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Лабораторна робота №1
ОЗНАЙОМЛЕННЯ З СЕРЕДОВИЩЕМ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОЇ КВС

Мета:  дослідити особливості  інтерфейсу об’єктно-орієнтованої  КВС.
Загальні відомості
Два останні десятиліття відзначаються стрімким розвитком програмного

забезпечення із потужними засобами оформлення видань та автоматизації
багатьох видавничих процесів, називаного компонентами комп’ютерно-
видавничих систем (КВС). Пакер Adobe — один з найпотужніших об’єктно-
орієнтованих видавничихкомплексів, призначений для верстання газет,
журналів, книг, об’ємних буклетів, довідників і іншої друкованої продукції,
в якій переважає текстова інформація. Це ПЗ дозволяє зокрема зберігати
документи у форматах PDF та HTML (для Web-вузлів). У комплекті
постачається ряд утиліт, таких як програма створення електронних таблиць
Adobe Table, програма керування PostScript-шрифтами АТМ, програма
для читання PDF-документів Acrobat Reader тощо.

Прикладна програма PageMaker володіє широким набором фільтрів
імпорту-експорту; дуже корисною є здатність програми автоматично якісно
виконувати спуск полос, що робить цю дуже складну операцію легко ви-
конуваною. Важливою перевагою PageMaker при створенні об’ємних
публікацій є потужні засоби зі створення змістів та предметних покажчиків.

Коректно встановлену програму PageMaker можна запустити через
головне меню Windows, або файлом Pm65.exe. Після запуску на екрані
відобразиться прикладне вікно PageMaker. Щоб продовжити роботу, слід
створити підпорядковане (вторинне) вікно опрацювання документа,
називаного публікацією. Для створення публікації призначена команда
File\New (Файл\Новий) чи її клавіатурний аналог  + . В результатіті
виконаних дій відкриється діалогове вікно Document Setup (Параметри
документа); для надання поточному документові потрібного вигляду
потрібно налаштувати такі елементи керування.

У списку поля Page Size (Формат) вибирається стандартний формат
видань, видруковуваних на папері, формат Web-сторінок або слайдів. Точні
значення вибраного формату наводяться в полях під загальним заголовком
Dimensions (Розмір). Тут можна ввести також власні значення; такий
формат в PageMaker називається Custom (Замовний).

Вибір просторового розташування аркуша здійснюється в області
Orientation за допомогою перемикачів Tail (Книжкова), і Wide
(Альбомна). В групу Options (Варіанти) об’єднано мітки для визначення
розміщення сторінок, відстані від краю сторінки до краю текстової ділянки
встановлюються у групі Margins (Поля).
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У цьому діалоговому вікні також задається вихідна кількість сторінок
видання та номер початкової сторінки. Різноманітні системи нумерації
сторінок можна вибрати у діалоговому вікні Page Numbering, доступ
до якого надає кнопка [Numbers] (Номери).

У полі Compose to printer (Скомпонувати для друкарки) слід задати
тип друкарки, на якій буде виводитися оригінал-макет як на папері, так і на
плівці. Зміна драйверу друкуючого пристрою в процесі верстання чи після
завершення верстання може привести до зміни розташування елементів
верстки на шпальті, тому що програмою враховуються технічні можливості
друкуючих пристроїв (максимальні розміри зони друкування символів
на аркуші паперу вибраного формату, наявність вбудованих шрифтів тощо).
Після натиску кнопки [Ok] відповідно до заданих параметрів у прикладному
вікні PageMaker створиться підпорядковане вікно публікації (рис. 1.1).

Збереження документа є неодмінною дією в процесі роботи з ним.
Чим частіше відбувається збереження публікації, тим менша ймовірність
того, що результати роботи з нею будуть втрачені внаслідок яких-небудь
збоїв у комп’ютері.

Рис. 1.1. Структура прикладного вікна PageMaker
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Якщо публікація зберігається вперше і ще не має імені, слід скори-
статись командою File\Save As (Файл\Зберегти як) або комбінацією кла-
віш  +  +   і у діалоговому вікні Save Publication (Зберегти
публікацію) задати її характеристики. Щоб уникнути несподіванок при
роботі з файлами, потрібно застосовувати в назвах файлів тільки літери
латинського алфавіту та обмежувати їхній обсяг вісьмома символами в імені
та трьома у розширенні. Розширення файла визначає його тип і у PageMaker
задається автоматично у полі Files type діалогового вікна  Save Publication.
Підтримуються такі типи:

Publication (Публікація) – публікація зберігається як звичайний
документ PageMaker з розширенням .p65;

Templare (Шаблон) – публікація зберігається як шаблон, який можна
використовувати у інших документах;

Copy in 6.0 (Копія у форматі 6.0) – копія публікації зберігається як
файл PageMaker 6.0 з розширенням .pm6  без збереження самої публікації.

Подальше збереження публікації (без присвоєння імені) здійснюється
за допомогою команди File\Save (Файл\Зберегти) або комбінацією клавіш

 +  .
Поточна попередньо збережена публікація у середовищі PageMaker

може бути закрита декількома способами:
q командою Close (Закрити) пункту головного меню File чи
системного меню вторинного вікна .

q подвійною фіксацією на кнопці системного меню вторинного вікна.
q кнопкою керування вторинним вікном .
q комбінацією клавіш  +  .
q комбінацією клавіш  +  .
Публікації, створені раніше, відкриваються командою File\Open

(Файл\Відкрити), якій відповідає комбінація клавіш  + . В результаті
завантажується діалогове вікно Open Publication (Відкрити публікацію),
де здійснюється вибір потрібного файла.

Зручним засобом відкриття публікації є команда Last Publisher
(Останні публікації) пункту головного меню File. Вона надає доступ до
підменю, де вказані назви декількох публікацій, відкриваних останнім часом.

У програмі КВС PageMaker можна одночасно відкривати декілька
вікон публікації і почергово працювати з ними. Елемент поточної публікації
можна перенести у будь-яку іншу відкриту публікацію шляхом пере-
тягування мишею. Перехід між відкритими вікнами здійснюється вибором
назви потрібної публікації у пункті Window (Вікно) головного меню або
комбінацією клавіш  + .
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 У пункті Window також містяться команди впорядкування вто-
ринних вікон нормального (не повноекранного) подання та команди
доступу до палітр PageMaker. Зокрема палітра Tools (Інструменти)
являє собою набір інструментів, необхідних для роботи у PageMaker,
а палітра Control (Керування) є зручним засобом відображення
параметрів активного (виділеного) об’єкта.

Як зазначалось, програма PageMaker є об’єктно-орієнтованою: все,
що створює верстальник, вона розглядає і опрацьовує як окремі об’єкти.
До основних об’єктів належать текстові блоки та графічні примітиви –
інструменти палітри Tools:

 – інструмент Line (Лінія)
 – інструмент Constrained line (Перпендикуляр)
 – інструмент Rectangle (Прямокутник)
 – інструмент Ellipse (Овал)
 – інструмент Polygon (Многокутник)

У PageMaker передбачено особливі об’єкти – фрейми (Frames) – для
розташування тексту і графіки. Ознакою фрейму є розташовані у ньому
лінії, які перетинаються. У палітрі Tools розташовані інструменти для
створення фреймів трьох типів:

 – інструмент Rectangle frame (Прямокутний фрейм)
 – інструмент Ellipse frame (Овальний фрейм)
 – інструмент Polygon frame (Многокутний фрейм)

При створенні графічного примітиву достатньо активізувати відпо-
відний інструмент і перемістити вказівник миші при натиснутій лівій
клавіші миші. Щоб надати об’єкту форму правильної фігури (кола чи ква-
драта), у процесі малювання слід утримувати клавішу  .

Урізноманітнити форми прямокутних об’єктів дозволяє команда
Rounded Corners (Скруглені кути) контекстного меню, викликаного
правою клавішею миші на об’єкті, чи пункту Element головного меню.

Для створення многокутних об’єктів слід послідовно вказати
лівою клавішею миші позиції вершин, виконавши останнє клацання
у початковій точці. Простішим способом є транспортування вказів-
ника при активному інструменті Polygon (чи Polygon frame при
побудові фрейму), – за замовчуванням створюється симетричний
шестикутник. Редагування многокутного об’єкта – зміна кількості
кутів та глибини променів – виконується у діалоговому вікні Polygon
Settings, викликаному командою Polygon Settings (многокутник)
з пункту головного меню Element чи контекстного меню. Задані
параметри чинні для наступних многокутників.
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Графічні примітиви та фрейми володіють властивостями звичайного
об’єкта: їх можна переміщувати, заповнювати кольором, змінювати їхні
розміри тощо. Як і в будь-якій прикладній програмі, в PageMaker об’єкт
перед редагуванням повинен бути виділеним. Основний засіб виділення
– інструмент Pointer (Стрілка): .

Розмір об’єкта змінюється шляхом переміщення маркерів, які
з’являються навколо нього при виділенні. Для збереження пропорцій під
час переміщення кутових маркерів слід утримувати клавішу  .
Обертати об’єкт дозволяє інструмент Rotate (Обертання): .

Обертання відбувається навколо точки, на якій виконано клацання даним
інструментом.

Як згадувалось, зручним засобом перегляду та зміни параметрів
активного об’єкта є палітра Control (Керування), подана на рис 1.2.

Поля X та Y призначені для позиціювання об’єкта: тут вказуються
координати однієї з дев’яти його точок. Вибір точки виконується
на символічному квадраті, розташованому зліва від кнопок лічильника
полів X та Y.

Розмір об’єкта – його ширина і висота – визначаються в полях W (Ш)
і  H (В). На розмір впливає також і значення масштабу по горизонталі
і вертикалі, подане відсотково у наступних двох полях. Пропорційність
зміни розміру і масштабу залежить від стану спеціальної кнопки .

Наступні поля призначені для вказання точного значення кута повороту
і трансформації об’єкта. Останні дві кнопки, розташовані з правого краю
палітри Controls, дозволяють дзеркально відобразити об’єкт по горизонталі
і вертикалі.

Особливе значення має найперша кнопка палітри з піктограмою
активного об’єкта: вона дозволяє застосувати на практиці задані у палітрі
значення.

Виділеному об’єкту може бути наданий кольорова заливка та рамка.
Для визначення цих параметрів використовується палітра Colors (Кольори),
що викликається командою Window\Show Colors (Вікно\Показати
кольори) або відповідною комбінацією клавіш. У лівому верхньому куті
палітри розташовані три кнопки, за допомогою яких можна деталізувати
виконувані дії: перша кнопка присвоює вказаний колір контуру об’єкта,
друга кнопка – фонові; третя застосовує вибраний колір до усього об’єкта.

Рис. 1.2. Палітра Control (Керування) в режимі редагування об’єкта
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В основному полі палітри здійснюється вибір кольору, насиченість
його задається у полі Tint (Відтінок). Взірці штрихування фону об’єкта
і лінії, що становить його контур, подані у діалоговому вікні Fill and Stroke
(Фон і лінія), що викликається однойменною командою з пункту головного
меню Element чи контекстного меню. Окремо параметри цих компонентів
можна задавати відповідними підменю пункту Element. Зокрема підменю
Stroke (Лінія) містить команду Custom (Замовлена), що завантажує діалог
для вибору стилю, товщини лінії та деяких ефектів.

Побудовані об’єкти на сторінці розташовуються у певній послідов-
ності залежно від почерговості їх створення: об’єкт, створений останнім,
завжди  розміститься на передньому плані. Для зміни порядку розташу-
вання об’єктів у стосі передбачені чотири команди, подані в меню
Element\Arrange (Елемент\Монтаж). Таким чином, в результаті активізації
команди Send Backward (зсунути назад) чи відповідної комбінації клавіш
об’єкт переміщується на один рівень назад, а після виконання команди
Send To Back (На задній план) за один крок переноситься на задній план;
команди Bring Forward (Зсунути вперед) та Bring To Front (На передній
план) діють аналогічно, але служать для переміщення об’єктів вперед: на
один рівень або відразу на передній план.

Параметри вирівнювання і розподілу декількох  виділених
об’єктів визначаються у діалоговому вікні Align Object (Розташувати
об’єкти), що викликається однойменною командою з пункту головного
меню Element або натиском комбінації клавіш  +  +  .

В PageMaker пропонується три способи вирівнювання об’єктів
по горизонталі – по лівому краю, по правому краю і по центру, а також
три способи вирівнювання по вертикалі – по верхньому краю, по нижньому
краю  і посередині. Відтак передбачено можливість встановлювати рівну
відстань між краями об’єктів – у цьому призначення операції розподілу.
Як і вирівнювання, розподіл здійснюється по вертикалі і горизонталі.

Варіанти вирівнювання і розподілу схематично подані на кнопках
діалогового вікна Align Object (Розташувати об’єкти); спосіб обчислення
інтервалу, встановлюваного між об’єктами в процесі розподілу, задається
перемикачами в полях Vertical (по вертикалі) і Horizontal (по горизонталі).

Для уникнення повтору однакових дій при виконанні масштабування,
позиціювання форматування тощо з декількома об’єктами, їх можна
об’єднати в групу операцією групування. В результаті виконання
команди Element\Group (Елемент\Згрупувати) програма розглядатиме
згруповані об’єкти як одне ціле і не припускатиме зміни їх параметрів.
Розгрупувати вказану групу об’єктів дозволить команда Element\Ungroup
(Елемент\Розгрупувати) або відповідна комбінація клавіш.
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Як згадувалось, команди Align Object та Group доступі лише в разі
виділення декількох об’єктів. Для цього слід виконати одну з таких дій:
q вказати однин з об’єктів, а потім, утримуючи  , почерговоо
вказати решта. Повторне клацання по об’єкту із натиснутою
клавішею  знімає з нього виділення.

q при натиснутій лівій клавіші миші окреслити прямокутник, –
виділяться ті об’єкти, зображення яких опинилися в цьому
прямокутнику.
Для зміни масштабу виведеної на екран інформації призначений

інструмент Zoom (Лупа):  .  В результаті активізації цього інструментаа
вказівник миші набуде вигляду лупи зі знаком «+». Якщо при натиснутій
лівій клавіші миші окреслити прямокутник, збільшиться ділянка екрана,
яка входить в його периметр. Також в режимі Zoom з кожним клацанням
в межах вторинного вікна масштаб зображення збільшується за замов-
чуванням на 25%. Якщо при клацанні утримувати  , знак «+» вказівникаа
Zoom перетвориться на «–», що свідчитиме про зменшення масштабу
(на тих же 25%); клацання правою клавішею при утримуваній  у будь-
якому режимі дозволяє вивести на екран цілу сторінку або перетворити її
до реального розміру. Команди масштабування подано контекстному меню
та у пункті головного меню View (Перегляд) – із вказанням відповідних
комбінацій клавіш.

Якщо поточний масштаб такий, що сторінка не відображається на
екрані повністю, в процесі роботи доводиться переміщувати її для
отримання доступу до фрагментів, розташованих за межами екрана.
Традиційним і не особливо зручним засобом навігації є смуги огляду;
більше можливостей надасть інструмент Hand (Рука), що дозволяє легко
пересувати  умовний аркуш у двох вимірах. При натиснутій лівій клавіші
миші та утримуваній  у будь-якому режимі курсор набуває вигляду ,
що також дає можливість виконувати навігацію.

У PageMaker процедури копіювання (Copy), вирізання (Cut)
попередньо виділених об’єктів та наступне їх вставлення (Paste) є стан-
дартними  процедурами Windows із використанням сервісної програми
Clipboard. Необхідні команди розташовані у пункті меню Edit (Редагу-
вання) або у контекстному меню.

Прискорити процес створення декількох копій об’єкта дозволяє
функція багатократного вставлення. За допомогою діалогу, викликаного
командою Edit\Paste Multiple (Редагування\Вставити багатократно)
можна створити будь-яку кількість копій вихідного об’єкта і встановити
між ними потрібні інтервали.
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Для зручного та швидкого вирівнювання розташованих на сторінці
об’єктів у PageMaker використовуються напрямні – вертикальні та гори-
зонтальні лінії, відображувані на екрані, але такі, що на друк не виводяться.
Щоб добавити вертикальну чи горизонтальну напрямну на сторінку, слід
встановити вказівник миші на відповідну масштабну лінійку і перетягнути
її в робочу область на потрібне місце, – в процесі переміщення напрямної
в палітрі Control відображається відповідна координата.

Вирівнювання зручно виконувати в режимі Snap to Guides (Вирівняти
по намрямних), який встановлюється однойменною командою з пункту
меню View (Перегляд): тепер, при наближенні до напрямної, об’єкт
“притягуватиметься” до намрямної, що значно полегшить процес
вирівнювання і зробить його точнішим. Інші команди роботи з напрямними
також подано у пункті View головного меню PageMaker.

Якщо встановити вказівник миші на ділянку перетину масштабних
лінійок і пересунути  мишу з натиснутою лівою клавішею, – зміниться
розташування початку координат відповідної лінійки.

Як зазначалось, у програмі PageMaker розрізняють два типи тексто-
вих об’єктів: текстові блоки і текстові фрейми. Текстові фрейми, описані
раніше, мають різноманітні форми, їм можна задавати рамки та фон
різноманітних стилів. Інструменти для створення фреймів подані у палітрі
Tools; ознакою фрейму є розташовані у ньому лінії, які перетинаються.

Щоб розташувати у створеному фреймі текст, слід активізувати
інструмент Text (  ) палітри Tools і виконати клацання у межах фрейму..
Після появи текстового курсору можна вводити текст: в процесі набору
він не виходитиме за межі фрейму.

