МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Технічний коледж

Тернопільського національного технічного університету
імені І.Пулюя
Відділення професійної
підготовки

ДИПЛОМНА РОБОТА
НА ТЕМУ:

„Розробка макету та верстка спортивного журналу
засобами настільної видавничої системи Adobe Indesign”
Виконав учень групи ОПЗ-30
_______ Студент Сергій Сергійович

Професія: 4113. “Оператор з обробки інформаціх та
програмного забезепечення”
Керівники дипломної роботи _______ Тхір І.Л.

Майстер в/н ___________ Пістун В.В.

Тернопіль 2020

Міністерство освіти і науки України

Технічний коледж

Тернопільського національного технічного університету
імені І.Пулюя
Відділення професійної
підготовки

Розглянуто та схвалено на засіданні
методичної комісії викладачів та
майстрів виробничого навчання
професій “ОПЗ”, “ОКВ”
Протокол №__ від “__”_______202_ р.
Голова методичної комісії
____________І.Л. Тхір

“Затверджую”
Заступник директора з
навчально-виробничої роботи
________Р.І. Королюк
“___”_________202_ р.

ЗАВДАННЯ

до дипломної роботи
учня групи ОПЗ-30

Студента Сергія Сергійовича
тема завдання:

„Розробка макету та верстка спортивного журналу
засобами настільної видавничої системи Adobe Indesign”
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 Види періодичних видань. Технічне завдання на виконання
дипломної роботи
РОЗДІЛ 2 Опис порядку розробки макету та верстки журналу
РОЗДІЛ 3 Наукова організація праці, техніка безпеки та безпека
життєдіяльності при роботі на ПК
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Дата видачі завдання: “___”__________202_ р.
Термін виконання:

“___”__________202_ р.

Завдання отримав __________ Студент С.С.
Керівник дипломної роботи __________ Тхір І.Л.
Тернопіль – 2019

ЗМІСТ
0.

ВСТУП....................................................................................................... 4

1.

РОЗДІЛ 1 Види періодичних видань. Технічне завдання на
виконання дипломної роботи ............................................................... 5

2.

РОЗДІЛ 2 Опис порядку розробки макету та верстки
футбольного журналу ............................................................................. 8
2.1 Розробка макету журналу ................................................................. 8
2.2 Створення стилів форматування.................................................... 15
2.3 Верстка публікації. Компоновка тексту та графіки ..................... 23
2.4 Конвертування публікації у формат PDF ..................................... 25

3.

РОЗДІЛ 3 Наукова організація праці, техніка безпеки та безпека
життєдіяльності при роботі на ПК .................................................... 28

4.

ВИСНОВКИ ........................................................................................... 30

5.

Список використаних джерел ............................................................ 31

ТК ПП.ДР.3122.05.12.00.00.ПЗ
ПП.ДР.4113.20.30.01.00.ПЗ
ТК

Зм. Арк
№докум.
Підп. Дата
Студент
С.С.
Розроб. Джинджиристий
Розробка
та верстка
Розробкамакету
оригінал-макету
Перев. Тхір І.Л.
спортивного
журналу
та верстка журналу
Н.контр.
Затв. Тхір І.Л.

Літ

Аркуш
3

Аркушів
91
30

засобами настільної
інформаційних
технологій ТК ТНТУ ВПП
ТК ТДТУ ФПП
системи
Adobe
завидавничої
допомогою
Adobe InDesign
група
ОПЗ-30
г рупа ОКВ-31
Indesign

0.

ВСТУП

На сучасному етапі розвитку суспільства спостерігається дуже швидке
циркулювання інформації в усіх галузях суспільного життя, бурхливий
розвиток засобів масової комунікації. Це пояснюється демократичними
змінами в Україні, лібералізацією суспільства та забороною цензури в нашій
державі. І саме через це є необхідним глибоке теоретичне осмислення місця,
ролі, фахового рівня, тематичної спрямованості та інших чинників газетної та
журнальної періодики.
Читацьке призначення журналів залежить від сфери діяльності читача,
його професії, загального культурного розвитку та інтересів. Саме читацьке
призначення визначає стиль викладу інформації, тематику видання, характер
його матеріалів, розрахованих на читачів певних вікових категорій, залежно від
виду їх занять та діяльності. Існують, також, видання, розраховані на
специфічні групи населення, наприклад, для людей із фізичними недоліками.
Звідси, всі журнальні видання поділяються на масові і соціальні. Масові
журнали розраховані на широке коло читачів. Соціальні – призначені для
окремих соціальних груп. Їх завданням є забезпечення комунікації у цих
групах. Тобто за читацьким призначенням журнали можуть бути розраховані
на читачів не-спеціалістів та для спеціалістів в певних галузях знань чи
суспільної практики. Відповідно до тематики рубрикацій журналів вони
поділяються на суспільно-політичні, літературні, наукові, спортивні та багато
інших видів.
Метою даної дипломної роботи є розробка макету та верстка журналу
спортивних подій в Україні та за кордоном.
Верстання даного журналу буде здійснюватись програмою Adobe
InDesign, яка є одним із лідерів у галузі настільних видавничих систем.
.
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1.

РОЗДІЛ 1 ВИДИ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ.
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ
ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

