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Алғысөз
Оқу құралы баспа ісінің негіздері, оның жүйесі, тұжырымдамалары,
принциптері, бағыттары туралы жалпы түсінік алуға арналған.
Баспа дамуының қысқаша тарихи деректері, баспа процесінің
технологиясы, қызметкерлердің лауазымдық міндеттері мен функциялары,
бөлімдер мен басылымдар, баспа мен автордың арасындағы байланыстар
жүйесі қамтылған.
Қолжазбаларды бағалау ережелері, тақырыптық, өндірістік және
коммерциялық жоспарлауды қалыптастыру принциптері, кітап өнімдерін
тарату қызметі жөнінде қарастырылған. Редакциялаудың әртүрлі түрлері
(әдеби, ғылыми, арнайы, техникалық, көркемдік), корректорлық жұмыс және
басқа да баспа операциялары, сондай-ақ авторлық құқық, жарнама,
маркетинг және баспа ісіндегі менеджмент туралы түсінік беріледі.
Студенттер баспа өнімдерінің типологиясымен, баспа ісінің
проблемаларымен және оны жетілдіру жолдарымен танысады. Практикалық
сабақтарда баспа процесінің негізгі элементтерін оқыту жүргізіледі. Осы
курсты аяқтағаннан кейін студенттер баспа ісі бойынша одан әрі
мамандандырудың курстық және бақылау жұмыстарын жазу, кітап және
газет-журнал баспаларында өндірістік тәжірибеден өту, дипломдық
жұмыстарды қорғау секілді келесі сатысына өте алады.
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1-БӨЛІМ.
БАСПАҒА
СИПАТТАМАСЫ

ДЕЙІНГІ

ПРОЦЕСТІҢ

ЖАЛПЫ

Оқу мақсаттары
Осы бөлімді өткеннен кейін оқушы мына дағыдыларды меңгереді:
1. Терудің грамматикалық және техникалық ережелерін ескере отырып,
терудің технологиялық процесін жүзеге асыру.
2. Қарапайым, күрделі және қиын мәтіндерді теруді орындау.
3. Теру цехтарының өнімдерін анықтау.
4. Теру кезінде мәтіндік редакторларды қолдану.
5. Өлшеудің типографиялық жүйесінің негіздерін түсіндіру.
6. Терудің барлық түрлерін игеру.
Алдын ала қойылатын талаптар:
Жұмыс басталар алдында оқушылар мына бөліммен таныс болуы шарт:
1. Баспа орфографиясы және тыныс белгілері пәні
2. Полиграфия өндірісінің жалпы курсы пәні
Қажетті оқу материалдары
1. Дербес компьютер.
2. Принтер.
3. Сканер.
Кіріспе
Оқу арқылы адамды тануға болады.
Біздің əрқайсымызда не оқыдық, сол бар
И. Ильин
Кітаптар - бұл шектеулерге қарсы дəрі, өз-өзіңе ризашылықтың,
адамгершіліктің тұйығы.
Нақұрыстықтан сақтайтын дəрі.
И. Одоевцева
Бұл бөлімде КM 01 - кәсіби модулінің мазмұны ашылған. Қарапайым,
күрделі және қиын теру түрлерін анықтайтын терудің грамматикалық және
техникалық ережелерін ескере отырып терудің технологиялық процесін
жүзеге асыру баяндалады.
Бұл бөлімде модульге сәйкес баспаға дейінгі үдерістердің теориялық
негіздері, баспа өнімінің түрлері мен типтері, қолжазбалар мен
түпнұсқаларды рәсімдеуге қойылатын талаптар, баспа өнімінің өлшем
бірліктері, өлшеудің баспаханалық жүйесінің негіздері берілген. Теру
сапасын жақсарту үшін теру процесінде мәтіндік редакторларды пайдалану
қажет.
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1.1 Басуға дейінгі процестердің теориялық негіздері
Кез келген кітаптың, қолжазбаның, жарнама парақшасының немесе
басқа да өзге баспа өнімдерінің өндірісі үш негізгі кезеңнен тұрады: баспаға
дейінгі дайындық, өзіндік басып шығару процесі және баспадан кейінгі
өңдеу. Басып шығаруға дейінгі дайындық дизайн идеяларынан бастап,
мәтіндік ақпаратты, графикалық түпнұсқалар мен графиктерді дайындаудан
бастап, тиражды басып шығару үшін қолданылатын дайын баспа
формаларын дайындаумен аяқталады.
Жаппай басып шығару жағдайларының көпшілігінде бүгінде офсеттік
басып шығару техникасы қолданылады. Офсеттік басып шығару бояуды бірбірінен екіншісіне, соңында қағазға өткізетін бірнеше роликтерді қамтиды.
Офсеттік басып шығару шамамен 5000 және одан да көп үлкен тираждарды
басып шығару кезінде тиімді. Мұндай үлкен мөлшер қажет болмаған кезде
офсеттік басып шығару тым қымбат болады. Ал қалған жағдайда сандық
басып шығару ұтымды әдіс болып табылады. Сиялы, лазерлік және карбидті
принтерлер-бұл сандық басып шығарудың барлық технологиялары, сонымен
қатар көмір ұнтағының тонерін қолданатын электрофотография – ең тиімді
балама.
Басып шығаруға дейінгі процестер (prepress) – бұл полиграфиялық
технологиялардың барлық этаптары өтетін кезең. Мұнда баспаға жіберер
алдындағы ақпаратты қағазға немесе басқа субстратқа орналастыру
детальдарына дейін қолданылады.
Басып шығаруға дейінгі дайындық процесі келесі кезеңдерді қамтиды:
1. Мәтіндік және графикалық ақпаратты енгізу және өңдеу (растрлық
және векторлық).
2. Жолақта мәтіндік және бейнелеу ақпаратын құрастыру (беттеу) және
енді шығатын баспа нысанында жолақтарды орналастыру (түсіру).
3. Баспа қалыптарын дайындау (формалық процестер).
Қазіргі заманғы басып шығаруға дейінгі процестердің дәстүрлі басып
шығарудан айырмашылығы – цифрлық технологияларға бағытталғандығы,
бұл қолмен жасалатын операциялардың орындалуын болдырмауға, басып
шығаруға дейінгі процестердің уақыты мен материалдық шығындарын
азайтуға, сондай-ақ олардың сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Сандық
басуға дейінгі процестердің барлық кезеңдері жұмыс үстелдік-баспа
жүйелерін (бұдан әрі-ҮБЖ) және заманауи бағдарламалық қамтамасыз етуді
пайдалануды көздейді, бұл баспаға дейінгі даярлық маманына бір
компьютерлендірілген жұмыс орнында операцияларды орындауға мүмкіндік
береді. Компьютерлік жүйелер оптикалық таңбаларды танумен де,
фотографиялық сканерлермен де жабдықталған, сондықтан алдын-ала басып
шығарылған материалдар мен фотографиялық суреттер жасалған құжатқа
оңай қосылады. Қазір қолжетімді жүйелермен компьютер парақ немесе бүкіл
құжат ыдырап, басып шығаруға дайын болғаннан кейін сурет медиасын теру
және дайындау процестерін тікелей басқара алады.
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Сандық басуға дейінгі дайындық процесі тапсырыс берушіден рәсімдеу
макетін және бастапқы деректерді (мәтіндік және бейнелеу ақпаратын)
алудан басталады. Бастапқы деректер материалдық тасығышта (қағаз және
басқа материалдар) және электрондық тасығышта ұсынылуы мүмкін. Егер
тапсырыс беруші баспагер болса, онда көбінесе бастапқы деректер – бұл
басып шығару серверіне PDF форматында келетін жинақталған жолақтар.
Барлық бастапқы деректер (мәтіндік және бейнелік түпнұсқалар,
сондай-ақ PDF-файлдар) олардың типографияның стандарттарына,
техникалық шарттарына және талаптарына сәйкестігі тұрғысынан кіріс
бақылауынан өтуі тиіс.
1.1-кестеде иллюстрациялары бар бір бояулы және көп бояулы
басылымдардың әртүрлі нұсқалары бар принципті технологиялық схемалар
ұсынылған.
1.1-кесте – Принципті технологиялық схемалар
Тек мәтіні бар бір бояулы басылымдарға арналған нұсқалар
a)Мәтіннің
ҮБЖ немесе пакеттік орналасу жүйесіне мәтін енгізуге
енгізілуі:
арналған авторлық дискета
Беттеу:
ҮБЖ немесе беттеудің жүйелік жиынтығы
Қорытынды
Фотоқағазда немесе лазерлік принтерде фототүсіргіш
тұжырым:
машинада алынған жинақ; немесе баспа нысанын алуға
дайын файлдар.
б)Мәтіннің
ҮБЖ-де немесе пакеттік орналасу жүйесінде пернетақта
енгізілуі:
жиынтығына арналған қолжазба.
Беттеу:
ҮБЖ немесе беттеудің жүйелік жиынтығы
Қорытынды
Фотоқағазда немесе лазерлік принтерде фототүсіргіш
тұжырым:
машинада
алынған
жинақ
(репродукцияланатын
түпнұсқа-макет - РОМ); немесе баспа нысанын алуға
дайын файлдар.
в)Мәтіннің
Авторлық дискета немесе галлерияны көбейтуге
енгізілуі:
арналған қолжазба.
Беттеу:
Қию және қою арқылы қолмен жасалған монтаж
Қорытынды
Мәтіндік РОМ.
тұжырым:
Мәтінде иллюстрациясы бар бір бояулы басылымдарға арналған
нұсқалар
a)Мәтіннің
ҮБЖ-ге мәтін енгізуге арналған авторлық дискета
енгізілуі:
немесе қолжазба.
Иллюстрация:
ҮБЖ-де сканерленген немесе сызылған сурет.
Беттеу:
Үстелдік баспа жүйесі
Қорытынды
Фоторепортаж
машинасынан
алынған
мәтіндіктұжырым:
иллюстрациялық фотоформалар немесе баспа қалыпын
алуға дайын файлдар.
б)Мәтіннің
Мәтінді орналасу жүйесіне енгізуге арналған авторлық
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енгізілуі:
Иллюстрация:
Беттеу:
Қорытынды
тұжырым:
в)Мәтіннің
енгізілуі:
Иллюстрация:
Беттеу:
Қорытынды
тұжырым:
г)Мәтіннің
енгізілуі:

