. С командите от меню Layer > Type можете да: 

• конвертирате текста в геометрични фигури (Convert to Shape); 
• промените ориентацията му (Horizontal, Vertical); 
• приложите изглаждане (Anti-Alias); 
• конвертирате типа на текста (позиционен/параграфен). 

В палитрата Layers можете да пренаредите, копирате и пренастроите текстовия 
слой. 
 
Растеризиране на текстови слоеве 
Някои команди и инструменти - например филтърни ефекти и обработка с 
инструменти за пикселно рисуване - не са приложими към текстовите слоеве. За 
да ги ползвате, първо трябва да растеризирате текстовия слой. Това го превръща 
в обикновен слой, а текстът губи възможността за текстово редактиране. 
За да растеризирате текстов слой: 

1) Изберете слоя в палитрата Layers. 
2) Изберете Layer > Rasterize > Type. 
3) Текстът се превръща в растерно изображение и не може повече да се 

редактира с Type. 
Палитри Character и Paragraph 
Палитрите Character (Знакови настройки) и Paragraph (Параграфни настройки) и 
менютата към тях съдържат почти всички възможни знакови и параграфни 
настройки за позиционния и параграфния текст. 
Двете палитри обикновено са групирани заедно и се отварят с Window > Character 
или Paragraph. 
Палитрата Character 
Палитрата служи за избор и задаване на знакови текстови параметри. Опциите й 
са: 
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• Set the font family (Шрифтова фамилия) 

Фиг.71 Палитра 
Character 

• Set the font style (Стил на шрифта) 
• Set the font size (Размер на шрифта) 
• Set the kerning (Кърнинг между два съседни 

знака) [сближаване на специфични двойки 
букви, за да изглеждат по-добре] 

• Set the leading (Лединг) [разстояние между 
базовите линии на два съседни реда.] 

• Set the tracking (Тракинг) [разстоянието между 
съседни селектирани текстови знаци.] 

• Vertically scale (Вертикален мащаб), в Set the 
baseline shift (Изместване спрямо базовата 
линия) 

• Horizontally scale (Хоризонтален мащаб) 
• Color (Цвят) [отваря диалоговия прозорец Color Picker] 

 
Палитрата Paragraph 
Палитрата служи за избор и задаване на опции за форматиране на един, няколко 
или всички параграфи в текстовия слой. 

Фиг.72 Палитра 
Paragraph 

Опциите в нея са [според етикетите]: 
• Left align text (Подравни текста отляво) 
• Center text (Центрирай текста) 
• Right align text (Подравни текста отдясно) 
• Justify last left (Подравни последния ред 

отляво) 
• Justify last centered (Центрирай по 
• следния ред) 
• Justify last right (Подравни последния ред 

отдясно) 
• Justify all (Подравни последния ред двустранно) 
• Indent left margin (Врязване навътре /отстъп/ спрямо лявата граница на 

текста) 
• Indent first line (Врязване навътре / Издаване навън на първия ред) 
• Indent right margin (Врязване навътре спрямо дясната граница на текста) 
• Add space before paragraph (Добави пространство преди параграфа) 
• Add space after paragraph (Добави пространство след параграфа) 
• Hyphenate (Сричкопренасяне) 
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Инструменти Type Mask 
С инструментите Horizontal Type Mask (Хоризонтална текстова маска) и Vertical 
Type Mask (Вертикална текстова маска) можете да направите сложни селекции с 
текстови очертания. Те са отлично средство за работа, когато желаете да 
оформите изображения като букви. 
 
С инструмента Horizontal Type Mask напишете 
текст върху слой от отворено изображение. 
Копирайте селекцията в клипборда, отворете 
нов документ (File > New) и я вмъкнете в него. 
Резултатът е изображението в по-долната 
илюстрация. 
  
 
 
 
 

Фиг.73 Създаване на текстови изрезки 

Векторни пътечки и фигури 
Векторни пътечки и фигури 
Пътечките (paths) са векторно дефинирани линии. Те съществуват под различна 
форма като: 

• самостоятелни отворени или затворени линии, нарисувани с инструментите 
Pen или Freeform Pen; контури на векторни фигури, създадени с 
инструментите Rectangle, Rounded Rectangle, Ellipse, Polygon, Line и Custom 
Shape; 

• временни работни пътечки (work path), получени от селекция; 
• контури на импортирани векторни обекти от Adobe Illustrator. 