В даній дипломній роботі потрібно розробити макет та здійснити верстку журналу спортивних новин.
Згідно держастандарту ГОСТ 7.60-90, який не втратив чинності на Україні і на даний час, містить перелік наступних видів періодичних видань: газета, журнал, бюлетень, календар, реферативний збірник, експрес-інформація.
Газета – це періодичне видання, що виходить через короткі проміжки
часу, містить офіційні документи, оперативну інформацію і статті з актуальних суспільно-політичних, наукових, виробничих та інших питань, а також
літературні твори і рекламу. Залежно від типу і призначення газети мають
різні терміни виходу – від одного до семи разів на тиждень, різні тиражі і
формати. Газета може випускатися протягом короткого часу, обмеженого
певним заходом – конференції, фестивалю тощо. Поряд з основним випуском,
газета може видаватися в розширеному варіанті за рахунок додатків. Газети
можуть бути загальнополітичними або спеціалізованими, які висвітлюють
окремі проблеми суспільного життя, науки, техніки та інших галузей діяльності і адресовані певним категоріям читачів.
Журналом називається періодичне журнальне видання, яке містить статті або реферати по різних суспільно-політичних, наукових, виробничих та ін
ших питаннях, а також літературні твори і рекламу. Нижче про журнал буде
сказано окремо. Тепер наведемо визначення інших видів періодичних видань.
Бюлетень – видання, яке виходить оперативно і містить короткі
офіційні матеріали з питань, що входять до кола ведення його організації. Він
може бути як періодичним, так і триваючим. Періодичні бюлетені, як правило,
мають постійну рубрикацію. В окремих випадках бюлетені можуть випуска-
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тися протягом короткого часу при проведенні певних заходів. Розрізняють
бюлетені нормативні, довідкові, рекламні, бюлетені-хроніки, бюлетенітаблиці, статистичні бюлетені.
Нормативний бюлетень містить матеріали нормативного, директивного чи інструктивного характеру, він видається, як правило, будь-яким державним органом. До довідкових відносять бюлетені, які містять будь-які довідкові матеріали, розташовані в порядку, зручному для їхнього швидкого пошуку. Як можна виявити з назви, рекламний бюлетень включає рекламні матеріали, що містять відомості про товари, послуги, заходи і т.д., з метою формування попиту на них. Бюлетень-хроніка містить повідомлення, які відображають діяльність організації, що його видає. Бюлетень-таблиця зобов'язаний
виділенню в самостійний вид формою представлення інформації: він містить
фактичні дані цифрового чи іншого характеру, розташовані в табличній
формі. Треба думати, що такий бюлетень може бути і довідковим і
статистичним. Він так і визначається, як бюлетень-таблиця, змістом якого є
оперативні статистичні дані, що характеризують певну сферу життя та
діяльності суспільства.
Календарі також відрізняються різноманітністю. Загалом календарем
називається довідкове видання, яке містить послідовний перелік днів, тижнів,
місяців даного року, а також інші різні відомості. За періодичністю календарі
поділяються на щорічники, щомісячники, тижневики, випуск календарів може
здійснюватися і одноразово. За іншими ознаками календарі ділять на табелікалендарі, відривні (перекидні) календарі, календарі книжкового типу,
календарі знаменних дат.
Табель-календар – це календар-щорічник у вигляді листового видання,
що містить перелік днів року, які розташовані по місяцях у формі таблиці.
Відривний, а також перекидний календарі відносяться до календарів
Настінний або настільний; в них на кожний день (тиждень, місяць)
відводяться окремі відривні або перекидні листки. Календарі книжкового
типу виходять у вигляді книжкового видання і містять матеріали, які
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підбираються відповідно до певної тематики і / або адресою. У вигляді
книжкового видання найчастіше випускаються календарі знаменних дат, які
представляють собою календар, що включає вибірковий перелік днів, які
пов'язані з якими-небудь пам'ятними подіями, та відомості про ці події. Такі
календарі можуть випускатися як щорічники, щоквартальники, щомісячники,
тижневики.
Реферативний збірник та експрес-інформація є різновидом реферативних видань. У системі науково-технічної інформації реферативних
збіркою прийнято вважати видання, яке включає реферати неопублікованих
документів, він може бути періодичним і одноразовим.
Розроблюваний мною журнал відноситься до газетно-журнальних видань, що виходять із щомісячною періодичністю.
Підбірку матеріалу для журналу я здійснював самостійно. При цьому
використовувались публікації відомих друкованих та Internet-видань, таких
як: “Футбол”, “Олімпійська арена”, “Наш спорт”, “Спорт-арена”, “Гол”,
“Одеса-спорт”, Pro-Football.com.ua, Спорт.ua, та ін. Створюваний журнал я
вирішив назвати “Про спорт”.
Публікацію потрібно зверстати на аркушах формату A4, згідно міжнародного стандарту ISO-216. Цей формат передбачає розміри сторінки: 21 см –
ширина та 29,7 см – висота. При цьому смуга набору повинна становити
17х24,7 см. Журнал повинен містити не менше 32 сторінок друкованого
тексту із ілюстраціями. Мною вирішено прийняти 36 сторінок.
Поля відступів повинні становити: верхнє – 2,5 см, нижнє – 2,5 см, внутрішнє – 2 см та зовнішнє – 2 см.
Титульну сторінку слід розробити за допомогою растрового графічного
редактора. Розміри зображення титульної сторінки – 21х21,3 см.
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2.

РОЗДІЛ 2 ОПИС ПОРЯДКУ РОЗРОБКИ МАКЕТУ ТА
ВЕРСТКИ ЖУРНАЛУ
2.1 Розробка макету журналу
Створення будь-якого видання потрібно розпочинати із створення його
макету, розробки шаблонних сторінок (майстер-сторінок), колонтитулів та
модульної сітки. Згідно із технічним завданням публікація повинна бути
зверстана на сторінках формату А4 (стандарт ISO 216) із величиною смуги
набору 170х247 мм. При цьому слід передбачити можливість друку на
розвороті аркушів А3 (стандарт ISO 216).
Визначивши вхідні параметри можна приступати до створення нової
публікації. Для цього слід завантажити програму Adobe InDesign і у вікні
вибрати пункт меню File в ньому New, а тоді Document. Можна також
натиснути комбінацію клавіш Ctrl+N.
В будь-якому випадку відкривається вікно New Document (додаток Б.1),
де необхідо вказати вхідні параметри публікації.
Спочатку, у випадаючому списку Page size, потрібно вказати формат
сторінки – A4 та в розділі Orientation вибрати кнопку

