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Тази таблица може да се ползва самостоятелно (за бърза справка) или 
заедно с някои помощни илюстрации в Help на програмата. 
Ако искате да видите подробно описание [на английски] и илюстрации за 
действието на инструмента, направете следното: 
1 Стартирайте програмата InDesign CS2. 
2 Изберете Help > InDesign Help... Отваря се прозорецът Adobe Help 
Center. 
3 В лявата страна на този прозорец изберете рубрика Index. В индекса 

щракнете върху началната буква от името на инструмента (по 
английската азбука). Това име като правило завършва с думата Tool 
(инструмент). Ако за инструмента има няколко информационни статии, 
прегледайте всяка от тях. Често в текста има поставени илюстрации 
или връзки към други статии и илюстрации. 

 
3.1 Пример 1: интересува ви инструментът Add Anchor Point. Щракнете 

върху А от поредицата букви А В С ... на индекса. 
3.2 Превъртете списъка надолу до фразата Add Anchor Point tool и 

щракнете върху нея. 
3.3 В информационната страница отдясно прочетете описание на 

предназначението и действието на инструмента. След това щракнете 
върху връзката Gallery of drawing and type tools. Ще преминете в статия 
с илюстрации за действието на инструментите за рисуване и работа с 
текст. Илюстрацията за инструмента Add Anchor Point е ясна и 
разбираема дори ако съвсем не ползвате английски език. 

 
Оригиналното име на инструмента е това, което виждате в жълтия етикет 
към показалеца, когато посочите инструмента в кутията. То завършва с 
Tool (инструмент). Вдясно в етикета е показан и бързият клавиш (или 
клавишна комбинация) [на латиница] за активиране на инструмента от 
лавиатурата. В таблицата тук от оригиналното име изпускаме думата Tool. к 

Оригинално и преводно 
име Клавиш Функция 

Selection 
(Общо) Селектиране V Селектира, премества, завърта и 

премащабира цели обекти. 

Direct Selection 
Пряко селектиране А 

Селектира и премества отделни 
възлови точки или сегменти на 
пътечките. 

Position 
Позициониране (нов 
инструмент) 

Shift + А 

Когато показалецът е върху графична 
рамка, се превръща в икона на ръка и 
позволява преместване с влачене на 
съдържанието на рамката. Когато 
показалецът е върху текстова рамка, 
се превръща в текстов курсор (курсор) 
и позволява селектиране или 
вмъкване на текст. 

Pen Р Рисува обекти, съставени от прави 



Таблица 2: ИНСТРУМЕНТИ 

 2

1 Писалка и/или плавни криви линии на Безие. 
Add Anchor Point 
Добави възлова точка = Добавя възлови точки към пътечки. 

Delete Anchor point 
Изтрий възлова точка - Изтрива възлови точки от пътечки. 

Convert Direction Point 
Конвертирай възловата 
точка 

Shift+C 
Променя типа на възловата точка в 
селектирана пътечка - от плавна в 
ъглова или обратно. 

Type 
Текст Т Създава, селектира и редактира текст 

в правоъгълна текстова рамка 

Type on a Path 
Текст по пътечка Shift+T 

Конвертира пътечки в текстови 
пътечки и ви позволява да въвеждате 
и редактирате текст, разположен по 
протежението им. 

Pencil 
Молив N Рисува и редактира пътечки от вида 

freehand ( „със свободна ръка"). 
Smooth 
Изглаждане  Изглажда пътечки на Безие. 

Erase 
Изтриване  Изтрива възлови точки и части от 

пътечки 
Line 
Линеен сегмент \ Рисува праволинейни сегменти 

Rectangle Frame 
Правоъгълна рамка F Рисува правоъгълни рамки. 

EllipseFrame 
Елиптична рамка  Рисува елипсовидни рамки. 

Polygon Frame 
Многоъгълна рамка  Рисува многоъгълни рамки. 

Rectangle 
Поавоъгълник М Рисува правоъгълници и квадрати. 

Ellipse 
Елипса L Рисува елипси и окръжности. 

Polygon 
Многоъгълник L Рисува многоъгълници (звезди). 

Rotate 
Завъртане R Завърта обектите около зададена 

точка. 
Scale 
Мащабиране S Променя размерите на обектите 

спрямо зададена реперна точка. 
Shear 
Наклоняване 0 Наклонява обектите спрямо зададена 

реперна точка. 
Free Transform 
Свободно трансформиране Е Завърта, наклонява или променя 

размерите на селектираните обекти. 
Eyedropper 
Пипетка 1 Копира атрибутите на оцветяването 

или текстовите атрибути на обекти. 
Measure 
Мерна линийка К Измерва разстоянието между две 

точки. 

Gradient 
Градиент G 

Задава и редактира началната и 
крайна точки и ъгъла на развитие на 
градиентното запълване на обекти. 

Button В Рисува бутони. 
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Бутон 
Scissors 
Ножици С Прерязва пътечки в точките, върху 

които щраквате. 

Hand 
Ръка Н 

Премества полето за рисуване на 
InDesign в прозореца на документа, за 
да видите различни части от полето. 

Zoom 
Лупа Z 

Увеличава и намалява мащаба на 
изобразяване в прозореца на 
документа. 

Fill 
Запълване X Запълва с плътен цвят или градиент. 

Stroke 
Оконтуряване X Оконтурява пътечките на обектите. 

Default Fill & Stroke 
Запълване и оконтуряване 
по подразбиране 

D 
Запълва и оконтурява обектите с 
цветовете и контурите по 
подразбиране. 

Swap Fill & Stroke 
Размени запълването и 
оконтуряването 

Shift+X Разменя цветовете на запълването и 
оконтуряването. 

Formatting affects container 
Форматирането засяга 
контейнера 

 Форматирането засяга атрибутите на 
обекта-контейнер на текста. 

Formatting affects text 
Форматирането засяга 
текста 

 Форматирането засяга текста, но не и 
контейнера. 

Apply Color 
Приложи цвят I Прилага плътен цвят. 

Apply Gradient 
Приложи градиент  Прилага градиент (преливане на 

цветове). 

Apply None 
Приложи / Нищо / 

Не прилага нищо (запълване или 
оконтуряване). Обектите губят 
запълването и оконтуряването си. 

Normal (View Mode) 
Нормален изглед W Нормален режим за 

възпроизвеждане. 

Preview (View Mode) 
Предварителен изглед W 

Режим за предварително 
преглеждане (със скриване на 
непечатаемите елементи - водачи, 
мрежа и пр.) 

Bleed (View Mode) 
Изглед на печата извън 
рамката на страницата 
(Bleed) 

W 

Режим за предварително разглеждане 
на страницата заедно с преливащите 
извън нормалната й рамка 
изображения и текст. 

Slug (View Mode) 
Изглед на областта за 
служебни бележки 

W 

Режим за предварително разглеждане 
заедно със служебната област на 
документа (извън нормалната рамка и 
bleed-областта). 

 