 
Фиг.74  Векторни пътечки и фигури, нарисувани с инструментите Pen 
(вляво) и Custom Shape (вдясно). 
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Предназначение 
Векторните линии и фигури могат да служат като пътечки за изрязване (clipping 
paths), слоеве за изрязване (clipping layers), да дефинират маски и селекции и да 
бъдат оконтурявани и запълвани с инструменти за рисуване. Подходящи са за 
създаване на сложни и плавно очертани селекции там, където селекцията с Lasso 
или друг инструмент не дава резултат. 
Векторните пътечки са независими от разделителната способност на 
изображението. Ако нарисувате векторна крива в растерно изображение и го 
увеличите драстично, самото изображение ще стане назъбено и зърнисто, но 
формата и качеството на кривата няма да се променят. Можете да 
преоразмерявате и променяте формата на векторните обекти лесно, без да 
размествате или заменяте други части на изображението. 
Създаване и управление 
Векторни пътечки и фигури се създават с групите инструменти Pen и Shape и се 
управляват чрез палитрата Paths, лентата Options и някои команди от менюта. 
Конвертиране на селекции в пътечки 
Можете бързо да създадете пътечка като конвертирате селекция във временна 
работна пътечка, а след това превърнете последната в постоянна пътечка. 
Селекция, превърната в работна пътечка. 

1. Направете селекция с някой от инструментите за селектиране. 
2. В палитрата Paths щракнете върху бутончето Make work path from selection 

(Направи работна пътечка от селекцията). 

 

Селекция 
Пътечка 

Фиг.75 Преобразуване на селекции и пътечки 
Конвертиране на пътечки в селекции 
Можете да конвертирате обратно всяка пътечка в селекция. Това е полезно, 
когато искате да направите прецизна селекция, рисувана с векторен инструмент. 
За да конвертирате пътечка в селекция: 

1. Щракнете върху името на пътечката в палитрата Paths. 

ТЕМА: ТЕКСТООБРАБОТКА. ВЕКТОРНИ ПЪТЕЧКИ И ФИГУРИ. 

МОДУЛ: PHOTOSHOP CS  
СТР. 

82 

 82© НТС – Плевен 5.Text_and_Vectors(76-86str)



  
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН 

2. Щракнете върху бутончето Load path as a selection (Зареди пътечката като 
селекция). 

 
Създаване на пътечки с Pen 
С инструмента Pen (Писалка) се създават векторни пътечки. Когато започнете да 
създавате пътечка, тя се появява като работна пътечка (Work Path) в палитрата 
Paths. Тази пътечка е временна. С другите инструменти от групата на Pen можете 
да модифицирате пътечката като добавяте, изтривате или премествате възли или 
променяте вида им от плавни в ъглови и обратно. Освен това можете да 
променяте мястото и формата на криво-линейните сегменти като влачите 
сегментите, възлите или направляващите линии, излизащи от текущо 
селектираните възли. 
 
Инструменти за пътечки 
Рисуване: Pen, Freeform Pen 
Редактиране: Add Anchor Point, Delete Anchor Point, Convert Point 
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създаване на произволна 
форма 

писалка за създаване на 
пътечка
добавяне на възел изтриване на възел 
преобразуване на възел

Фиг.76 Инструменти за обработване на пътечки 

За да създадете пътечка, изберете инструмента Pen (Писалка) в кутията с 
инструменти. Лентата Options се попълва с опциите за настройка на 
инструмента. 

 

 

инструменти 
за рисуване създаване на 

фигура 

Фиг.77 Лента Options 
 

създаване на 
пътечка 

С инструмента Pen можете да рисувате пътечки със следните техники: 
1. щраквания по точки, за да се формират възли и праволинейни сегменти 

между тях; 
2. щракания с изтегляне на направляващи линии от възлите; 
3. комбинирано. 
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Упражнение 
1) Отворете нов празен документ.  
2) Изберете инструмента Pen. 
3) Поставете курсора в началната точка на пътечката и щракнете. Формира се 

първият възел от пътечката.  
4) Преместете курсора в следващата точка и отново щракнете. Формират се 

два възела и праволинеен сегмент между тях. 
5) Продължете да щракате с мишката в следващите точки, за да очертаете 

пътечка, съставена от праволинейни сегменти. 
Селектиране на пътечки и фигури 
За да селектирате дадена пътечка, първо трябва да я активирате. За да направите 
това, щракнете върху името й в палитрата Paths. Пътечката се показва в 
прозореца с изображението. 
За да селектирате цялата пътечка с цел преместване чрез влачене, изберете 
инструмента  Path Selection (Селекция на пътечката). 

Върху пътечката се появяват възли и сегменти. Ако искате да селектирате 
отделен възел, за да го преместите или промените положението на 
направляващите линии: 

1. Изберете инструмента  Direct Se
2. Щракнете върху пътечката, за

le ко селектиране).
 да 

есуващия 

ътечката, 

Ф
иг.78 Създаване на

ction (Пря  
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се активират възлите й. 
3. Щракнете върху интер

ви възел, за да го селектирате и 
покажете направляващите линии. 
Работейки с Direct Selection, 
можете да преместите цялата 
пътечка като натиснете клавиша 
Alt, щракнете и влачите. 

