
Изисквания към представянето на творците 

Реших да направя статия за това в 
списанието, защото на много места 
казвам едно и също, a и мисля че ще е 
полезно за начинаещите и не само, как 
да си представят картинките за напред. И 
така започваме. Предполагам всички сте 
виждали Photoshop или Corel Draw. 

Ето изискванията на списанието:

Изисквания за профилите:
 2-3 страници от профила да са интервю 
със снимка на човека, контакти и реклама. 
Ако има нещо да си рекламира своя или 
фирмата на шефа му дето дава картинките 
пак там се слага. Останалите страници без 
ограничения с по един, два максимум три 

арта на страница. 

Размери на всички страници:
 1440x900, препоръчително е снимките да са м/у 240 и 
360 точки(ppi) по-големи ще ги намаляваме.

Safe: 
Старайте се компресията (намаляването на файла, като 
физически размер и големина, заемаща пространство  
на хардиска) да я правите не от image size, а от file, save 
as или от save as web, като избирате по-ниска резолюция 
на jpeg файловете примерно 6-10, не 12. За да получите 
по-малки размери на файловете. Ако някой иска нещо 
по-голямо и детайлно, свързва се с автора или ни се 
обажда ние да го свържем. Те се разбират за пари, 
работи, бъдещи начинания, това нас не ни касае. Ние 
правим само връзката като представяме арта прилично 
за монитор и четливо за А4 формат печат. 
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Затова как правилно да извършите 
процеса на смаляване на изображения 
вижте този кратък урок на най-големия 
майстор на Photoshop за мен: http://
tv.adobe.com/watch/learn-photoshop-cs4/
getting-started-09-resizing-an-image 
МНОГО ВАЖНО ТОВА МЕНЮ Е НАЙ-
ВАЖНОТО ВЪВ ФОТОШОПА! ЗАТОВА ИЛИ 
ГО ПИПАТЕ ВНИМАТЕЛНО ИЛИ НЕ ГО 
ПИПАТE!!! АКО ЩЕ ИЗПЪЛНЯВАТЕ РАЗНИ 
РЕСАМПЛИ(променяне на количеството 
информация в изображението) И ТН. 

ПОДРЕДБАТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА 
ОПЕРАЦИИТЕ, Е КАКТО ПОКАЗВА ЧОВЕКА. 
ВСЯКО СМЕНЯНЕ НА ЦИФРА В IMAGE SIZE 
MЕНЮТО МОЖЕ ДА Е ФАТАЛНО И СИ Е 

ОТДЕЛНА ОПЕРАЦИЯ. ТОЕСТ ПРОМЕНЯТЕ НЕЩО ОНОВА 
ИЗПЪЛНЯВА И ПРИЕМА ИЛИ ИЗХВЪРЛЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ОТ ИЗОБРАЖЕНИЕТО, СМЕНЯТЕ РАЗМЕРА ОНОВА 
ИЗХВЪРЛЯ ИНФОРМАЦИЯ И ТН.. ЗАТОВА ВНИМАВАЙТЕ!!! 
АКО ОБЪРКАТЕ ПОДРЕДБАТА НА ОПЕРАЦИИТЕ СЪЩО Е 
ФАТАЛНО.. ПАЗЕТЕ СИ ОРИГИНАЛНИТЕ ФАЙЛОВЕ, КОИТО 
СА ПО 600МБ.... ЗА ДА МОЖЕМ ДА СПАСЯВАМЕ....КАКТО 
И АКО НЯКОЙ В ПОСЛЕДСТВИЕ ПОРЪЧА, ДА МОЖЕТЕ ДА 
ИСКАТЕ ПАРИ ЗА КАЧЕСТВЕН ПРИНТ. 
ГЛЕДАЙТЕ, КОГАТО Е ВКЛЮЧЕНА ОПЦИЯТА RESAMPLE 
IMAGE - ТЯ Е НАЙ-ОПАСНА, гледайте внимателно какво 
пише в скобите и изберете правилното, правете тази 
операция  само един път за целия живот на картинката. 

Текста:
 Малко по-голям – да е четлив за екран на fullscreen и 
sans-serif - печатен без лигатури и такива измишльотини 
на body текста (основния). 
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Украшения около текста слагайте, но не 
и в самия текст на интервюто. Все пак 
хората трябва да могат да го разчетат.
Търсете в google “web safe fonts” и си 
избирайте няма да сгрешите. Това са 
безопасни фамилни шрифтове (колекции 
от щрифтове) четими добре на монитор.
Текта трябва да е малко по-голям, защото 
ще се гледа на монитор и да не се 
изморят очите на читателя.

За заглавия: 
За тях може да се правят изключения, 
т.е. да има измишльотини, декорации и 
други.