На відміну від фреймів, текстовим блокам властива лише прямокутна
форма, їм не можна присвоїти контур та заливку. Щоб створити текстовий
блок, потрібно активізувати інструмент Text і виконати клацання у тій
точці, з якої необхідно розпочати введення тексту. Тепер у сформованому
блоці можна виконувати набір тексту.

Щоб побачити межі текстового блоку, потрібно вибрати інструмент
Pointer (Стрілка,  ) палітри Tools і виконати клацання у межах набраногоо
тексту – навколо нього з’являться маркери. Змінювати межі текстового
блоку можна шляхом переміщення їх у режимі Pointer. Слід зазначити,
що збільшити висоту текстового об’єкта, а з деякого стану і ширину
неможливо, – розмір текстового блоку залежить від обсягу тексту.

Як і будь-який об’єкт, текстовий блок можна переміщувати, обертати,
знищувати тощо інструментами палітри Tools та командами меню Edit
(Редагування) або контекстного меню. Усі параметри виділеного об’єкта
індикуватимуться у палітрі Control.
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Послідовність виконання роботи.

  1. Запустити програму PageMaker з головного меню Windows.
  2. Створити публікацію з такими параметрами:

Формат А5
Орієнтація Книжкова
Поля

Ліве 25
Праве 20
Верхнє 20
Нижнє 10

  3. Зберегти новостворену публікацію, назвавши її своїм прізвищем,
за адресою D:\UAD\AU_KT_4.

  4. Змінити орієнтацію та спосіб розташування сторінок макета.
Звернути увагу на зміну показів компонентів Dimensions (Розмір)
та Margins (Поля).

  5. Закрити активну публікацію (але не середовище PageMaker ).
  6. Створити публікацію формату А4 з довільними параметрами.
Отримати довідку про призначення компонентів палітри Tools.

  7. Намалювати прямокутник діагоналлю 50 мм.
  8. Надати об’єкту зелений фон і синій контур. Розташувати початок
координат обох масштабних лінійок у лівому верхньому куті об’єкта.

  9. Збільшити об’єкт пропорційно на 200% і виконати позиціювання
таким чином, щоб його центр розташувався у координатах (30, 40).

10. Створити нову публікацію з довільними параметрами.
11. Намалювати коло радіусом 2 см.
12. Виконати пункти 8, 9 для новоствореного об’єкта.
13. Відкрити публікацію, створену у п.2.
14. Намалювати правильний трикутник висотою 5 см з жовтим контуром
і червоним штрихуванням.

15. Впорядкувати вікна відкритих публікацій таким чином, щоб вони
не перекривались.

16. Перетягнути на трикутник коло і прямокутник. Розгорнути вікно
на весь 1екран.

17. Розташувати трикутник на передньому плані.
18. Виконати вирівнювання наявних об’єктів по правому краю сторінки
на відстані 3 см один від одного.

19. Здійснити скруглення кутів прямокутника.
20. Задати колу подвійний контур товщиною 5 пунктів.
21. Виконати багатократну вставку трикутника висотою 1 см.
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Трикутники повинні розташуватись в шахматному порядку: 6 стовпців,
5 рядків, відстань між об’єктами – 1,5 см.

22. Додати на сторінку публікації горизонтальну напрямну на відстані
4,7 см від краю сторінки. Закріпити напрямну. Вирівняти по
напрямній коло, прямокутник, довільні трикутники.

23. Згрупувати усі наявні об’єкти. Звернути увагу на покази Control.
24. Винести новостворений об’єкт на монтажний стіл. Розгрупувати
і видалити об’єкти.

25. Створити ілюстрацію, подану на рис. 1.3.

26. Виконати набір текстового блоку (декілька абзаців).
27. Скопіювати набраний текст у прямокутний фрейм аналогічного
розміру. Виділити текстові об’єкти і порівняти їх.

28. Знищити наявні об’єкти. Виконати набір вказаного тексту.
29. Зберегти публікацію. Вийти з середовища PageMaker.
30. Віднайти на диску новостворений файл. Переглянути розмір,
розширення, піктограму.

Контрольні запитання

 1. Які основні компоненти інтерфейсу PageMaker ? Призначення
компонента Rulers (Лінійки).

 2. Які максимальні технічні параметри можна задати публікації?
 3. Які комбінації клавіш використовуються для відкриття та закриття
публікацій? Поняття активної публікації.

 4. Які основні види об’єктів і дії з ними передбачено у PageMaker ?
 5. Призначення та компоненти палітри Control у різних режимах.

Рис. 1.3. Ілюстрація до завдання.

Назва

спеціальності
Прізвище

Груп
а №
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Лабораторна робота №2
ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТУ

М е т а : навчитись опрацьовувати текст засобами форматування
символів та абзаців.
Загальні відомості
Одне з найважливіших завдань верстання – підбір шрифтів, які значною

мірою обумовлюють як зовнішній вигляд видання, так і зручність читання
(сприйняття) тексту. Кожний вид тексту (основний, допоміжний, рубрика)
повинен мати свої характерні ознаки, виділятись на тлі решти текстової
інформації. Досягнути цього можливо за рахунок комбінування
різноманітних параметрів символів.

Звичайно, перед виконанням форматування текст обов’язково потрібно
виділити. Задані параметри буде присвоєно лише вказаним об’єктам.
Виділити потрібний фрагмент можна, означивши його в режимі Text
курсором із натиснутою лівою клавішею миші. Подвійне клацання миші
дозволяє виділити слово, потрійне – абзац. Виділення тексту може бути
виконано також за допомогою клавіатури:

Символ справа  + 
Символ зліва  + 
До кінця слова  +  + 
До початку слова  +  + 
До кінця рядка  + 
До початку рядка  + 
До кінця речення  +  + 
До початку речення  +  + 
До кінця абзаца  +  + 
До початку абзаца  +  + 
До кінця публікації  +  + 
До початку публікації  +  + 
На один рядок вниз  + 
На один рядок вверх  + 
На один екран вниз  + 
На один екран вверх  + 
Виділити всю публікацію  + 

Якщо змінити параметри символів, попередньо не виділивши деякий
фрагмент, дія установок пошириться на лише на подальший текст.
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У КВС програмі PageMaker передбачено широкий набір шрифтів,
що різняться за своїм ескізом. Сукупність шрифтів різноманітного накре-
слення і розміру, але з основним ескізом називається гарнітурою. Вибрати
гарнітуру і призначити її виділеному тексту можна декількома способами:
q В підменю Font (Гарнітура) меню Type (Текст), де дуже зручний
огляд гарнітур.

q У полі Font (Гарнітура) діалогового вікна Сharacter Specifications
(Параметри шрифту) (рис. 2.1), що викликається командою Сha-
racter  (Шрифт) з пункту меню Type (Текст) чи контекстного меню.

q У списку Font (Гарнітура) палітри Control (рис. 2.2).

 

Розмір шрифту, або кегель, поряд із гарнітурою є важливим параметром
символів, що обумовлює зручність сприйняття тексту і вимагає значної
уваги при  підбиранні його значень. У PageMaker кегель можна задати
таким чином:
q В підменю Size (Кегель) меню Type (Текст), де зокрема є можли-
вість вибору кеглів, стандартних для даної гарнітури, чи задання
будь-якого за допомогою позиції Other (Інший).

q У полі Size (Кегель) діалогового вікна Сharacter Specifications
(Параметри шрифту) (рис. 2.1), що викликається командою
Сharacter  (Шрифт) з пункту меню Type (Текст) чи контекстного
меню. Тут поряд з кеглем можна вказати й інші параметри.

q У полі  палітри Control (рис. 2.2).

Рис. 2.1. Діалогове вікно Сharacter Specifications (Параметри шрифта)
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Для вибору накреслення – найпоширенішого засобу виділення
текстових фрагментів – у PageMaker також передбачено декілька способів:
q Підменю Type Style (Накреслення) меню Type (Текст), де подано
стандартні поліграфічні накреслення та деякі ефекти.

q Діалогове вікно Сharacter Specifications (Параметри шрифту)
(рис. 2.1), що викликається командою Сharacter  (Шрифт) з пункту
меню Type (Текст) чи контекстного меню. Варіанти накреслень
подано в області Type Style (Накреслення).

q Кнопки палітри Control, розташовані під полем Font (Гарнітура).
q Комбінації клавіш

 +  + нормальне накреслення
 +  + напівжирне накреслення
 +  + курсивне накреслення
 +  + ефект підкреслення
 +  + ефект закреслення
 +  + ефект інверсії

Регулювання колірних параметрів можна виконувати як у палітрі Colors
(Кольори), так і у відповідних полях діалогу Сharacter Specifications.

У PageMaker пропонується можливість масштабування символів
по горизонталі – задання ширини символу у меню Type\Horizontal Scale
(Текст\Ширина символів) або у полі  палітри Control. Зміщення базової
лінії виділених символів виконується за допомогою поля  палітри Control
чи у вікні Сharacter Options (Доповняльні параметри шрифту), яке
викликається кнопкою [Options...] вікна Сharacter Specifications.

Інколи символів, передбачених клавіатурою, буває недостатньо для
правильного форматування тексту. Для введення доповняльних символів
та одержання тексту, що відповідає технологічним вимогам правильного
поліграфічного відтворення друкованої продукції, слід користуватись
передбаченими у PageMaker клавіатурними скороченнями або безпосе-
редньо кодами ANSI, які вводяться калькуляторною клавіатурою при нати-
снутій лівій клавіші  .

У процесі оброблення тексту палітра Control може знаходитись в
одному з двох режимів: в режимі редагування символів (рис. 2.2),
встановлюваному натиском кнопки  , або в режимі редагування абзаців
(рис.2.3), що викликається кнопкою  з символом абзаца.

Рис. 2.2. Палітра Control (Керування) в режимі редагування тексту
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Абзацом називається частина тексту, обмежена маркерами абзаців –
нероздруковуваними символами, що вводяться натиском  .
Примусовий розрив рядка (  +  ) не призводить до створення
нового абзаца, – текст лише переноситься в інший рядок. Для того, щоб
вказати програмі, з яким саме абзацом виконуватиметься форматування,
слід розмістити у ньому текстовий курсор.

До параметрів форматування абзаца відносяться вирівнювання (ви-
ключка), абзацний відступ (відступ першого рядка в абзаці), інтерліньяж,
відбивка, буквиця, лінійки тощо.

Виключка – вибір способу розташування рядків абзаца по горизонталі;
застосовується до абзаца, у якому знаходиться курсор, незалежно від кілько-
сті виділених символів. У PageMaker передбачено п’ять видів виключки:

Left (По лівому краю) – текст виділених абзаців вирівнюється по
лівій межі текстового блоку чи фрейму

Right (По правому краю) – текст виділених абзаців вирівнюється по
правій межі текстового блоку чи фрейму

Center (По центру)  – текст виділених абзаців вирівнюється
симетрично відносно перпендикулярної
рядкам тексту лінії, що проходить через
середину текстового об’єкта.

Justify (По формату)  – всі рядки, крім останнього, розтягуються між
вертикальними межами текстового блоку
чи фрейму (із врахуванням полів)  таким
чином, щоб обидва краї стали рівними

Force Justify (Повна виключка) – всі рядки абзаца, включно з останнім,
розтягуються на всю ширину текстового
блоку чи фрейму.

PageMaker пропонує декілька засобів задання виключки:
q Підменю Alignment (Виключка) меню Type (Текст).
q Список Alignment діалогового вікна Paragraph Specifications

(Параметри абзаца), що викликається командою Paragraph
(Абзац) з пункту меню Type (Текст) чи контекстного меню.

q Кнопки палітри Control в режимі редагування абзаца.
q Відповідні комбінації клавіш.

Рис. 2.3. Палітра Control (Керування) в режимі редагування абзаца
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Величина абзацного відступу встановлюється в полі First (Абзацний)
згаданого діалогу Paragraph Specifications (Параметри абзаца).

Величина відступів решти рядків тексту від лівої та правої межі
текстового об’єкта  визначається в полях Left (Зліва) та Right (Справа)
діалогового вікна Paragraph Specifications (Параметри абзаца), що ви-
кликається командою Paragraph  (Абзац) з пункту меню Type (Текст)
чи контекстного меню.

Відбивкою називається інтервал між абзацами, створюваний для
виділення фрагмента та привертання до нього уваги читача. Величина
відбивки визначається у полях Before (Перед) та After (Після), розташо-
ваних в області Paragraph Spase (Відбивки) діалогового вікна Paragraph
Specifications.

Усі описані дії можна також виконувати за допомогою палітри
керування у режимі редагування абзаца (рис. 2.3): абзацний відступ
встановлюється у полі  , ліва/права межа тексту –  /  , верхня/нижня
відбивка –  /  . Поле Indicator  (  ) відображає поточну позицію курсору.у.

До параметрів абзаца також належить інтерліньяж, який у PageMaker
розглядається як атрибут форматування символів. Таким чином, інтер-
ліньяж виділеного фрагмента мінімальним обсягом у два рядки задається
у полі списку  палітри Control (Керування) в режимі редагування текстуу.
Також величину відстані між рядками виділеного фрагмента можна
встановити у полі Leading (Інтерліньяж) діалогового вікна Сharacter
Specifications. Як відомо, одинарним (Auto) в поліграфії вважається
величина інтерліньяжу, рівна 120% кегля шрифту.

Для виділення абзаца широко використовуються лінійки –
горизонтальні лінії над і під абзацом. Параметри лінійок задаються в діа-
логовому вікні Paragraph Rules (Лінії абзаца), що викликається кнопкою
[Rules...] (Лінії...) з діалогового вікна Paragraph Specifications (Пара-
метри абзаца).

Буквицею називається збільшена перша буква абзаца, що сигналізує
про початок великого розділу тексту. В абзаці, де розташований текстовий
курсор, буквиця створюється діалогом Drop cap (Буквиця), викликаним
командою Utilites\Plug-in\Drop cap (Сервід\Доповнення\Створити
буквицю). У полі Size...lines (Висота...рядка) вказується кількість рядків,
зайнятих буквицею по висоті.

Кнопка [Apply] (Контроль) дозволяє вставити буквицю, не закри-
ваючи діалогу, кнопка Delete знищує буквицю у вказаному абзаці. Кнопки
області Go to paragraph (Перейти до абзаца) дають змогу виконувати наві-
гацію по абзацах з метою створення буквиці, не виходячи з діалогового
вікна Drop cap.
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При формуванні списків, таблиць тощо для вказання позиції, по якій
повинен вирівнюватись текст, використовуються мітки табуляції. Для
встановлення міток табуляції призначене діалогове вікно Indents\Tabs
(Відступи\Табуляція), що викликається командою Type\Indents\Tabs
(Текст\Відступи\Табуляція). Мітки табуляції виставляються на лінійці,
розташованій у нижній частині вікна та розміченій із врахуванням поточного
масштабу. У лівій частині вікна розташовані піктограми для задання мітки
залежно від виду табуляції, що визначається способом вирівнювання тексту.
Розрізняють чотири види табуляції: по лівому краю, по правому краю, по
центру, по десятковій крапці. Для встановлення мітки вибраного виду
табуляції слід вказати її позицію на лінійці. Точну позицію мітки можна
вказати у полі Position (Позиція). Для цього слід виконати такі дії:

• ввести у текстова поле біля кнопки [Position] (Позиція) коорди-
нати мітки табуляції;

• виконати клацання на кнопці [Position] ;
• у запропонованому меню вказати команду Add tab (Додати).
Наявну мітку можна зсунути шляхом перетягування чи відповідною

командою з меню кнопки [Position]. Командами цього меню можна також
знищити вказану мітку чи організувати розташування міток на однаковій
віддалі. Остання операція виконується у декілька етапів: на лінійці діало-
гового вікна Indents\Tabs вказується початкова мітка, у текстовому полі
при кнопці [Position] задається величина зміщення другої мітки табуляції
відносно першої і у меню активізується команда Repeat tab (Повторити).

Виконані дії стануть дійсними після підтвердження, зокрема, нати-
ском кнопки [Apply] (Контроль), якою зручно користуватись для перегляду
результатів при зміні позиції міток табуляції, оскільки це дозволяє зробити
установки дійсними, не закриваючи діалогове вікно.

Для заповнення простору між фрагментами тексту при оформленні
видання використовується послідовність маркерів,  вирівняних відносно
міток табуляції; ці маркери, здебільшого крапки, вказують, до якого рядка
відноситься даний текст, наприклад, у змісті, таблицях тощо. Створити
таке заповнення для виділеної мітки табуляції можна, вказавши потрібний
маркер у меню кнопки [Leader], що знаходиться над кнопкою [Position]
діалогового вікна Indents\Tabs (Відступи\Табуляція). За замовчуванням
встановлено значення None (Не задано); обравши значення Custom
(Замовлене), в основу маркера заповнення можна покласти будь-який
символ, введений у текстове поле.

При наборі тексту публікації перехід до наступної позиції табуляції
виконується клавішею  , до попередньої – клавішею  .
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Послідовність виконання роботи.

  1. Відкрити публікацію, створену у п.2 лабораторної роботи №1.
Отримати довідку про комбінації клавіш керування курсором.

  2. Задати символам першого абзаца такі параметри
Гарнітура Times New Roman Cyr
Кегель 14 пт
Інтерліньяж 30 пт
Ширина 120 %

символів
  3. Відформатувати абзац таким чином, щоб перше слово усіх речень
було набране великими літерами.