для того щоб

встановити його вертикальне розміщення.
Оскільки, сторінки публікації будуть розміщуватись по дві сторінки на
розвороті одного аркуша A3, потрібно відмітити опцію Facing pages.
Опція Master Text Frame дозволяє розмітсити на всю ширину смуги
набору текстові блоки. Оскільки, публікація буде мати складну вестку із
різною кількістю колонок та рядків на різних сторінках та різним
розташуванням об’єктів, то дану опцію відмічати не потрібно.
Далі в полі Number of pages необхідно вказати орієнтовну кількість
сторінок публікації. Згідно із технічним завданням (див. розділ 1) вона не
повинна бути меншою 32.
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Мною прийнято рішення встановити 36 сторінок, тому вказуємо це
число в полі Number of pages. Незважаючи на ці параметри, кількість
сторінок модифікується безпосередньо протягом верстки публікації і в будьякий момент користувач може додати довільну кількість сторінок. Єдине, що
слід пам’ятати – це кратність кількості сторінок числу 4, для забезпечення
можливості спуску смуг на аркуші формату A3.
Після цього потрібно визначити поля відступів на сторінці. Для цього в
розділі Margins вікна New Document (додаток Б.1) необхідно задати наступні
параметри відступів (згідно технічного завдання на величину смуги набору):
• Inside – внутрішнє поле рівне 20 мм;
• Outside – зовнішнє поле рівне 20 мм;
• Top – відступ зверху рівний 25 мм;
• Bottom – відступ знизу рівний 25 мм.
В розділі Columns потрібно вказати кількість колонок на сторінку та
відступи між ними. Оскільки, різні сторінки публікації будуть мати різну
кількість колонок, то ми наперед не задаємо розбивку на колонки. Тому, в
полі Number залишаємо значення 1, а вміст поля Gutter, яке вказує на
відстань між колонками, немає суттєвого значення.
Для встановлення додаткових параметрів публікації нажимаємо кнопку
Bleed and Slug. В нижній частині вікна зявляються додаткові параметри:
• Bleed – поле обрізки сторінок;
• Slug – поле розміщення службової інформації.
Оскільки, створювана публікація буде виводитись на друк на
звичайному офісному принтері, то вище описані поля використовуватись не
будуть, тому їх значення залишаємо рівним 0.
Після вказання всіх параметрів потрібно натиснути командну кнопку
Ok. В результаті чого створюється нова публікація із вказаними параметрами
(додаток Б.2).
Тепер потрібно її зберегти, натиснувши комбінацію клавіш Ctrl+S або,
вибравши в меню File команду Save. Відкривається традиційне вікно збере-
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ження документу, де потрібно вказати папку, в якій буде зберігатись
публікація та назву створюваного файлу.
Тепер можна приступати до практичного етапу створення макету публікації. Цей етап потрібно розпочати із створення користувацьких кольорів та
градієнтних заливок, які будуть використані в публікації.
Для роботи із кольорами та градієнтами в InDesign використовується
спеціальна палітра Swatches, яка викликається одноіменною командою через
меню Window, або клавішою F5.
Для створення нового кольору потрібно викликати системне меню палітри (додаток Б.3) і вибрати команду New Colour Swatch.
В результаті чого відкривається вікно New Colour Swatch (додаток Б.4),
де знімаємо опцію Name with Colour Value і в полі Swatch Name вказуємо
назву створюваного кольору.
Після цього в списку Colur Type тип створеного кольору, в даному
випадку потрібно вибрати Process, тобто утворення кольорів по моделях
кольоротворення. Далі у випадаючому списку Colour Mode потрібно вибрати
саму модель кольоротворення. В даному випадку я вибрав CMYK. Тоді в
нижній частині вікна вказуєм відсоткове співвідношення кожного з основних
кольорів що утворюють відтінок.
Для “Red” я встановив модель кольорів CMYK, а для неї наступні
значення основних кольорів: Cyan (блакитний) – 15%, Magenta (пурпуровий)
– 100%, Yelow (жовтий) – 100% та Black (чорний) – 0%.
Далі, аналогічним чином, слід створити:
• золотистий колір “Gold”, із параметрами: Cyan (блакитний) – 10%,
Magenta (пурпуровий) – 10%, Yelow (жовтий) – 100% та Black
(чорний) – 20%;
• блакитний колір “CyanMan”, із параметрами: Cyan (блакитний) –
100%, Magenta (пурпуровий) – 25%, Yelow (жовтий) – 0% та Black
(чорний) – 25%;
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• зелений колір “Green”, із параметрами: Cyan (блакитний) – 45%,
Magenta (пурпуровий) – 0%, Yelow (жовтий) – 90% та Black
(чорний) – 0%;
• зелено-сірий колір “Green-Gray”, із параметрами: Cyan (блакитний)
– 70%, Magenta (пурпуровий) – 40%, Yelow (жовтий) – 100% та
Black (чорний) – 30%;
• сітло-блакитний колір “Qualific”, із параметрами: Cyan (блакитний)
– 55%, Magenta (пурпуровий) – 35%, Yelow (жовтий) – 30% та
Black (чорний) – 1%;
Після створення користувацьких відтінків кольорів слід приступити до
розробки макету майcтер-сторінок.
Майстер-сторінка (Master Page) – це шаблонна сторінка на основі якої
створюються інші сторінки публікації. Всі об’єкти розміщені на майстерсторінці автоматично відображаються на всіх сторінках публікації, що
створенні на її основі.
Будь-яка нова публікація створюється на основі однієї майстер-сторінки
A-Master A. Крім цього, у списку допустимих макетів знаходиться сторінка
None. Її вибирають, якщо для відповідної сторінки потрібно відмінити використання будь-яких макетів.
Для створюваної публікації журналу я використав наступні майстерсторінки:
• A-Master – порожня майстер-сторінка, що використовуєтьсь для
титульного аркуша та видалення неправильно оформлених макетів;
• B-Page – майстер-сторінка із боковими колонтитулами у вигляді
напису із назвою видання та його номером та прямокутною рамкою
червоного кольору у верхньому колонтитулі;
• С- Ukraine – майстер-сторінка із колонтитулом рубрики футбол в
Україні;
• D-Spain – майстер-сторінка із колонтитулом рубрики про фубольний
чемпіонат Іспанії;
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• Е-Engl – майстер-сторінка із колонтитулом рубрики про чемпіонат
Англії;
• F-Ital – майстер-сторінка із колонтитулом рубрики про чемпіонат
Італії;
• G-German – майстер-сторінка із колонтитулом рубрики про
чемпіонат Німеччини;
• H-Pd_Am – майстер-сторінка із колонтитулом рубрики про
чемпіонати країн Південної Америки;
• I-Afr – майстер-сторінка із колонтитулом рубрики про чемпіонат
Африки;
• J-Basketbol – майстер-сторінка із колонтитулом рубрики про новини
баскетболу;
• K-Hokey – майстер-сторінка із колонтитулом рубрики про новини
хокей;
• L-Atl – майстер-сторінка із колонтитулом рубрики про новини
важкої атлетики;
• M-Tenis – майстер-сторінка із колонтитулом рубрики про новини
тенісу;
• N-Biatl – майстер-сторінка із колонтитулом рубрики про новини
біатлону;
• N-Avto – майстер-сторінка із колонтитулом рубрики про новини
автомобільного спорту.
Для створення майстер-сторінки потрібно викликати системне меню палітри Page Layout та вибрати команду New Facing Page Master (доаток Б.5).
Відкривається панель, в правому верхньому куті якої слід лівою клавішею мишки натиснути командну кнопку виклику системного меню і вибрати
команду New Master.
Відкривається вікно (додлаток Б.6), де в полі Prefix необхідно вказати
ідентифікатор майстер-сторінки (будь-яка одна або декілька літер латинського
алфавіту). В наступному полі Name слід ввести назву майстер сторінки (в
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даному випадку я вказав назву “Page”). У випадаючому списку Bazed on
Master можна вказати майстер-сторінку на основі якої створюється дана. У
наступному полі Number Of Pages вказую кількість сторінок, що ввійдуть в
майстер-сторінку. Оскільки, сторінки публікації будуть знаходитись на
розвороті аркуша, то в даному полі я вказую значення 2.
В панелі Master Pages з’являється нова майстер-сторінка із іменем
“Page”. Аналогічно потрібно створити інші майстер-сторінки вибравши в
якості Bazed on Master сторінку B-Page.
Тепер можна приступити до оформлення вмісту майстер-сторінок.
Спочатку потрібно створити рамку верхнього колонтитула. Для цього
потрібно вибрати інструмент

Rectangle Tool і обвести прямокутну рамку

на всю ширину розвороту. Після цього в панелі Swatches (додаток. Б.3) слід
вибрати колір заливки RED.
Далі потрібно створити колонцифру. Для цього слід вибрати інструмент
Type Tool і обвести прямокутною рамкою ділянку, яка буде містити
колонтитул та натиснути комбінацію клавіш Alt+Ctrl+Shift+N, або в пункті
меню Type вибрати Insert Special Character, тоді Markers, а після цього
Current Page Number. В результаті чого з’явиться шаблон “B”, який буде
вказувати на місце розміщення колонцифри.
Текстовий блок із колонцифрою потрібно зафарбувати в білий колір.
Для цього слід вибрати інструмент Type Tool та виділити текстовий блок, а
тоді в панелі Swatches (доаток Б.3) вибрати піктограму заливки та назву
відповідного кольору.
Далі, створюємо боковий колонтитул із написом “ПРО СПОРТ”. Для
цього спочатку слід створити прямокутний текстовий блок інструментом
Rectangle Box Tool та створити в ньому напис. Після цього в панелі Swatches
(додаток Б.3) вибрати піктограму заливки та назву кольору RED, а тоді
піктограму кольору тексту і встановити білий колір.
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Текстовий блок потрібно повернути на 90 градусів проти годинникової
стрілки. Для цього в меню Object слід вибрати підпункт Transformation, а
тоді Rotation 90° CCW.
Останнім етапом створення лівої сторінки майстер-сторінки є створення
напису “№1/2019”. Для цього слід вибрати інструмент