Ето три примерни страници от spybg: 
http://tinypic.com/m/713e5k/3 

http://tinypic.com/m/713e5l/3 
http://tinypic.com/m/713e5s/3 
Щракнете върху тях и дайте: View RAW image.. 

За PHOTOSHOP: 
Mоя съвет e: File /new/ 1440x900, 300 точки 
после вземате си нещата (снимки,артове, текст) и ги 
слагате вътре ctrl + t и ги фитвате(оразмерявате) то ще 
направи Bicubic resample... 

Орязване (CROP-ВАНЕ на изображение):
 Гледайте опциите горе докато режете, да не пише 72, а 
300 точки. 

Профил:
 Трябва да използвате и в Illustrator, и във Photoshop, e 
Adobe RGB 1998. Даже може да го съгласувате с Bridga 
има опция.

Януари 2010 сп. Муза 105 

Тема Новини

http://spybg.deviantart.com
http://tinypic.com/m/713e5k/3
http://tinypic.com/m/713e5l/3
http://tinypic.com/m/713e5s/3


Изисквания към представянето на творците 

За печат: Подгответе един отделен файл 
от оригиналния. Давате edit/color settings 
оттам. rgb Adobe RGB 1998 не sRGB, което 
е за web safe цветове- т.е. по-малко.

 За CMYK профила с ЕuroScale Coated v2, 
моя е 9% dot gain, за gray и за спот 20%, 
За долните три preseve embedded pro-
files, И за всичко друго ask, за да вземаме 
решенията. Като това е профил на Европа 
за гланцирана хартия.. 
Uncoated не е гланцираната. More op-
tions не ги пипайте ще има урок и за тях. 
Трябва печатницата да ви даде такъв 
профил и вие да не се занимавате, но 
основното правило е, ако е за: монитор, 
уеб, цветен домашен принтер или друг 

rgb принтер - Аdobe 1998 RGB профил, aко е за печатница, 
офсетова и тн. CMYK какъвто и да е.... Сега вижте по-долу за 
да разберете стъпка по стъпка това... 

За Illustrator и CorelDraw 
Векторите да са в криви. Ctrl + Q за coral draw, в 
илюстратора convert to curves... 
Избягвайте прозрачност и градиент! 
Когато нещата не са конвертирани в криви, принтерите 
забиват!
Шрифтовете за да се запазят също трябва да са в криви. 
Има настройки за растерайзване и в двете програми. 
Едната е в document setup ако не се лъжа, а в Corel Draw - 
е в preferences.. Избирате 300 точки и сте вие.. 
Внимавайте кои слоеве(layers) са включени за 
print(печат) и кои не! 
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За всички: 
Давайте ни flatten файлове т.е.- 1 
слой и файла става с малки размери.. 
Като обсъждаме разпределението, 
оформлението променяте оригиналния 
а сейфате като такъв flatten tiff, RGB 
1440x900px 300точки и ми го пращате, 
за да е с малък размер. А оригиналите 
си пазете. Защото някой като ме пита 
„Искам да си печатна нещо” и аз му казвам 
обади се на автора ето ти връзка и вие 
съответно му казвате „Ха сега дай 50лв;)”.. 
Мен не ме интересува да си купувам 2 
терабайта хард, за да ви държа творбите. 
Мен ме интересува А4 страница с 
големи хубави картини максимум 2-3 на 
страница и с големи четливи шрифтове, 
за да не ме болят очите като ги гледам. 

Все пак на компютър се гледа. 

Основното изискване е снимки, видео материали и 
др. да са с възможно най-голям формат и качество, да 
не са коригирани(обработени) освен ако вие излишно 
не желаете това. Добре е и да имате идея на продукта, 
който искате като резултат. Може да го нарисувате грубо 
на лист, снимате и изпратите като връзка. Ако нямате 
концепция не е проблем ще ви направим  

За още инфо проверете самата печатница, за пример 
ще дам печатница от Варна “Екстрйм”, за мен едни от 
най-качествените. Тези неща не ви ги казвам за друго, 
а за да не ходите до печатницата няколко пъти и да 
се изнервяте, както и да бавите поръчките им там: 
http://614414.com/index.php?ch=home 
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Така за тези, които искат да си направят 
нещата наистина хубави гледайте getting 
started уроците кой с каквото работи да 
си избира от тук: 
http://tv.adobe.com/show/
learn-photoshop-cs4/ 
http://tv.adobe.com/show/
learn-illustrator-cs4/ 
http://tv.adobe.com/show/
learn-indesign-cs4/ 
http://tv.adobe.com/show/
learn-flash-professional-cs4/ 
http://tv.adobe.com/show/learn-acrobat-9/ 
Понеже ме мързи да ги копирам всичките 
ето връзка за останалите продукти: 
http://www.adobe.com/designcenter/cs4/ar-
ticles/videoindex.html#photoshop 