4. За да деселектирате п
щракнете извън нея. 

 пътечка 

плавен възел 
от пътечка

ъглов възел 
от пътечка

 
 
Видове възли 
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Плавен възел (Smooth point): не позволява чупка в линията на пътечката. Когато 
изтегляте една от направляващите линии на плавен възел от пътечка, другата се 
променя така, че да се запази плавността на кривата. 
Ъглов възел (Corner point): позволява рязка промяна (чупка) в посоката на 
кривата. Обърнете внимание, че когато влачите една от направляващите линии, 
другата не се влияе.Когато оформяте пътечка, често ще се налага да редактирате 
възлите й като ги премествате, изтривате или добавяте. 
Създаване на векторни фигури 
Избетере инструмент за създаване на фигури и движете с курсора, докато 
достигнете желаният размер на фигурата 

правоъгълник заоблен правоъгълник 

елипса многоъгълник 

линия 
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други фигури 

Фиг.79 Инструменти за създаване на форми 

Можете да създавате ваши собствени фигури, които по-късно да използвате 
многократно. 
Упражнение 

1) Изберете инструмента Custom Shape  и след това в лентата Options 
изберете фугурата стрелка. 

2) Изчертайте фигурата 
3) Изберете инструмента Direct Selection 

Tool и променете положението на някои 
възли от фигурата. 

Фиг.80 Операции с фигури 

4) Щракнете с десен бутон на фигурата и от 
контекстното меню изберете Define 
Custom Shape… и задайте име за тази 
нова фигура (можете да оставите и 
служебното). 

5) Запълнете фигурата с цвят с команда Fill 
Path… 

6) Можете да добавите контур към нея с 
команда Stroke Path… (изберете 
инструмент Pencil или Brush) 

7) Изтрийте пътя с команда Delete Path от контекстното меню 
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ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН 

След като използвах фигурите многоъгълник, правоъгълник и елипса се 
получи изображението, което се вижда на фигурата. Използвах също 
запълване с цвят за всяка една фигура и контур. 
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Резултат от 
операциите с 

фигури 

Геометрични 
фигури 

Фиг.81 Работа с векторни фигури 
 
 



  
ГРАФИЧЕН ДИАЗЙН 

Корекции филтри на цветовете и тоновете 
Цветовите и тонални корекции на изображенията са професионалната специализация на 
Photoshop. Програмата притежава изключително широк набор от средства за тази цел - 
както инструментални, така и автоматични. Филтрите са средство както за визуална 
корекция, така и за преднамерено изкривяване на изображението за художествени цели. 
Цветова и тонална корекция 
Да се направи цветова и тонална корекция на изображение означава да се подобрят 
визуалните му качества чрез промени в неговата яркост, контраст и цветови баланс. 
Средства и начини за корекция 
Цветовите и яркостни корекции могат да се изпълнят: 

• бързо и удобно със специализирани команди и диалогови прозорци; 
• по-бавно и прецизно със специални функции и ръчни процедури. 

Бързи общи настройки 
Командите Brightness/Contrast, Auto Levels, Auto Contrast, Auto Color и Variations 
променят цветовите и/или тоналните (яркостни) стойности на пикселите в 
изображението. Те действат бързо и опростено, но не са така прецизни и гъвкави както 
високо специализираните корекционни функции и средства. 
Прецизни корекции 
За пълна цветова корекция на изображенията се изпълнява следния корекционен 
процес: 

• преценка на изображението 
• корекция на тоналния диапазон 
• корекция на цветовия баланс 
• специални цветови настройки 
• изостряне на контурите 

Всяка стъпка включва процедури, които трябва да се изпълнят последователно, за да 
послужат като база за следващите корекции. Например първата стъпка при сканирано 
изображение е да се прецени хистограмата му - дали позволява получаването на 
висококачествено изходно изображение. Ако тя е бедна, по-разумно е изображението да 
се сканира отново, отколкото да се губят часове за корекции. 
Хистограма: диаграма за разпределение на яркостните нива в изображението. При 
качествено изображение тя е равномерна крива. При твърде тъмно или светло 
изобрaжение хистограмата обхваща само част от стойностите в краищата на яркостния 
диапазон. 
Brightness/Contrast (Яркост/Контраст) 
Командата Brightness/Contrast ви позволява да направите прости корекции на тоналния 
диапазон (яркост и контраст) на изображението. За разлика от корекциите чрез криви 
Curves и нива Levels, тя прилага едни и същи изменения за всеки пиксел в 
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ГРАФИЧЕН ДИАЗЙН 

изображението. За да промените яркостта и контраста, изберете Image > Adjustments > 
Brightness / Contrast. 
 