Type Tool і обвести

прямокутною рамкою ділянку, яка буде містити колонтитул та ввести
відповідний напис. Після цього в панелі Swatches (додаток Б.3) вибрати колір
тексту RED. Створений текст теж слід повернути на 90 градусів проти
годинникової стрілки. Для цього в меню Object необхідно вибрати підпункт
Transformation, а тоді Rotation 90° CCW.
Подібним чином потрібно створити боковий колонтитул правої сторінки
розвороту. Відмінність лише в тому що об’єкти слід повертати за
годинниковою стрілкою.
Після виконання всіх описаних операцій майстер-сторінка набуде
вигляду показаного на додатку Б.7.
Після оформлення майстер-сторінки B-Page можна приступати до
оформлення інших майстер-сторінок побудованих на її основі. Для цього в
панелі Pages переходимо до їх редагування і у верхньому колонтитулі
вводимо текст назви рубрики. Після цього вибираємо для нього в панелі
Swatches (додаток Б.3) білий колір тексту.
Наступним етапом створення майстер-сторінки буде її поділ на колонки.
Для цього потрібно в пункті меню Layout вибрати команду Margins and
Columns.

Відкривається вікно (додаток Б.8), де слід вказати: Number –

кількість колонок (в даному випадку 3) та Gutter – відступ між ними (3 мм).
По завершені створення колонтитулів та розділення на колонки слід
вийти із режиму редагування майстер-сторінки перейшовши до будь-якої
сторінки публікації.
Для встановлення іншим сторінкам шаблону майстер-сторінки потрібно
в панелі Master Pages вибрати кнопку системного меню, а в ньому команду
Apply Master to Pages. В результаті чого відкривається вікно, де у
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випадаючому списку Master Page слід вибрати “С_Ukraine”, а в полі Page
Ranges вказати діапазон сторінок для яких буде призначено даний макет.
Процес розробки інших майтер-сторінок практично повністю ідентичний до вищеописаних операцій і відрізняється лише кількістю колонок та
вмістом верхнього колонтитула.

2.2 Створення стилів форматування
Для спрощення деяких операцій, які часто використовуються у процесі
верстки, програма Adobe InDesign пропонує потужний засіб автоматизації
форматування тексту публікації у вигляді стилів форматування.
Стилі форматування – це сукупність атрибутів форматування символу
та абзацу. За допомогою стилю можна згрупувати ряд певних властивостей
символу

(форматування

символу)

та

зв’язати

з

відповідним

рядом

властивостей абзацу (форматування абзацу). Стилі полегшують роботу
верстальника при верстці великих масивів текстів.
Для роботи із стилями форматування абзаців в Adobe InDesign використовується спеціальна палітра Paragraph Styles. Для її виклику потрібно в
меню Window вибрати підпункт Styles, а в ньому команду Paragraph Styles
або натиснути клавішу F11.
Для верстки даної публікації я створив наступні стилі форматування:
• Text – стиль основного тексту публікації;
• Text_Bold_Italic – стиль тексту із жирним та курсивним написанням;
• Headers – стиль написання верхніх колонтитулів;
• Zmist – стиль написання змісту публікації;
• Vrizka – стиль тексту врізок;
• Matches – стиль написання назв команд для матчів та рахунків
матчів;
• Match_Goals – стиль написання прізвищ футболістів, що забивали
м'ячі в матчах;
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• Table_Content – стиль написання вмісту турнірних таблиць;
• Table_Shapka – стиль написання заголовків турнірних таблиць;
• Table_Team – стиль написання назв команд в турнірних таблицях;
• Zagolovok_16_Black – стиль заголовків 16 кегля та чорного кольору;
• Zagolovok_18_Black – стиль заголовків 18 кегля та чорного кольору;
• Zagolovok_24_Black – стиль заголовків 24 кегля та чорного кольору;
• Zagolovok_18_RED – стиль заголовків 18 кегля та червоного
кольору;
• Zagolovok_22_RED – стиль заголовків 22 кегля та червоного кольор.
Параметри стилів представлено на додатку Б.10.
Для створення кожного із стилів форматування потрібно завантажити
панель Paragraph Styles (додаток Б.11) і вибрати команду New Style. Можна
також вибрати у нижній частині палітри кнопку Create New Style.
В будь-якому випадку відкривається вікно параметрів стилю (додаток Б.12), де в полі Style Name слід вказати назву створюваного стилю – в
даному випадку “Тext”.
Далі у випадаючому списку Based On, слід вказати, на основі якого
стилю будуватиметься поточний. Доречно використовувати, якщо потрібно
створити новий стиль, подібний до вже існуючого, але з мінімальними
змінами. В нашому випадку потрібно створити абсолютно новий стиль, тому
слід вибрати параметр No Paragraph Style.
Наступний випадаючий список Next Style визначає, який застосовуватиметься стиль для наступного абзацу. Якщо не має потреби змінювати стиль
після застосування його до абзацу, слід залишити той самий (Same style).
В полі Shortcut можна вказати комбінацію клавіш, яка швидко буде
викликати цей стиль. Вводиться цифра на малій цифровій клавіатурі від 0 до
9. При введенні потрібно натискувати клавіші Ctrl+Alt та цю цифру.
Наступна закладка Basic Chatacter Formats (додаток Б.13) встановлює
основні параметри форматування символів:
• Font Family – гарнітура шрифту;
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• Font Style – стиль написання шрифту;
• Size – кегель;
• Kerning – кернінг пар літер;
• Gase – регістр букв;
• Leading – інтерліньяж;
• Tracking – трекінг символів;
• Position – вертикальне зміщення символів у рядку;
• Underline – підкреслення;
• Ligatures – лігатура символів;
• No Breck – заборона використання в рядку;
• Strikethrough – перекреслення символів.
Третя закладка Advancet Character Formats встановлює додаткові
параметри форматування символів, такі як зміна пропорції букви в ширину і
висоту, зміщення букв відносно базових ліній та скошення букв на певний
кут. Параметри цієї закладки в створених мною стилях не використовувались,
тому детально їх розглядати не має потреби.
Наступна закладка Indents and Spacing

