
Работа с файлове и папки. 
Записване на файлове в 
графични формати. 
Приносът и влиянието на 
мултимедията



• Когато се работи с графична
програмата, обикновено има доста
файлове като снимки, фонове, 
шрифтове и самия графичен файл

• Удобно е, преди започване на работа да 
бъде създадена папка за проекта и в 
нея да се създадат папки за отделните
групи файлове

1. Работа с файлове и папки



• Изходните файлове се разпределят в 
подпапките, съобразно използването им

• Имената на изходните файлове трябва 
да ни подсказват какво съдържа файла

1. Работа с файлове и папки



• Импортиране – прочитане на файлов формат, 
различен от собствения

• Експортиране – записване във файлов формат, 
различен от собствения 

2. Записване на файлове в графични формати



• Универсални файлови формати:
• Растерни формати – bmp, jpg, png, gif, tif, … 
• Векторни формати – wmf, svg, eps, …
• Други формати – pdf – удобен за печат

• Всяка графична програма има функция за експортиране 
от собствения файлов формат към част от универсалните 
графични файлови формати

2. Записване на файлове в графични формати



• Мултимедия –средство или начин за съчетаване на звук, 
изображение, анимация, видео и други типове медия, целящо 
осигуряване на среда за обучение, отдих, развлечение и 
творчество. 

• Тя представлява съдържание или данни, които се представят 
едновременно в различни форми: звук, анимирана компютърна 
графика, видео.

3. Мултимедия



• Създаването на мултимедийна информация с помощта на компютър се нарича 
мултимедиен проект (мултимедийно приложение). 

• Видове:
• Линейна мултимедия – мултимедийната информация се предлага непрекъснато и 

последователно във времето, без да има възможност потребителят да се намеси в този 
процес.

• Интерактивна мултимедия – когато крайният потребител има възможност да контролира 
елементите на проекта, да взаимодейства с приложението и да определя хода на 
действието.

• Хипермедийна мултимедия – структурно свързани мултимедийни елементи, които 
потребителят може последователно да избира

• Обектно ориентирана мултимедия – мултимедийният материал се представя във вид на 
обекти, чрез комбинация на които се формират сцени, доставяни на потребителите

3. Мултимедия



• Графиките са важна част от 
мултимедията, тъй като чрез тях се 
достига до визуалното възприятие, 
което от своя страна е един от най-
лесните начини за възприемане на 
информация

4. Графичните изображения и мултимедията



4. Графичните изображения и мултимедията

Специални графични 
символи, които се 

използват за обозначение 
на място, предмети или 
атрибути и служат за 

извършване на дейности, 
свързани с представяната 

от тях абстракция

Икони

Реагират при натискане 
от страна на потребителя, 

като предизвикват 
изпълнението на действие 
или последователност от 
действия, асоциирани с 
тях, за извършване на 

определена дейност. Имат 
етикет за обозначение на 
предназначението им за 
по-лесно възприемане от 

потребителите

Бутони

Фотографиите могат да 
бъдат основен фокус на 

един мултимедиен проект 
или да играят 

поддържаща роля. 
Включването на 

фотографски материал, 
носи допълнителна 

информация и усилва 
възприятието

Снимки

В един мултимедиен 
проект освен икони, 

бутони и фотографии 
също може да има и: 

схеми, диаграми, 
карикатури, рисунки, 

компютърно генерирани 
графики и др.

Други графики

Графичните изображения  са няколко вида:



• Мултимедия намира приложение в различни области – реклами, 
изкуство, образование, развлечения, инженерство, медицина, 
математика, бизнес, научни изследвания и пространствени 
времеви приложения.

• Мултимедията обогатява културните форми, което дава 
възможност за развиване на нови течения в областите на 
приложение

5. Приносът и влиянието на мултимедията



• Творчески индустрии. 

• Креативните индустрии се отнасят до редица икономически дейности, които се отнасят до 
създаването или използването на знания и информация. Те могат да бъдат наричани също 
така културните индустрии или творческата икономика. 

• Творческата икономика включва реклама, архитектура, изкуство, занаяти, дизайн, мода, 
филми, музика, сценични изкуства, издателска дейност, научноизследователска и развойна 
дейност, софтуер, играчки и игри, телевизия и радио и видеоигри

5. Приносът и влиянието на мултимедията



• Търговски цели. 