дискета немесе қолжазба.
ҮБЖ-де сканерлеу.
Интерактивті орналасу жүйесі.
Фоторепортаж машинасында жасалған мәтіндікиллюстрациялық фотоформалар немесе баспа нысанын
алуға дайын файлдар.
Авторлық дискета немесе қолжазба; содан кейін
фоторепортажда гранка алу.
Фотомеханикалық тәсілмен дайындау.
Қию және қою арқылы қолмен жасалған монтаж
Жабыстырылған көшірілетін түпнұсқа-макет.

Мәтінді орналасу жүйесіне енгізуге арналған авторлық
дискета немесе қолжазба..
Иллюстрация:
Теріс фотоформалар түрінде дайындау.
Беттеу:
Мәтін үшін орналасу жүйесі, содан кейін теріс нәтиже.
Беттерде суреттердің негативтерін орналастыру
Қорытынды
Монтаждалған
мәтіндік-иллюстрациялық
тұжырым:
фотоформалар.
д)Мәтіннің
Авторлық дискета немесе қолжазба; одан кейін
енгізілуі:
гранкалар (баспа алдындағы автордың рұқсаты берілген
және беттеуден өткен соңғы нұсқа) – диапозитивтер
Иллюстрация:
Диапозитивтер түрінде дайындау.
Беттеу:
Қолмен монтаж
Қорытынды
Монтаждалған
мәтіндік-иллюстрациялық
тұжырым:
фотоформалар.
Түрлі-түсті иллюстрациясы бар кітаптар
а)Мәтіннің
Авторлық дискета немесе қолжазба: содан кейін мәтінді
енгізілуі:
электронды орналасу жүйесіне енгізу (EPC - electronicpage composition).
Иллюстрация:
EPC жүйесінде сканерлеу.
Беттеу:
EPC жүйесі.
Қорытынды
Фототүсірілім машинасында алынған түрлі-түсті
тұжырым:
үлестірілген мәтіндік-иллюстрациялық фотоформалар
немесе баспа қалыптарын дайындауға дайын файлдар.
б)Мәтіннің
Авторлық дискета немесе қолжазба; одан кейін
енгізілуі:
гранкалар (баспа алдындағы автордың рұқсаты берілген
және беттеуден өткен соңғы нұсқа) – диапозитивтер
Иллюстрация:
Беттеу:
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Диапозитивтер түрінде сканерлеу және шығару.
Қолмен бекітілген фотоформалар.

Қорытынды
Орнатылған диапозитивтердің төрт бояулы жиынтығы.
тұжырым:
Иллюстрациясы бар мұқабалар
Иллюстрация:
Диапозитивтер түрінде сканерлеу және шығару.
Беттеу:
ҮБЖ-де немесе қолмен жасалған диапозитивтер.
Қорытынды
Монтаждалған
диапозитивтердің
төрт
бояулы
тұжырым:
жиынтығы немесе баспа қалыптарын дайындауға дайын
файлдар.
Тек мәтіні бар бір бояулы басылымдарға арналған нұсқалар, мәтіндегі
суреттері бар бір бояулы басылымдар, түрлі - түсті суреттері бар кітаптар,
иллюстрацияланған мұқабалар-схемалардың бұл нұсқалары 2.1-кестеде
сипатталған. Олар мәтінді енгізуден немесе иллюстрацияларды
сканерлеуден, дайын өнімді орналастырудан және шығарудан тұрады [1].
1.2.Баспа процесінің технологиялық схемасы
Репродукциялық
процесс
сатысында
түпнұсқаның
өтуінің
технологиялық операцияларының кезектілігі 1.1.-суретте көрсетілген.