(додаток Б.14) встановлює

базові параметри форматування абзаців, такі як:
• Alignment – вирівнювання (ви ключка абзацу);
• Balans Ragged Lines – збалансувати рядки відносно сусідніх
колонок;
• Ignore Optical Margin – не використовувати для даного абзацу
оптичне вирівнювання тексту;
• Left Indent – абзацний відступ зліва;
• Right Indent – абзацний відступ справа;
• Firtst Line Indent – відступ зліва першого рядка абзацу;
• Space Before – відступ перед абзацом;
• Space After – відступ після абзацу;
• Alіgn to Grid – вирівнювання по базових лініях.
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П’ята закладка Tabs встановлює символи табуляції в абзаці. Оскільки, у
створюваних мною стилях табуляція не використовується, то параметри даної
закладки розглядати не будемо.
В закладці Paragraph Rules встановлюються лінії відбивки перед і після
абзацу. В публікації відсутні абзаци із використанням ліній відбивки, тому
параметри цієї закладки в дипломній роботі я розглядяти не буду.
Закладка Keep Options визначає поведінку абзацу в кінці сторінки, або
колонки. Як і у випадку попередньої закладки параметри в створених мною
стилях форматування не використовувались, тому розглядатись не будуть.
Восьма закладка Hyphenation (додаток Б.15) встановлює параметри
розставлення автоматичних переносів. Для включення цього режиму потрібно
відмітити опцію Hyphenation. В даній закладці я визначила однакові параметри для всіх стилів, а саме:
• Words with at Least – встановлює мінімальну кількість букв в слові,
щоб в ньому можна було ставити перенос. Мною встановлено п’ять
символів;
• After First – встановлює мінімальну кількість букв в частині слова,
що залишається в попередньому рядку. Мною встановлено два
символи;
• Before Last – встановлює мінімальну кількість букв в частині слова,
що переноситься в наступний рядок. Мною встановлено два
символи;
• Hyphen Limit – встановлює максимальну кількість переносів, що
йдуть підряд. Згідно із технічними правилами набору газетних та
журнальних видань допускається до семи переносів підряд;
• Hyphenation Zone – ширина смуги для розставлення переносу.
Мною встановлено 12,7 міліметрів;
• Hyphenate Capitalised Words – дозволити переноси у словах із
регістром великих букв;
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• Hyphenate Across Column – дозволити переноси при переході на
іншу колонку;
• Hyphenate Last Word – дозволити перенос в останньому слові
абзацу.
Закладка Justification встановлює відступи між словами та символами.
Для створюваних в журналі стилях форматування параметри цієї закладки не
визначались, тому розглядатись не будуть.
Десята закладка Span Column встановлює розбиття абзацу тексту на
колонки. Оскільки, дана можливість в публікації не використовувалась, то й
параметри даної закладки теж мною не розглядаються.
В одинадцятитій закладці Drop Caps and Nested Styles встановлюється
буквиця та динамічні стилі. Оскільки, для створюваної публікації параметри
цієї закладки не використовувались, то вони теж розглядатись не будуть.
Наступна закладка GREEP Style встановлює вбудовані в стиль
форматування абзацу шаблонні динамічні стилі форматування символів.
Парамери цієї закладки теж мною не розглядаються у зв’язку із відсутність в
публікації шаблонних динамічних GREEP-стилів.
Тринадцята закладка Bullets and Numbering встановлює параметри
автоматичної нумерації та маркування абзаців. В даному журналі я не
використовувала нумерованих та маркованих абзаців, тому розглядати параметри цієї закладки немає потреби.
Чотирнадцята закладка Character Colour (додаток Б.16) встановлює
колір символів та обводки навколо них. Спочатку вибираємо кнопку
встановлюємо колір заливки літер, а тоді кнопку

і

та вибираємо колір

контуру символів. Якщо в символів контур відсутній, то кнопка набуває
вигляду –

.

Наступна закладка Open Type Features встановлює настройки Open
Type шрифтів. Оскільки, в публікації використовуються True Type шрифти,
то параметри цієї закладки не використовуються і розглядатись не будуть.
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Шіснадцята

закладка

Underline

Options

встановлює

параметри

підкреслення шрифтів. Ні в одному із створених мною стилів підкреслення не
використовується, тому параметри даної закладки я розглядати не буду.
Сімнадцята закладка Strikethrough Options визначає параметри перекреслення символів. В даній публікації перекреслення символів немає, тому в
дипломній роботі параметри закладки не розглядаються.
Аналогічним чином переходжу до створення інших стилів форматування для даної публікації.
Для застосування створених стилів форматування потрібно виділити
відповідні абзаци та вибрати назву стилю у панелі Styles (додаток Б.11).
Крім стилів форматування абзаців я використовував власний стиль
оформлення об’єктів.
Для роботи із стилями об’єктів в Adobe InDesign використовується
палітра Object Styles, яка викликається WindowObject Styles або
комбінацією клавіш Ctrl+F7. В цій палітрі потрібно викликати системне меню
та вибрати в ньому команду New Object Style.
Відкривається вікно зображене на додатку Б.17, де в полі Style Name
вказуємо назву створюваного стилю. В даному випадку записуємо Mal1. У
випадаючому списку Based On вказуємо на основі стилю створюється даний.
Оскільки стиль Illustration не має базового, то вибираємо Basic Graphics
Frame.
Для вказання параметрів обтікання об’єкта основним текстом потрібно
вибрати закладку Text Wrap&Other (додаток Б.18). В списку Type
встановлюємо тип обтікання –

(за контуром). Після цього в розділі Offset

потрібно вказати відступи від контурів об’єкту до тексту. Із всіх сторін я
вказав одинакові відступи 1 міліметер.
В розділі Wrap Options необхідно вказати спосіб обтікання (я
встановив Both Right&Left Sides – із всіх боків об’єкта). Завершуються
настройки даної закладки розділом Contour Options, в якому визначається
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контур обтікання. В даному випадку я вибрав Same as Clipping – обтікання
відносно ілюстрації в графічному блоці.
Для стилів фонових малюнків та стилів ілюстрацій я використав
параметр прозорості, який встановлюється в закладці Transparency (додаток Б.19) вікна створення стилів об’єктів.
В цій заладці слід вказати (додаток Б.20):
• Mode – спосіб задання прозорості. Для всіх об’єктів я використовував параметр Normal – звичайна прозорість;
• Opacity – величина прозорості у відстоках. Для фонових малюнків я
встановлював прозорість 15%, для стилю ілюстрацій – 75%, а для
стилю Zalyvka – 50%.
Для стилів оформлення ілюстрацій я також використав градієнтне
розмиття, яке встановлюється в закладці Gradient Feather (додаток Б.20).
В цій закладці в списку Type слід вибрати тип градієнта: Linear –
лінійний перехід. Після цього в полі Angle – кут переходу необхідно вказати
значення 135°. На завершення в розділі Gradient Stops необхідно вказати
налаштування щільності градієнтного переходу так як це показано на рисунку
2.20.
Для створюваної мною публікації я використав чотири стилі оформлення об’єктів:
• Mal1 – оформлення ілюстрацій із обтіканням по контуру рамки;
• Mal2 – оформлення ілюстрацій із обтіканням по альфа-каналах;
• Fon – оформлення ілюстрацій фонових ілюстрацій;
• Zalyvka – оформлення заливок прямокутних блоків.
Для застосування стилів потрібно виділити відповідний об’єкт і в панелі
Object Styles вибрати назву відповідного стилю.
Останнім стилем форматування, що використано в публікації є стилі
оформлення таблиць та комірок.
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Для роботи із стилями форматування використовується спеціальна
палітра Table Styles та Cell Styles, яка викликається однойменною командою
із меню Window, підменю Styles.
Для того, щоб створити новий стиль потрібно в системному меню палітри Table Styles вибрати пункт New Table Style або натиснути у нижній
частині палітри кнопку Create New Style.
В будь-якому випадку відкривається вікно із п’яти закладок. Спочатку
потрібно вибрати закладку General (додаток Б.21) і в полі Style Name вказати
назву стилю (при використанні в назві кириличних літер деякі символи не
будуть відображатись).
Далі у випадаючому списку Based On можна вказати на основі якого
стилю будуватиметься поточний. Оскільки, базових стилів немає, то слід
вибрати No Table Styles.
В другій закладці Table Setup потрібно вибрати стиль, колір та товщину
ліній обводки для таблиці. В даному випадку я вибрав стиль суцільна лінія
чорного кольору (Blue) із товщиною 1 pt.
Третя закладка Row Strokes встановлює стиль, колір та товщину ліній
обводки для рядків таблиці. В даному випадку я вибрав параметри такі ж як і
для обводки таблиці.
Наступна закладка Column Strokes встановлює стиль, колір та товщину
ліній обводки для колонок таблиці. В даному випадку я встановив параметр:
None.
Остання закладка Fills встановлює заливку комірок таблиці. Вміст даної
закладки для створюваного стилю форматування таблиць використовуватись
не буде.
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2.3 Верстка публікації. Компоновка тексту та графіки
Після розробки макету публікації та створення стилів форматування
можна переходити безпосередньо до процесу верстки публікації та
компоновки тексту та графіки.
Першим етапом цього процесу є розробка титульної сторінки. Спочатку
потрібно створити фоновий малюнок титульної сторінки журналу.
Для вставки ілюстрації у публікацію потрібно в меню File вікна Adobe
InDesign вибрати команду Place або натиснути комбінацію клавіш Ctrl+D.
Відкривається вікно, де слід вибрати назву графічного файлу (додаток Б.22).
Далі слід вибрати інструмент