• Бизнес приложенията за мултимедия включват презентации, маркетинг, реклама, 
мултимедийни бази от данни, каталози и мрежови комуникации. Гласовата поща и видео 
конференциите се подсигуряват в много местни и глобални мрежи. Мултимедията се радва 
на световен успех в програмите за симулация на развитието на бизнеса;

• Голяма част от електронните стари и нови медии, използвани от търговци и графични 
дизайнери, са мултимедийни. Вълнуващи презентации се използват за привличане и 
задържане на внимание в рекламата. 

• Търговските мултимедийни разработчици разработват мултимедийни презентации, които се 
простират извън простите слайд шоу, за да продават идеи или да оживят обучението. 

• Те могат да бъдат наети за проектиране за правителствени услуги и приложения за 
нестопански услуги.

5. Приносът и влиянието на мултимедията



• Забавления и изобразително изкуство. 

• Мултимедия е силно използвана в 
развлекателната индустрия, особено за 
разработване на специални ефекти във филми и 
анимации (VFX, 3D анимация и др.). 

• Мултимедийните игри са популярно забавление и 
са софтуерни програми, налични като CD-ROM или 
онлайн. Някои видеоигри също използват 
мултимедийни функции. 

5. Приносът и влиянието на мултимедията

• Мултимедийният компютър играе роля на мултимедиен център за развлечение

• В изкуствата има мултимедийни художници, чиито умове могат да смесват техники, 
използващи различни медии, които по някакъв начин включват взаимодействие с зрителя



• Образование. 

• В образованието мултимедията се използва за 
създаване на компютърни курсове (популярно 
наречени CBT – компютърно базирано обучение) 
и справочници като енциклопедия и алманаси. 

• CBT позволява на потребителя да премине през 
серия от презентации, текст за определена тема 
и свързаните с него илюстрации в различни 
информационни формати. 

• Образованието е комбинация от образование и 
забавление, особено мултимедийно забавление.

5. Приносът и влиянието на мултимедията



• Журналистика, средства за информация. 

• Докладването на новините не се ограничава до традиционните медии. Свободните 
журналисти могат да използват различни нови медии, за да произвеждат 
мултимедийни произведения за своите новинарски материали. Така световната 
аудитория може да се ангажира с разказване на истории с технология, която развива 
нови комуникационни техники както за медийните производители, така и за 
потребителите. 

• Мултимедийните репортери, които са мобилни (обикновено се движат около една 
общност с камери, аудио и видео рекордери и лаптоп компютри) още по-
целенасочено използват мултимедийните технологии

• Мултимедия се използва за информация на публични места. В хотелите, гарите, 
търговските центрове, малките магазинчета, мултимедийните компютри подпомагат 
човека с информация

5. Приносът и влиянието на мултимедията



• Инженерство. 

• Софтуерните инженери могат да използват мултимедия в компютърни симулации за 
всичко от развлечения до обучение като военно или промишлено обучение. 

• Мултимедия за софтуерни интерфейси често се осъществява като сътрудничество 
между творчески специалисти и софтуерни инженери.

5. Приносът и влиянието на мултимедията



• Научни изследвания, медицина. 

• Мултимедията подпомага учените за изследване и структуриране на мултимедийни 
бази от данни и за дигитализиране на обекти, визуализиране на процеси и явления

• Напр. Чрез използване на мултимедията като метод за моделиране и симулация, учен 
може да погледне молекулярен модел на определено вещество и да го манипулира, 
за да достигне до ново вещество. 

• В медицината лекарите могат да се обучават чрез виртуална хирургия или да 
симулират как човешкото тяло е засегнато от заболявания, разпространявани от 
вируси и бактерии, и след това разработва техники за предотвратяване на това.

• Мултимедийни приложения като виртуални операции също помагат на лекарите да 
получат практическо обучение.

5. Приносът и влиянието на мултимедията



• Виртуална реалност. 

• Сьсредоточаването на технологиите и 
творческите изобретения в мултимедията 
се нарича виртуална реалност. 

• Това са технологиите и методите за работа 
с триизмерни изображения и тяхното 
анимиране. 

• Във World Wide Web са разработени 
стандарти за предаване на виртуални 
сайтове или сцени в VRML (Virtual Reality 
Modeling Language) документи (c 
разширението wrl)

5. Приносът и влиянието на мултимедията