1. Ако правите промени в селектирана област, включете опцията Preview, за 

да виждате резултата от настройките. 
2. Преместете плъзгачите за Brightness(Яркост) и Contrast (Контраст) наляво/надясно, 

или въведете стойности в числовите полета (от -100 до +100). 
3. Щракнете върху ОК. 

 
Фиг.82 Регулиране на яркост и контраст 
 
Levels (Нива) 
Диалоговият прозорец Image > Adjustments > Levels ви позволява да коригирате 
тоналния диапазон и цветовия баланс на изображението. Хистограмата служи за 
визуална преценка на разпределението на стойностите. Можете да настроите нивата на 
светлите и тъмни области чрез преместване на плъзгачите за входните нива Input Levels, 
отговарящи на крайните пиксели в хистограмата. Това превръща най-тъмните и най-
светлите пиксели във всеки канал в черни и бели, разширявайки тоналния диапазон. 

 

избор на 
цветови канал 

изх. ниво за 
просветляване 
и намаляване 
на контраста 

вх. ниво за 
потъмняване 

 

гама-корекция на сивите 
пиксели (средните нива) 

изх. ниво за 
потъмняване 
и намаляване 
на контраста 

 
 
 

Фиг.83 Регулиране на нивата на тоновете 
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Input Levels (Входни нива) 
С плъзгачите Input Levels можете да разширите тоналния диапазон на изображение, 
изглеждащо "плоско" (неконтрастно, с малък брой яркостни нива). От менюто Channel 
(Канал) изберете цветови канал. Ако изберете композитния канал, промените ще 
засегнат цялото изображение. 
Потъмняване на изображение 
Преместете черния плъзгач надясно. Така променяте цвета на пикселите в черен. 
Резултатът е по-тъмно изображение. 
 
Просветляване на изображение 
Преместете белия плъзгач на Input Levels наляво или въведете подходяща стойност в 
най-дясното поле. 
 
Увеличаване на контраста 
Преместването на черния, белия или и на двата плъзгача към средата на хистограмата 
повишава контраста на изображението. 
 
Gamma (Гама) 
Сивият плъзгач представлява нивото на средноярките сиви пиксели в изображението 
(коефициента Gamma). 
1. За да просветлите средните тонове, преместете сивия плъзгач наляво или увеличете 

стойността в средното числово поле на Input Levels над стойността 1.0. 
2. За да потъмните средните тонове, преместете сивия плъзгач надясно или намалете 

стойността в числовото поле Gamma на Input Levels. 
Output Levels (Изходни нива) 
Можете да използвате числовите полета или плъзгачите за Output Levels (Изходни 
нива), за да намалите контраста на изображението. 
1. За да просветлите изображението и намалите контраста преместете черния плъзгач 

за Output Levels надясно. 
2. За да потъмните изображението и намалите контраста преместете белия плъзгач за 

Output Levels наляво. 
Auto Levels (Автоматични нива) 
Командата Auto Levels ви позволява да подобрите автоматично яркостта и контраста на 
изображението. Тя проверява всеки цветови канал поотделно и променя най-тъмния и 
най-светлия пиксел в него, съответно в черен и бял пиксели, след което преразпределя 
междинните сиви стойности равномерно между тези две нива. 
Auto Levels работи най-добре върху изображения, които се нуждаят от проста 
контрастна настройка. Добър резултат се получава и при отстраняване на общо цветово 
тониране (засилено присъствие на определен цветови тон). За да приложите Auto Levels 
към дадено изображение, изберете Image > Adjustments > Auto Levels. (Ако резултатът 
не ви удовлетворява, върнете се една стъпка назад Edit > Undo.) 
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ГРАФИЧЕН ДИАЗЙН 

 
Curves (Криви) 
Диалоговият прозорец Image > Adjustments > Curves ви позволява да настроите 
тоналния диапазон на изображението. 
С него можете да настроите всяко ниво в диапазона 0-255, като поддържате константни 
до 15 други стойности. Графиката на яркостта показва оригиналната и променената 
яркост на пикселите. Преди да са направени промени в изображението, тя е права 
диагонална линия от 0 (черно) до 255 (бяло). 
Хоризонталната ос представя оригиналните (входни) стойности, а вертикалната - 
променените (изходни) стойности. Чрез преоформяне на яркостната крива можете да 
промените яркостта на пикселите в изображението. 
 