1.1– сурет. Баспаға дейінгі процестің технологиялық схемасы
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Егер біз баспа процесін кең көлемде, блоктарда қарастыратын болсақ,
онда баспа жүйесі шығарманың автордан оқырманға қозғалысының осындай
схемасын қамтиды:
Автор - Баспа - Типография –Тарату жүйесі– Оқырман
Процесс схемалық түрде келесідей көрінеді: автор шығарма жазады,
жасайды, баспагер оны басып шығаруға дайындайды, баспахана басып
шығарады, баспа өнімдеріне (кітап, брошюралар, парақшалар және т.б.)
айналдырады, содан кейін тарату жүйесінің арналарының бірі арқылы - кітап
сату желісі, кітапханалар, жазылым - авторлық жұмыс оқырманға түседі.
Қолжазбаны баспа үйіне тапсыру. Қарапайым болып көрінетін бұл
процесс болашақта маңызды болуы мүмкін бірқатар маңызды процедуралық
пункттерді қамтиды - бұл ұйымдастырушылық, құқықтық және басқа да
аспектілерде.
Ең алдымен, баспа өз авторлары үшін қолжазбаларды
форматтау ережелерін белгілеп, оларды басып шығаруы керек. Қалай
болғанда да, автор өз қолжазбасын баспагерге тапсырмас бұрын олар туралы
білуі керек.
Осы кезеңдегі авторға қойылатын талаптардың ішінде:
тапсырылатын қолжазбалардың саны, мәтінді пішімдеу ережелері.
Автордың қалауы бойынша қолжазбаға қатысты басқа құжаттарды,
мысалы, сараптамалық шолуларды, сараптамалық бағалауларды қоса, баспа
үйіне тапсыруға болады. Қолжазба арнайы журналға тіркеледі, авторға
қабылдау туралы қолхат беріледі. Қолжазба үшін «файл» құрылды, оның
бірінші құжаты оны қабылдағаны туралы түбіртек, ал екіншісі - қолжазбаның
қозғалыс картасы. Бұл өте маңызды құжат, оның дұрыс жүргізілуі баспагерді
әрі қарай автордың және баспа процесіне қатысатын басқа адамдар мен
мекемелердің ықтимал шағымдарынан қорғайды. [2].
Қолжазба қабылданғаннан кейін редактор мен автор арасында өзара
келісім немесе әлеуметтік келісімшарт жасалады. Әр тарап қалаған мақсатқа
жету үшін белгілі бір тәсілмен әрекет етуге келісті және әрқайсысы өздеріне
міндеттеме алды. Автор қолжазба жарияланбағанын және басқа жерде
жарияланбайтынын мәлімдеп, журнал талаптарын сақтауға және қолжазба
мен оның авторлық құқықтарын тек осы журналға беруге келіседі. Редактор
қолжазбаны жариялауға міндеттеме алды. Бұл міндеттеме моральдықэтикалық, сондай-ақ заңды болып табылады, өйткені қабылдау-тапсырмасы
келісімшарт болып табылады. Сондықтан қарау, редакциялау, жиынтыққа
енгізу, басып шығару және баспаға шығару мерзімдерін тіркеу өте маңызды.
Мұндай ақпарат қақтығыстар, сот ісі, сот ісін жүргізу, әділетті шағымдар
жағдайында болуы өте маңызды, бұны әрине болдырмау қажет.
Қолжазбаны алдын-ала зерттеу және бағалау. Баспа қабылдаған
қолжазбаны бас редактор қарап, редакцияға осы тақырыппен айналысады.
Баспа мамандары (редактор, редактордың орынбасары, бас редактор)
қолжазбаны алғаш көргенде немесе таңдап оқығанда бұл қолжазба негізінен
баспаның тақырыбына және шығармашылық жоспарларына сәйкес келе ме
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деген ортақ пікірге келеді. Бағалаушы редакциялау кезінде редактор
құрылымын, дәйектілігін, толықтығын және жалпы сапасын бағалау үшін
қолжазбаны қарастырады. Әдетте редактор олардың негізгі мәселелерін,
проблемалық аймақтарын және кітапқа қатысты ұсыныстарын қысқаша
сипаттайтын жылдам парақ ұсынады. Теріс сипаттағы елеулі ескертулер
анықталған жағдайда, қолжазба жазбаша дәлелді бас тарту арқылы авторға
қайтарылады. Осы кезеңде күмән туындаған немесе оң бағаланған жағдайда,
қолжазба редакциялық дайындық жоспарына енгізілген.
Редакторлық дайындық жоспары - бұл мамандардың алдын-ала
бағалауы бойынша баспаның портфолиосындағы және шығаруға
жоспарланған барлық баспа қолжазбаларының тізімі. Оған енгізілген
басылымдар саны бойынша редакторлық дайындық жоспары әдебиеттерді
шығару жоспарынан бір жарым-екі есеге артық.
Процестің келесі
кезеңдерінде кітаптардың немесе басқа баспа өнімдерінің шығарылу
жоспарынан шығарылу себептері әр түрлі, мысалы, қолжазбаны тереңірек
зерттеу кезінде мамандардың теріс бағалары, шығарманың тілі мен стилі,
оппортунистік немесе коммерциялық тұрғыдан қайта өңделуін талап ететін
әдеби деңгейі төмен жарыққа жіберу[3].
Қолжазбаны қабылдау туралы соңғы шешімді бас редактор
қабылдайды. Бұл шешім қабылданып, автор назарына ұсынылғаннан кейін,
редактор бұл шешімді сақтауы керек. Ерекше жағдайлар белгілі бір
жағдайларда болуы мүмкін, мысалы, редактор қабылданған мақаланың
алаяқтық немесе басылымның көшірмесі болуы мүмкін екенін біледі.
Осыған қарамастан, редактор мақаланың алғашқы қабылдаудан бас тартқанға
дейін мұқият тексеруден өтуі керек. Қабылданған қолжазба - рецензияланған
нұсқасы. Мазмұн соңғы жарияланған нұсқамен бірдей болуы керек, бірақ
баспа редакциялау, теру немесе авторлық құқық туралы ескертуді
қамтымауы керек. Файл PDF немесе Word форматында болуы мүмкін. Оңай
танылатын қабылданған нұсқалары - бұл орналасу функциясы жоқ
қарапайым мәтіндік файлдар.
Жоғарыда аталған «портфолио» термині түсіндіруді қажет етеді. Бұл
баспа тәжірибесінде қолданылатын кәсіби шеберлік. Кез-келген жерде
коллекциялар, колжазбалар жиынтығын білдіреді. Баспада бар қолжазбалар
жиынтығы «баспаның портфолиосы», редакцияда - «редакция алқасының
портфолиосы», бір редактор үшін - «редактордың портфолиосы» деп
аталады.
Қолжазбаларға шолу. Редакциялық дайындықтан өткен және баспа
үйінің редакторлық даярлау жоспарына енгізілген қолжазбалар тереңірек
және мұқият бағалауға ұшырайды, бұл басылым мәселесін түпкілікті шешуі
керек. Ол үшін қолжазбаларға шолу жасалады.
Шолу - бұл шығарманы сыни бағалауды қамтитын (қолжазба мен
авторлардың тұжырымдарының қысқаша мазмұны) және басылымға
(шығарма шыққаннан кейін) де, ішкі басылымға да - оны шығару мәселесін
шешу үшін арналған мәтін.
Сараптама шолуы зерттеу сұрағының
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маңыздылығын, жұмыстың өзіндік ерекшелігін, оның күшті және әлсіз
жақтарын бағалауды, мәліметтерді талдау мен түсіндіруді, ақпаратты
ұсынуды қамтиды. Мазмұны, әдістемесі және этика тұрғысынан жұмыс
мұқият бағалануы керек. Серіктемелерді қарау процесі рецензенттерге
қосымша және сыни күтуді жүктейді. Кез-келген жағдайда, ықтимал
мүдделер қақтығысын өзін-өзі мұқият және шынайы бағалау бірінші кезекте
тұр. Рецензенттер бағаланатын ақпаратқа қатысты құпиялылықты сақтауы
керек. Пікірлер қолжазбаны қабылдау, қайта қарау немесе қабылдамау
ұсынылғанына қарамастан, сындарлы болуы керек.
Кейбір жағдайларда рецензенттер қолжазбаға құпия пікірлер қалдыруы
мүмкін. Мысалы, авторлармен пікірлерімен бөліспес бұрын, редакторлар
қарастырған жөн, мысалы, этика немесе тіл сапасы сияқты мәселелер туралы
айту.
Баспа ішкі және сыртқы шолуларды ажыратады.
Ішкі шолуды
тағайындалған және осы қолжазбада істі шығарма шыққанға дейін, егер бар
болса, басқаруға тағайындаған жетекші редактор жазады.
Жетекші
редактордың пікірі болып табылатын ішкі шолудың мәні қолжазбаны басты
сұрақ тұрғысынан бағалау - шығарманы жариялау немесе жарияламау. Егер
жариялау керек болса, онда қандай жағдайда - мәтін авторының
редакциялауы, жауапты редактордың шақыруы, қолжазбаны сыртқы шолуға
жіберу және т.б. Осы шарттардың әрқайсысы бөлек, сондай-ақ олардың
барлығы бір уақытта болуы мүмкін.
Өзінің рецензиясында редактор тақырыптың мәні, оның мәтінде немесе
иллюстрацияларда орындалу тәсілі туралы, тілі, стилі, композициясы туралы
жазады және көбінесе беделді маманның немесе осы тар білім саласында
белгілі бірнеше мамандардың баспадан тыс шолуын өткізуді ұсынады.
Ең үлкен қиындықтардың бірі - лайықты рецензент табу. Ақыр
соңында, біз тек маман туралы ғана емес, сонымен бірге шығармашылық
саласының сәйкес келуіне байланысты оның мүдделері автордың
мүдделерімен қайшы келуі мүмкін болғанына қарамастан, тұтастық пен
объективтілік таныта алатын адам туралы да айтамыз. Мұнда әртүрлі
қақтығыстар болуы мүмкін, бірақ олардың бірі өте маңызды - бұл
рецензенттің басқа шығармашылық мектепке, авторға қарағанда әртүрлі
көзқарастарға, екеуінің де жоғары кәсіби деңгейіне жатуы. Рецензентті
таңдау баспагердің маңызды мәселесі болып табылады (және басқа да
бірнеше себептер бойынша).
Рецензент баспа белгілеген мерзімдерде және баспаның талаптарына
сәйкес рецензенттің жадында немесе оған жазған хатында жазылған,
автордың шығармасына, негізінен мәтіннің арнайы бөлігіне қатысты, жанжақты талдаудан тұратын шолуды жібереді.