  4. У довільному слові встановити нестандартний кегель 30 пунктів.
порівняти поточний рядок із сусідніми.

  5. Користуючись лише клавіатурою, задати кожному третьому слову
курсивного накреслення.

  6. Надати наявному тексту синього кольору світлого відтінку.
Відновити попередній колір.

  7. У прямокутних фреймах виконати набір такої інформації:
x=arctg2(t i) y~a0xn+a1xn-1+D
Ln=1/(f*a)2 |x0|=a  cos2f-b  sin3f
y0(F)=ax2+bx+J Q e=p/sin3u ,  u<<p!
z_=k i e

bx+cx ,  0<k<1 f  ’’ (x)=d/dx*(f  ’ (x0))
D’ a={a1, .. .,an}

2 q2+p3*arccos(y/2)<Rn
I=I0e

- kd,  0<k<1 x1,2,3=-b+\a2-kr\
$ @ • © ° — ¶ ® § ™ ‡ Љ  Ў  ‰ Њ  ¤ Ґ

  8. Створити фрейм у вигляді кола Ш 6 см. Набрати у ньому довільний
текст символами, ширина яких становить 140% від нормальної.

  9. Вирівняти наявні фрейми по вертикальній напрямній, розташованій
точно по центру сторінки.

10. Знищити усі фрейми і забрати напрямну.
11. Задати першому і останньому абзацу виключку по правому краю.
12. Користуючись лише клавіатурою, задати кожному другому абзацу
повну виключку.

13. Розташувати всі абзаци на відстані 0,5 см один від одного.
14. У довільному абзаці встановити інтерліньяж auto.
15. Змінити кегель символів поточного абзаца до 20 пт.
16. У сусідньому абзаці встановити інтерліньяж 12 пт.
17. Змінити кегель символів поточного абзаца до 20 пт. Порівняти два
абзаци з однаковою висотою символів.
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18. Надати довільному абзацу величину відступів рядків тексту від лівої
та правої межі текстового об’єкта рівною 1 см.

19. Відділити поточний абзац від попереднього зеленою лінійкою товщи-
ною 2 пункти.

20. Відділити поточний абзац від наступного червоною подвійною ліній-
кою, таким чином, щоб вона займала точно ширину абзаца і була
розташована на відстані 0,5 см від нього.

21. Створити різного розміру буквиці для усіх абзаців наявного тексту.
22. Знищити буквиці у трьох довільних абзацах.
23. Створити прозорий фрейм розміром 8х6 см.
24. За допомогою міток табуляції створити таблицю, подану на рис. 2.4,
із врахуванням способу вирівнювання граф.

25. Задати передостанній графі вирівнювання по центру і змінити
ширину першого стовпця. Переглянути внесені зміни, не закриваючи
діалогового вікна. Відмовитись від внесених змін.

26. Зробити копію фрейму. Повернути поточний фрейм навколо центра
на 180°. Порівняти фрейми.

27. Знищити фрейми. Видалити усі буквиці та лінійки.
28. Відформатувати наявний текст згідно з оригіналом.
29. Продовжити набір вказаного тексту.
30. Зберегти публікацію. Вийти з PageMaker.

Контрольні запитання

1. Які основні параметри шрифту і абзаца?
2. Які способи навігації по тексту передбачено у PageMaker?
3. Режими та поля палітри Control при форматуванні тексту.
4. Яка службова програма використовується для вставлення спецсимволів?
5. Для чого застосовується табуляція?

Код товару Ціна Кількість Наявність
АВ134 27,9 1200 Є
АВ168 113,65 400 Нема
НХ017 54,23 2700 Є
СD138 18 15000 На складі
CD138 78,5 8750 Нема
Здав ............................................................. підпис
Прийняв ................................................. підпис
Контроль ............................................... підпис

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Рис. 2.4. Таблиця до завдання.
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Лабораторна робота №3
СТИЛІ ТЕКСТУ

М е т а : ознайомитися з особливостями застосування стилів при
форматуванні тексту в PageMaker .
Загальні відомості
Введеному тексту автоматично присвоюються характеристики,

однакові для всього документа. Проте, для оформлення однотипних
фрагментів тексту – заголовків, емблем, колонтитулів, списків тощо
застосовуються особливі, вживані лише у конкретному випадку засоби
оформлення, – стилі. Отже, стиль являє собою сукупність параметрів
форматування абзаца.

Кожному стилю присвоюється ім’я. Імена всіх сформованих стилів
відображаються зокрема в палітрі стилів. Оформлення абзаців відповідно
до заданих стилів гарантує не лише однакове поліграфічне оформлення
всіх абзаців із однаковими стилями, але й одночасну зміну характеристик
тексту цих абзаців у разі зміни параметрів даного стилю. Тобто, при
використанні стилів для зміни зовнішнього вигляду певного абзаца в усьому
документі досить відкоригувати потрібні атрибути стилю.

Атрибути стилю поділяються на шрифтові, нешрифтові та додаткові.
До шрифтових атрибутів  належить гарнітура шрифту, накреслення, кегель,
інтерліньяж, регістр та розміщення літер відносно базової лінії, трекінг,
кернінг, ширина символів, колір та відтінок шрифту. Нешрифтові атрибути
стилю включають спосіб вирівнювання, відступ першого рядка абзаца, ліву
і праву межу тексту, відбивку зверху і знизу. Додаткові атрибути
передбачають різного виду лінії над і під абзацом, параметри табуляції,
деякі способи опрацювання розривів рядків і сторінок.
Застосувати стиль – означає присвоїти вибраному фрагментові

тексту атрибути, задані в стилі. Таким чином, одним клацанням миші тексту
можна присвоїти велику кількість різноманітних параметрів форматування.
Створення нових стилів здійснюється у діалоговому вікні Style

Options (Опис стилю). Доступ до нього можливий через кнопку [New...]
(Новий) діалогового вікна Define Styles (Визначити стилі), що викликається
командою меню Type\Define Styles (Текст\Визначити стилі). Діалог Style
Options активізується також командою New Style (Новий стиль)
з випадного меню кнопки  [  ], розташованої у правому верхньому куті
палітри Styles (Стилі) або піктограмою  цієї палітри.

В полі Name (Ім’я) вікна Style Options потрібно записати назву стилю.
Назви повинні бути оригінальними та відображати призначення
конкретного стилю.
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Новий стиль може бути створений як незалежний, так і на основі
вже існуючого. Для створення незалежного стилю потрібно вибрати в полі
Base on (Оснований на) позицію No style (Без стилю). Для створення
залежного стилю у цьому полі вибирається назва існуючого стилю,
що на його основі формуватиметься даний стиль. Зміни параметрів
основного стилю, які є спільними із залежним стилем, призводять
одночасно до зміни їх і залежному стилі.

Якщо набір виконується безпосередньо засобами PageMaker, то у полі
Next style (Наступний) задається назва стилю наступного абзаца.  Кнопками
[Char...] (Шрифт...), [Para...] (Абзац...), [Tabs...] (Табуляція...) і [Hyph...]
(Перенос...) викликаються вікна для задання відповідних параметрів стилю.

Щоб застосувати наявний стиль, слід встановити курсор в межах
форматованого абзаца і вказати назву потрібного стилю у списку палітри
стилів або палітри керування (режим редагування абзаца); також можна
викликати цей список командою Style (Стилі) пункту головного меню
Type (Текст) чи контекстного меню. Якщо змінити параметри абзаца чи
декількох  символів у ньому після застосування стилю, поряд із назвою
стилю з’явиться ознака «+», що свідчитиме про зміну атрибутів фрагмента
тексту (але не стилю!).
Редагування наявних стилів виконується також у діалоговому

вікні Style Options (Опис стилю), проте викликатись воно повинне
кнопкою  [Edit...] (Редагувати) діалогового вікна Define Styles (Визна-
чити стилі). Кнопка [Edit...] стане активною в разі вказання потрібного
стилю у наданому діалогом списку. Відредагувати вказаний стиль можна,
обравши у палітрі стилів команду Style Options (Параметри стилю)
з випадного меню кнопки [  ] або виконавши клацання на його імені
у палітрі керування при натиснутій клавіші .

Інколи необхідно позбуватись старих непотрібних стилів. У про-
грамі КВС PageMaker  передбачено декілька засобів для знищення
вказаного стилю:
q Кнопка [Remove] (Знищити) діалогового вікна Define Styles

(Визначити стилі).
q Команда Delete (Знищити стиль) у меню палітри Styles.
q Піктограма  палітри Styles.
При записі файла видання автоматично записуються використовувані

у публікаціях стилі, тому особливо зручною роботу зі стилями робить
можливість копіювання стилів, що дозволяє переносити їх з одного
документа в інший. Копіювання стилів відбувається в діалоговому вікні
Import styles (Скопіювати стилі), яке відкриваються двома способами:
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q При натиску кнопки [Import] (Імпортувати) у вікні Define Styles
(Визначити стилі).

q В результаті команди Import styles (Імпортувати стилі), що
знаходиться у меню кнопки [  ] палітри Styles.
У діалоговому вікні Import styles (Скопіювати стилі) слід вказати

місцезнаходження та ім’я файла з потрібними стилями. При натиску кнопки
[Open] (Відкрити) відбудеться автоматичне копіювання стилів, відсутніх
у поточному документі.

Послідовність виконання роботи.

  1. Відкрити публікацію, створену у п.2 лабораторної роботи №1.
Викликати палітру Styles.

  2. Застосувати до усього тексту стиль Normal.
  3. Призначити першому абзацу довільний стиль.
  4. Встановити для решти абзаців наявні стилі таким чином, щоб стилі
не повторювались.

  5. Порівняти абзаци, оформлені різними стилями.
  6. Скопіювати стилі з файлу G_styles.p65, який знаходиться за адресою

D:\UAD\SAMPLE.
  7. Застосувати скопійовані стилі до абзаців тексту.
  8. Порівняти абзаци, оформлені різними стилями.
  9. Задати символам довільного абзаца курсивного накреслення.
10. Переглянути ім’я стилю поточного абзаца. Зауважити зміни в імені.
11. Видалити скопійовані стилі різними способами.
12. Створити незалежний стиль за іменем Osn_Text з довільними
параметрами.

13. Застосувати до усього тексту новостворений стиль.
14. Створити незалежний стиль за іменем Nazva з такими параметрами:

Гарнітура Aryal Cyr
Накреслення напівжирне
Виключка по центру

15. Застосувати стиль Nazva до назв розділів наявного тексту.
16. На основі стилю Nazva створити стиль Nazva_Add, у якого накре-
слення символів нормальне з ефектом перекреслення, абзац
відділений від попереднього лінією.

17. Застосувати стиль Nazva_Add до останніх абзаців розділів.
18. Відредагувати стиль Nazva_Add, збільшивши абзацний відступ
та інтерліньяж удвічі.
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19. Звернути увагу на зміни у параметрах деяких абзаців.
20. Відредагувати стиль Nazva, задавши такі параметри:

Гарнітура Times New Roman Cyr
Колір червоний

21. Звернути увагу на зміни у тексті. Пояснити причину змін.
22. Переглянути колір символів у параметрах стилю Nazva_Add.
23. Знищити стиль Nazva_Add.
24. Відредагувати стиль Nazva таким чином, щоб наступному абзацові
було призначено стиль Osn_Text. Перевірити внесені зміни.

25. Задати шрифту стилю Osn_Text такі параметри:
Гарнітура Times New Roman Cyr
Кегель 10 пт
Інтерліньяж 12 пт
Колір чорний
Накреслення нормальне
Ширина 100 %

символів
26. Задати абзацу стилю Osn_Text такі параметри:

Відступи
Зліва 0 мм
Справа 0 мм
Абзацний 7 мм

Відбивки
До 0 мм
Після 0 мм

Виключка по формату
27. Створити стилі згідно з оригіналом вказаного тексту.
28. Застосувати створені стилі до відповідних фрагментів набраного
тексту.

29. Продовжити набір вказаного тексту.
30. Зберегти публікацію. Вийти з PageMaker.

Контрольні запитання

1. Що таке стиль і яке його призначення?
2. Способи створення нового стилю у PageMaker.
3. Про що свідчить ознака «+» в назві стилю?
4. Особливості редагування стилю.
5. Які способи видалення стилю передбачено у PageMaker?
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Лабораторна робота №4
ЗАСОБИ РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ

ТА НАБІР СКЛАДНИХ ВИДІВ ТЕКСТУ
М е т а : оволодіти засобами редагування тексту в PageMaker,

ознайомитись з особливостями набору таблиць та формул.
Загальні відомості
В програмі PageMaker введення та редагування тексту можна

виконувати в двох режимах: в режимі верстки та текстовому режимі. При
переході у текстовий режим робота ведеться з редактором матеріалів –
вбудованим текстовим процесором КВС PageMaker.

В режимі верстки основна увага приділяється оформленню видання в ціло-
му, а редагування тексту зводиться до мінімуму. Цей режим зручний тим,
що дозволяє спостерігати за змінами в процесі формування макета.

Призначення редактора матеріалів – введення і редагування великих
масивів тексту: набірник зосереджується на вмістимому документа, а про-
блеми оформлення відсуваються на другий план.  У цьому режимі можна
форматувати символи та абзаци, але здебільшого результат стане помітним
лише після повернення в режим верстки.

Текстовий режим активізується командою Edit\Edit Story (Редагу-
вання\Текстовий режим) або комбінацією клавіш +  . На екрані
з’явиться вікно редактора матеріалів з фрагментом тексту в околі місцезна-
ходження курсору.  Ще один спосіб переходу у текстовий режим – потрійна
фіксація на тексті інструментом Pointer (Стрілка) – в такому разі курсор
встановиться на початку поточної сторінки макета.

Повернутись у вікно документа (режим верстки) можна таким чином:
q Командою Edit\Edit Layout (Редагування\Режим верстки)
чи повторним натиском  +  .

q Фіксацією в межах вікна документа.
q Відповідною командою підменю поточної публікації, що
знаходиться у пункті Window (Вікно) рядка меню.

q Шляхом закриття вікна редактора матеріалів командою Story\
\Close Story (Матеріал\Закрити матеріал) чи традиційними
засобами закриття вторинного вікна.
За замовчуванням для текстового режиму шрифтові параметри

призначаються незалежно від режиму верстки, – кегель та гарнітуру
використовуваного шрифту можна змінити за допомогою області Story
editor (Редактор матеріалів) діалогу More Preferences (Доповняльні уста-
новки), викликаного кнопкою [More...] (Доповняльні...) вікна Preferences.
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Це вікно відкривається командою File\Preferences...\General... (Файл\Уста-
новки...\Основні...) або комбінацією клавіш  +  . Задані в області Storyy
editor (Редактор матеріалів) установки використовуватимуться за замов-
чуванням у режимі редактора матеріалів.

Лише у цьому режимі можливий перегляд нероздруковуваних зна-
ків – спеціальних службових символів, які не виводяться на друк. До цієї
категорії належать:

Символ Назва Клавіша
    ¶ маркер абзаца
     · пробіл

    розрив рядка  + 
    табуляція

Завдяки відображенню нероздруковуваних символів легко виявити
зайві пробіли, пусті абзаци і інші хиби набору. Задати відображення
спецсимволів та імен стилів, присвоєних абзацам, можна у пункті Story
(Матеріал) рядка меню.

Одна з переваг редактора матеріалів полягає у тому, що тут стає
доступною відсутня у режимі верстки функція пошуку та заміни
тексту, зокрема нероздруковуватих символів, яка прискорює виконання
багатьох операцій редагування.

Критерії пошуку та заміни визначаються в діалоговому вікні Change
(Замінити), викликаному командою Utilities\Change (Сервіс\Замінити).
Шуканий текст вказується у полі Find what (Знайти текст), текст заміни –
в полі Change to (Замінити на).

У редакторі матеріалів можлива заміна будь-якого символу чи послі-
довності символів. Перед процесом заміни слід розташувати курсор
на початку того фрагмента, де провадитиметься пошук. Сам процес пошуку
введеного у поле Find what контексту розпочинається кнопкою [Find]
(Знайти): PageMaker виділить перший набір вказаних символів. Тепер
можна виконати одну з трьох дій:
q Натиснути кнопку [Change & find] (Замінити і шукати), що сприй-
меться програмою як вказівка замінити знайдений фрагмент на
вказаний у полі Change to і розпочати пошук наступного.

q Натиснути кнопку [Change all] (Замінити все), внаслідок чого
буде замінено усі фрагменти.

q Натиснути кнопку [Find next] (Наступний) – редактор матеріалів
розпочне пошук наступного фрагмента, залишивши без змін
попередній.
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У нижній частині діалогового вікна Change розташовані елементи
керування, призначені для задання критеріїв пошуку/заміни. Комбінацією
цих елементів можна жорстко вказати регістр шуканої послідовності
символів, спосіб входження її в контекст тощо.  Параметри шуканих та
замінюваних символів і абзаців визначаються у відповідних вікнах,
викликаних кнопками Char attributes... (Атрибути шрифта...) та Para
attributes... (Атрибути абзаца...). Таким чином, у програмі КВС PageMaker
можлива заміна елементів форматування без зміни самого тексту.

Пошук та заміна спецсимволів виконується шляхом введення у відпо-
відні поля діалогового вікна Change їх кодів, наведених у таблиці 4.1.

Таблиця 4.1.