1. За да добавите точка към кривата, 

изберете инструмента Point (Точка). 
Щракнете върху кривата (можете да 
добавите до 15 точки). Влачете точката, за 
да редактирате кривата. Ако  
щракнете в точка от разграфеното поле 
кривата ще се промени според мястото, в 
което сте щракнали. 

ТЕМА: КОРЕКЦИИ И ФИЛТРИ НА ЦВЕТОВЕТЕ И ТОНОВЕТЕ 

МОДУЛ: PHOTOSHOP CS  
СТР. 

90 

© НТС – Плевен 6.Corrections_and_Filters(87-94str)

2. За да изтриете дадена точка, щракнете 
върху нея, за да я селектирате и натиснете 
клавиша Delete/Backspace. 

3. За да просветлите изображението, 
изберете инструмента Point (Точка), 
разположете курсора в средната част на 
графиката и щракнете, за да създадете 
нова точка. Изтеглете точката нагоре. 

4. За да потъмните изображението, изберете 
инструмента Point, разположете курсора в 
средната част на графиката и щракнете, за 
да създадете нова точка. Щракнете и изтеглете 
точката надолу. 

Фиг.84 Регулиране на нивата 
чрез криви 

5. За да увеличите контраста на изображението, поставете точка в областта на четвърт-
тоновете и я изтеглете нагоре, за да просветлите най-светлите тонове в 
изображението. След това разположете друга точка в областта на три-четвърти 
тоновете. Изтеглете я надолу, за да потъмните тъмните области. Диапазонът на 
изображението се разширява. 

 
 
 
 

 90



  
ГРАФИЧЕН ДИАЗЙН 

Color Balance (Цветови баланс) 
Диалоговият прозорец Image > Adjustments > Color Balance предоставя управляващи 
елементи за цялостно цветово тониране на изображението. 

Тази корекция работи на принципа на 
допълнителните цветове. Ако в 
изображението има много циан, 
премествате плъзгача Cyan (Циан) - 
Red (Червено) към Red, за да 
премахнете циановото тониране. Ако 
в изображението преобладава 
магента, премествате плъзгача 
Magenta (Магента) - Green (Зелено) в 
посока Green. 
 
 

Фиг.85 Цветови баланс 
Балансиране на цветовете 
1. Щракнете върху един от радио-бутоните Shadows (Тъмни тонове), Mid-tones 

(Средни тонове) или Highlights (Светли тонове), за да определите целевия тонален 
обхват. 

2. Преместете плъзгачите за цветовете, за да намалите/увеличите количеството на 
даден цвят в изображението. 

Запазване на яркостта 
Включете опцията Preserve Luminosity, за да избегнете промяната на стойностите за 
яркостта, когато работите с цветовете. Така ще подобрите цветовия баланс на 
изображението. 
 
Филтри 
Photoshop CS разполага с над 100 филтъра, разпределени в 14 групи в менюто Filter. Те 
служат за художествено преобразуване на изображението. Ще разгледаме по-
известните. 
Дефиниция 
Филтрите на Photoshop са подпрограми, които работят под управлението на главната 
програма. Те преглеждат пикселите на изображението и ги обработват математически 
така, че да произведат търсения ефект. Например филтрите за замъгляване откриват 
линиите на контраст в изображението (с рязък скок в яркостните или цветови стойности 
на съседните пиксели) и ги размиват като намаляват разликата между стойностите. 
 
Филтри Sharpen (Изостряне) 
Филтрите от тази група подчертават детайлите в изображението. 
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Unsharp Mask 
 Този филтър е средство за възвръщане на рязкостта на 
замъглени изображения. 
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Например, ако завъртите едно изображение или 
промените размера / разделителната му способност, то 
вероятно ще се замъгли поради интерполацията на 
пикселите, изпълнена от Photoshop. 
Принцип 
Там, където филтърът Unsharp Mask открива контури, 
той повишава контраста между съседните пиксели. 
Резултатът е подобрение във фокуса (резкостта) на 
изображението. 
Прилагане 
Направете настройки за Amount, Radius и Threshold. 
Щракнете върху ОК. 

• Amount (Количество) - с този елемент задайте 
степента на контрастност на контурите (1-500). Ако стойността е прекалено 
висока, изображението ще се пикселизира. Стойности под 50% имат слаб ефект, а 
300 - 500% дават драматични резултати. 

Фиг.86 Филтър Unsharp Mask 

• Radius (Радиус) — контролира броя на пикселите около висококонтрастните 
• контури, които ще бъдат модифицирани. Малкият радиус ограничава влиянието 

на филтъра. 
• Threshold (Праг) - определя нивото на минималния контраст между пикселите в 

дадена област. Високи стойности за прага ограничават промените до областите с 
голяма разлика между цветовете. При ниски стойности прилагате филтъра 
равномерно върху цялото изображение. 