Type Tool і обвести прямокутною

рамкою ділянку, яка буде містити назву видання. Після цього ввести текст
“Про спорт”. Вибрати для нього шрифт UkrainianFuturaEugenia, кегль – 40
пунктів. Після цього в панелі Swatches (додаток Б.3) вибрати колір тексту
Paper, а обведення літер – RED, Створений текст теж слід повернути на 90
градусів проти годинникової стрілки. Для цього в меню Object необхідно
вибрати підпункт Transformation, а тоді Rotation 90° CCW.
Аналогічним чином створюємо інші написи на титульній сторінці. Після
цього вікно публікації набуде вигляду показаного на додатку Б.23.
Далі потрібно здійснити обробку всіх растрових зображень використаних в публікації. Для цього мною використано растровий графічний редактор
Adobe PhotoShop (додаток Б.24).
Для кожної ілюстрації потрібно здійснити обтравлення контурів. Для
цього я використовував інструменти

Magnetic Lasso Tool та

Lasso

Tool. Для видалення кольору тла та встановлення його прозорості я викорисBackground Eraser Tool та

тав інструменти

Magic Eraser Tool.

Крім цього, потрібно претворити всі графічні зображення у кольорову
модель CMYK. Цю дію слід виконувати вибравши в меню Image підпункт
Mode, а тоді CMYK Color (додаток Б.25).
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Для регулювання насиченості та балансу кольорів я використовував
вікно Curves (додаток Б.27), яке викликається комбінацією клавіш Ctrl+M або
однойменною командою із меню Image, підменю Adjustment. Спочатку у
списку Chanel потрібно вибрати модель CMYK, а тоді за допомогою мишки
перемістити криву таким чином, щоб добитись максимального балансу
кольорів.
Для всіх графічних зображень також потрібно встановити роздільну
здатність 300 dpi та встановити відповідні розміри зображень. Для цього слід в
меню Image вибрати команду Image Size. Відкривається вікно (рис. 2.26), де в
полі Resolution я встановив 300 pixels/inches, а в полях Width та Height відповідно ширину та висоту зображення.
При цьому обов’язково потрібно залишити відміченою опцію Constrain
Proportions, щоб ширина і висота зображення змінювались пропорційно.
Після обробки графічних зображень їх потрібно зберегти у форматі
PSD, а тоді помістити в публікацію Adobe InDesign, натиснувши комбінацію
клавіш Ctrl+D або, вибравши в меню File команду Place. Відкривається вікно,
де слід вибрати назву графічного файлу (додаток Б.22).
Для вставки тексту колонки потрібно вибрати інструмент

Selection

Tool та натиснути комбінацію клавіш Ctrl+D або в меню File використати
команду Place. Відкривається вікно, де слід вибрати назву тектового файлу.
Ці ж дії слід повторювати для інших текстових блоків публікації. Після
вставки текстового блоку, для нього потрібно вибрати відповідний стиль форматування (див. розділ 2.2). При чому для заголовків та врізок потрібно
змінити ширину колонки на всю смугу набору.
У випадку, якщо для тексту встановлення рівномірності тексту потрібно
призначати переноси, то в слід встановлювати курсор у відповідні точки
переносів та натискати комбінацію клавіші Ctr+Shift+”-” (мінус).
Для деяких графічних зображень потрібно встановити їх обтікання
основним текстом колонок. Для цього вибрати інструмент

Selection Tool,

виділити зображення та панелі Object Styles вибрати стиль Mal1 або Mal2.
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В публікації присутні також таблиці. Для вставки таблиці необхідно в
режимі роботи з текстом натиснути комбінацію клавіш Ctrl+Alt+Shift+T або
команду Insert Table із меню Table. Відкривається вікно (додаток Б.28) в
якому слід вибрати наступні параметри:
• Body Rows – кількість звичайних рядків таблиці;
• Columns – кількість колонок таблиці;
• Header Rows – кількість рядків, які будуть верхніми заголовками
таблиці;
•

Footer Rows – кількість рядків, які будуть нижніми заголовками
таблиці;

• Table Styles – стиль форматування таблиці. В цьому списку
потрібно вибирати стиль Table_1 (див. розділ 2.28).

