
Работа с инструменти 

 

Форматиране на листа и лейаут (layout) 

Това включва създаване на Master страници, които са страници, 

съдържащи най-често повтарящите се елементи в един документ. 

Като различни графични елементи или номерация на страници. 

 

Включва също и създаване на дипляни и анкети. 



 

Работа с инструменти за рисуване, геометрични фигури и рамки 



В Adobe InDesign има възможност за работа с различни геометрични 
фигури, поставяне на изображение в няколко рамки, селектиране, 

трансформиране и преместване на обекти, заобляне на ъгли и използване 

на библиотеки. 

 

Форматиране на текст 

Adobe InDesign улеснява работата с текст, предлагайки разнообразни 

функционалности като добавяне на текст от Word, съвместна работа 



между текст и рамки, селектиране, преместване и коригиране на текст, 

проверка на правопис. 

 

Работа с панели 

В InDesign може да се използват различни панели като Character, 

съдържащ различни опции за форматиране на шрифта. 

И Paragraph, съдържащ настройки за стилизирането на текста в 

параграфите. 



 

 

Стилизиране и съчетаване на стилове 

Adobe InDesign поддържа опцията вложени стилове (nested styles), 

която позволява да се приложат Character стилове върху текст, който вече 

в бил форматиран с Paragraph стил. 

Също така и опцията следващ стил (next style), която позволява да 
създадем връзка между стиловете и при използване на даден стил да се 

прилага след него друг, предварително настроен от нас, стил. 



 

 

Работа с обекти и текст, таблици, индекси, бележки под линия 

InDesign е мощен инструмент за работа с текст, таблици и други обекти. 

Софтуерът предлага възможност за: 

• закрепяване на обект към текст, 

• поставяне на текст около обект или под снимки, 
• генериране на съдържание и препратки, 

• въвеждане на бележки под линия, 
• създаване на връзка между таблици в Excel и такива в InDesign, 

• вмъкване на файлове от други програми като Photoshop и Illustrator, 

• създаване на индекс, 
• сглобяване на книга глава по глава 

• и много други. 



 



 

Цветове, ефекти, генериране на файл за печат и предпечатна 

подготовка на документ 

Освен възможностите за създаване на палитри, разделяне на цветовете 

по канали, добавяне на ефекти, експортирането на документа за печат 

като PDF… 

InDesign и тук има панели, които може да използваме, за да улесним 

работата си: 

• Links – панел за създаване на връзка между изображенията и 

документа, защото, както споменахме, InDesign генерира само 
връзки към външни файлове с цел намаляване на обема на крайния 

продукт; 
• Stroke – този панел се използва за стилизиране, форматиране и 

придаване на ефект на линиите като удължаване на линията, 
заобляне и подрязване на ъгли, избиране на тип на линията и други; 

• Print – панел за задаване на настройки при принтиране при печат; 

 



Постигане на интерактивност в Adobe InDesign 

Едно от най-интересните неща в този софтуер е добавяне на 

интерактивност към документа. 

Разработчиците на InDesign са се погрижили и за това, като са 

добавили радио бутони, динамични полета, поддържащи възможност при 
клик да се скрива и показва информация, използване на хипервръзки (Go 

to destination), видео, анимация и експорт на PDF презентация. 

 

Какво е направено с Adobe InDesign? 

Като най-богата на инструменти дизайнерска програма за изработване на 

реклама, InDesign се използва за изработка на предпечатни материали 
като вестници, списания, книги, както и за проекти за представяне в 

Интернет. 

 