Әрбір шолудың нәтижесі үш стандартты тұжырымның бірін қамтуы
керек:
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1) ұсынылған түрде жариялауға болады (әрине, барлық редакторлық
және баспа процестері аяқталғаннан кейін, біз жұмыстың мазмұны туралы
айтамыз);
2) жариялау мүмкін емес;
3) жариялауға болады, бірақ рецензенттер мен баспагердің ескертулерін
ескере отырып, қолжазба қайта қаралған жағдайда.
Соңғы рейтинг ең кең таралған. Бұл жағдайда авторға, әрине, оның
келісімімен тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізуге және өзі келіспеген
ескертулерге өзінің дәлелін келтіруге шақырылады.
Автор баспаға жазған ескертуінде рецензияға өзінің жауабын барлық
түсініктемелер мен рейтингтерге түсініктемелерімен жазбаша түрде жазып,
қолжазбаға енгізген өзгертулер тізімін белгілейді.
Баспагерлер кез-келген шолу үшін сыртқы шолуды талдайды және
міндетті түрде шолушының пікірімен сәйкес келмейтін шешім қабылдайды.
Егер рецензия негізінде қолжазбадан бас тартылса, ол рецензия мәтінімен
және баспагердің уәжімен бірге авторға қайтарылады, егер ол баспаның
портфолиосында қалып, әрі қарай жұмыс жасау туралы шешім қабылданса,
қолжазба келесі кезеңге өтеді.
Тақырыптық жоспарлау.
Баспа жұмысын жоспарлау кезінде
қолжазбалардың екі түрін бөліп қарастырған жөн: баспаның өзі тапсырыс
берген және ұйымдастырған. Келісімшарттағы қолжазбаларға ағымдағы
баспа жобалары кіреді - бұған дейін баспалар сериясы, көп томдық
басылымдар, жинақталған жұмыстар және т.б. тапсырыс беруші
қаржыландырған (демеуші, грант иегері және т.б.).
Бұл жағдайда біз жариялау жоспарының осы бөлігінің коммерциялық
сенімділігі туралы айтамыз. Қолжазбаларға қойылатын басқа талаптар
шығарманың түріне және жанрына қарамастан өзгеріссіз қалады. Ішкі және
сыртқы рецензия кезеңінен өткен қолжазбалар тақырыптық әдебиеттерді
шығару жоспарына енгізілген.
Шығарылымның тақырыптық жоспары - келесі күнтізбелік жыл ішінде
шығарылатын кітаптардың, брошюралардың немесе басқа өнімдердің тізімін
қамтитын баспа құжаты.
Әдебиеттерді шығару жоспарына келесі мәліметтер кіреді: авторы (тегі,
инициалдары), жұмыстың атауы, ол туралы және әлеуетті оқырман туралы
қысқаша мәліметтерді қамтитын реферат, баспа беттеріндегі көлемі,
басылымның тоқсаны, кейде жоспарланған таралым[4].
Әдебиеттерді шығару жоспары, әдетте, кітап сатушыларға, дүкендерге,
мәліметтер базасына, кітапханаларға жіберілген брошюра түрінде басылады
және көбінесе тапсырыс бланкілері бар парақшаларды қамтиды, оларды
ұйымдар мен жеке тұлғалар баспагерге немесе кітап сатушыларға жіберу
арқылы бере алады. Әдебиеттерді шығару жоспары негізінде жіберілген
тапсырыстар жарияланған өнімдердің кепілдендірілген таралымының бір
бөлігін құрайды.
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Әдебиеттерді шығарудың тақырыптық жоспары - оқырманның
сұранысын зерттеудің және шығармашылық ұжымның шығармашылық
мүмкіндіктері мен дүниетанымын көрсететін баспаның қызметін, оның
визиткасын жарнамалайтын ең маңызды құрал. Әрине, жақсы баспа
бағдарламасы баспа үйінің нарықтағы орнын анықтайды, серіктестер мен
сатып алушылар арасында сенімділік туғызады, нарықтың таңдалған
сегментінде біліктілік кепілдігін көрсетеді.
Өндірістік жоспарлау. Нарықтық қатынастар мен коммерциялық
қызмет жоспарлау құжаттамасын өткеннің атрибуты ретінде жоққа шығарды
деп сену үлкен қателік болар еді. Керісінше, өз қызметін - қаржылық,
өндірістік және басқаларын дұрыс жоспарлай білетіндер ғана жетістікке
жетеді. Орталықтандырылған басқарумен салыстырғанда айырмашылық тек
баспа ұйымы нарық жағдайында өзіне жоспар құратындығында, оларды
жоғары органдарда бекіту, келісу, қорғау қажет емес.
Өндірістік қызметті егжей-тегжейлі жоспарлау баспаны тиімдірек етері
сөзсіз. Осы себепті, өткен жылдардағы экономика және баспа қызметін
жоспарлау жөніндегі нұсқаулықтарды толығымен тастауға болмайды, бірақ
нарықтық түзетулерді ескере отырып, ішінара жұмыста қолданылады [5].
Жасалуы керек құжаттардың ішінде - бір жылға арналған жоспар (тоқсанға
бөлінген), әр кітаптың немесе өнімнің басқа бірлігінің өзіндік құнын есептеу,
баспа парағының орташа жылдық құнын есептеу-баспа, бір жылға
материалдардың қажеттілігін есептеу, штат кестесі. Әрине, қаржылық
жоспар және басқа қаржылық құжаттар бөлек-бөлек жасалады. Баспаның
өндірістік қызметінің негізгі көрсеткіштері баспаның визит картасы сияқты
тақырыптық жоспармен бірге жеке құжат түрінде шығарылады. Жылдағы
негізгі көрсеткіштерге мыналар жатады:
- кітаптардың немесе баспа өнімдерінің басқа бөлімшелерінің
атауларының саны;
- тіркеу және баспа парақтарының саны;
- баспа парақтарындағы шығарылымның жалпы көлемі;
- шығарылған кітаптардың орташа көлемі;
- орташа таралым.
Мұндай көрсеткіштер жиынтығы бірден қызметтің ауқымы, баспаның
өндірістік мүмкіндіктері туралы, ал тақырыптық жоспар туралы - ұжымның
ниеттері, шығармашылық әлеуеті туралы түсінік береді. Іс-шараларды
байыпты, егжей-тегжейлі жоспарлау ғана жазатайым оқиғалардан,
бұзылулардан, тосын жағдайлардан аулақ болуға мүмкіндік береді [6].
Өндірістік жоспарлау менеджмент және маркетинг, пайда, шығындар
сияқты ұғымдармен баспа процесінің коммерциялық жағымен тікелей
байланысты[7].
Шығындардың әртүрлі түрлері бар - жалпы, баспа, өндірістік,
коммерциялық (жарнама, сақтау, жеткізу, өнімді тиеу-түсіру, делдалдарға
ақы төлеу және т.б.).
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Өнімдерді шығару құны құрылымында олардың барлығы әртүрлі
үлестерді алады.
Орта есеппен баспа өнімдері шығындарының
құрылымындағы шығындардың шамамен арақатынасын келтірейік:
- жалпы баспа шығындары - 15%;
- редакциялық шығындар - 10%;
- роялти - 15%;
- коммерциялық шығындар - 5%;
- баспа, қағаз және түптеу материалдары бойынша шығындар - 55%.
Әрине, өзіндік құнның құрылымы мен деңгейі, табыстылық, пайда және
басқа қаржылық, экономикалық және өндірістік көрсеткіштер көптеген
факторларға және ең алдымен кітап нарығының конъюнктурасына
байланысты. Оларды жоспарлау жоғары кәсіби біліктілікті, ұтқырлықты
және
өзгермелі
жағдайларға
бейімделу қабілетін
және
баспа
қызметкерлерінен қажеттіліктерді талап етеді. Ең әмбебап экономикалық
көрсеткіш - бір баспа парағының құны. Әрине, нарықтық экономикадағы
барлық экономикалық көрсеткіштер коммерциялық құпия болып табылады.
Өндірістік жоспарлау тақырыптық жоспар бекітілгеннен кейін
аяқталатын тақырыптықпен қатар жүзеге асырылады[8].
Көркем редакциялау. Редакциялық-баспа ісінің маңызды кезеңі,
баспаның авторлық қолжазба бойынша жұмысының негізгі элементтерінің
бірі.
Редакторлау (французша редакциялаудан, латынша redaktus - ретке
келтіру) - бұл полисемантикалық ұғым, біздің жағдайда бұл басылым
процесінің бөлігі, оның мазмұны шығарманы әдеби, лингвистикалық, кәсіби,
ғылыми және қоғамдық қатынастарда жақсарту мақсатында қолжазбаға
түсіру болып табылады.
Көркем редакциялау - бұл түпнұсқа авторлық құқық мәтінін жақсарту
мақсатында оған үлкен өзгерістер енгізу.
Көбіне адамдар әдеби
редакциялауды синоним немесе алмастырғыш деп санап, корректурамен
шатастырады.
Шын мәнінде, корректорлық және әдеби редакциялау
айтарлықтай ерекшеленеді: біріншісі негізінен орфографиялық немесе
пунктуациялық қателер сияқты өрескел қателерді түзетуді көздейді, ал
екіншісі - синтаксисті, стильді, морфологияны және басқа қателерді түзетуді
қамтитын толыққанды редакциялау процесі. Басқаша айтқанда, көркем
редакциялау дегеніміз - көптеген өзгертулер мен жетілдірулерді қамтитын
авторлық мәтінді байыпты қайта қарау.
Баспа процесінде қолданылатын редакциялау түрлері әдеби, ғылыми
көркем, техникалық болып табылады. Алайда, бастысы - әдеби. Егер
«редакциялау» термині түсіндірусіз қолданылса, бұл әдеби редакциялау
дегенді білдіреді.
Көркем редакциялаудың негізгі мақсаты - мәтін формасын оның
мазмұнына сәйкестендіру. Редактор бүкіл мәтінді сауатты етіп жасауға
тырысады, оның логикасы - талассыз және композициясы үйлесімді.
Сондай-ақ, редактордың міндеттерінің бірі - мәтіннің көлемін оңтайландыру,
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яғни редактор оны мәтіннің бастапқы мағынасын жоғалтпайтын етіп
қысқартуға тырысады;
әдетте бұл барлық қайталанулардың,
тавтологиялардың,
қажетсіз
түсіндірме
фрагменттердің,
қажетсіз
сипаттамалардың және т.б. жоюды білдіреді.