Ще ви отнеме по-малко от ден, за да ги минете, но 
качеството на творбите ви ще се подобри значително  
Ето и за интерактивността и мултимедията, която искам 
да добавя няма тайни няма нищо всичко ви казвам само 
питайте, ако някой иска презентация или списание или 
проект всичко ще му кажа от къде, как и защо, доколкото 
знам разбира се: 
http://tv.adobe.com/search/?q=Interactive 

Нека не се хвърляме на нещата за напреднали, като 
не правим качествено нещата за начинаещи така е 
правилно все пак.. 
Ще ви отнеме макс. 30мин ама ще сте белязани за цял 
живот 

Имам голям наръчник, който съм правил през годините 
може би на урок ще го пусна в списанието, след като 
го оформя за да се разбира от хора. За всичко от 
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оvershapena и overcontrasta в LAB, до 
настройки на custom color профили.... 

Така време е за сериала стъпка по 
стъпка;)

СТЪПКА ПО СТЪПКА: 
0. Направете посочените по-горе 
настройки с някой файл, няма, някоя 
снимка или нещо друго и запазете 
настройките. Edit /Color settings  и 
избирате за RGB - adobe RGB и за  CMYK 
-Euroscale Coated това са задължителните 
полета.. Така това е по-подразбиране, да 
ама като дойте някоя външна картинка, 
вие трябва да изберете да сложите 
някакъв профил, да я оставите такъв, 
какъвто е или да я конвертирате в друга 

цветова гама примерно.. СМYK- (CYAN, MAGENTA, YELLOW, 
BLACK)

1.FILE/NEW (1440x900 има си причина за тази резолюция 
ще се гледа на монитор, затова легнало по-добре и съм 
взел резолюция на разтеглен монитор. ще може пак да 
се печата на а4 с готино качество, защото снимките са 
по големи, нормалния потребител засега според мен 
е на 1024x768 и затова, малко по-голямо за да може 
да си доближава и да се кефи на качеството, resolution 
(точки му викам аз защото има 4-5 вида такива dpi,lpi, 
ppi позаинтересувайте се! Както и самия принтер при 
пвчат разделя 1 точка 8 по-малки и тн), RGB COLOR. За 
Bit depth има и тук 2 варианта на работа: Почвате от 
32bits и слизате надолу, като давате iмаge/mode и сменяте 
битовете в зависимост нещата, от които се нуждаете. Този 
е препоръчителен, защото запазвате картината почти 
непокътната това ако стартирате с 32 битови картинки или 
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16 битови разбира се.. Или просто избирате 
8bit и нататък. Избирате си след това дали 
да имате background или не = transper-
ant. После давате advanced и проверявате 
дали сте на Аdobe RGB 1998, После за  pixel 
aspect ratio square pixels, ако ще ходи за 
монитор или принт, а ако ще ходи за тв или 
друго изберете друго) и ок. 

2.Image mode и проверете дали сте на 
RGB и 8бита 
3.Edit assign profile - за да проверите дали 
сте в точния профил. 
Ако пише srgb на working profile или няма 
въобще сложен - значи не сте... Изберете 
Adobe RGB 1998 и дайте assign. Aко сте 
на CMYK ще има загуба при конверта, 
но ако е rgb profil до друг rgb примерно 

– sRGB до adobe RGB 1998, защото разширявате 
цветовото пространство не махате цветове и тази 
загуба е почти никаква. Но едно конвертване дори и oт 
CMYK си заслужава, за да се използвате екстрите на RGB 
редактирането - филтри и други. Също може и на LAB да 
отидете да разгледате. Стремете се конретванията да са 
възможно най-малкo на брой и принципа е да се ходи 
от горе на долу - в случая от ляво на дясно не обратно, 
защото се губи информация - LAB, RGB, Grayscale sRGB, 
CMYK. 
3. Така като свършите сейфате си RGB file някъде - аз ги 
правя в отделна папка и пишете original... 
4. Давайте пак edit/ CONVERT TO PROFILE този път то 
трябва да е прихванало настройка за профил, ако не 
е изберете Distination Space U.S WEB Cоated v2 или 
EUROSCALE COATED. Другите не ги пипайте ще ги 
обяснявам друг път.. 
5. НАПРАВЕТЕ Layer/FLATTEN IMAGE 
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ВНИМАНИЕ: НЕ СЕЙФАЙТЕ НА СЪЩАТА 
КАРТИНКА!
6. СЕЙФАЙТЕ този път CMYK на 2ри файл, 
който ще е растерайзнат за печат това в 
друга папка наречена “CMYK”.  В крайна 
сметка всичко се растерайзва преди 
печат, няма вектор няма пешо, добре е 
преди това вие да сте избрали на какви 
точки това да става препоръчително е 
300, златно правило.
7. За сейфането избирате save as, или 
save as web, сейфайте на psd origi-
nala RGBTO s Maximum competability 
включено, a другия на flatten, аз така 
харесвам с включения profil, CMYK, tif с 
LZV КОМПРЕСИЯ, inteleaved. 
на мен ми давате този  tif. Ако ще 
правим промени, аз ви казвам оправете 