2.4 Конвертування публікації у формат PDF
Завершальним етапом створення публікації є її конвертування у
унівесральний поліграфічний формат PDF та друк публікації на тверду
поверхню.
Перед конвертуванням в PDF для публікації потрібно встановити
спускання смуг, тобто розмістити сторінки таким чином, щоб журнал можна
було зшити в зошит. Для створення брошури із одночасним конвертуванням в
PDF-формат використовується команда Print Booklet, яка викликається в
пункті меню File. В результаті вибору цієї команди відкривається вікно
(додаток Б.29) з активною закладкою Setup.
В цій закладці встановлюємо опцію All для конвертування в PDF-формат
всіх сторінок публікації. Якщо вибрати опцію Range, то можна вказати
діапазон сторінок для конвертації.
У випадаючому списку Booklet Type встановлюється спосіб фальцування
та спускання смуг. Для даної публікації я вибрав 2-up Saddle Stitch – тобто,
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розміщення сторінок на розвороті в порядку: перша – остання, друга –
передостання і так далі.
В полі Creep можна встановити величину смуги для скріплення аркушів
журналу. В даному полі я встановив значення 0 мм.
В розділі Margins встановлюються поля відступів після конвертування. В
даному випадку я відмітив опцію Automaticaly Adjust to Marka and Bleeds,
щоб встановити автоматичні поля згідно параметрів встановлених при
створенні публікації.
Для того, щоб вибрати параметри друку необхідно натиснути командну
кнопку Print Settings. Відкривається вікно із восьми закладок. В закладці
General (додаток Б.30) встановлюємо:
• Printer – принтер на якому буде виконуватись друк. Оскільки, я
здійснюю конвертування публікації у формат PDF, то в даному
списку вибираю Adobe PDF;
• PPD – параметри драйвера для друку. При воборі в попередньому
розділі Adobe PDF, даний випадаючий список буде не доступний;
• Copies – кількість копій для друку (приймаємо 1);
• Reverse Order – встановити зворотній друк з останньої сторінки (для
публікації не використовується);
• Pages – встановлює сторінки, які будуть друкуватися. При встановлення конвертування у формат PDF, цей розділ не доступний;
• Print Non-Printing Object – друкувати приховані об’єкти. Для
публікації дана опція не використовується;
• Print Blank Page – друкувати порожні сторінки. Для публікації не
використовується;
• Print Visible Guides and Baseline Grids – друкувати вирівнювальні та
базові лінії. Цей параметр я не встановлював.
Для виконання операції конвертування у PDF-формат я використовував
також параметри закладки Setup. Інші закладки не використовувались, тому
рзглядитись на будуть.
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В закладці Setup (додаток Б.31) я встановив наступні параметри:
• Paper Size – розмір сторінки на якій буде здійснюватися друк.
Оскільки, мною встановлено розміщення двох сторінок на розвороті
аркуша А3, то в даному полі я вибрав параметр – А3;
• Orientation – розміщення аркуша. У зв’язку з використанням розвороту (див. попередню опцію), потрібно встановити горизонтальне
розміщення аркуша;
• Scale – масштаб зміни сторінки після конвертування. Для даної
публікації я встановив масштаб 100%

у горизонтальному та

вертикальному напрямках;
• Page Position – розміщення розвороту відносно аркуша. Мною
вибрано Center – по центру аркуша.
Встановивши вище вказані параметри нажимаєм Ok. В результаті чого
відбудеться перехід до вікна Print Booklet (додаток Б.29). Щоб переглянути
вигляд публікації після конвертування в PDF, потрібно вибрати закладку
Preview (додаток Б.32).
Якщо в процесі спускання смуг або визначення параметрів друку
виникають помилки, то інформація про них буде відображатись в розділі
Warning.
У випадку, коли всі настройки зроблено правильно, то нажимаємо
командну кнопку Print. Розпочинається процес конвертування. На проміжному
етапі з’являється вікно, де потрібно вказати назву PDF-файлу. По завершенні
конвертування створений документ відкриється у вікні Adobe Acrobat (додаток Б.33).
Створений PDF-документ можна роздрукувати засобами програми Adobe
Acrobat.
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3.

РОЗДІЛ 3 НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ,

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
ПРИ РОБОТІ НА ПК
Дисплей на основі ЕПТ є потенційним джерелом випромінювання
кількох діапазонів електромагнітного спектра: рентгенівського, оптичного,
радіочастотного. Кожний вид випромінювання відрізняється своїми особливими характеристиками впливу на організм людини, тому розгляну їх окремо.
Рентгенівське випромінювання.
В багатьох країнах світу були проведені дослідження щодо можливого
рентгенівського випромінювання відеотерміналів комп’ютерів. Встановлено,
що джерелом "м’якого" рентгенівського випромінювання є екран; з інших
сторін ВДТ цього виду електромагнітного випромінювання взагалі не було
виявлено. У більшості випадків вимірювання проводились на відстані 5 см від
поверхні екрана при всіх можливих режимах роботи ВДТ.
Дослідження проводились на відеотерміналах різних моделей та різних
фірм-виробників. Найвищі рівні рентгенівського випромінювання зареєстровані при максимальній яскравості і при щільно заповненому екрані. Однак, у
всіх випадках виявлене рентгенівське випромінювання від ВДТ не перевищувало фонового рівня.
В результаті проведення досить детальних та всесторонніх вимірювань
переважна більшість дослідників вважає, що відеотермінал не несе небезпеки
для користувача з точки зору можливого рентгенівського випромінювання,
оскільки інтенсивність такого випромінювання значно нижча гранично
допустимих норм.
Необхідно зазначити, що відповідно до Норм радіаційної безпеки України (НРБУ–97) гранично допустима потужність експозиційної дози рентгенівського випромінювання на відстані 5 см від екрана відеотермінала при будь-
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яких положеннях регулювальних пристроїв становить 7,74 –10–1 А/кг, що
відповідає еквівалентній дозі 0,1 мбер/год (100 мкР/год).
Оптичне випромінювання. Оптичні види випромінювання виникають завдяки взаємодії електронів з шаром люмінофору, нанесеного на екран
ВДТ. Область оптичного випромінювання включає ультрафіолетове (УФ),
світлове та інфрачервоне (ІЧ) випромінювання. Доведено, що більшість
біологічних ефектів, пов’язаних з УФ-випромінюванням, спричинена
актинічною областю УФ (довжина хвилі від 200 до 315 нм).
Це випромінювання, як правило, впливає на шкіру та очі людини.
Такий вплив на шкірі проявляється досить швидко, а для очей характерним є
період прихованої дії. Окрім того, очі на відміну від шкіри, не набувають
стійкості до повторного УФ-опромінення. Більша частина актинічного УФвипромінювання поглинається рогівкою ока і лиш незначна частина
надходить до кришталика.
Електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону, що
генеруються ВДТ пов’язані перш за все з частотою формування елемента
зображення, а також з інтенсивністю електронного променя, що зумовлює
яскравість точок на екрані.
З метою профілактики несприятливого впливу електромагнітного
випромінювання від ВДТ на користувача необхідно:
• встановити на робочому місці відеотермінал, що відповідає
сучасним вимогам стосовно захисту від випромінювань (MPR–II
або ТСО–99);
• не переобтяжувати приміщення значною кількістю робочих місць з
ВДТ;
• не концентрувати на робочому місці великої кількості радіоелектронних пристроїв;
• вимикати ВДТ, якщо на ньому не працюють, однак знаходяться
неподалік від нього.
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4.