Аударылған мәтінге қатысты болса, бұл барлық аудармалардан кейінгі
қадам немесе оларды орындау керек. Ол дереккөзді немесе бастапқы мәтінді
және аударманы екі тілде шолудан тұрады және оның мақсаты мәтінді
жетілдіру болып табылады. Редактордың міндеті - аударылған мәтіннің
түпнұсқа мәтінімен сәйкестігін тексеру, сабақтастықты қамтамасыз ету,
тілдің дұрыс қолданылуын тексеру және хабарламаның жеткізілуін және ол
мақсат етілген нарық пен мәдениетке бейімделуін қамтамасыз ету[9].
Өңдеуге мыналар кіреді: мәтінді жоспарланған көлемге дейін
қысқартуға арналған қайта қарау-қысқарту (әрине, автордың келісімімен
және идеялық-мазмұндық жоспарды жоғалтпай); шығарманың құрамын,
құрылымын жақсарту, стилистикалық, логикалық және басқа қателіктер мен
кемшіліктерді жою мақсатында редактор қабылдаған редакциялау-өңдеу;
мәтінді түбегейлі өзгерту қажет болған кезде қайта өзгерту. Редакциялық
өңдеу - бұл автордың мәтінін сауатты, стилистикалық дәл (жанрға сәйкес),
логикалық талассыз, композициялық жағынан толық, оқуға жеңіл және
сенімді ету мақсатында жүзеге асырылатын ғаламдық өңдеу. Бұл жоғары
білікті мамандардың құзыретіне жатады, өйткені ол аспектілер мен
нюанстардың кең спектрін қамтиды, егер бұл шыңы болмаса, онда
редакторлық шеберліктің ең жоғары деңгейінің бірі болып табылады.
Қолжазбаның құрылымы бойынша жұмыс, оны жетілдіру - оқырманның
кітапты қабылдауына әсер ететін редакциялаудың өте маңызды кезеңі.
Редактор барлық композициялық элементтерді орнатады, тақырыптар мен
тақырыпшалар
жүйесін
анықтайды,
тақырыптар
мен
төменгі
колонтитулдарды, мазмұнын, кірістірілген және редакторлық жазбаларды
және осы құрылым элементтерінің мазмұнын енгізу туралы шешім
қабылдайды. Осыдан кейін стильдің шығарма жанрына сәйкестігі, содан
кейін мағыналық, стилистикалық, грамматикалық және басқа қателіктер мен
кемшіліктерді ұқыпты жою бойынша маңызды жұмыстар жүргізіледі[10].
Редактор басылымның дизайнын дайындауға қатысады, техникалық
және көркем редакторлар түбегейлі шешімдерді келіседі. Кітапты
редакциялау бойынша жұмыстың маңызды бөлігі анықтамалық аппаратты,
оның ішінде мәтінде кездесетін алғы сөзді, кейінгі сөзді, кітап астындағы
аннотацияны, түсініктемелерді, ескертпелерді, сондай - ақ әртүрлі
көрсеткіштерді - пәндік, алфавиттік, атаулар көрсеткішін, атауларды
(кітаптың тақырыбына байланысты-мерзімді басылымдарды, қалаларды,
жануарларды, көмірді, автомобильдерді, өсімдіктерді және т.б.) құру болып
табылады. Кітапта көрсеткіштердің болуы басылымның мәдениетін
айғақтайды.
Редактор корректормен және автормен тікелей байланыста жұмыс
жасайды, барлық кезеңдерде редакциялаудың барлық түрлерін үйлестіреді
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және автор мен баспахана мен типографияның қызметкерлері енгізген
мәтіндегі барлық өзгерістерді бақылайды және, әрине, техникалық
редактормен бірге қабылдаудың ең ыңғайлы және тиімді әдістерін
үйлестіреді.
Кәсіби редакция қызметінің тарихы кем дегенде екі жарым ғасырдан
бастау алады.
Редакция процесі оған бұрын болмаған жаңа жұмыс
түрлерімен
толықтырылды.
Олардың
бір
бөлігі
полиграфия
кәсіпорындарынан баспа үйіне ауыстырылды. Қазірден бастап теру, көбінесе
макет және түпнұсқа макет баспада жиі шығарылады, редактордың
функциялары кеңейіп, өзгеріп отырды.
Енді редактор тек компьютердің принципін біліп қана қоймай, оны
тиімді өңдеп, қажетті редакцияларды енгізіп, өзгертулер енгізіп, оларды
автормен үйлестіріп, авторға, корректорға, техникалық және көркем
редакторларға электронды түрде тиісті технологиялық дағдыларды қолдана
отырып сұрақтар қояды[11].
Алайда, ешқандай технология тіл мен стильге, композицияға және басқа
да редакциялау элементтеріне қойылатын талаптарды өзгертпейтінін баса
айтқан жөн. Мәтінді редакциялау үшін компьютерлік бағдарламаларды тек
алғашқы, техникалық редакциялау үшін, содан кейін өте мұқият болу
мүмкін, өйткені оларда көптеген қарабайырлық пен қарапайым қателіктер
бар. Дәстүрлі редакторлық жұмыссыз және шығармашылықсыз мәтіннің
логикалық ойлауы мен көркемдік-стилистикалық жақсаруы ешқашан мүмкін
емес.
Ғылыми немесе уақытша редакциялау. Бұл кезең қажет емес,
кейбір жағдайларда пайда болмауы мүмкін, бірақ көбінесе кәсіби немесе
ғылыми нәзіктіктер, мәтіннің ерекшелігі тұрғысынан мұқият редакциялау
қажет болған кезде оны баспада жұмыс істейтін немесе осы жұмысты
жасауға шақырылған мамандар жүзеге асырады. Бұл үдерісте ғылыми
құжаттаманы, ақпараттық жарияланымдарды, мемлекеттік стандарттарды
және басқа да нормативтік құжаттарды мәтінде қолдану ерекше маңызды
болып табылады[12].
Ғылыми редакциялау өзінің рөлі бойынша көпқырлы. Қарапайым
редакциялаудан айырмашылығы, ғылыми редакция ғылыми қолжазбалардың
тілін ғана емес, сонымен қатар ұсынылған ғылыми материалдардың сапасын
жақсартуды көздейді. Ғылыми редакторлардан белгілі бір жұмыс көлемінің
нәтижелері әр оқырман одан барлық қажетті ақпаратты оңай және тез
шығарып алатындай етіп ұсынылуын талап етеді. Демек, олар ғылыми
қолжазба жазу үшін қолданылатын тілдің қарапайым, түсінікті және нақты
болуын қамтамасыз етеді. Ғылыми редакциялау авторлық мазмұнды құруға
немесе түрлендіруге емес, керісінше оның пікірін нақты және шынайы
білдіруге алып келеді[13].
Ғылыми
редакциялаудың
маңызды
элементі
кестелерді,
формулаларды,
техникалық
иллюстрацияларды,
диаграммаларды,
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графиктерді редакциялау, халықаралық және отандық стандарттарға сәйкес,
физикалық шамаларды, шартты белгілерді тағайындау және т.б.
Ғылыми және арнайы әдебиеттерде басылымның анықтамалық
аппараты ерекше маңызға ие. Ғылыми немесе уақытша редакциялау әдеби
өңдеуге дейін немесе кейін, кейде процестің ортасында болады.
Өңдеудің бұл түрімен ғылыми редактор айналысады (көбінесе әмбебап
термин қолданылады - арнайы редактор). Егер бұл процесс кітап немесе
арнайы журнал шығаруда болса, ғылыми және арнайы редактордың тегі мен
инициалдары кітаптың шығарылымына қосылуы керек. Кәдімгі редактордан
айырмашылығы, ғылыми редактор журналдың шолушысы сияқты
қолжазбада келтірілген зерттеулерді сыни тұрғыдан талдап, оны тиімді ету
үшін белгілі бір зерттеуді жақсартуды ұсынуы қажет. Сонымен қатар, олар
зерттеушілердің күш-жігерін бағалап, олармен адамзат қоғамына қосқан
үлесін жақсартуға көмектесу керек. Ғылыми редакциялау тек қолжазбаның
мазмұнымен ғана емес, оның дизайнымен де шектелген. Бұл фактілердің
эстетикалық жағымды түрде ұсынылуына көмектеседі.
Түзету жұмысына ұсақ типографиялық, грамматикалық және
орфографиялық қателерді түзету үшін құжатты оқу кіреді. Әдетте бұл
қорытынды жұмысты бағалауға немесе жариялауға жіберер алдындағы ең
соңғы қадам. Бұл редакциялау кезінде мәнер, мазмұн, дәйексөз және
ұйымдастыру сияқты маңызды мәселелер шешілгеннен кейін пайда болады.
Соңғы жылдары цифрлық түзетулер көмекші бағдарламалық жасақтама және
грамматиканы тексеру құралдары сияқты көптеген формаларға ие болды, бұл
жазушыларға қателерді табу мен түзетуді ыңғайлы етті. Бұл жүйелер
сенімсіз.Дәлелдеу мәтінді мұқият оқуды қажет етеді[14].
Корректура (латын тілінен correktura - түзету, жетілдіру) - бұл
кітаптарды, газеттерді, журналдарды және басқа баспа материалдарын
шығару өндіріс процесінің кезеңі, онда редакциялау және теру кезінде
жіберілген әр түрлі қателіктер мен кемшіліктер жойылады[15].
Корректураның мақсаты - мәтінге тек мазмұнымен ғана емес, сонымен
қатар безендірілген макетімен де оқырмандарды қызықтыратын
жақсартылған көрініс беру. Жазу, аудару немесе редакциялау, сондай-ақ
корректордың редакциялау кезеңі аяқталғаннан кейін мәтін мәтіндік
редактормен қайтадан тексеріледі, содан кейін мәтін басып шығарылып,
тапсырыс берушіге жеткізіледі. Бүгінгі мәтіндерде жиі кездесетін жағдай,
көбінесе компьютерде жазылады, бұл екі сөздің арасына кездейсоқ енгізілген
қосымша орын, бұл Word құжатында әрең байқалады, бірақ қағазға түсу
оңай.
Бөлшектерге назар аудару, ақыл-ойды шоғырландыру қабілеті, тілді,
орфография мен грамматиканы білу - корректордан талап етілетін маңызды
дағдылар. Тілдің техникалық біліміне қарамастан, корректорлар кез-келген
стильге бейімделу мүмкіндігі қажет болған жерде қателерді анықтау мен
түзетуге деген құштарлықты сезінуі мүмкін. Сонымен қатар, сыни көзқарас
пен ұқыптылық сияқты жеке дағдылар сүйкімді артықшылық ретінде жұмыс
18