Символ Код

Довільний символ   ^ ?
Розрив рядка (  )   ^ p
Примусовий розрив рядка (   +  )   ^ n
Табуляція   ^ t
М’який перенос   ^ -
Фіксований перенос   ^ ~
Комп’ютерний перенос   ^ c
Довге тире   ^ _
Коротке тире   ^ =
Фіксований слеш   ^ /
Кругла шпація   ^ m
Напівкругла шпація   ^ >
Тонка шпація   ^ <
Фіксований пробіл   ^ s
Каре (^)   ^
Знак авторського права ©   ^ 2
Зареєстрована торгова марка ®   ^ r
Символ кінця абзаца (¶)   ^ 7
Відкривані одинарні лапки   ^ [
Відкривані подвійні лапки   ^ {
Закривані одинарні лапки   ^ ]
Закривані подвійні лапки   ^ }
Вкладений об’єкт   ^ g

Для організації лише пошуку тексту слід скористатись діалоговим вікном
Find (Пошук), яке відкривається командою Utilities\Find (Сервіс\Знайти).
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У відповідності з поліграфічною класифікацією текстів розрізняється
п р о с т и й  текст, складений з літер українського алфавіту, знаків пункту-
ації, цифр; у с к л а д н е н и й  текст – з домішкою слів іноземними мовами,
різноманітних шрифтових виділень і заголовків; с к л а д н и й  текст,
що включає формули, таблиці тощо.

Таблицею називаються деякі відомості (словесні чи цифрові), подані
систематизовано і розведені по комірках. Текст таблиці розташовується
у стовпцях із заголовками (графах). У той же час текст вирівнюється  і по гори-
зонталі, і кожен рядок також може мати заголовок. Графи і заголовкові
дані в таблиці розділяються пробілами і лінійками. Використовуючи шрифти
різного кегля і накреслення, різну виключку рядків, лінії неоднакових
стилів і насиченості, вибираючи найкоректніший формат як для окремих
частин, так і для таблиці в цілому, а також розташовуючи таблицю тим
чи іншим чином на шпальтах і розворотах, можна досягти найбільш
точного, виразного і наочного відтворення її вмісту.

Потужним і зручним засобом створення й редагування таблиць з метою
їх наступного впровадження в публікації PageMaker є прикладна програма
Adobe Table. Піктограма Adobe Table 3.0  розташована у папці програм-
ного пакету PageMaker головного меню Windows.

Створення  нової таблиці розпочинається з діалогового вікна New Table.
В області Layout (Структура) вказується кількість рядків і стовпців майбутньої
таблиці. Поля Width (Ширина) та Height (Висота), розташовані в області
Table size (Розмір таблиці), передбачені для зазначення розміру всієї таблиці.
Область Table Gutters (Інтервали між комірками) призначена для задання
відстані між вмістом суміжних комірок в рядках і стовпцях. Вибір одиниць
виміру відбувається списках поруч з полями .

Набір елементів керування вікна New Table (Нова таблиця) можна
розширити натиском кнопки [More] , – у доповняльній частині діалогу
знаходяться області Border weight (Товщина ліній), Border color (Колір
ліній) та Fill (Фон). При заданні товщини ліній потрібно за допомогою
наявних піктограм вказати, для яких ліній передбачена виконувана дія:
Outside (Зовнішні), Internal (Внутрішні) або All (Всі). Вказувати лінії
можна безпосередньо на схемі: в такому разі змінюється товщина для окре-
мих ліній, а не для групи ліній – зовнішніх чи внутрішніх. Значення
товщини лінії вводиться вручну або вибирається у випадному списку
Weight (Товщина), виділені лінії індикуються штрихами за межами схеми.
Після підтвердження виконаних дій у прикладному вікні програми Adobe
Table відобразиться вторинне підпорядковане вікно з таблицею, офор-
мленою згідно із заданими параметрами. Команди керування елементами
вторинного вікна зібрано у пункті View (Перегляд) головного меню.
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В міру заповнення таблиці може виникнути необхідність змінити її
структуру: додати/видалити стовпці/рядки, змінити розмір комірок, об’єднати
чи розбити їх. Необхідною умовою виконання перелічених операцій є
виділення таблиці чи її фрагмента.

Щоб виділити одну або декілька комірок, слід перемістити по них
вказівник, утримуючи ліву клавішу миші; досить зручно об’єктним курсором
(  ) вказати крайні комірки прямокутного діапазону при натиснутій .
Також програма Adobe Table дозволяє виділити несуміжні комірки, –
вказавши їх, утримуючи  . Для виділення рядкаа чи стовпця слід вказати
відповідну йому  кнопку виділення – одну із кнопок, розташованих вздовж
верхньої та лівої меж таблиці. Виділення усієї таблиці здійснюється кутовою
кнопкою виділення або командою Edit\Select All (Редагування\Виділити все).

При вставленні певної кількості рядків чи стовпців у таблицю
слід попередньо виділити відповідне число елементів і скористатись
потрібною командою з пункту меню Cell (Комірка):

Insert Row Above – вставити рядок над виділеним фрагментом;
Insert Row Below – вставити рядок під виділеним фрагментом;
Insert Column Before – вставити стовпець до виділеного фрагмента;
Insert Column After – вставити стовпець після виділеного фрагмента;
Додані стовпці чи рядки  наслідують атрибути форматування виділених

перед їх вставленням елементів таблиці.
Знищити виділений елемент можна командою Cell\Delete rows (Комір-

ка\Знищити рядки) або Cell\Delete cols (Комірка\Знищити стовпці). В результаті
розмір таблиці зменшиться відповідним чином. Для знищення лише вмісту виді-
леного фрагмента передбачена команда Edit\Clear (Редагу вання\Очистити).

В процесі форматування таблиць інколи  потрібно об’єднати декілька
суміжних комірок в одну, наприклад, для заголовкового рядка. Виконання  такої
операції забезпечує команда Group (Згрупувати) пункту Cell головного меню.
Для розбиття об’єднаних раніше комірок призначена команда Ungroup
(Розгрупувати).

Для зміни розміру елемента таблиці слід виконати одну з таких дій:
q Розташувати вказівник миші між кнопками виділення відповідного
елемента і курсором  чи  здійснити операцію перетягування;
якщо при цьому утримувати  , розмір суміжного елемента
зміниться у зворотний бік, зберігши загальний розмір таблиці.

q Скористатись командою Cell\Row/Col Size (Комірка\Розмір
рядків/стовпців) для точного задання параметрів елемента.

q У полях  та  палітри Table Attributes (Таблиця) ввести потрібне
значення відповідно висоти чи ширини виділеного елемента.
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Параметри елементів таблиці автоматично зміняться при форматуванні
розміру всієї таблиці у діалоговому вікні Format Cells (Формат комірок), ви-
кликаному командою Format\Format Cells чи комбінацією клавіш  + .

Згадана палітра Table Attributes (Таблиця), що відкривається з меню
Window, дозволяє також форматувати для відповідного елемента ширину
лінії вказаної межі, колір та насиченість фону, ширину внутрішніх полів,
а також змінити колір меж усієї таблиці.

Палітра Text Attributes (Текст) містить засоби форматування символів
і абзаців для текстового вмісту елементів створюваної таблиці. Специфічною
рисою табличного редактора є можливість виконання вертикальної виключки
та горизонтальної виключки по десятковій крапці.

В міру введення текст автоматично розташовується у просторі,
обмеженому шириною стовпця; при необхідності висота рядка збільшується,
дозволяючи комірці вмістити весь текст. При введенні тексту використо-
вуються такі клавіатурні скорочення:

перехід до наступної комірки таблиці; натиск в останній
комірці таблиці призведе до вставлення нового рядка.

 + перехід до попередньої комірки.
 + введення символу табуляції

створення у комірці нового абзаца.
  + створення нового рядка у поточному абзаці.

 ,  ,  , переміщення по тексту таблиці.
Перегляд нероздруковуваних символів задається відповідними

командами пункту View головного меню.
Команди копіювання (Copy), вирізання (Cut) попередньо виділених

об’єктів та наступне їх вставлення (Paste) як стандартні процедури
Windows розташовані у пункті меню Edit (Редагування) або у кон-
текстному меню.

Після закінчення форматування таблицю, підготовлену засобами Adobe
Table, потрібно розташувати у публікації PageMaker. При цьому можна
скористатись одним із передбачених способів. Перший спосіб полягає
у використанні механізму зв’язування і впровадження об’єктів (OLE):
у середовищі Adobe Table виділена таблиця копіюється, а в програмі
PageMaker традиційним способом виконується її вставлення. До вставле-
ної таблиці застосовуються усі операції, виконувані з об’єктами; таблицю,
вставлену у режимі Pointer (Стрілка), можна вільно переміщувати по
шпальті публікації. Для редагування впровадженої таблиці слід виконати
на ній подвійну фіксацію або скористатись у режимі Pointer, чи застосувати
до виділеної таблиці відповідну команду пункту Edit головного меню.
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Внаслідок виконаних дій відкриється прикладне вікно Adobe Table
з опрацьовуваною таблицею. Після  внесення необхідних змін прикладне
вікно потрібно закрити.

Другий спосіб розташування таблиці у публікації полягає в імпорту-
ванні зовнішнього файла командою File\Place (Файл\Помістити). При цьому
таблиця повинна бути попередньо збережена у впакованому форматі  EPS
(Encapsulated PostScript) або у форматі метафайлів EMF (Enhanced Metafile)
за допомогою команди Export\Image (Експортувати\Зображення) з пункту
File головного меню програми Adobe Table.

Як зазначалось, до с к л а д н о г о виду тексту належить текст, що
включає, зокрема, формули. До складу формули входять умовні позначення
математичних величин, геометричних об’єктів, хімічних елементів тощо,
для яких застосовуються літери різних алфавітів, кегля і накреслення;
у формулах використовуються математичні скорочення, знаки дій, цифри,
дужки та лінії змінного розміру і товщини.

Застосування такого великого асортименту різноманітних набірних еле-
ментів, складну побудову формульних виразів та численні пробільні символи
передбачено у підпрограмах компонування математичних та хімічних формул
– невід’ємних компонентах КВС. Основною вимогою до таких підпрограм
є зручність і гнучкість засобів, використовуваних при складанні виразу,
розвинута структура взаємодії із програмами набору та верстки, компа-
ктність, сумісність із розповсюдженими програмними пакетами, і, найважли-
віше – суворе дотримання технологічних правил набору та верстки.

Послідовність виконання роботи.
  1. Відкрити публікацію, створену у п.2 лабораторної роботи №1.
Активізувати редактор матеріалів.

  2. Порівняти головне меню редактора матеріалів та режиму верстки.
Виконати довільні дії з інструментами палітри Tools.

  3. Задати відображення нероздруковуваних символів та імен стилів;  перегля-
нути текст на предмет виявлення зайвих пробілів, пустих абзаців тощо.

  4. Довільним символам надати курсивного накреслення.
  5. Шрифту поточного абзаца задати кегель 20 пунктів.
  6. Задати червоний колір декільком словам.
  7. Переглянути результат форматування у режимі верстки; скасувати
дії, виконані у п.п. 4-6.

  8. Виконати автоматичний пошук двох пробілів, розташованих поряд.
  9. Виконати автоматичний пошук слів з курсивним накресленням.
10. У всіх публікаціях виконати автоматичний пошук абзаців із вирівню-
ванням по центру.
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11. У всіх публікаціях виконати автоматичну заміну двох пробілів, розта-
шованих поряд, на один.

12. Виконати заміну довільного стилю на інший.
13. Закрити редактор матеріалів.
14. У середовищі Adobe Table виконати набір таблиці 4.1.
15. Задати зовнішнім межам таблиці ширину лінії 0,75 мм.
16. За допомогою миші змінити розмір довільних елементів.
17. Встановити для першого стовпця ширину 6,25 см, для другого – 0,85 см.
18. Вставити стовпець для нумерації рядків (за винятком заголовку);
ввести нумерацію рядків із розташуванням номера розміром 8 пт по
правому нижньому краю.

18. Під рядком заголовку вставити рядок для нумерації стовпців; ввести
нумерацію стовпців із вирівнюванням по центру.

19. Зберегти таблицю.
20. Впровадити таблицю в публікацію з використанням механізму OLE;
закрити середовище Adobe Table.

21. Виконати редагування таблиці, знищивши елементи з нумерацією.
22. Розташувати таблицю в публікації шляхом імпортування зовніш-
нього файла; виконати довільне редагування. Зробити висновки.

23. Засобами математичного редактора виконати набір поданих формул.
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24. Впровадити формули в публікацію з використанням механізму OLE.
25. Засобами хімічного редактора виконати набір поданих формул.

CH2CHCH3  
N

CH2 CH3

26. Впровадити формули в публікацію з використанням механізму OLE.
27. Виконати довільне редагування. Отримати довідку про редактори.
28. Вирівняти кожну формулу по довільній вертикальній напрямній.
29. Знищити впроваджені об’єкти. Продовжити набір вказаного тексту.
30. Зберегти публікацію, вийти з PageMaker. Закрити активні програми.

Контрольні запитання

1. Призначення редактора матеріалів. Способи виклику та виходу.
2. Які можливості редактора матеріалів, відсутні у режимі верстки?
3. Види складності тексту та підпрограми набору складного тексту.
4. Які способи виділення діапазонів комірок передбачено у Adobe Table?
5. Особливості редагування впроваджених об’єктів.
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Лабораторна робота №5
РОБОТА З ТЕКСТОВИМИ БЛОКАМИ.
ЗАВЕРСТУВАННЯ ІЛЮСТРАЦІЙ

М е т а : навчитись опрацьовувати текстовий та ілюстративний
матеріал в процесі макетування видання.
Загальні відомості
Як зазначалось у лабораторній роботі №1, програма комп’ютерно-

видавничої системи PageMaker підтримує принцип поблокового
компонування макета (рис. 5.1).

Для створення текстового блоку слід активізувати інструмент Text
палітри Tools і виконати клацання у точці введення тексту. В результаті
буде створено текстовий блок, рівний ширині шпальти чи колонки, в межах
якої здійснюється набір.

Щоб отримати текстовий блок, розмір якого не залежить від ширини
колонок, попередньо слід накреслити  текстовим курсором (  ) прямокутну
область, в межах якої розташується текстовий блок. Розміри текстового
об’єкта змінюються в режимі Pointer, проте, зробити блок більшим за площу,
зайняту текстом, неможливо.

Невеликі фрагменти тексту можна набирати безпосередньо в середо-
вищі PageMaker. Якщо потрібно отримати багатосторінкову публікацію,
текст рекомендується набрати і підготовити до верстання засобами одного
з текстових редакторів. PageMaker  дозволяє імпортувати тексти майже
всіх існуючих форматів як в кодах ASCII, так і в кодах ANSI.

Імпортування файла здійснюється командою File\Place (Файл\
\Помістити), однак без підтримки спеціальних фільтрів для документів
Word 97  і вищих версій така операція не реалізовувана.

Після ствердної відповіді у даному діалозі курсор набуде вигляду,
відповідного до поточного режиму заповнення. PageMaker надає три
методи заповнення площі видання текстом:
q ручний – набірник сам розташовує текст на кожній шпальті;
q автоматичний – програма КВС розподіляє текст по шпальтах

(колонках) і в разі необхідності додає потрібну кількість сторінок;
q напівавтоматичний – комбінація перших двох варіантів.
Для ввімкнення режиму автозаповнення потрібно активізувати в меню

Layout (Макет) команду Autoflow (Автозаповнення). Далі курсором 
клацнути у лівому верхньому куті площі, що підлягає заповненню.

Текстовий блок як об’єкт видання активізується шляхом вказання його
інструментом Pointer (Стрілка) палітри Tools; поточний блок виділя-
ється горизонтальними лініями із маркерами-квадратиками на кінцях.
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Ці маркери вказують межі текстової площі. Посередині ліній є напівкруглі
маркери-індикатори, які вказують на стан текстового блоку: пустий маркер-
індикатор вказує на початок\кінець текстового блоку, тобто інформує про
відсутність інформації за його межами (рис. 5.1, текст 10);

знак  +  у верхньому чи нижньому маркері вказує на наявність деякого
блоку, зв’язаного з даним, тобто такого, що містить інформацію за межами
поточного блоку (рис. 5.1, текст 1, продовження);

червоний трикутник-стрілка (6) в маркері вказує на те, що частина
тексту не розміщена на жодній шпальті чи макетному столі, а сам блок
вважається переповненим (рис. 5.1, текст 5).

В разі імпорту в режимі автозаповнення маркери довільного
проміжного блоку свідчитимуть про наявність у нього зв’язаних блоків.
В ручному режимі (курсор заповнення  ) текст розміщується тільки
в межах шпальти або межах однієї колонки (при багатоколонковому виданні)
одним блоком, нижній маркер якого міститиме індикатор переповнення.
Для вставлення тексту в наступну колонку чи шпальту (тобто створення
зв’язаного блоку) слід клацнути на червоному трикутнику і курсором
заповнення вказати лівий верхній край потрібної площі. Цю процедуру
слід повторювати до повного відображення інформації, тому такий метод
зручний лише для невеликих за обсягом масивів тексту, розташованих
у виданні фрагментарно (рис. 5.1).

У напівавтоматичному режимі (з натиснутою  ) розміщення текстуу
відбувається лише на одну наступну вільну шпальту без її попереднього
вибору, передбаченого в ручному режимі. Відпускання  призводить
до встановлення попереднього режиму, а натиск  активізує третій,
незадіяний, режим. Таким чином, напівавтоматичний метод заповнення
площі видання текстом забезпечує можливість швидкого перемикання між
різними режимами заповнення, що особливо зручно при верстанні
багатоколонкових видань.