ВИСНОВКИ

В даній дипломній роботі розроблено макет та проведено верстку
друкованого видання спортивного журналу.
Тематику рубрик та структуру видання я обирав самостійно. При цьому,
використовувались матеріали найбільш популярних українських та російських
Internet-видань, таких як: “Футбол”, “Олімпійська арена”, “Наш спорт”,
“Спорт-арена”, “Гол”, “Одеса-спорт”, Pro-Football.com.ua, Спорт.ua та ін..
Журналу я дав назву “Про спорт”. Вона відображає основне
призначення видання. Публікація містить 36 ілюстрованих сторінок формату
A4 (стандарт ISO 216). Кількість сторінок спеціально вибрана кратною 4, щоб
забезпечити можливість друку по дві сторінки на розвороті аркушів формату
А3 (стандарт ISO 216).
Для верстки журналу використано настільну видавничу систему Adobe
InDesign.
В журналі присутня велика кількість кольорових ілюстрацій. Для їх
обробки мною використано як растровий, так і векторний графічні редактори.
Для редагування растрових малюнків я вибрав програму Adobe PhotoShop, оскільки, видавнича система дозволяє безпосередньо імпортувати графічні
зображення у форматі PSD (формат програми Adobe PhotoShop). При цьому
підтримуються всі шари та прозорості створені в PhotoShop.
При розробці макету публікації, я створив п’ятнадцять шаблонних майстер-сторінок, на базі яких побудовано всі інші сторінки публікації. При
верстці журналу я створив вісімнадцять стилів форматування абзаців та
чотири стилі форматування об’єктів.
Зверстану публікацію я конвертував у мультиплатформенний формат
PDF, який зручно використовувати, як в якості електронної публікації так і
виводити на будь-який друкуючий пристрій.
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Додаток Б.10
Стилі форматування розроблені при верстці публікації

Назва стилю
Text

Опис стилю

Парамети

текст основних

• гарнітура – Minion Pro;

абзаців

• кегль – 10 пунктів;
• інтерліньяж – 12 пунтків;
• стиль написання – Regular
(звичайний);
• колір – Black (чорний);
• насиченість кольору – 100%;
• трекінг – 0;
• відступ першого рядка абзацу – 5
мм;
• виключка тексту – Justify (за двома
краями);
• знаки табуляції – не визначені;
• розставлення переносів – за
замовчуванням.

Header

Форматування
верхніх колонтитулів

• гарнітура –
UkrainianFuturaEugenia;
• кегль – 18 пунктів;
• інтерліньяж – 21,6 пунтків;
• колір символів – білий;
• виключка тексту – Left (за лівим
краєм).

Zmist

форматування тексту Побудований на основі стилю Text і
змісту

має настуні відмінні параметри:
• кегль – 16 пунктів;
• інтерліньяж – 19,2 пунтків;
• абзацний відступ зліва – 0 мм;
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• інтервал після абзацу – 5 мм;
• виключка тексту – Left (за лівим
краєм).
Text_Bold_

форматування основ-

Italic

ного тексту жирним
та курсивним
написанням

Vrizka

форматування врізок до тексту статтів

Побудований на основі стилю Text і
має настуні відмінні параметри:
• стиль написання – Bold (жирний)
та Italic (курсив)
Побудований на основі стилю Text і
має настуні відмінні параметри:
• кегль – 11 пунктів;
• стиль написання – Bold (жирний)
та Italic (курсив).
• інтерліньяж – 13,2 пункти;
• колір символів – RED;
• виключка тексту – Left (за лівим
краєм).,

Matches

форматування напи-

• гарнітура – HeliosC;

сів назв команд для

• кегль – 11 пунктів;

матчів та рахунків

• інтерліньяж – 13,2 пунктів;

матчів

• стиль написання – Bold (жирний);
• колір – Black (чорний);
• насиченість кольору – 100%;
• трекінг – 0;
• виключка тексту – Center
(центрування);
• знаки табуляції – не визначені;
• розставлення переносів – за
замовчуванням

Match_Goals

форматування на пи-

Побудований на основі стилю Mat-

сів прізвищ футбо- ches і має настуні відмінні параметри:
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Table_Content

лістів, що забивали

• кегль – 10 пунктів;

м'ячі в матчах

• стиль написання – Italic (курсив).

форматування напи-

Побудований на основі стилю Mat-

сів вмісту турнірних ches і має настуні відмінні параметри:
таблиць

• кегль – 10 пунктів;
• стиль написання – Regular
(звичайний)

Table_ Shapka

форматування напи-

Побудований

на

основі

стилю

сів заголовків тур- Table_Content і має настуні відмінні
нірних таблиць

параметри:
• стиль написання – Bold (жирний);
• колір символів – білий

Table_ Team

форматування напи-

Побудований

на

основі

стилю

сів назв команд в Table_Shapka і має настуні відмінні
турнірних таблицях

параметри:
• стиль написання – Regular
(звичайний);
• колір символів – чорний.

Zagolovok_16_ форматування

• гарнітура – Arial;

Black

• кегль – 16 пунктів;

заголовків

• інтерліньяж – 19,2 пункти;
• стиль написання – Bold (жирний);
• колір – Black (чорний);
• насиченість кольору – 100%;
• трекінг – 0;
• виключка тексту – Left (за лівим
краєм);
• знаки табуляції – не визначені;
• розставлення переносів – за
замовчуванням
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Zagolovok_18_ форматування загоBlack

Побудований

на

основі

стилю

ловків більшого кег- Zagolovok_16_Black і має настуні
лю

відмінні параметри:
• кегль – 18 пунктів.

Zagolovok_24_ форматування загоBlack

ловків

Побудований

на

основі

стилю

найбільшого Zagolovok_16_Black і має настуні

кеглю

відмінні параметри:
• кегль – 24 пункти.

Zagolovok_18_ форматування загоRED

Побудований

на

основі

стилю

ловків червоного ко- Zagolovok_16_Black і має настуні
льору

відмінні параметри:
• кегль – 18 пунктів;
• колір символів – RED.

Zagolovok_22_ форматування загоRED

Побудований

на

ловків червоного ко- Zagolovok_18_RED

основі
і

відрізняється

льору більшого кег- параметрами:
лю

стилю

• кегль – 22 пункти.

Додаток Б.11 Створення нового стилю форматування
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Додаток Б.12 Вікно створення нового стилю форматування

Додаток Б.13 Закладка BasicCharacter Formats
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Додаток Б.14 Закладка Indents and Spacing

Додаток Б.15 Закладка Hyphenations

Додаток Б.16 Закладка Character Colour
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Додаток Б.17 Вікно створення стилю об’єктів

Додаток Б.18 Закладка Text Wrap&Other
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Додаток Б.19 Закладка Transparency вікна створення стилів об’єктів

Додаток Б.20 Закладка Gradient Feather вікна створення стилів об’єктів
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Додаток Б.21 Вікно створення стилів форматування таблиць

Додаток Б.22 Вікно вставки графічного зображення

17

Додаток Б.23 Вигляд публікації із створеним заголовком

Додаток Б.24 Обробка растрових зображень в Adobe PhotoShop
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Додаток Б.25 Вибір моделі кольорів в Adobe PhotoShop

Додаток Б.26 Встановлення розмірів та роздільної здатності зображення в
Adobe PhotoShop
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Додаток Б.27 Вікно Curves

Додаток Б.28 Вікно створення таблиці

Додаток Б.29 Публікація із відкритим вікном спускання смуг
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Додаток Б.30 Закладка General вікна Print

Додаток Б.31 Закладка Setup вікна Print
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Додаток Б.32 Вікно попереднього перегляду публікації

Додаток Б.33 Вигляд публікації в Adobe Acrobat