істейді және ғылыми қоғамдастық оларды кәсіби тұрғыдан жақсы
қабылдайды.
Белгілі бір тілге мамандандырылған корректор тек сол тілдің барлық
негіздерін жақсы білетін адам болуы керек (ана тілі ең жақсы таңдау болар
еді), сонымен қатар орфографиялық, грамматикалық, лексикалық және басқа
да типтерде кездесетін басқа да қателіктерді анықтауға және түзетуге
машықтанған адам болуы керек. Сонымен қатар, корректор әр түрлі жазу
стилімен таныс болуы керек. Мәтіннің келісімшарт, кәсіби газет, роман
екендігі маңызды.
Осы себепті, мысалы, ресми құжаттардың тілі
екіұштылық пен айқындылыққа, сондай-ақ жүйелі қайталанудың үлгісін
қолдануға ұмтылады, бұл тіл ұсынатын лексикалық байлықты пайдалануға
ұмтылатын романдар туралы сөз болғанда қолайсыз дерлік. Бұл сонымен
қатар корректорды аудармашы сияқты - өзі істейтін тақырыпты жақсы білуге
міндеттейді. Егер корректор кәсіби газетпен жұмыс жасаса, белгілі бір
жағдайларда мамандық үшін де, мақсатты оқырмандар үшін де бастапқы
тілдегі белгілі бір сөйлемді сақтау қажет екенін ескере отырып, ол
терминологиямен таныс болуы керек.
Бір жұмысты түзету бірнеше кезеңдерде жүзеге асырылады: біріншіден,
қолжазбада, содан кейін, теруден кейін, корректураларда және, ақырында,
басып шығарғаннан кейін - кітап шығарылмай тұрып қателіктерді анықтау
және мүмкін болса жою үшін. Корректорлық жұмысты корректор ғана емес,
сонымен бірге автор және баспа үйінің басқа қызметкерлері (редактор,
техникалық редактор, көркемдік редактор), сонымен қатар өзінің,
типографиялық корректоры жұмыс жасайтын баспахана жүргізеді[15, с 79].
Тиісінше, авторлық, баспа және типографиялық дәлелдемелер
арасындағы айырмашылық жасалады. Түзету сипаты мен оны орындау
тәсілдері бойынша корректура деп бөлінеді, бұл кезде техникалық қателер
мұқият оқумен түзетіледі; корректорлық басылымдарды оқу арқылы және
қатар бойынша оқу арқылы жасалған теру парақтарындағы түзетулерді
тексеру үшін түзету; екі корректор орындайтын, біреуі түпнұсқа мәтінді
дауыстап оқиды, ал екіншісі түзетулерді қадағалайды және редакциядағы
олқылықтар мен түпнұсқаға сәйкессіздіктерді жою үшін олардың
әрқайсысын екінші корректорға хабарлайды; конспект, барлық редакциялау
және сызықтардың, жолақтардың, жалпы басылған парақтардың дұрыстығын
бақылау мақсатында редакциялау үшін шығарылған[16].
Барлық түрлерге түзетулер енгізу кезінде түзету белгілері
(түпнұсқалардың таңбалау белгілері) қолданылады. Түзету таңбаларының әр
түрлі типтері бар - ауыстыру таңбалары (әріптер, сөздер, жолдар), кірістіру
таңбалары, символдар, ауыстыру таңбалары, жиынтықтың персонажды
белгілері, кеңейту, азайту, енгізу, негіздеу және жою, қаріптің екпіні мен
таңбаларын өзгерту, түзетулер енгізілді [17].
Негізгі корректорлық белгілер ұзақ мерзімді баспа және полиграфия
тәжірибесінде дамыған және бір ғасырдан астам уақыт өзгеріссіз
қолданылып келген. Көптеген елдердегі түзету белгілері өте ұқсас.
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Мәтінде қолданылатын түзету белгілері 1.2 кестеде көрсетілген. және
сәйкесінше 1.3.
№