З прикладами багатоколонкового верстання читач зустрічається пра-
ктично скрізь: у будь-якому великоформатному виданні (газети, журнали,
довідники тощо) текст розбивається на колонки. Це підвищує зручність
читання, окрім того, при використанні колонок доцільніше комбінувати
різноманітні текстові матеріали на одній шпальті.

Для створення колонок призначена команда Layout\Column Guides
(Макет\Межі колонок). У однойменному діалозі визначаються основні
параметри багатоколонкової шпальти: кількість колонок (поле Number
of columns) і інтервал між ними (Space between columns). Слід зазначити,
що оптимальна ширина колонки більша за кегель основного шрифту
тексту у 15-25 разів.
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Рис. 5.1. Макет видання, сформований з блоків
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Після підтвердження заданих параметрів PageMaker створить вказану
кількість однакових колонок, розташованих на рівній віддалі. На сторінці
публікації межі колонок позначаються напрямними; ширину готових колонок
зручно змінювати шляхом перетягування їхніх меж, при цьому пари ліній
середника переміщуються разом, а різні за шириною колонки роблять
публікацію ефектною і привертають до неї увагу.

Якщо робота ведеться з розворотом сторінок, в діалоговому вікні
Column Guides з’являється мітка Set left and right pages separately (Окрема
установка для лівих і правих сторінок). Мітку Adjust layout (Налашту-
вання макета) доцільно встановлювати в тому разі, коли створенню колонок
передувало розташування на сторінці ряду текстових чи графічних об’єктів
і є необхідність у програмному коректуванні їх розмірів та місцезнаходження.

Отже, колонки є зручним засобом для розміщення як тексту, так і гра-
фічних зображень. Зображення у вигляді об’єкта може бути незалежним
(вільним) або прив’язаним до тексту. Для перенесення зображення в публі-
кацію використовується команда File\Place (Файл\Помістити) чи комбінація
клавіш  + . У викликаному діалозі обирається файл з потрібною
ілюстрацією. Поле перемикача Place дозволяє вставити об’єкт як вільне
зображення (As independent graphics) або вкладене у текст. Після закін-
чення роботи з діалоговим вікном в разі перенесення вільного зображення
курсор, що набуде вигляду  або  залежно від типу графічного файла,
слід зафіксувати у відповідній позиції згідно з картою видання. Основні
параметри вставленої ілюстрації відображаються в палітрі керування.
З її допомогою можна зокрема переміщувати об’єкт (текстовий або  графіч-
ний), масштабувати, виконувати його нахил та обертання.

Одна з умов досягнення зовнішньої привабливості публікації – це вдала
взаємодія тексту і ілюстрацій: PageMaker передбачає декілька способів
розташування ілюстративного матеріалу в тексті. Визначити, яким чином
комбінувати текст і виділене зображення, дозволяє команда Element\Text Wrap
(Елемент\Обтікання текстом), клавіатурний аналог якої  +  + . У полілі
Wrap Option: відповідного діалогового вікна схематично подано варіанти
обтікання зображення тексту; способи взаємного розташування тексту й гра-
фіки вказуються в області Text Flow. Відступи між зображенням і текстовими
рядками визначаються в полях області Standoff in. Форму контуру обтікання
можна змінювати шляхом перетягування кутових точок.  Для створення такої
точки слід вказати інструментом Pointer палітри Tools потрібне місце контуру.
Модифікується форма обтікання шляхом переміщення чи знищення (при
накладанні) наявних точок; в разі розташування точки в межах об’єкта, рядки
тексту находитимуть на нього. Інструмент Pointer дозволяє також позиціювати
і масштабувати контур обтікання шляхом транспортування його сторін.
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При позиціюванні вільних зображень слід враховувати межі колонок.
Ілюстрації прямокутної форми прийнято вирівнювати по межах колонок,
причому такі об’єкти по ширині можуть займати як одну, так і декілька
колонок. Ілюстрацію розташовують між двома колонками і оточують
текстом лише у разі, коли вона набагато вужча за текстовий масив, інакше
неповні рядки стануть занадто короткими, що різко знизить зручність
читання і призведе до помилок в переносах.

Для макетування публікації з вкладеним зображенням, тобто таким,
що прив’язане до тексту, перед виконанням розглянутої команди File\Place
слід активізувати  інструмент Text і зафіксувати курсор в позиції вставлення
ілюстрації. Після вибору графічного файла потрібна ілюстрація буде вкла-
дена в текст і жорстко прив’язана до нього. Відповідно обмежені характе-
ристики об’єкта відображаються в палітрі керування: замість координатних
полів тут з’явиться поле Text offset (Відхилення від базової лінії).

Як і будь-яка область діяльності, верстання передбачає свої правила,
знання яких поряд зі знанням прикладних програм є запорукою хороших
результатів роботи. Ці правила формувалися століттями, в них враховано
культурні традиції, а також особливості зорового сприйняття друкованого
тексту людиною. Основним критерієм якості верстання є те, наскільки чітко,
зрозуміло та зручно друкована продукція доносить до читача потрібну
інформацію.

В процесі верстання можливі випадки, коли потрібно до зверстаного
текстового блоку додати або відняти рядок чи декілька рядків без зміни
яких-небудь слів та символів. В цьому разі мова йде про коректування
довжини текстового блоку. Такий стан речей має місце тоді, коли:

- утворюються ‘висячі’ рядки;
- в кінці шпальти чи колонки після заголовка залишається менше
трьох рядків тексту;

- менше трьох рядків тексту великого абзаца перейшло на наступну
шпальту (колонку);

- слово, що має посилання, знаходиться в останньому чи перед-
останньому рядку;

- на кінцевій шпальті залишається більше 1/4 або менше 3/4
висоти сторінки, незаповненої текстом;

- кінцевий рядок абзаца менший за півтори довжини абзацного
відступу.
У цій ситуації слід вдатися до компенсаційного верстання –

форматування частини тексту шляхом втягування або розтягування рядка
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без зміни будь-яких символів. Для збільшення числа рядків на шпальті
потрібно вибрати абзац, де кінцевий рядок є близьким до повного,
і у деякому найщільнішому рядку виконати одну з таких операцій:
q проставити переноси згідно з нормами чинного правопису
й художнім сприйняттям так, щоб частина останнього слова рядка
перемістилася в наступний рядок; якщо бажаного результату
досягнути не вдалося, операція повторюється з іншими рядками;

q збільшити міжслівні  відстані  шляхом застосування
широких шпацій;

q збільшити міжсимвольні відстані літер заданого рядка,
відкоректувавши значення трекінгу;

q збільшити величину інтервалу між двома символами, змінивши
значення кернінгу в межах 0,02.
Зменшення числа рядків тексту абзаца з найкоротшим останнім рядком

можна досягти таким чином:
q проставити переноси згідно з нормами чинного правопису
так, щоб частина першого слова деякого рядка, розташованого
після самого розрідженого, перемістилась у попередній;

q зменшити міжслівні відстані шляхом застосування тонких
шпацій;

q зменшити міжсимвольні відстані літер заданого рядка,
відкоректувавши значення трекінгу;

q зменшити величину інтервалу між двома символами, змінивши
значення кернінгу в межах 0,02.
Останню операцію слід застосовувати дуже обережно і лише тоді, коли

попередні дії не дали бажаного результату. Здійснювати редакторську
правку, додаючи або вилучаючи текст, можна лише під наглядом редактора,
погодивши її з автором.

Символів, передбачених клавіатурою, зазвичай не вистачає для
коректного форматування тексту. Створити видання, яке відповідатиме
всім  сучасним стандартам, допоможуть доповняльні символи, викори-
стовувані у розглянутих операціях, введені певними комбінаціями клавіш.
Так, для проставлення м’якого переносу у місцезнаходженні курсору слід
скористатись комбінацією клавіш  +  +  . Дискреційний
перенос стає видимим у тексті лише тоді, коли він виявляється останнім
символом рядка при переносі частини слова на наступний рядок. Якщо
в результаті редагування тексту перенесене слово зрушується в початок
або в середину рядка, знак м’якого переносу на екрані стає невідобра-
жуваним (але не зникає!).
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Щодо коректування міжслівних інтервалів, то у програмі КВС
PageMaker передбачено три види шпацій:

- кругла шпація вводиться за допомогою клавіш  +  + 
і за шириною дорівнює писаній літері ‘М’ поточного шрифту;

- напівкругла шпація задається клавішами  +  +  і рівна
половині ширини круглої шпації;

- тонка шпація  вводиться за допомогою клавіш  +  + 
і дорівнює чверті круглої шпації або половині напівкруглої.
Особливого значення у професійному верстанні набуває застосування

нерозривних пробілів, у позиції яких рядок не повинен розбиватись;
наприклад, словосполучення самостійної та службової частини мови,
числа і місяця, цифри й одиниці виміру тощо мали би знаходитися в одному
рядку. Для вставлення нерозривних пробілів призначені дві комбінації
клавіш:  +  + та  +  +  . Отриманий в результатільтаті
символ за шириною рівний тонкій шпації.

Додаткові випадки застосування компенсаційного верстання
виникають тоді, коли:

- в тексті утворюються ‘коридори’;
- з’являються розріджені рядки;
- мають місце небажані переноси, зокрема перенос в останньому
слові правої шпальти розвороту.
Такі недоліки усуваються розглянутими раніше способами з викори-

станням зазначених комбінацій клавіш, відповідних полів палітри
керування і команд головного меню PageMaker .

Послідовність виконання роботи.

  1. Відкрити публікацію, створену у п.2 лабораторної роботи №1.
  2. Створити текстовий блок довільного вмісту шириною 40 мм.
Задати висоту блоку рівною 6 см.

  3. Здійснити поворот текстового блоку на 30°; нахилити блок на 15°
і виконати його дзеркальне відображення. Знищити блок.

  4. В автоматичному режимі виконати імпортування файла 7. doc , що
знаходиться за адресою D:\UAD\Bloks .

  5. Визначити ступінь заповнення новостворених блоків. Знищити блоки.
  6. В ручному режимі виконати імпортування файла 8. doc , що
знаходиться за адресою D:\UAD\Bloks .

  7. Визначити ступінь заповнення новоствореного блоку.
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  8. Для імпортованого файла виконати створення зв’язних блоків,
застосувавши швидке перемикання між режимами заповнення.
Знищити новостворені блоки.

  9.  На поточній сторінці створити дві колонки, встановивши відстань між
ними 4 мм. Імпортувати файл 9. txt , розташувавши його по колонках

10. Задати імпортованому тексту параметри, виходячи з оптимальної
ширини колонки. Вирівняти текст по формату текстового блоку.

11. Засобами компенсаційного верстання відкоректувати текст згідно
з вимогами поліграфічного оформлення.

12. Імпортувати в публікацію графічний файл Pid_Hl . tif як неза-
лежний об’єкт.

13.Масштабувати зображення по ширині колонки. Вирівняти ілюстрацію
по лівому краю сторінки, розташувавши її на відстані 5 см від верхньої
межі врозріз між рядками тексту.

14. Імпортувати в публікацію графічний файл Pid_Vl . tif як неза-
лежний об’єкт. Пропорційно збільшити зображення на 100 %, розта-
шувавши його на межі колонок.

15. Виконати закрите (глухе) заверстування поточної ілюстрації,
оточивши її текстом з усіх сторін.

16. Довільним чином модифікувати форму меж обтікання поточного
зображення, зберігаючи художні особливості ілюстрації.

17. Імпортувати в публікацію графічний файл Kou . tif . Збільшити
зображення в півтора рази, вивівши текст поверх нього.

18. Задати поточній ілюстрації будь-якого ефекту Photoshop.  Засобами
компенсаційного верстання відкоректувати текст згідно з вимогами
поліграфічного оформлення.

19. Закрити активну публікацію без збереження внесених змін. Створити
нову тристорінкову публікацію з такими параметрами:

Формат А3
Орієнтація Книжкова
Поля

Ліве 10
Праве 10
Верхнє 20
Нижнє 20

20. На поточній шпальті створити п’ять колонок.
21. Імпортувати файл 1. doc , розташувавши його по колонках, як це
вказано на рис. 5.1 для статті ‘Текст  номер  один’. Обмежити
блоки напрямними; перевірити вирівнювання блоків по верхньому
і нижньому краю.
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22. Переглянути ступінь заповнення новостворених блоків.
22. Вставити блок ‘Текст 1, продовження’, зв’язаний з останнім блоком
статті ‘Текст  номер  один’.

23. Згідно з розміткою макета 5.1 задати опрацьовуваній статті довільну
передмову і назви її частин.

24. Імпортувати файл 2. doc , розташувавши його зв’язані блоки, як це
вказано на рис. 5.1 для статей ‘Текст  номер  два ’ та ‘Текст  2 ,
закінчення’. Обмежити блоки напрямними; перевірити вирівню-
вання блоків по верхньому і нижньому краю.

25. З каталогу D:\UAD\Bloks виконати імпортування файлів, розташу-
вавши їх згідно з макетом. На наступних сторінках публікації довіль-
ним чином розмістити зв’язані блоки та ілюстрації, не руйнуючи
загальної структури макета.

26. З каталогу D:\UAD\Bloks виконати імпортування ілюстрацій, розта-
шувавши їх до відповідних статей згідно з макетом, із врахуванням
напрямку руху погляду.

27. Задати довільну назву видання та підписи до ілюстрацій.
28. Розташувати відповідні лінійки та засоби нешрифтового оформле-
ння  згідно з розміткою макета.

29. Засобами компенсаційного верстання відкоректувати вміст видання
згідно з вимогами поліграфічного оформлення.

30. Зберегти публікацію, вийти з PageMaker.

Контрольні запитання

 1. Створення та дії з текстовими блоками.
 2. Які режими заповнення шпальти імпортованим текстом передбачено
у PageMaker ?

 3. Створення та параметри колонок.
 4. Які режими імпортування зображень передбачено у PageMaker ?
Способи розташування ілюстративного матеріалу в тексті.

 5. Вимоги поліграфічного оформлення друкованих видань та способи
їх забезпечення.
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Лабораторна робота №6
ВЕРСТАННЯ БАГАТОСТОРІНКОВИХ ДОКУМЕНТІВ.

СТВОРЕННЯ ЗМІСТУ, ПОКАЖЧИКА
М е т а : оволодіти засобами компонування багатосторінкової

публікації.
Загальні відомості
Процес верстання багатосторінкових документів передбачає ретельне

опрацювання значних масивів тексту, розташованих на різних шпальтах,
із вирішенням таких складних питань як створення змісту й різного роду
покажчиків.

При виникненні потреби вставлення сторінки в публікацію слід вико-
нати команду Layout\Insert Pages (Макет\Вставити сторінки) і у запро-
понованому діалозі вказати потрібну кількість сторінок та позицію їх розмі-
щення – перед чи після поточної сторінки (або між сторінками, у разі
розвороту). Знищити деяку кількість сторінок дозволяє команда
Layout\Remove Pages (Макет\Видалити сторінки). У полі Remove Pages
однойменного діалогового вікна вказується номер першої сторінки
з діапазону, що підлягає знищенню; номер кінцевої сторінки вказується
у наступному полі. Видалити одну сторінку з розвороту неможливо.

Для навігації  наявними сторінками поточної публікації слід
виконати одну з таких дій:
q натиснути клавішу  (  ) для переходу на наступну

(попередню) сторінку;
q вказати піктограму з номером потрібної сторінки, розташовану
зліва від горизонтальної смуги огляду;

q зазначити номер поточної сторінки у вікні Goto page (Перейти на
сторінку), що викликається командою Layout\Goto page (Макет\
\Перейти на сторінку) чи комбінацією клавіш   +  + .
Для зміни порядку розташування сторінок у програмі PageMaker

використовується сортування сторінок. Доступ до цієї операції
забезпечує вікно Sort Pages (Сортувати сторінки), викликане відповідною
командою з пункту Layout головного меню середовища PageMaker . Тут
почерговість розташування сторінок змінюється шляхом перетягування
їх піктограм (якщо в публікації передбачено формування розворотів,
змінити позицію окремої сторінки, звичайно, не вдасться). Кожній сторінці
у вікні сортувальника присвоєно номер; біля переміщених сторінок
вказується два номери: новий та вихідний, виділений пунктиром. Після
натиску [Ok] сторінки перевпорядкуються заданим чином. Відмінити
операцію сортування неможливо.
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У друкованій продукції деякі елементи (зокрема номери сторінок,
колонтитули, різноманітні графічні елементи тощо) повторюються
в певному місці кожної сторінки. Шаблони значно спрощують роботу
зі створення таких макетів: елементи, введені в шаблон, відображаються
на усіх сторінках, що входять у вибраний діапазон. Для переходу
до шаблонної сторінки  потрібно виконати фіксацію на піктограмі шаблонних
сторінок у  лівому нижньому куті вікна активної публікації, в результаті чого
піктограма стане інверсною. За замовчуванням елементи, створені на
головній шаблонній сторінці, відображаються на всіх сторінках публікації;
розробити макет шаблонної сторінки бажано відразу після створення
документа і до початку розміщення елементів на його сторінках.

