
проф. д-р Ангел Голев
проф. д-р Христо Крушков
гл. ас. д-р Мая Стоева
д-р Маргарита Атанасова



6. СЛОЕВЕ. ТЕХНИКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЛОЕВЕ. КОНЕКТОРИ, 
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ, КОПИРАНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА ОБЕКТИТЕ. 

РЕШЕТКИ И ВОДАЧИ. ФИКСИРАНЕ НА ОБЕКТ, НАСОЧВАЩИ ЛИНИИ, 
ПОДРАВНЯВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЕКТИ. 

ЛОГИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ



1. Слоеве и техники за използване на слоеве
2. Последователност на обектите
3. Копиране (Copy) и поставяне (Paste) 

на обектите
4. Фиксиране на обект
5. Решетки и водачи
6. Подравняване (Alignment) и разпределение 

(Distribution) на обекти
7. Логически операции
8. Десет правила на визуалната комуникация
9. Как да мислим „визуално“

СЪДЪРЖАНИЕ:



Работа със слоеве



Работа със слоеве



Работа със слоеве



Работа със слоеве



Работа със слоеве



Работа със слоеве
Слоевете (Layers) ни позволяват да структурираме 
елементите в нашата векторна графика на нива и да 
ги селектираме, и обработваме по-бързо и по-лесно.

Освен това чрез панела Layers ( збираме 
от менюто Windows->Layers или F7) ние може да 
внесем допълнителна организация и семантика в 
художественото ни творение. 



Преименуване на слой



Създаване на нов слой

Create New Layer button

Enter
Return



Изтриване на слой

Delete Selection



Показване и скриване на слой



Заключване на слой



Alt 

Заключване на слой



Oрганизация на слоеве



Работа с панела Layers



Задаване на цвят за слой



Селектиране и преместване на обекти и слоеве



Селектиране и преместване на обекти и слоеве 

Group

Clip Group



Селектиране и преместване на обекти и слоеве 



Селектиране и преместване на обекти и слоеве 



Показване на характеристиките на слоевете



Показване/скриване на йерархия

Alt



В случай, че искаме да 
дублираме слой, ни са 
предоставени две 
възможности:

1. 

Дуплициране на слоеве



Дуплициране на слоеве
2. 



Копиране (Copy) и поставяне (Paste) на обект

Direct selection
Edit -> Copy

Edit
Paste



Създаване на клипинг маска (clipping mask)
clipping

clipping
маскират



Създаване на клипинг маска (clipping mask)

1.



Създаване на клипинг маска (clipping mask)



Сливане (Merging) на слоеве

Забележка: 



Сливане (Merging) на слоеве

Забележка: 



Слоеве шаблони (Template layers)



Слоевaе шаблони (Template layers)
Слоевете от тип шаблон могат да бъдат създадени по два 
начина: 



Слоеве шаблони (Template layers)
Слоевете от тип шаблон могат да бъдат създадени по два 
начина: 

File > Place
Template check 

box Place



Слоеве шаблони



Слоеве шаблони (Template layers)

Layers
Template check box 

OK Visibility  



Слоеве шаблони (Template layers)



Последователност на обектите
последователност на 

обектите

Illustrator



Последователност на обектите

Object -> Аrrange -> 
Send Backward.

 
Object -> Аrrange -> Bring 
Forward 



Последователност на обектите

Object -> 
Аrrange -> Send to Back.

Object -> Аrrange -> Bring 
to Front



Копиране (Copy) и поставяне (Paste) на обектите

Illustrator
Еdit->Copy

Ctrl+C, Edit->Cut 
Ctrl+X

Edit-> Paste Ctrl+V
Illustrator 

Edit-> Paste 
in Place.



Копиране (Copy) и поставяне (Paste) на обектите

Edit->Place in 
Front Edit->Place in 
Back.

Edit-> 
Paste in All Artboards.



Копиране (Copy) и поставяне (Paste) на обектите



Фиксиране (заключване) на обект

Illustrator

фиксираме заключим



Решетки (Grids) и водачи (Guides)

grids guides
Grid

Edit->Preferences-> 
Guides and Grid



Решетки (Grids) и водачи (Guides)



Решетки (Grids) и водачи (Guides)

View -> Show Grid 
Ctrl+’
Guide Lines 

View -> Guides -> Show 
Guides Ctrl+;

Lock/Unlock Guides
View->Guides->Lock/Unlock Guides



Решеткaи (Grids) и водачи (Guides)



Подравняване (Alignment) и разпределение 
(Distribution) на обекти

Align Distribute

artboard

alignment

distributing



Подравняване (Alignment) и разпределение 
(Distribution) на обекти

Window -> Align



Подравняване (Alignment) и разпределение 
(Distribution) на обекти

Selection tool

Window > Align
Align

Horizontal Align Left Align Objects 
Vertical Distribute 

Center Distribute Objects



Подравняване (Alignment) и разпределение 
(Distribution) на обекти

За да позиционирате обекти: 

Transform
X

Y



Логически операции с обекти

Pathfinder
Window -> Pathfinder



Логически операции с обекти (Shape mode)

оригинал Unite (Събиране)



Логически операции с обекти (Shape mode)

оригинал Minus Front (Изваждане на 
предните обекти от долния)



Логически операции с обекти (Shape mode)

оригинал Intersect (Сечение)



Логически операции с обекти (Shape mode)

оригинал Exclude (Изключване на 
застъпващите се области)



Логически операции с обекти (Pathfinder)

оригинал Devide (Разделяне на части)



Логически операции с обекти (Pathfinder)

оригинал Тrim (Oтрязване)



Логически операции с обекти (Pathfinder)

оригинал Merge (Сливане)



Логически операции с обекти (Pathfinder)

оригинал Crop (Отрязване на предния
обект от разположения под него)



Логически операции с обекти (Pathfinder)

оригинал Outline



Логически операции с обекти (Pathfinder)

оригинал Minus Back





Как да мислим "визуално" с помощта
на визуални аналогии



Как да мислим "визуално" с помощта
на визуални аналогии











Диаграми и графики
Нека да започнем с кръглите форми.
(Повечето неща във Вселената са кръгли!)

1. Pie Chart. 

Кръговите диаграми са най-добрите, когато 
представяме разделение на два сегмента: 



Диаграми и графики



Диаграми и графики
2. Диаграма на Вен (Venn Diagram). 



Диаграми и графики
3. Концентрични диаграми 
(Concentric diagram). 



Диаграми и графики
4. Концентрични диаграми 
(Concentric diagram). 



Източници
Структура на темата: 
http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/ReDisInfo/courses/modules/module4/parts/module4/part8/index.html

Съдържание на частта „Работа със слоеве“: 
Adobe Illustrator CC Classroom in a Book, официалните уроци на Adobe

Kак да мислим „визуално“:
http://anna.vc/post/112863438962/how-to-think-using-visual-analogies
http://www.designmantic.com/blog/infographics/ten-commandments-of-visual-communication/



За връзка с мен
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