1.2. - кесте. Мәтінде қолданылатын түзету белгілері
Белгілердің аты

1

Әріпті,
белгіні
ауыстыру
үлкен және кіші
әріптерді ауыстыру

2

Бірнеше әріптерді,
белгілерді,
сөздерді, жолдарды
ауыстыру

3

Бірнеше
жолдарды
басқалармен
ауыстыру

4

Жетіспейтін
әріптерді,
белгілерді
салыңыз

5

Сөз, сөйлем енгізу

6

Жол енгізу

7

Әріптерді,
сөздерді,
жолдарды жою

8

Іргелес әріптерді,
сөздерді
ауыстыру

9

Іргелес жолдарды
ауыстыру

10

Сөздер
сөйлемдерді
ауыстыру
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мен

Белгілер түрі

Мәтінге қолдану

Жолға
қолдану

1.2 кестенің жалғасы
11

Бірнеше
жолдарды
реттеу

12

Сөзді,
сөз
тіркесін
басқа
жерге ауыстыру

13

Мәтінді
бір
беттен
екінші
бетке ауыстыру

14

Элементтерді
көрсетілген жолға
жылжытыңыз

қайта

1.3-кесте. Белгілеу белгілері жəне макеттер мен түзету
басылымдарының түзетулері
Түзету белгісі

Белгінің мақсаты

Миллиметрде немесе квадраттарда кесуден бұрын
иллюстрациялардың немесе жиектердің өлшемдерін
белгілеңіз
Миллиметр немесе квадраттармен кескеннен кейін
иллюстрациялардың немесе жиектердің өлшемдерін
белгілеңіз
Бояудың түсі:
сары
күлгін (қызыл)
көк (көк)
сұр
қара
қосымша бояулар қысқартылып жазылады
+…%
В …%

Тонды ... пайызға жоғарылату⃰
Тонды ... пайызға төмендету⃰
Контрасты жұмсартыңыз
Контрастты жақсарту
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1.3 кестенің жалғасы
Тонды дұрыстау
Бұлыңғыр кескін контурын және анық емес жиегін
дұрыстаңыз
Түстердің теңестірілуін жою