    
Фиг.87 Прилагане на филтри Noise, Motion Blur, Dust & Scratches 
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Филтрите Blur (Замъгляване) 
Тези филтри намаляват контраста между съседните пиксели по протежение на 
контурите, за да създадат ефект на замъгляване и загуба на фокус. Замъгляването има 
обратния ефект на фокусирането, което повишава контраста между съседните пиксели. 
Филтрите Blur и Blur More замъгляват селекция, като дават ограничени възможности за 
контрол. 
Motion Blur 
Филтърът Motion Blur (Замъгляване както при движение) създава илюзия за движещ се 
обект. 
Прилагане 
1. За да симулирате замъгляване при движение, направете селекция. 
2. Въведете стойност за Angle (Ъгъл) или завъртете индикатора за ъгъла, за да 

определите посоката на замъгляване. 
3. Задайте стойност за Distance (Дистанция, разстояние), за да определите обхвата в 

пиксели за ефекта на замъгляване. 
4. Щракнете върху ОК. 
Филтрите Noise (Шум) 
Тези филтри добавят или премахват шум, т.е. пиксели с хаотично разпределени 
яркостни или цветови нива. 
Това помага за по-незабележимото вписване на обработвана селектирана област в 
околната среда или за премахването (маскирането) на проблемни области като петна и 
драскотини. 
Add Noise 
Филтърът Add Noise (Добави шум) разпръсква по случаен закон контрастни пиксели в 
изображението, като по този начин създава зърнист ефект. 
Прилагане 

1. Създайте селекция или работете върху цялото изображение. 
2. Направете настройки на опциите Amount, Distribution и Monochromatic. 
3. Amount (Количество) – определя изменението на оригиналния цвят. 
4. Distribution - Uniform (Равномерно) - разпределя пикселите равномерно. 
5. Distribution - Gaussian (По камбановидна крива) - създава по-драматичен ефект. 
6. Monochromatic (Едноцветен) - разпръсва пиксели в стойности на сивото. 

Dust & Scratches 
Филтърът Dust & Scratches (Прах и драскотини) премахва малки недостатъци и петна в 
сканирани изображения, причинени от прах и драскотини. Успехът зависи много от 
качеството на изображението, което филтрирате. 
Прилагане 

1. Създайте селекция или работете върху цялото изображение. 
2. Направете настройки за Radius и Threshold. 
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• Radius (Радиус) - определя големината на петното, върху което ще работи 
филтърът. Например, при радиус 3 пиксела филтърът няма да може да заличи 
дефекти с по-голям размер. 

• Threshold (Праг) - определя минималния контраст между пикселите, нужен за 
да се извършат промени. 

3. Щракнете върху ОК. 
Despeckle 
Филтърът Despeckle (Отстрани петната) действа обратно на филтъра Add Noise - 
смекчава и замъглява изображението, но има слабо влияние върху контурите. 
Филтри Artistic (Художествени) 
Тези филтри придават живописен вид на изображението. Най-добрият начин да се 
усвоят е да се пробват един след друг при най-различни настройки. 
Watercolor 
Филтърът Watercolor (Акварел) е замислен да преобразува изображението така, като че 
ли е рисувано с акварелни бои.Филтърът намалява детайлността на изображението и го 
прерисува със средно голяма четка, "натопена" в разреден с вода (избелен, воднист) 
цвят. 
 

Прилагане 
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1. Настройте опциите Brush Detail, 
Shadow Intensity и Texture. 
2. Brush Detail (Детайлност на следата 
от четката) - определя доколко 
филтърът се придържа към оригинала 
3. Shadow Intensity (Интензивност на 
сенките) - определя размера на тъмните 
области (сенките) в изо-бражението. 
4. Texture (Текстура) - определя 
степента на релефност на текстурата. 

 
Фиг.88 Филтър Watercolor 
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Обработка, подготовка и отпечатване на изображенията 
 
Често в практиката на графичния дизайнер се налага едно изображение да бъде 
преформатирано така, че да се съгласува с останалите изображения или текстове. 
Геометричните преобразувания и отпечатването на изображенията са лесни 
задачи във Photoshop. 
В тази тема ще изучите често срещаните операции върху изображения:  

увеличаване, намаляване, изрязване, завъртане, пресамплиране. 
Промяна на размерите 
Преоразмеряване със запазване на броя на пикселите 
Размерите на изображението могат да бъдат променени с командата 
Image>Image Size. Когато правите това при изключена опция Resample Image 
(Пресамплиране на изображението), вие запазвате броя на пикселите му. 
Линейните размери се променят, файлът се запазва, но разделителната 
способност на изображението нараства, ако го направите по-малко, или намалява 
- ако го увеличите. 
Пресамплиране е промяна в броя на пикселите в цифровото изображение. 