На шаблонній сторінці  можна розташовувати будь-які елементи
макета: верхні і нижні колонтитули, колонцифри (порядковий номер
сторінки), врізки тощо. Основне призначення колонтитулів – допомогти
читачеві зорієнтуватись у виданні. В колонтитулах публікують прізвище
автора, назву видання та його структурної частини і т. п. Для колонтитулів,
як правило, задають шрифт пониженого кегля курсивного накреслення.
Зазвичай колонтитули розташовуються вздовж верхнього чи нижнього краю
сторінки, інколи – вздовж зовнішнього краю, що зручно для журналів
і каталогів: такий напис відразу впадатиме в око при гортанні сторінок,
що пришвидшить пошук потрібної інформації.

Особливої уваги заслуговує функція автоматичної нумерації сторінок.
Для виконання цієї операції слід вказати текстовим курсором позицію колон-
цифри і натиснути клавіші  +  +  . Позначення колонцифри,
що з’явиться у вказаному місці, можна відформатувати потрібним чином.

Необхідність у доповняльних шаблонних сторінках виникає тоді,
коли в публікації однакове оформлення мають не всі сторінки, а їх діапа-
зони: наприклад, окремі шаблонні сторінки створюються для кожної глави
книги. Створити доповняльну шаблонну сторінку дозволяє команда New
Master Page (Нова сторінка-шаблон) з випадного меню кнопки  [  ], роз-
ташованої у правому верхньому куті палітри Master Page (Шаблони).

Як правило, нову шаблонну сторінку зручніше створювати як копію
основної шаблонної сторінки, що дозволить уникнути процедури форму-
вання макета спочатку. Така копія для виділеного шаблона палітри шаблонів
створюється командою Duplicate (Створити копію). Для призначення
доповняльного шаблона окремій сторінці видання слід активізувати її
та вказати потрібний шаблон у палітрі Master Page. Проте, для багатосто-
рінкової публікації це незручно, оскільки для кожної сторінки чи розвороту
доведеться змінювати шаблон вручну. Щоб автоматизувати цей процес,
необхідно виконати команду Apply (Застосувати) з меню палітри шаблонів.
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Викликаний діалог дозволяє задати доповняльний шаблон для діа-
пазону, обмеженого номерами початкової та кінцевої сторінок, написаними
через дефіс у полі Page rang (Діапазон сторінок); номери несуміжних
сторінок вказуються через кому. Сам шаблон вибирається у полі Master
Page (Сторінка-шаблон).

Важливою складовою книжкових та журнальних видань вважається
зміст – перелік назв розділів або інших структурних одиниць із вказанням
номерів сторінок. Основне призначення змісту – забезпечити зручність
роботи з виданням та полегшити пошук у ньому потрібної інформації.
Елементи видання, що їх буде долучено до змісту (наприклад, назви
параграфів), повинні бути оформлені стилем, неодмінним параметром
абзаців якого є наявність мітки у полі Include in table of contens (Включити
в зміст) діалогового вікна Paragraph Specification. Для формування змісту
з абзаців, поданих таким чином, призначене діалогове вікно Create Table
of Contens, викликане командою Utilities\Create TOC (Сервіс\Створити
зміст). У полі Title (Назва) вводиться текст заголовка змісту; область Format
коректує подання номера сторінки, який може передувати назві параграфа
(Page number before entry), розташовуватись після тексту назви (Page
number after entry) чи не виводитися взагалі (No page number). В полі
Between entry and page number (Між входом і номером сторінки)
вказується символ розділення тексту назви і номера сторінки. Після
підтвердження заданих параметрів PageMaker починає збирати зміст;
на завершення цього процесу курсор перетвориться на піктограму
імпортованого тексту. Тепер зміст можна розташувати у будь-якому місці
публікації як зв’язаний чи окремий блок.

Обов’язковим елементом апарата навчальних, наукових і довідкових
видань є покажчик – перелік вживаних у виданні термінів, понять чи персо-
налій, посортованих за алфавітом, з посиланням на відповідну позицію
в основному тексті.

Програма КВС PageMaker  надає потужні засоби, що дозволяють
створити покажчики як для окремих публікацій, так і для цілої книги. Тут
припускається формування покажчиків з трьома рівнями вкладених рубрик
(сукупність терміну і номера сторінки), можливе створення перехресних
посилань. Створюючи покажчик, верстальник повинен володіти термінами,
що ввійдуть до його складу. Наступний етап – створення входів покажчика.
Для цього слід встановити курсор перед майбутньою рубрикою і виконати
команду Utilities\Index Entry (Сервіс\Вхід покажчика), клавіатурний аналог
якої  +  . Відкриється діалогове вікно Add Index Entryy (Додати вхід
покажчика). У місцезнаходженні курсору PageMaker вставляє нероздру-
ковуваний символ , – спеціальний маркер-ознаку входу покажчика.
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Предметний покажчик легше формувати, попередньо набравши
список наявних рубрик у діалоговому вікні Select Topic (Вибрати тему),
викликаному кнопкою [Topic...] (Тема...) з попереднього діалогу.
Багаторівневі рубрики вводяться у відповідні поля, завершується
введення кожної групи (основної рубрики і її підрубрик) натиском [Add]
(Додати). При цьому в списку Topic section (Алф. розділ) автоматично
встановлюється  символ ,  під  яким  у  предметному  покажчику
розташується створювана рубрика. Для введення у вікні Add Index
Entry (Додати вхід покажчика) рубрики, створеної таким чином, її слід
віднайти у діалозі  Select Topic і підтвердити свій вибір. Символ, запро-
понований полем списку Topic section, забезпечить доступ до створеної
рубрики.

До термінів покажчика долучаються номери чи діапазони номерів
відповідних сторінок. Ці сторінки вказуються в області Page range
(Діапазон), яка пропонує такі варіанти:

Curent Page (Поточна сторінка): в посиланні вказується номер
лише однієї сторінки, на якій знаходиться маркер входу даної
рубрики покажчика;
To Next Style Change (До першої зміни стилю): посилання
формується на діапазон сторінок від позиції маркера  до абзаца
іншого стилю;
To Next Use of Style (До наступної появи стилю): посилання
формується на діапазон сторінок від позиції маркера до наступ-
ного застосування стилю абзаца, заданого в полі списку;
For Next ... Paragraph (До наступних абзаців): діапазон
сторінок  охоплює початкову сторінку пов’язаного з рубрикою
тексту і сторінку, на якій закінчилось задане число абзаців;
Suppress Page Range (Без вказання діапазонів сторінок):
посилання на сторінки не додаються.
Програма PageMaker  впорядковує рубрики покажчика відповідно

до почерговості символів ASCII. Для побудови покажчика, сформо-
ваного за вказаними входами, призначена команда головного меню
Utilities\Create Index (Сервіс\Створити покажчик). Кнопка [Format...]
викликаного діалогу дає доступ до засобів форматування  наявного
покажчика; зокрема тут можна задати спосіб подання підпорядкованих
рубрик – сходинковий чи суцільний. Зібраний покажчик вставляється
в публікацію як звичайний імпортований текст ствердною відповіддю
у вікні Create Index (Створити покажчик).
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Послідовність виконання роботи

 1. Відкрити публікацію, створену у п.2 лабораторної роботи №1.
 2. Вставити три сторінки в кінець публікації.
 3. За допомогою клавіатури перейти на останню заповнену сторінку.
 4. Перейти на першу сторінку, вказавши її піктограму.
 5. Виконати перехід на довільну сторінку з використанням діалогового
вікна. Закрити публікацію.

 6. Відкрити документ Publik . p65 , що знаходиться за адресою
D:\UAD\M_Pages.

 7. Сформувати для сторінок активної публікації розворот. Задати усім
частинам наявного тексту такі параметри:

Гарнітура Times New Roman Cyr
Кегель 10 пт
Інтерліньяж 12 пт
Абзацний

відступ   7 мм
 8. Відкрити діалогове вікно сортування сторінок. Задати варіант
верстання двосторінкової публікації без розвороту.

 9. Перемістити пусті сторінки на початок публікації; переглянути
номери переміщених сторінок. Підтвердити виконані дії.

10. Видалити з документа пусті сторінки. Відновити режим розвороту
для відображення сторінок.

11. Для лівих сторінок документа створити верхній колонтитул, ввівши
своє прізвище. Задати вирівнювання по центру та довільні
нешрифтові виділення.

12. Для правих сторінок документа створити верхній колонтитул, ввівши
слово ‘Р о з д і л ’ із зазначенням відповідного номера.

13. Задати вирівнювання по правому краю та художньо виважені
нешрифтові виділення.

14. Виконати автоматичну нумерацію сторінок, вивівши колонцифру
в нижньому зовнішньому куті.

15. До номерів та назв розділів застосувати стиль з такими параметрами:
Гарнітура Times New Roman Cyr
Кегель 10 пт
Регістр всі великі
Накреслення нормальне
Трекінг дуже рідкий
Виключка по центру
Відступи 0
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16. До назв параграфів застосувати стиль з такими параметрами:
Регістр нормальний
Трекінг без трекінгу
Виключка по формату
Абзацний

відступ   7 мм
17. Засобами компенсаційного верстання відкоректувати вміст
публікації згідно з вимогами поліграфічного оформлення.

18. Перед першим розділом вставити дві сторінки.
19. Створити зміст видання, долучивши до нього назви розділів
і параграфів та розташувавши його після останнього розділу.

20. Відформатувати зміст відповідно до основного тексту видання.
21. Виконати пошук слова ‘електропривод ’.
22. Створити для знайденого слова вхід предметного покажчика,
не знімаючи виділення.

23. Виконати пошук рубрики ‘електропривод ’ для усіх матеріалів,
створюючи для знайдених слів входи покажчика, не закриваючи
діалог Find .

24. В усіх матеріалах створити входи покажчиків для однорівневої
рубрики ‘система ’, враховуючи особливості відмінювання слова.

25. В усіх матеріалах створити входи покажчиків для однорівневих
рубрик ‘ЕОМ’, ‘САК’, ‘об’єкт’, ‘моделювання’,  ‘регулятор’,
‘напруга ’ ,  ‘р і вняння  диференц ійне ’ та дворівневих рубрик
‘процес: перехідний, виробничий, технологічний’, ‘машина:
друкарська, обчислювальна’, враховуючи особливості відмінювання.

26. Для створених входів побудувати покажчик, розташувавши його
перед змістом в дві колонки.

27. Відформатувати покажчик відповідно до основного тексту видання.
28. На першій сторінці оформити титульний аркуш згідно з обкла-
динкою методичних вказівок.

29. Зберегти публікацію. Вийти з середовища PageMaker.
30. Переглянути розмір опрацьовуваного файла.

Контрольні запитання

 1. Які дії зі сторінками передбачено у PageMaker ?
 2. Способи навігації наявними сторінками.
 3. Створення колонтитула та колонцифри.
 4. Що таке шаблон у PageMaker ?
 5. Як створити зміст та покажчик ? Види та структура покажчиків.
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Лабораторна робота №7
НАЛАШТУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА КВС

М е т а : ознайомитися з засобами налаштування програми PageMaker
Загальні відомості
Ефективність роботи з програмою значно підвищується при ко-

ректному підборі параметрів, використовуваних за замовчуванням.
Для виконання цих установок у програмі КВС PageMaker передбачено
значний набір команд, зручно розсортованих за категоріями.

Кожен користувач може налаштувати програму PageMaker  відповідно
до своїх вимог, щоб забезпечити максимально ефективну роботу з нею.
Налаштування, виконані при відкритій публікації, розповсюджуються лише
на неї і не відображаються для решти документів PageMaker. Налашту-
вання стають загальними для всіх публікацій, якщо виконувались
безпосередньо у головному (первинному) вікні середовища PageMaker ,
де не відкрито жодного документа.

До категорії основних належать налаштування, виконувані
у діалоговому вікні Preferences (Установки), яке відкривається командою
File\Preferences\General (Файл\Установки\Основні) чи комбінацією
клавіш  +  . Програма а PageMaker дає змогу встановлювати
ширину і висоту об’єкта у різних системах виміру. При коректуванні
значення полів Measurements in (Система виміру) та Vertical ruler
(Вертикальна лінійка) аналогічні одиниці встановлюються і в полях
відповідного режиму панелі керування. Для автоматичного виділення
хиб форматування  використовується область Layout problems (Виділити
підсвіткою): Show loose/tight lines (Розріджені/щільні рядки) та Show
“keeps” violations (Висячі рядки). Напрямні лінії (Guides) можуть бути
нанесені як попереду об’єктів (Front), так і позаду них; для вирівнювання
елементів публікації  за  напрямними  чи  за  поділками лінійок
встановлюється мітка Use “Snap to” constraints (Використовувати
команди вирівнювання). У публікації використовується декілька режимів
відображення графіки, які задаються перемикачами області Graphics
display (Зображення на екрані): Gray out (У вигляді плашок – на екран
замість зображення виводяться сірі плашки), Standard (Стандартні),
High Resolution (з високою роздільною здатністю).

Натиском кнопки [More...] (Доповняльні...) відкривається вікно
More Preferenсes (Доповняльні установки). Параметри виводу тексту
на екран встановлюються в області Text (Екранний текст): у полі Greek
text below (Задавати плашками символи) вказується значення кегля
шрифту, до якого текст пови нен відображатись сірими смугами, що
значно зменшує час оновлення екрана.
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При встановленні мітки Use typographer’s quotes (Використовувати
типографські лапки) PageMaker в процесі набору генеруватиме
стандартні поліграфічні лапки, інакше лапки залишаються прямими.
Активізацією мітки Turn Page When Autoflowing (Гортати сторінки при
автозаповненні) вмикається режим, при якому програма КВС, заповнюючи
сторінки текстом, демонструє користувачеві кожну готову сторінку.
Перемикач TrueType display (TrueType шрифти) дозволяє відрегулю-
вати розташування рядків тексту при використанні TrueType-шрифтів:

Preserve line spacing (Зберігати інтерліньяж): PageMaker збері-
гає інтерліньяж незмінним, навіть якщо висота символів більша
за міжрядкову віддаль і літери “находять” одна на одну;
Preserve character shape (Зберігати висоту символів): зменшення
інтерліньяжу може призвести до зменшення висоти символів,
якщо вони почнуть торкатися один одного.
Якість зображення, виведеного на екран, залежить від установок

в області Graphics (Зображення). Поле Size (Об’єм) містить значення
розміру графічного файла в межах від 8 до 1024 Кб, тобто тут визначається
максимальний обсяг пам’яті, виділений в режимі Standard (Стандартні)
для створення екранних версій зображення; збільшення цього значення
призводить до поліпшення якості екранних версій. В поле Alert when
storing graphics over (Попереджувати, якщо об’єм перевищить) вводиться
порогове значення розміру файла зображення, а в поле Resolution – зна-
чення роздільної здатності від 0 % до 100 %. Якщо розмір імпортованого
файла перевищує встановлене значення, PageMaker видасть повідо-
млення, негативна відповідь на яке призведе до створення екранної копії
зображення. Параметри, задані в області Story editor (Редактор матеріалів),
актуальні для режиму редактора матеріалів; їх також можна встановити
безпосередньо  у згаданому середовищі.

Основні параметри системи керування кольором задаються в діалозі
Color Management System Preferences (Параметри CMS), викликаному
натиском  кнопки  CMS Setup (Параметри CMS).

Система керування шрифтами PANOSE замість відсутнього шрифту
підставляє в публікацію автоматично підібраний максимально подібний шрифт.
Це дає можливість продовжити роботу з документом, створеним на іншому
комп’ютері, де застосовано шрифти, відсутні у наявній ЕОМ. Як правило,
виконані системою PANOSE  заміни, які надаються лише для редагування
публікації, для випуску оригінал-макета не припустимі, оскільки вносять
значні спотворення у вихідний документ. Налаштування системи керування
шрифтами відбувається у діалоговому вікні PANOSE  Font Matching
(PANOSE: Заміна шрифтів), викликаному кнопкою [Fonts] (Шрифти).
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В PageMaker передбачено засоби, які зводять до мінімуму негативні
наслідки реорганізації макета: зміни формату, орієнтації сторінок,
величини полів, кількості колонок тощо. Програма коректує розташування
і розміри текстових та графічних об’єктів у відповідності з поточними
параметрами налаштування макета. Для налаштування макета призначене
діалогове вікно Layout Adjustement Preferences (Налаштування макета),
яке відкривається командою File\Preferences\Layout Adjustement (Файл\
\Установки\Налаштування макета). Значення, задане в полі Snap-to zone
(Зона налаштування), визначає розмір області, в межах якої об’єкти
притягуються до напрямних.  Область Adjust page elements (Налашту-
вання елементів сторінки) містить елементи керування для впливу
на об’єкти при зміні параметрів документа в цілому. Як розташувати
напрямні в такому разі, вказують мітки з області Adjust ruler guides
(Налаштування допоміжних ліній).

Послідовність виконання роботи.

 1. Створити публікацію формату А4 з довільними параметрами.
 2. Намалювати прямокутник діагоналлю 50 мм, розташувавши центр
обертання в правому нижньому куті.

 3. Розташувати початок координат обох масштабних лінійок у лівому
верхньому куті об’єкта.

 4. За допомогою горизонтальної лінійки  визначити ширину об’єкта.
 5. Задати систему виміру для ширини об’єктів у десяткових дюймах.
 6. Переглянути покази лінійки та палітри керування.
 7. Задати ціну поділки вертикальної лінійки рівною 4 пункти.
 8. Переглянути покази лінійки та палітри керування.
 9. Встановити колишні одиниці виміру.
10. Переглянути покази лінійки та палітри керування. Закрити публікацію.
11. Відкрити публікацію, створену у п.19 лабораторної роботи №5.
12. Налаштувати PageMaker  на автоматичне індикування розрід-
жених рядків.

