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1. Размер на изображението

• Изображенията във Photoshop може да имат висока разделителна 

способност, подходяща за печат (над 300 dpi) или ниска, подходяща за уеб 

изображения (72 dpi или 96 dpi)

• Ако разделителната способност на екрана  е по-висока от разделителната 

способност на изображението, то изображението се показва в размери, по-

големи от реалните



1. Размер на изображението

• Image -> Image Size - задаване на нови размери на изображението

Дължина на 
изображението

Височина на 
изображението Мерна единица

Разделителна способност 
на изображението

Включване/изключване 
на пропорционална 
промяна в размера



1. Размер на изображението

• Image -> Canvas Size - промени в размера на платното за рисуване

Дължина на платното

Височина на платното

Мерна единица

Разположение на 
изображението върху 
платното

Настройки на фона 
на платното

Относителни (включена 
опция) или абсолютни 
размери



2. Рисуване и редактиране на обекти
а) рисуване чрез графичен таблет и инструмент Brush

• Избира се инструмент Brush

• Избира се дебелина на четката

• Избира се от четките Soft Round Pressure Size. 

Тази четка работи само с графичен таблет и 

позволява да се рисува според натиска върху 

таблета



2. Рисуване и редактиране на обекти
б) векторно рисуване

• Правоъгълник

• Правоъгълник със заоблени върхове

• Елипса

• Многоъгълник

• Линия

• Избрани от потребителя форми

• При чертане с натиснат клавиш Shift се чертае правилна фигура – квадрат, квадрат със 

заоблени върхове, кръг, правилен многоъгълник, хоризонтална, вертикална линия или 

линия под ъгъл 45 градуса



2. Рисуване и редактиране на обекти
в) запълване и очертания

Запълване

• Двойно щракване върху лейъра –

избор на цвят за запълване

• Настройки на запълване и очертания –

от панела Properties

Очертания Дебелина на 

очертанията

Стил на 

очертанията

Размери Размер на 

заоблянето



2. Рисуване и редактиране на обекти
г) редактиране на обекти

• Direct Selection Tool

• Очертават се точките на фигурата с техните допирателни вектори

• Може да се променя формата чрез тях

• Добавяне на точка – от контекстното меню Add Anchor point

• Изтриване на точка – от контекстното меню Delete Anchor point

• Създаване на селекция с дадената форма – от контекстното меню Make Selection



3. Съхраняване на изображения за печат

• Image -> Mode – избор на режим за 

съхранение

• File -> Save As – съхранение в облака 

или на диска в най-

разпространените формати

• File -> Export – експортиране във 

формати с определени настройки

За 
визуализира
не на екран

За печат