Когато пресамплирането е с 
увеличаване на броя на пикселите, 
програмата взема данните на няколко 
съседни пиксела и изчислява данните на 
нов пиксел, който вмъква между 
останалите. В обратния случай тя 
изтрива пиксели. 
 
За да намалите размера на 
изображението, без да го 
пресамплирате, изключете опцията 
Resample Image и въведете по-малка 
числова стойност за Width или Height. 
Размерът на файла не се променя, тъй 
като не се добавят или премахват 
пиксели.  

Фиг.89 Промяна в размерите и разделителната способност 
Разделителната способност се увеличава, тъй като същият брой пиксели са 
вместени в по-малка площ. За да увеличите линейните размери въведете по-
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голяма стойност за Width или Height. Размерът на файла се запазва, но 
разделителната способност намалява. 
Пресамплиране на изображението с увеличаване на броя на пикселите 
Тази задача се изпълнява по програмен път чрез интерполация. Тя означава 
преизчисляване на групи от пиксели, за да се формират нови пиксели, които не са 
съществували до този момент в изображението. Прозорецът Image Size съдържа 3 
опции за интерполация на пикселите. Bicubic (Бикубично) дава най-добри 
резултати. Nearest Neighbour (по най-близките съседни пиксели) е най-бързият и 
неточен метод. 

1) Изберете Image > Image Size. За да запазите линейните размери на 
изображението като в същото време увеличите разделителната способност, 
включете опцията Resample Image. 

2) Включете и опцията Constrain Proportions, за да запазите оригиналните 
пропорции на изображението. 

3) Въведете по-висока стойност за Resolution (Разделителна способност). 
4) Размерът на файла и броят на пикселите нарастват, но линейните размери 

на изображението се запазват. 
Пресамплиране на изображението с намаляване на броя на пикселите 
Понякога се налага да намалите броя на пикселите в изображението, за да 
постигнете баланс между изискванията за крайния файл и ограниченията за 
размера му. Намаляването на броя на пикселите снижава размера на файла. 

1) Изберете Image > Image Size. За да запазите линейните размери на 
изображението като намалите в същото време разделителната способност, 
включете с отметка опцията Resample Image. 

2) Включете и опцията Constrain Proportions, за да запазите оригиналните 
пропорции на изображението. 

3) Въведете по-ниска стойност за Resolution. 
Сега разполагате с изображение, което е с непроменени линейни размери, но с 
по-малък брой пиксели и съответно - с по-ниска разделителна способност. 
 
Замъгляване и изостряне: когато променяте броя на пикселите на дадено 
изображение, то може да се замъгли поради интерполацията (изваждането или 
добавянето на неоригинални пиксели). Приложете филтъра Unsharp Mask, за да 
компенсирате замъгляването. 
Изрязване на изображение 
Изрязването е процес на премахване на части от изображението, за да оставите 
най-важните части от него или за да намалите размера на крайния файл. 

ТЕМА: ОБРАБОТКА, ПОДГОТОВКА И ОТПЕЧАТВАНЕ НА 
ИЗОБРАЖЕНИЯТА 
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Можете да ползвате инструмента Crop и командите Edit > Crop или Edit > Trim. 
Прилагане 

1) Изберете инструмента Crop. Лентата Options се зарежда с елементи за 
настройки и въвеждане на числови стойности за размера на изрязваната 
област. Можете да изпълните изрязването и директно. 

2) Разположете курсора на инструмента Crop върху изображението, щракнете 
и влачете, за да очертаете областта, която искате да оставите като 
изображение. 

В изображението се формира изрязваща рамка с 4 ъглови и 4 осови ръкохватки, 
както и център за завъртане. Чрез ръкохватките можете да преоформите 
изрязващата рамка - да я свиете, разтеглите, деформирате и завъртите. 
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e) от примерите в папката Samples на 

рязваща 

а с опции, 

ска (Shield) c 

ране на 

тавете 
 и 

еоразмерите, поставетекурсор

ншната й страна, щракнете и 

удовлетворени от вида на рамката, натиснете Enter, за да 

Упражнение 
1) Отворете изображението на орел (Eagl

Photoshop. 
2) Изберете инструмента Crop. 
3) Очертайте правоъгълна из

рамка, както е показано на 
предходната илюстрация. 