13. Засобами компенсаційного верстання відкоректувати підсвічені
рядки згідно з вимогами поліграфічного оформлення.

14. Задати режим подання зображень у вигляді плашок. Переглянути
швидкість оновлення екрана.

15. Переглянути швидкість оновлення екрана в інших режимах
відображення графіки. Закрити публікацію без збереження вико-
наних змін.

16. Відкрити публікацію, створену в п.6 лабораторної роботи №6.
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17. Встановити розмір імпортованого графічного файла в межах 20 Кб.
18. На довільну сторінку імпортувати в публікацію як незалежний
об’єкт графічний файл I l u s _ 8 . t i f  , що знаходиться за адресою
D:\UAD\Bloks .

19. Пропорційно зменшити зображення на 30 %, розташувавши
ілюстрацію врозріз між рядками тексту. Зберегти публікацію,
переглянути обсяг, зайнятий нею на диску.

20. Встановити розмір імпортованої графіки оптимальним для файла
I l u s _ 8 . t i f  .

21. Виконати імпортування даного зображення з зазначеним масштабу-
ванням та обтіканням.

22. Порівняти якість наявних ілюстрацій. Видалити гіршу. Зберегти
публікацію, переглянути обсяг, зайнятий нею на диску. Зробити
висновки.

23. Встановити роздільну здатність для імпортованого графічного файла
в межах 20 %.

24.  Імпортувати в публікацію як незалежний об’єкт графічний файл
I l u s _ 2. t i f  , розташувавши його на наступній сторінці.

25. Пропорційно зменшити зображення на 50 %; виконати закрите
(глухе) заверстування поточної ілюстрації, оточивши її текстом
з усіх сторін.

26. Встановити оптимальну роздільну здатність для імпортованої
графіки.

27. Виконати повторне імпортування файла I l u s _ 2. t i f   з зазначеним
масштабуванням та обтіканням.

28. Порівняти якість наявних ілюстрацій. Видалити гіршу. Зберегти
публікацію, переглянути розмір документа.

29. Встановити компактний (Smaller) спосіб збереження публікації.
Зберегти публікацію, переглянути обсяг, зайнятий нею на диску.
Порівняти з попереднім розміром.

30. Вийти з середовища PageMaker.

Контрольні запитання

 1. Як виконати налаштування середовища PageMaker загальне
для всіх публікацій?

 2. Які режими відображення графіки передбачено у PageMaker ?
 3. Випадки застосування системи керування шрифтами PANOSE.
 4. Які відмінності між швидким та компактним збереженням публікації?
 5. Наслідки реорганізації макета та їх усунення.
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Лабораторна робота №8
ПІДГОТОВЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЇ ДО ЗДАЧІ В ДРУКАРНЮ
М е т а : ознайомитися з етапами перетворення зверстаної публікації

до вигляду, придатного для тиражування.
Загальні відомості
Відформатований і зверстаний документ не завжди можна вважати

готовим до друку. Для розташування зверстаних сторінок у порядку, який
забезпечує правильну їх послідовність у майбутньому виданні,
виконується надзвичайно трудомістка і досить відповідальна операція –
спуск полос. Програма КВС PageMaker володіє розширюваним модулем
Build Booklet, що створює копію публікації, на кожній сторінці якої
певним чином розташовуються відразу декілька сторінок оригіналу.
Почерговість оригінальних сторінок підбирається такою, щоб після
виконання роздруку та наступних операцій – фальцювання, брошурування
й обрізування – виникла книга з послідовними сторінками.

Для запуску цього модуля призначена команда Utilities\Plug-in\Build
Booklet (Сервіс\Доповнення\Спуск полос). У викликаному діалозі слід
передусім обрати тип спускового макета зі списку Layout (Макет):

2-Up Saddle Stich (Брошура): роздрук двох шпальт публікації на
одному аркуші з наступним складанням аркушів, фальцюванням
по середній лінії та зшиванням;
2-Up Perfect Bound (Книга): з віддрукованих аркушів публікації
комплектуються зошити (частини майбутньої книги) , для кожної
з яких виконується брошурування; згодом для зошитів
виконується загальне брошурування – скріплення, вставлення
в обкладинку і обрізка.
2-Up Consecutive (2-полосний буклет), 3-Up Consecutive (3-полосний
буклет), 4-Up Consecutive (4-полосний буклет): розташування
сторінок публікації на аркуші поряд з наступним фальцюванням
‘гармошкою’.
При формуванні брошури чи книги активізується елемент керування

Use creep (Компенсувати “сповзання”). Сповзання виявляється в тому, що
передні обрізи сторінок сфальцьованого зошита не утворюють рівний край,
а виступають один з-під другого на величину, залежну від товщини паперу.
Після обрізування торець стає рівним, проте розміри зовнішніх і внутрішніх
полів на сторінках можуть виявитися різними, що не припустимо. Якщо
встановити мітку Use creep в процесі створення книги, стане доступним
поле Page Per Group (Сторінок у зошиті), де задається кількість сторінок
для кожного зошита.
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За замовчуванням поле Layout (Макет) містить значення None;
в такому разі спуск полос не виконується. Діалогове вікно Build Booklet
(Спуск полос) надає також можливість зміни почерговості сторінок, хоча
для цієї мети переважно застосовується середовище Sort Pages (Сортувати
сторінки), розглянуте у лабораторній роботі №6.

Параметри роздруку зборошурованої публікації визначаються у діало-
говому вікні Print Document, завантажуваному командою File\Print
(Файл\Друкувати...) чи клавішами  +  . Натиск кнопки [Setup]
(Установка) відкриває вікно Properties (Властивості), де виконуються деякі
інші налаштування залежно від моделі друкарки. Кнопка [Options]
(Варіанти) надає доступ до діалогу Print Options (Друк: Варіанти),
де задається, наприклад, масштаб сторінки при виводі на друк: значення
масштабу в межах від 5 % до 1600 %;  автоматичне зменшення вмісту
сторінки таким чином, щоб усі наявні об’єкти потрапили на один аркуш;
роздрук певної кількості мініатюр сторінок публікації. Зазначені
можливості актуальні лише для друкарок, що не підтримують мову опису
сторінок PostScript (рис. 8.1).

В діалоговому вікні Print Color виконується керування процесом друку
сторінок в кольорі, а також визначаються параметри кольороподілу.  Слід
зазначити, що при виборі PostScript-друкарки у діалоговому вікні Print
Document з’являється поле PPD, в якому виконується вибір PPD-файла.
PostScript Description-файл містить опис даної друкарки і надає інструкції
програмі PageMaker . При підготуванні файлів для виведення кольоро-
подільних фотоформ необхідно визначитися зі способом їх представлення
(у вигляді позитивів чи негативів), яким чином буде накладатися плівка
при створенні друкарської форми (емульсією нагору  в загальному
випадку або емульсією вниз – при дзеркальному роздруку) тощо. Прийняті
рішення залежатимуть від типу друкарської машини, а також від засо-
бу переносу інформації з плівки на друкарську форму; вони набудуть
особливо важливого значення в разі передачі публікації в друкарню
не форматом програми PageMaker, а у вигляді PostScript-файла (рис. 8.2).

За відсутності принтера публікацію можна передати в друкарню
шляхом виконання роздруку в файл, тобто створення PostScrip-файла
з розширенням .prn, який містить повну інформацію про сторінку.
Очевидно, процедура друку в файл виконується для кожної сторінки
окремо, тому кількість цих файлів повинна відповідати кількості
сторінок публікації. Для створення файла друку потрібно встановити
значення FILE  в полі Port вкладинки Details (Відомості) вікна власти-
востей драйвера тієї PostScrip-друкарки, на якій згодом буде надру-
ковано документ у типографії.
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Рис. 8.1. Діалогове вікно Print Options (Друк: Варіанти)
для драйвера голкової друкарки Epson LX-1050+

Рис. 8.2. Діалогове вікно Print Options (Друк: Варіанти)
для драйвера лазерної PostScript-друкарки
Apple LaserWriter 16/600 PS
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 У програмному середовищі PageMaker слід вказати цю друкарку
і після підтвердження виконаних дій задати параметри запису .prn-файла
на диску. В разі відсутності драйвера принтера, рекомендованого
друкарнею, а також при значному обсязі документа, публікацію можна
зберегти у тому вигляді, який вона має при поточних параметрах,
наприклад, перетворити в універсальний файловий формат PDF
(Portable document Format).

Перед збереженням тексту  в PDF-форматі публікацію слід
скомпонувати для будь-якої PostScrip-друкарки та виконати експорту-
вання екранної версії  командою Adobe PDF... . Перегляд та коригування
отриманого файла з розширенням .pdf  виконується допоміжним
програмним забезпеченням Acrobat Reader, поширюваним фірмою
Adobe.

Послідовність виконання роботи.

  1. Відкрити публікацію, створену в п.6 лабораторної роботи №6.
  2. Скомпонувати документ для друкарки Epson LX-1050+
  3. Засобами компенсаційного верстання відкоректувати вміст публікації
згідно з вимогами поліграфічного оформлення.

  4. За вмістом публікації створити триполосний буклет.
  5. Визначити формат новоствореного документа.
  6. Переглянути розташування колонцифр.
  7. Забезпечити нумерацію шпальти по центру колонки.
Зберегти документ.

  8. Відкрити вихідну публікацію.
  9. Скомпонувати документ для друкарки Apple LaserWriter.
10. Засобами компенсаційного верстання відкоректувати вміст публікації
згідно з вимогами поліграфічного оформлення.

11. Створити зміст відкоригованого видання.
12. Побудувати покажчик для наявних входів.
13. За вмістом публікації створити брошуру, враховуючи явище сповзання.
Забрати блоки колонтитулів зі сторінок, де розпочинається розділ

14. Переглянути розташування колонцифр зброшурованого документа.
15. Зберегти документ. Порівняти дисковий обсяг вихідної та зброшуро-
ваної публікації.

16. Відкрити вихідну публікацію. Викликати діалогове вікно роздруку
документа.

17. Активізувати друкарку Apple LaserWriter. Зазначити роздрук
розворотів.
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18. Задати умови роздруку на плівці, враховуючи розташування
плівки емульсією вниз.

19. У діалозі Print Options (Друк: Варіанти) встановити запис
PostScript-файла. Забезпечити збереження файла у своїй папці.

20. Підтвердити створення PostScript-файла для дзеркального
відображення публікації.

21. З папки Adobe головного меню Windows запустити прикладну
програму Acrobat Distiller 3.0.

22. Відкрити новостворений PostScript-файл; вказати шлях збере-
ження pdf-файла.
Підтвердити виконані дії. Переглянути версію та дату створення
прикладної програми.

23. Визначити обсяг pdf-файла. Порівняти з обсягом вихідної
публікації.
Відкрити файл, встановити умови зручного перегляду.

24. Переглянути розташування колонцифр. Ознайомитися з версією
та датою створення прикладної програми.

25. Друкарку Apple LaserWriter, піктограма якої знаходиться в папці
Printers головного меню Windows , налаштувати на роздрук
у файл.

26. Виконати роздрук у файл п’яти довільних сторінок публікації,
створеної у п.3. Переглянути параметри файлів друку.

27. Відкрити публікацію, створену у п.19 лабораторної роботи №5.
Скомпонувати документ для друкарки Apple LaserWriter.

28. Засобами компенсаційного верстання відкоректувати вміст
публікації згідно з вимогами поліграфічного оформлення.
Виконати експортування документа в PDF-формат.

29. Визначити обсяг pdf-файла. Порівняти з обсягом вихідної
публікації.
Відкрити файл, встановити умови зручного перегляду.

30. Вийти з PageMaker. Закрити активні програми.

Контрольні запитання

 1. Яке призначення операції спуску полос? Етапи спуску полос.
 2. В чому полягає явище ‘сповзання’ сторінок?
 3. Які параметри роздруку публікації передбачено у PageMaker ?
4. Особливості роздруку публікації на плівці.

 5. Умови створення prn- та pdf-файла. Призначення проміжних
файлів, створюваних в процесі експортування.
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Лабораторна робота №9
ЗАСОБИ ОЦИФРУВАННЯ ІЛЮСТРАЦІЙ

М е т а : набути навичок роботи зі сканером; навчитись коректувати
відскановані зображення .
Загальні відомості
Сканером називається пристрій, який перетворює образ зображення,

поданого у вигляді тексту, малюнків, слайдів, фотографій чи іншої
графічної інформації в упорядкований певним чином масив чисел,
що вводиться в комп’ютер. Сканери класифікуються за ступенем прозо-
рості опрацьовуваного оригінала зображення, за кінематичним механізмом
руху зчитувальної головки сканера, за типом (колірністю) оригінала.

Зображення можна відсканувати безпосередньо у вікні програми
PageMaker , скориставшись будь-яким сканером, який підтримує
технологію TWAIN, і згодом включити до публікації.

TWAIN – це стандартний кросс-платформовий інтерфейс для
введення зображень, одержуваних за допомогою сканерів і цифрових
камер. PageMaker підтримує інтерфейс TWAIN, що дозволяє отри-
мувати зображення в форматі TIFF зі спеціальних пристроїв –
периферійного обладнання, яке також повинне підтримувати інтерфейс
TWAIN (сканера, цифрової відеокамери тощо) – і імпортувати їх
в документ, не покидаючи середовища програми КВС.

Перед початком сканування слід вказати використовуваний пристрій
введення у діалоговому вікні Select Source (Вибрати джерело),
викликаному командою File\Aquire\Select Source (Файл\Отримати\
\Вибрати джерело). Після цього команда File\Aquire\Aquire Image (Файл\
\Отримати\Отримати зображення) розпочне процес сканування.

Керувати процесом сканування можна також безпосередньо з діалогу
драйвера пристрою введення. Так, інтерфейс користувача сканера Mustek
1200 CP cover sensor 4.0 відображає інформацію щодо різноманітних
функціональних сторінок: зокрема, сторінка, викликана піктограмою Scan,
забезпечує оптичне введення зображення в комп’ютер, дозволяючи
коригувати деякі параметри підготовчого етапу.

Вкладинка “Main” (Головна) надає елементи керування для задання
початкових установок сканованого оригінала (рис. 9.1, а). Поле Scan Mode
(Режим сканування) задає тип (колірність) оригінала: Color Mode (Режим
колірного відтворення) з фіксацією 48-ми або 24-х бітів інформації, Gray
Mode (напівтоновий режим), Text Mode (Текстовий Режим). Вибір режиму
сканування і типу  зображення залежить від вимог користувача
та конфігурації системи і визначає особливості відтворення графічного
образу в комп’ютері.
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Налаштування типу носія зображення відбувається у списку поля
Scan Source Setting (Установки джерела сканування ). Пункт Reflective: до-
цільно активізувати в разі опрацювання оригінала на паперовій основі; пункт
Negative/Positive: вказується, коли джерело сканування прозоре, у вигляді
позитивної чи негативної плівки. Розмір зображення вводиться в списку
Scan Size Setting, елемент керування Resolution задає роздільну здатність, що є
мірою кількості інформації, зафіксованої в дюймі даних, і визначатиме
вигляд відтвореної згодом ілюстрації. Інструмент Descreen корисний для
зменшення муарових (інтерферентних) ефектів оригіналів, створених ра-
струванням; ефекти муару з'являються як непривабливі хаотичні візерунки.

Поле Color Matching Control, індиковане піктограмою  , дозволяє
точніше відбити фактичні кольори вихідного зображення. Color Balance
Control (  ) автоматично регулює колірний баланс світлих і найтемніших
областей зображення таким чином, щоб вони були однаково розподілені.

Поле масштабування Scaling області Output дає можливість змінити
розмір результуючого зображення шляхом відсоткового регулювання числа
пікселів відносно початкового значення. Поля Width і Height показують
габарити площі зображення всередині кадрованого фрагмента у вікні
Preview, розташованого в правій частині діалогу. Індикатор Image Size
повідомляє кількість дискового простору, необхідного для збереження
фрагмента зображення, кадрованого у вікні попереднього перегляду
за допомогою інструмента Cropping , що розпочинає палітру інструментів.

Вкладинка “Enhance” (Розширення) дозволяє коригувати яскравість,
контраст і колірну гамму графічного образу вихідного зображення чи його
фрагментів; результат виконаних дій ілюструється у вікні перегляду Sample
(рис. 9.1, б). Поле списку селектора каналів Master дає можливість вибрати
рівні каналу кольорів (червоний, зелений, синій), які складають кольорове
зображення. Користувач вибирає канали індивідуально або встановлює
автоматичний режим для зміни усіх каналів однаково й одночасно; слід
зауважити що зображення в напівтонових градаціях має тільки один канал.

Розподіл рівнів яскравості зображення регулюється за допомогою
графіка гістограми, горизонтальна вісь якого подає власне рівні яскра-
вості від темного (ліворуч) до найяскравішого, вертикальна вісь містить
кількість пікселів поточного рівня яскравості; діаграма також покаже
рівні яскравості індивідуальних колірних каналів. Використовуючи
кнопки [+] і [–], можна вибірково коригувати рівень яскравості в тінях,
середини тонів і підсвічувань зображення.

Елементи керування вкладинки “Filters” дозволяють коригувати
індивідуальні ефекти сканованого зображення, застосовуючи наявні
процедурні модулі:
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None – відключення всіх ефектів, сканування відбувається за пара-
метрами, прийнятими по замовчуванню.

Blur – вирівнює або зм’якшує ефекти ‘плям’ в зображення, регулюється
кнопками [+] і [–].