това онова и вие го оправяте в psdто, запазвате си го, 
изкарвате в tif и пак ми пращате tifa. Защо не искам 
аз да пипам, защото моите шрифтове са различни от 
вашите и като ми го пратите става боза, точно затова в 
печатниците ви викат КРИВИ, КИРВИ...Може да го давате 
не на тиф, а на pdf - препоръчително, за настройките на 
pdf друг път ще пиша че са много, но вижте ги в adobe.tv, 
или нещата на lynda.com. 

AKO ЩЕ ГО МЯТАТЕ НА JPEG, пак е добре - за по малък 
размер и компромис със квадратните (jpeg compres-
sia) артефакти, които се получават, затова ако имате 
фотоапарат търсите да снима RAW или Тiff, но това е 
друга тема: намалете quality - с това се намаля големината 
на файла, а не с image size - за там си иска майсторлък!!!
Другото ми е на progressive с 3 scana. че стават по-малки 
jpg-та. 
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За видео компресии и други ето връзка 
че не ми се пише пак: 
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.
php?t=14292&highlight= - видео програма 
за compositing 
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.
php?t=14295&highlight= 
- файлови формати връзките, които съм 
дал последния пост... 
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.
php?t=14090&highlight= 
- как да издърпаме видео от, кой да е сайт 
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.
php?t=13916&highlight= 
- видео събиращи сайтове 
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.
php?t=11824&highlight= 
защо учим математика и други щуротии 

http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.
php?t=13895&highlight= 
- да припечелим от произведенията си 
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.
php?t=13852&highlight= 
- Запис на сесии (видео уроци), работа в екип, помощ на 
приятел 
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.
php?t=9481&highlight= 
история на корабостроенето - това е моят поздрав за вас  
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.php?t=9640&postd
ays=0&postorder=asc&start=15 - Що е Maxwell render и има 
ли почва у нас: 
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.
php?t=7979&highlight= 
-Arch. Viz рендъри 
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.
php?t=2959&highlight= 
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http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.php?t=14292&highlight=
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.php?t=14292&highlight=
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.php?t=14295&highlight=
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.php?t=14295&highlight=
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.php?t=14090&highlight=
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.php?t=14090&highlight=
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.php?t=13916&highlight=
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.php?t=13916&highlight=
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.php?t=11824&highlight=
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.php?t=11824&highlight=
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.php?t=13895&highlight=
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.php?t=13895&highlight=
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.php?t=13852&highlight=
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.php?t=13852&highlight=
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.php?t=9481&highlight=
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.php?t=9481&highlight=
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.php?t=9640&postdays=0&postorder=asc&start=15
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.php?t=9640&postdays=0&postorder=asc&start=15
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.php?t=7979&highlight=
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.php?t=7979&highlight=
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2959&highlight=
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2959&highlight=


Изисквания към представянето на творците 
- Архитектурен помощник 
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.
php?t=4006&highlight=  - Квантова физика  
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.
php?t=2065&highlight=  - Авторски права в 
мрежата 
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewforum.
php?f=36 
Първи стъпки в 3д както и в:
http://guerrillacg.org/ 
http://www.nixonanim.com/tutorials/ 
http://videotutorials-bg.com/lessons.
php?action=viewsub&id=54 
http://uroci.net/  - за 2д възприятие и 
композиция 
http://www.androidblues.com/howto.html 
- и много други тези са основните засега.. 

Аз на никой няма да променям нещата с изключение на 
тези, които искат! Ще гледам само текста да се чете и да 
се виждат картинките, както и ще слагам интерактивни 
бутони и някой друг header, footer.. Всички други неща 
дали типография дали, композиция оставям на вашата 
преценка, за да няма после, а той тоз какво направи... 
Ако ми кажете че искате ние да го направим. Не ме 
интересува причинната дали не и ви се занимава, или 
нямате време или нещо друго, просто нямате проблеми 
казвате и го правим.. Също мислете за списанията като 
за профили в deviantarta, който се upgreadvat постоянно, 
имате нова снимка или нова фирма. Искате да промените 
стила на текста, пак няма проблем само ми пишете на 
скайпа.

Поздрави и успех!!!
Автор: Светлозар Нейков
Skype: sinmania  e-mаil: sinmania@abv.bg
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http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2065&highlight=
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2065&highlight=
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewforum.php?f=36
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewforum.php?f=36
http://guerrillacg.org
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http://videotutorials-bg.com/lessons.php?action=viewsub&id=54
http://uroci.net/
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