4) Лентата Options се попълв
отнасящи се до изрязаната област 
(Cropped Area). Можете да я: 
• изтриете (Delete) 
• скриете (Hide) 
• превърнете в ма

определен цвят (Color) и 
непрозрачност (Opacity). 
Упражнете се в манипули
рамката за изрязване: 

• за да я преместите, пос
курсора вътре в нея, щракнете
влачете; 

• за да я пр а върху една от 8-те осови и 
Фиг. 90 Орязване на изображение

ъглови ръкохватки, щракнете и влачете; 
• за да я завъртите, поставете курсора от въ

влачете. 
5) Когато сте 

изрежете изображението по линията на рамката. 
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ко ъгловото положение на самото изображението не ви удовлетворява, можете 

ирано неправилно. С командата Rotate Canvas 

А
да го завъртите, при това с висока точност. 
Завъртане на изображение 
Лявото изображение е скан
изображението се преориентира правилно. 

   
Фиг.91 Завъртане на ображение 

Команди за завъртан
рта чрез 6 команди Image > Rotate Canvas (Завърти 

са: 180 (На 180°), 90 CW (На 90° по часовниковата стрелка), 90 CCW 

ов прозорец Rotate Canvas, в който можете да 

из
е 

Изображението се завъ
платното). 
Командите 
(На 90° обратно), Flip Canvas Horizontal (Завърти огледално хоризонтално), Flip 
Canvas Vertical (Завърти огледално вертикално), Arbitrary (Произволно, свободно, 
т.е. Завърти на произволен ъгъл). 
Прецизно и свободно завъртане 
Командата Arbitrary отваря диалог
зададете точен (до стотна от градуса) ъгъл на завъртане. 

 
Фиг.92 Завъртане на изображени на определен градус е 
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пражнение 
е някое готово изображение. 

андите в подменю Rotate Canvas. 

, 

 
 последователността за отпечатване на композитно (съставно) 

оложението на изображението в печатния 

У
6) Отворет
7) Изберете последователно всяка от ком
8) След всяка команда избирайте Undo, за да върнете изображението в 

вниизходното му състояние. Повечето команди (без Arbitrary) са безусло
т.е. изпълняват се веднага. 

9) Задайте завъртане на изображението по часовниковата стрелка (CW) на 
15.88 градуса. 

10) След като щракнете върху ОК, изображението се завърта на зададения 
гъ ъл. 

 Отпечатване
Ще разгледаме
изображение. То не е цветоотделено и може да бъде използвано за бързи и евтини 
проби. За да отпечатате композитно изображение, изберете File > Print with 
Preview, за да разполагате с максималния възможен брой настройки. Включете с 
отметка опцията Show More Options. 

1) В секцията Position определете п
лист отгоре (Тор) или отляво (Left). 

2) В секцията Scaled Print Size можете да промените размера, в който ще се 
отпечата изображението върху печатния лист - чрез мащаба Scale или с 
височината Height и 
широчината Width. 

3) В най-долната секция 
(при избрана опция 
Output) включете 
Registration Marks 
(Центровъчни пасери), 
Corner/Center Crop 
Marks (Ъглови/осови 
маркери за изрязване), 
както и Calibration 
Marks (Цветови скали). 

4) Щракнете върху Print и 

Фиг.93 Команда Print with Preview 

в едноименния 
прозорец изберете 
конкретния принтер. 
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СЪВЕТ: Проверете принтера на който ще правитe отпечатване дали в момента е 
включен (ако е мрежов, преверете имате ли достъп до него), за да не попаднете в 
дълъг процес на изчакване или блокиране на програмата.Запишете вашето 
изображение преди стартиране на отпечатването. 

ТЕМА: ОБРАБОТКА, ПОДГОТОВКА И ОТПЕЧАТВАНЕ НА 
ИЗОБРАЖЕНИЯТА 
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Фиг.94 Приложението Printers and Faxes в Windows XP 

Печат на векторни обекти 
Ако изображението включва векторна графика - например векторни фигури или 
текст, Photoshop може да изпрати отделно векторните данни на PostScript принтер. 
За всеки слой с текст или векторни фигури Photoshop праща отделно изображение. 
Допълнителните векторни изображения се отпечатват върху базовото растерно 
изображение при пълната разделителна способност на печатащото устройство, т.е. 
запазва се гладкостта на контурите и плавността на цветните преходи. 
Отпечатване на цветоотделки 
Когато работите със CMYK изображения, можете да отпечатате всеки канал като 
отделна страница. За целта, в диалоговия прозорец Print изберете Color Management 
от основното меню на допълнителната секция, а от меню Profile изберете 
Separations. Когато щракнете върху Print, програмата ще създаде и отпечата 
цветоотделени изображения за всеки цветови канал. 

 

Статус на принтера 
• unable to connect – не е включен 
• ready – готов за работа 

Брой на документите за 
печат
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