Invert – змінює зображення до його негатива
Flip – забезпечує дзеркальне відображення оригіналу.
Sharpen– загострює лінії і контури, виділяючи деталі, регулюється кноп-

ками [+] і [–].
Emboss – створює прикладний ефект ‘рельєфності’, так що деякі

елементи зображення здаються опуклими або втопленими.
Unsharp – виконується розпізнавання форми та кольору обрисів елементів
Mask зображення і наступне їх підкреслення.

Результат виконаних дій ілюструється у вікні перегляду Sample
поточної вкладинки й у вікні Preview, розташованому в правій частині
діалогу кладинки “Main” . В разі отримання бажаної якості графічного
образу для сканування наявного оригіналу з врахуванням встановлених
параметрів слід натиснути кнопку [Scan].

Коли зображення готове, його можна вставити у публікацію, застосу-
вавши потрібний спосіб розташування ілюстративного матеріалу. Також,
середовище PageMaker дозволяє коригувати деякі параметри напівтонових,
TIFF-зображень, не розташованих у фреймі, за допомогою діалогу Image
Control (Коректування зображення), викликаному командою Element\
\Image\Image Control (Елемент\Зображення\Коректування зображення).
Тут надається можливість регулювання яскравості і контрасту зображення
в досить широкому діапазоні та задання параметрів лінійного растру.
В PageMaker вбудована функція стиснення зображення для економії
дискового простору. При стисненні TIFF-файла програма створює, а потім
стискає копію файла зображення, залишаючи оригінал без змін. Середовище
PageMaker підтримує два види стиснення: максимальне і нормальне.
В першому випадку створюється файл з мінімально можливим обсягом, тут
існує небезпека спотворення кольорів і появи смуг як в екранній, так
і у виведеній на друк версії напівтонового або кольорового зображення; слід
пам’ятати, що при максимальному стисненні деякі деталі зображення
можуть бути втрачені. При нормальному стисненні якість екранної версії
напівтонового або кольорового зображення поліпшується, а якість
роздрукованого відбитку практично не погіршується.

Засобами PageMaker можна виконати і відновлення стиснутого файла
в разі перенесення TIFF-зображення в програму, де не підтримується сти-
снення методом LZW, використовуване тут. При стисненні чи відновленні TIFF-
зображення одна копія файла розташовується на диску, а інша – в публікації.
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Для стиснення чи відновлення зображення в процесі імпортування
слід утримувати певну комбінацію клавіш при підтвердженні виконаних
дій в діалоговому вікні Place (Помістити):

- для нормального стиснення  + ;
- для максимального стиснення   +  + ;
- для відновлення .
Стиснення чи відновлення файлів супроводжується також перейме-

нуванням копії файла і долучення до імені відповідного ідентифікатора.
Загалом, в публікацію PageMaker можна імпортувати графічні файли

двадцяти семи форматів, що поряд з можливістю сканування і наступного
оброблення зображень робить роботу з КВС досить ефективною. Проте,
слід усвідомити, що повноцінне опрацювання графіки можливе лише
у середовищі спеціалізованих графічних редакторів.

Послідовність виконання роботи.

  1. З головного меню Windows запустити діалог драйвера сканера
Mustek 1200 CP .

  2. Ознайомитися з елементами керування поточного вікна.
  3. Відкрити функціональну сторінку сканування.
  4. Виконати установки відповідно до вказаного зображення.
  5. Перевірити коректність виконаних дій в режимі перегляду.
  6. Визначити обсяг дискового простору, необхідного для збереження
зображення.

  7. Виконати кадрування вказаного фрагмента зображення.
  8. Переглянути розмір фрагмента зображення.
  9. Визначити обсяг дискового простору, зайнятого кадрованим зобра-
женням при різних значеннях роздільної здатності.

10. Для сканованого зображення передбачити зменшення інтерферентних
ефектів. Задати для нього точне відображення кольорів  з автоматичним
балансуванням колірності.

11. Виконати сканування відкоригованого зображення.
12. Зберегти відскановане зображення у форматі TIFF.
13. Переглянути обсяг отриманого файла. Порівняти з обсягом, наве-
деним у діалозі сканування.

14. Виконати установки драйвера сканера Mustek 1200 CP для опрацю-
вання напівтонового зображення .

15. Виконати кадрування та перегляд довільного фрагмента зображення.
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16. Відкоригувати яскравість, контраст і колірну гамму, зберігаючи
художні особливості зображення.

17. Відсканувати скориговане зображення, зберегти графічний файл
у форматі TIFF.

18. Для кадрованого фрагмента зображення виконати негативне
відображення сканованої ілюстрації.

19. Забезпечити рельєфне відображення оригіналу.
20. Для наявного зображення задати ефект деталізації елементів.
21. Відмінити зазначені ефекти.
Переглянути коректність виконаних змін.

22. Відсканувати кадрований фрагмент відповідно до виконаних
установок.

23. Зберегти відскановане зображення у довільному форматі,
відмінному від TIFF.

24. Переглянути обсяг отриманого файла.
Порівняти з обсягом, наведеним у діалозі сканування.

25. Відкрити публікацію, створену в п.6 лабораторної роботи №6.
26. Вставити в публікацію відскановані зображення, задавши
довільне обтікання.

27. Засобами PageMaker виконати коректування яскравості
і контрасту  вставлених ілюстрацій.
Зробити висновки.

28. Для наявних зображень виконати нормальне та максимальне
стиснення.

29. Переглянути імена, розширення та розмір файлів оригінальних
зображень та їх стиснутих копій.
Зробити висновки.

30. Вийти з PageMaker. Закрити активні програми.

Контрольні запитання

 1. Призначення та класифікація сканерів.
 2. Як розрізняють сканери за кінематичним механізмом руху
зчитувальної головки?

 3. Що таке технологія TWAIN ?
4. Які функціональні сторінки містить діалогове вікно драйвера
сканера Mustek 1200 CP .

 5. Які можливості передбачено для коригування графічної якості
зображень у середовищах діалогу сканування та програми
PageMaker  ?
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Лабораторна робота №10
МЕТОДИ І СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ ТЕКСТУ

М е т а : навчитись опрацьовувати текстову інформацію, введену
з друкованих рукописів.
Загальні відомості
Головне призначення текстових редакторів та КВС – опрацювання

текстів різних видів складності, переважно введених з рукописів за допо-
могою клавіатури.

Із впровадженням у набірні процеси сканера з’явилась можливість
введення в комп’ютер зображення друкованого тексту. Таке зображення –
набір крапок (або графічний файл) неможливо редагувати у текстових
редакторах: необхідне застосування системи оптичного розпізнавання
тексту (Optical Character Recognition, OCR), яка виявить в наборі крапок
окремі знаки і в кожному символі ідентифікує ту чи іншу літеру вказаного
алфавіту. В результаті OCR створить текстовий файл – файл, зрозумілий
текстовим процесорам і програмам КВС.

Зокрема, система оптичного розпізнавання тексту FineReader (рис.10.1)
призначена для автоматичного введення текстових документів в комп’ютер
без використання клавіатури. Програма повністю зберігає для розпізнаного
тексту оформлення вихідного документа: шрифти, таблиці, колонки і кольо-
рові ілюстрації. Засобами FineReader можна отримати зображення  доку-
мента зі сканера, виділити на зображенні потрібні поля для розпізнавання
(при цьому OCR автоматично визначає, якому полю бази даних вони відпові-
дають), розпізнати текст, опрацювати його та конвертувати у потрібний
формат. Ці дії можна виконувати за допомогою кнопок на панелі Scan&Read
середовища FineReader (рис.10.2). Тут знаходяться кнопки, що керують
основними діями програми. Цифри на кнопках вказують почерговість
виконання дій для одержання електронної версії паперового документа.

В разі незадовільної якості вихідного зображення слід певним чином
його відкоригувати: роздільну здатність рекомендується встановлювати
від 300 dpi – для більшості документів та 400-600 dpi для документів,
набраних дрібним шрифтом; для світлих документів необхідно зменшити
яскравість, для темних –відповідно збільшити.

Розпізнаване зображення мусить мати стандартну орієнтацію: текст
повинен читатися зверху вниз, а рядки – паралельні нижньому краю екрана.
Якщо орієнтація не підбирається автоматично, повернути відскановане
зображення слід вручну відповідними командами головного меню
FineReader або кнопками стандартної панелі інструментів. Одержати
інформацію про відкрите зображення можна з діалогового вікна
властивостей.



63

Рис. 10.1. Структура прикладного вікна FineReader

Рис. 10.2. Елементи керування панелі Scan&Read
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Перед початком розпізнавання засканованого тексту слід вказати
на вихідному зображенні окремі фрагменти, призначені до опрацювання; такий
поділ на блоки називається сегментуванням. Якщо результати автоматичного
сканування не прийнятні, блок слід створити вручну, означивши його межі
інструментом  . Для створеного блоку традиційним чином змінюється
місцезнаходження сторін та кутів; додати чи забрати частину блоку можна
відповідно кнопками  та  панелі інструментів. Ця панель також містить
елементи керування для зміни нумерації, пересування і знищення блоків.
Інформація про активний блок міститься в діалозі властивостей.

Слід зазначити, що основними параметрами розпізнавання є мова
розпізнавання та тип тексту. Якщо вихідний текст виконано на друкарській
машинці чи в чорновому режимі голкової друкарки, то для підвищення надій-
ності і швидкості розпізнавання слід активізувати потрібне значення у відпо-
відному списку панелі розпізнавання. В іншому списку задається мова чи
комбінація мов розпізнаваного документа. Власне процес розпізнавання
запускається однойменною кнопкою панелі Scan&Read. Для розпізнаного
тексту прийнятні відомі операції опрацювання текстових документів.
Відкоригований документ зберігається у файлі підтримуваних форматів.

Якщо опрацьовується декілька сторінок поточного документа, кожну
сторінку доцільно долучати до пакета, щоб згодом опрацювати їх разом.
Вміст поточного пакета відображається у вікні пакета, розташованому по
лівому краю прикладного вікна FineReader. В робочій області подаються
вторинні вікна зображення і розпізнаного тексту поточної сторінки.

Послідовність виконання роботи.

 1. З головного меню Windows запустити прикладну програму
ABBYY FineReader.

 2. Ознайомитися з елементами керування поточного вікна.
 3. Запустити процес сканування вказаного тексту.
 4. Задати установки драйвера сканера Mustek 1200 CP для опрацю-
вання вказаного тексту.

 5. Виконати сканування відкоригованого зображення.
 6. Закрити діалогове вікно Mustek 1200 CP .
 7. Налаштувати FineReader на опрацювання відсканованого тексту.
Розпізнати текст.

 8. Зберегти розпізнаний текст в текстовому форматі.
 9. З каталогу D:\UAD\O_C_R відкрити файл OCR_1 . jpg .
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10. Переглянути зміни у вікні пакета.
11. Ознайомитися з особливостями документа. Налаштувати FineReader
на опрацьовування даного тексту.

12. Дотримуючись коректної послідовності, виконати ручне сегменту-
вання блоків верхньої статті включно з назвою статті та рубрики таким
чином, щоб блоки не перетинались. Розпізнати текст.

13. Знищити наявні блоки.
14. Переслати розпізнану статтю в програму Microsoft Word.
15. Засобами Microsoft Word зберегти документ з огляду на наступне
опрацювання в середовищі PageMaker.

16. Виконати п.п. 12-15 для кожної статті опрацьовуваної  шпальти.
17. З каталогу D:\UAD\O_C_R відкрити файл OCR_2 . jpg .
18. Переглянути зміни у вікні пакета. Зберегти пакет.
19. Ознайомитися з особливостями документа. Налаштувати FineReader
на опрацьовування даного тексту.

20. Виконати автоматичне сегментування тексту. Переглянути типи та
нумерацію створених блоків. Відкоригувати недоліки.

21. Розпізнати сегментований текст. Виконати автоматизовану перевірку
орфографії.

22. Переслати розпізнану статтю в програму Microsoft Word.
23. Засобами Microsoft Word зберегти документ з огляду на наступне
опрацювання в середовищі PageMaker.

24. Переглянути вміст сторінок активного вікна.
25. В середовищі PageMaker згідно з оригіналом виконати макетування
шпальти, опрацьовуваної в п.п. 9-16.

26. Виконати експортування публікації в PDF-формат.
27. Згідно з оригіналом виконати макетування шпальти, опрацьовуваної
в п.п. 17-23. Виконати експортування публікації в PDF-формат.

28. Порівняти обсяг pdf-файлів з обсягом вихідних публікацій.
29. Переглянути файли, створені в процесі роботи з FineReader.
30. Вийти з  PageMaker. Закрити запущені програми.

Контрольні запитання

 1. Які параметри сканування задаються при опрацюванні тексту?
 2. Елементи інтерфейсу OCR FineReader.
 3. Які операції опрацювання тексту передбачено в FineReader ?
4. Типи блоків, ідентифіковані FineReader.
 5. Які формати збереження результатів розпізнавання передбачено
в OCR FineReader  ?
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Додаток 1

КОМ Б ІНАЦ ІЇ К ЛА В ІШ ,  ВИ КО Р И С ТО ВУ ВАН І В  КВС

Операція Клавіатурний еквівалент

Активізація інструментів

Pointer (Стрілка)
Rotating (Поворот)  + 
Line (Лінія)  + 
Rectangle (Прямокутник)  + 
Ellipse (Еліпс)  + 
Polygon (Многокутник)  + 
Hand (Рука)  + 
Cropping (Кадрування)  +  + 
Constraining (Перпендикуляр)  +  + 
Rectangle frame (Прямокутний фрейм)  +  + 
Ellipse frame (Овальний фрейм)  +  + 
Zoom (Масштаб)  +  + 

Вибір палітр

Відобразити\сховати палітру Control  + 
Відобразити\сховати палітру Colors  + 
Відобразити\сховати палітру Styles  + 
Відобразити\сховати палітру Layers  + 

Палітра керування

Активізувати палітру  + 
Перемикання режимів «Шрифт»\«Абзац»  +  + 
Перехід до наступного параметра
Перехід до попереднього параметра  + 
Зміна одиниці виміру  +  + 
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Операція Клавіатурний еквівалент

Текс т

Збільшити кегель на 1 пункт  +  + 
до наступного стандартного кегля  +  + 

Зменшити кегель на 1 пункт  +  + 
до наступного стандартного кегля  +  + 

Нормальне накреслення
Напівжирне накреслення
Курсивне накреслення
Автоінтерліньяж  +  +   + 
Нормальний трекінг  +  + 
Збільшити кернінг на 0,01 em  +  + grey
Зменшити кернінг на 0,01 em  +  + grey
Регістр писаних літер  +  + 
Позиція нижнього індекса  + 
Позиція верхнього індекса  +  + 
Вирівнювання по лівому краю  +  + 
Вирівнювання по правому краю  +  + 
Вирівнювання по центру  +  + 
Вирівнювання по формату  +  + 
Повне вирівнювання  +  + 

Масштаб відображення на екрані

Збільшити масштаб  + 
Зменшити масштаб  + 
Реальний масштаб (100 %)  + 
Ціла сторінка  + 
Монтажний стіл  +  + 
Масштаб 200 %  + 
Масштаб 400 %  + 
Масштаб  50 %  + 
Масштаб  75 %  + 
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Додаток 2

ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНІВ, ЗАСТОСОВУВАНИХ У СКЛАДАЛЬНИХ ПРОЦЕСАХ

Базова лінія тексту – умовна лінія, на якій розташовуються букви тексту.
Виключка – спосіб вирівнювання тексту по горизонталі в межах колонки

або шпальти.
Відбивка – відступ до або після абзаца, застосовуваний для збільшення

відстані між абзацами по вертикалі для привертання уваги до абзаца.
Інтерліньяж – відстань по вертикалі між сусідніми рядками тексту,

вимірювана між базовими лініями.
Кернінг – величина проміжку між парою символів, регулюється з враху-

ванням накреслення. Вимірюється в долях М-пробілу.
Колонтитул – пошуковий компонент видання, що містить рядок вгорі чи

внизу сторінки, відділений від основного тексту.
Лінійка – нешрифтовий елемент певного ескізу і товщини, використо-

вуваний для виділення (розділення) окремих груп тексту.
Макет – заздалегідь підготовлена та затверджена модель видання.
Нероздруковуваний символ – спеціальний службовий символ, що не відо-

бражається на екрані і не виводиться на друк
Одиниці виміру типографські

Дюйм (Inch) – одна з основних одиниць виміру поліграфії: 1д =25,4мм
Піка (Pika) – застосовується при заданні параметрів сторінки: 1пк=1/6д
Пункт (Point) – застосовується для задання кегля шрифта: 1пт=1/72д=0,351мм

Розворот – дві суміжні сторінки (шпальти) друкованого видання.
Таблиця – позиційна форма подання інформації в двомірному просторі.

Відноситься до ІІІ-го рівня складності тексту, набирається спеціаль-
ними підсистемами із врахуванням технологічних вимог складання.

Трекінг – відстань по горизонталі між сусідніми літерями тексту,  визначає
ступінь розрідження рядка. Вимірюється в долях М-пробілу.

Формула – символьний запис твердження науки або будови речовини.
Відноситься до ІІІ-IV-го рівня складності тексту, набирається спеціаль-
ними підсистемами із врахуванням технологічних вимог складання.

Шрифт – комплект літер, цифр і спецсимволів, оформлених відповідно
з єдиними вимогами.
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