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7. 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



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. 

Работа със слоеве



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. 

Дублиране 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



За да позиционирате обекти: 

Transform
X

Y

Подравняване (Alignment) и разпределение 
(Distribution) на обекти



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



2. Диаграма на Вен (Venn Diagram). 

Диаграми и графики



3. Концентрични диаграми 
(Concentric diagram). 

Диаграми и графики



4. Кръгообразни диаграми (Circular 
chart). 

Диаграми и графики



5. Мехурчести графики (Bubble charts).

Диаграми и графики



6. Bubble race chart. 

у

7. Линейна графика (line chart) 

Диаграми и графики



8. Area chart - 

Диаграми и графики



9. Scatter plot (Графика от 
точки) - 

Диаграми и графики



10. Sunburst chart - 

Диаграми и графики



11. Fan chart - 

Диаграми и графики



12. Windrose chart - 

Диаграми и графики



13. Bar chart -  

Диаграми и графики



14. Tape diagram - 

Диаграми и графики



15. Gantt chart 

Диаграми и графики



15. Gantt chart 

Диаграми и графики



16. Tree map - 

Диаграми и графики



17. Решетка (Grid) 

Диаграми и графики



18. Периодична 
таблица (Periodic 
table) 

Диаграми и графики



19. Arc diagram - 

Диаграми и графики



20. Sankey chart - 

Диаграми и графики



20. Sankey chart - 

Диаграми и графики



21. Chord chart - 

Диаграми и графики



22. Radar chart - 

Диаграми и графики



23. Polar grid - 

Диаграми и графики



24. Spiral graph - 

Диаграми и графики



25. Timeline - 

Диаграми и графики



26. Side-by-side comparison - 

Диаграми и графики



27. Абстрактно дърво (Abstract 
Tree) - 

Диаграми и графики



28. Мисловна карта (Mind 
map) 

Диаграми и графики



29. Decision tree (Дърво с решения) 

Диаграми и графики



Диаграми и графики



30. Block scheme or flowchart (блок схема или диаграма) - 

Диаграми и графики





Абстрактни аналогии

Абстрактните аналогии се наричат така, защото напомнят 
физически обекти, но по-опростен и абстрактен начин.

31. Pyramid (Пирамида) - 



Абстрактни аналогии

32. Funnel (Фуния) Пример: 



Абстрактни аналогии

33. Spoke wheel (Колело със 
спици) 



Абстрактни аналогии

34. Cycle wheel (Циклично 
колело) - 



Абстрактни аналогии
35. Staircase (Стълбище) - 



Абстрактни аналогии

36. Isotype (Изотип) 



Абстрактни аналогии
37. Subway map - 



Абстрактни аналогии
38. Графика тип скоростомер (Speedometer chart) -



Абстрактни аналогии
38. Графика тип скоростомер (Speedometer chart) -

39. Gears - 



38. Графика тип скоростомер (Speedometer chart) - показва как се 
променя стойността на нещо от безопасни в опасни стойности, от 
бавен до бърз ритъм, и т.н.

39. Gears - преместване една предавка привежда в действие 
останалите. Прозрението е, че дори помръдването на една малка 
предавка се отразява върху цялата структура. Тази аналогия е 
свързана с лоста: малка полза от нещо, може да доведе до много по-
голяма  надолу по пътя; малка програма, която помага на 
неравностойна общност може да спести много пари в дългосрочен 
план; изграждането на приюти за бездомни може да доведе до 
намаляване на престъпността и т.н. 

Абстрактни аналогии



40. Puzzle - 

Абстрактни аналогии



41. Lever (Лост) - 

42. Scales (Везни) - 

Абстрактни аналогии



41. Lever (Лост) - 

42. Scales (Везни) - 

43. Chernoff faces - 

Абстрактни аналогии



44. Head profile - 

45. Genealogy tree (генеалогично дърво) - 

46. Anatomy (Анатомия) - 

Абстрактни аналогии



47. Maze 

48.  Map (Карта) 

Абстрактни аналогии





Аналогии

49. Iceberg (Айсберг) - 



Аналогии
50. Mountain 
(Планина) - 



Аналогии
51. Island (Остров) - 

52. Sandwich (Сандвич) 

53. Universe 



Аналогии
54. Clock face (циферблат) - 

55. Слоеве 

56. Roller coaster (увеселително влакче) 



Аналогии
57. Book shelf (Лавица) 



Аналогии
58. Root (Корен) 

59. Tree (Дърво) 

60. Circulatory system (кръвоносна система) 





Алегории

61. Животът в една сграда 



Алегории

62. Life of a city (Животът в 
един град) - градове са 
забележителни всеки със 
своята структура на техните 
жители в мрежи от 
апартаменти, улици и 
квартали, като в същото 
време позволяват 
ентропично движение по 
тротоарите. Тази аналогия 
работи добре за илюстрация 
на работните процеса в 
една структура.



Алегории

63. Marathon - маратон е вид график 
(timeline). 



Алегории
64. Evolution (Еволюция) 
- 



Алегории
65. Food chain - 



Алегории
66. Concentration (Концентрация) 
- 



Алегории
67. Experiment - 



68. Factory 

Алегории



69. Tool set 

Алегории



71. Road (Път) -

72. Machine (Машина) 

Алегории



Алегории
70. Conveyor belt 



Kaк да намерим правилната визуализация?

Следвайте тези пет принципа:

Тоест, добрата визуална аналогия е добре познат физически 
обект, който отговаря най-добре на информацията, която искаме 
да пресъздадем и притежава структурата, която ни е нужна за 
представяне на йерархията в нашата инфографика.



Kaк да намерим правилната визуализация?



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“:
https://anna.vc
https://www.designmantic.com/blog/infographics/ten-commandments-of-visual-communication/
https://www.informationisbeautiful.net/visualizations/million-lines-of-code/
http://www.nigelholmes.com/site/wp-content/uploads/2016/09/two_mindsets.png
https://adioma.com/



За връзка с мен

143