Түзету белгілерін қолданған кезде келесі ережелер сақталады.
Корректураны түзету үшін тек стандартты дәлдік белгілері қолданылады.
Мәтінге енгізілген өзгертулерді кейде көру қиынға соғады, әсіресе
қарындашпен немесе қара сиямен енгізілген өзгерістер редактордың
айналасындағы мәтіннен айырмашылығы қиын болуы мүмкін. Өзгерістерді
немесе түзетулерді бөлектеу үшін қызыл немесе жасыл қарындашты немесе
өзгерту үшін қаламды пайдалану керек. Түзетулерге ауызша түсініктемелер
жиектерде жасалады және дөңгелектенеді (сопақша).
Түзетулерді оң жақ жиекке орналастырған жөн. Кәсіби корректорлар
шетте мәтінде қолданғаннан басқа белгіні қолданады. Мысалы, жиектегі #
белгісі бос орын қосу керек екенін көрсетеді. Мәтінде алға қиғаш сызық бос
орынды қай жерге қосу керектігін көрсетеді. Компьютер экранында түзету
жүргізген кезде, олар өзгертулерді басқалар көре алатындай етіп жазу және
бақылау функциясын қолданады.
2-баған жиынтығымен сол жақ бағандағы барлық түзетулер сол жақ
жиекке, ал оң жақ бағанға оң жақта орналастырылады.
3-баған
жиынтығымен редакциялау сол жаққа немесе оң жақ жиекке шығарылады
(қайсысы үлкен болса) [9].
Редакторларға нені және қай жерде түзету керектігін анықтауды
жеңілдету үшін өрістегі белгі қате байқалған сызық деңгейінде, жолақтағы
белгіге жақын орналасуы керек. Егер бір жолда бірнеше түзетулер болса,
өрістегі түзету таңбаларының кезектілігі жолдағыдай болуы керек жиынтықтың шетінен өрістің шетіне дейін.
Маңызды бос орындар бүйірлік жиек бойымен (тігінен) немесе жоғарғы
және төменгі жиектерге енгізіледі. Егер алшақтық үлкен болса (3 жолдан
артық), оны корректуралық маржаға енгізудің қажеті жоқ; кірістірілген
кірістіру белгісінің қасында олар: «Өткіз, түпнұсқаны көр ...,» немесе
«Түпнұсқадан, ... ...» деп жазады, ал түпнұсқада түсірілген мәтін
қарындашпен бейнеленген, ал бүйір жағында олар "Өткізу: жолақты
қараңыз...". Түпнұсқа беті осы жолаққа қосылады [18].
Бір басылымға (жолаққа) әр түрлі қателерді түзету үшін бірдей түзету
белгілерін кем дегенде 8-10 жол арасындағы түзетулермен қайталауға рұқсат
етіледі.
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Егер басылымның бірнеше жолында бірнеше бірдей түзетулер енгізу
қажет болса, мәтінге бірдей белгі қойылады, ол сопақшадағы түзетулер
санын көрсете отырып, жиекте бір рет қайталанады: 5 рет, 7 рет және т.б.
Әр түрлі типтегі корректураны оқу әр түрлі мақсаттарға қызмет етеді.
Олар баспа түрінің одан із қалдыру кезіндегі жағдайы мен
сипаттамаларымен, сондай-ақ баспа процесінің өндірістік кезеңіндегі
баспахана мен типографияның нақты міндеттерімен анықталады[19].
Корректорлармен жұмыс жасау кезінде редактордың негізгі міндеттері жұмысты қайта қарау, сонымен қатар корректураның түзетулерін тексеру.
Сонымен қатар, редактор макетін оқығанда иллюстрациялар мен кестелердің
орналасуын бақылайды. Макет редакторының басынан аяғына дейін оқуы
міндетті болып саналады.
Редактор мен автордың корректорларды оқуы мәселесіне қатысты
мәтіннің немесе шығарманың басқа элементтерінің кез-келген өзгерістері деп
түсінілетін авторлық және редакторлық деп аталатын түзетулерге тоқталу
қажет, яғни. түпнұсқада не болды.
Корректорлық әсердің үш түрі бар: галлереялар - жолдағы сызықтар
мен кейіпкерлердің санын бақыламай, жиынтықтан алған әсер; теру
парақтары (полиграфиялық термин теру) - теру парақтарынан алған әсерлері
(яғни, олар баспа кітабында болады) және салыстыру парақтары (басып
шығару мерзімі - салыстыру) - баспахана түзетулерінен кейін жолақтардан
алған әсерлері
Галлельді дәлелдеулер әдетте күрделі теру үшін
қолданылады. Егер олар қолданылса, дәлелдемелерді беру әдісі қырсыз деп
аталады.
Көркем редакциялау.
Қолжазбаны түзетіп болғаннан кейін,
шығарманың көркем безендірілуі бойынша жұмыс басталады.
Бұл
басылымды дайындаудағы ең маңызды элемент. Оқырманның кітапқа деген
көзқарасы көбінесе безендірудің қаншалықты тиімді және кәсіби түрде
жасалынғандығына байланысты.
Басылымның қалыбы, оның сыртқы түрі, тартымдылығы, құрамдас
бөліктері мен элементтерін қабылдау ыңғайлылығы мен жайлылығы, ең
алдымен, оқырманға мазмұны әлі белгісіз болып табылатын туындының
қызығушылығына ықпал етеді. Сіз кәсіби және эстетикалық тұрғыдан
жасалған кітапты оқығыңыз келеді, оны кітап дүкенінен қараған кезде оны
жіберіп алу қиын, егер мазмұны қызықты әрі пайдалы болып шықса, оған жиі
оралғыңыз келеді.
Бұл кезеңде көркемдік редактор автормен және жетекші редактормен
бірге иллюстрациялардың орналасуына, сипатына және санына, мұқабаның,
титул парағының, парақ безендірілуіне (түптеу мен титул парағының арасына
орналастырылған парақ) байланысты мәселелерді шешеді. Егер басылым
көп суреттелген болса, дизайн жобасын әзірлеу қажет.
Редактор қарқыннан бастап кейіпкерлерге, көзқарасқа, уақытқа,
сюжетке және диалогқа дейін бәрін ескереді. Әлсіз сілтемелер анықталып,
оларға сұрақ қойылады. Редактор реті, реттілігі мен ретін мұқият тексереді.
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Ол келесі сұрақтарды қояды: бұл тарау саны дұрыс па? Тараулар мен
абзацтар дұрыс тәртіпте ме? Кітапта қарқын артта қалған жерлер бар ма?
Берілген ақпаратта немесе әңгімеде олқылық бар ма? Дамытушылық
редакция қолжазбаның кітапты оқылатын және жағымды ететін барлық
аспектілерін қарастырады. Редакциялаудың осы түрінің кең сипатына
байланысты ол көп уақыт пен ақшаны қажет етеді [21].
Бұл жағдайда дизайн стилін, оның бөліктерінің өзара байланысын құру
өте маңызды. Бұл жобада басылымның түрі, жарияланған шығарманың
жанры, оқырман саны, иллюстрациялардың көлемі, таралымы мен құрамы
туралы мәліметтер негізінде иллюстрацияларды орындау, баспа қалыптарын
жасау, кітапты түптеу әдістері мен формалары туралы шешімдер жасалады.
Жоба басылымға материалдарды (қағаз, картон, маталар және т.б.) таңдауды
қамтиды[22].
Көркемдік редактор (соңғы жылдары сәнге айналған синонимдер дизайнер, графикалық дизайнер) дизайнерлік жобаны жасайды және оны
баспа үйінің басқа мамандарымен және редакциялық кеңеспен, сонымен
қатар, егер баспа үйінде бар болса, көркемдік кеңеспен келісуді
ұйымдастырады.
Ол суретшілердің, фотографтардың, графикалық
суретшілердің, ретушерлердің жұмысын, олардың мамандануына сәйкес
дизайнның сол немесе басқа бөлігін орындайтындығын, осы жұмыстардың әр
түрін, сондай-ақ басып шығаруға байланысты баспа процестерін басқарады.
Иллюстрацияларды өңдейді және дизайн жұмыстарының кейбір түрлерін өз
бетінше орындайды. Техникалық редактормен тікелей байланыста жұмыс
жасайды.
Техникалық редакциялау. Көркем өңдеумен бір уақытта немесе
параллель техникалық редакциялау жүзеге асырылады, оның мазмұны
басылым форматын, өлшемін және шрифттерін таңдау, сызғыштар мен
мәтінді бөлектеудің басқа элементтерін қолдану, мәтіннің және
иллюстрациялардың құрылымы мен орналасуы әр бетте.
Форматты таңдау басылымның түріне, кітаптың функционалдық
мақсатына байланысты. Өлеңдер, оқулықтар, ғылыми монографиялар,
кәдесыйлар,
географиялық
атластар
немесе
көркем
галерея
репродукцияларының жиынтығы әр түрлі форматта болуы керек. Сонымен
қатар, форматты таңдауда кітаптың басып шығарылатын баспаханасының
технологиялық мүмкіндіктері және оқудың жеңіл жолдарының ұзындығы
маңызды рөл атқарады.
Қаріпті таңдау кітаптың мақсатына, оның
мазмұнына, эстетикалық және гигиеналық талаптарға сәйкестігіне де
байланысты. Шығарманың жанры мен стиліне байланысты баспа түрін
таңдаумен қатар, көлемін таңдау маңызды[23].
Оқуға ыңғайлы болу үшін 9-дан кем емес және 14-тен аспайтын
түйреуіштерге артықшылық беріледі, ал жолдың ұзындығы 50-55 таңбадан
тұрады. Таңбалар мен сөздердің қатардағы қалыпты орналасуы, таңбалар
арасындағы және сөздер арасындағы қалыпты (тым тар емес, бірақ сирек
емес) бос орындар да маңызды. Теру әдісін таңдау маңызды - сызықтарды
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негіздеу арқылы, яғни олардың графикалық толықтығын бақылаумен немесе
соңғысына зиян келтіріп, сөз аралықтары арасында теңдік туғызады.
Екі нұсқадағы кемшіліктерді жойып, сызықтардың соңында сызықшаны
қолдануға болады. Белгілі бір жағдайларда, мысалы, өлеңдерді жариялау
кезінде немесе басылым форматы тым үлкен болған кезде жиі қолданылатын
бір баған жиынтығы тиімді түрде екі немесе көп бағаналы жиынтықпен
ауыстырылуы мүмкін[24].
Техникалық редактор мұқабада, парақта, титул парағында,
фигуралардың жазуларында, колонтитулдар, мазмұн кестесінде орналасқан
мәтіндерді құрумен және орналастырумен айналысады.
Техникалық редакциялаудың негізгі міндеттерінің бірі - дизайн
жобаларының жиынтығын, ал қажет болған жағдайда басылым макетін
дайындау. Техникалық редактор полиграфиялық компанияға технологиялық
спецификация дайындайды, ол басқа құжаттар мен материалдар
жиынтығымен бірге баспаханаға полиграфиялық жұмыстарды орындау
міндеті ретінде беріледі[25].
Қолжазбаны теруге дайындау. Баспа үйіндегі қолжазба бойынша
жұмыс - редакциялаудың, корректураның, көркемдік және техникалық
редакциялаудың барлық түрлері типографияға ауыстыру үшін дайындалған
макеттің жасалуына әкеледі.
Өндіріс бөлімінің маманы, көбінесе техникалық редактор барлық
түзетулерді, түсініктемелерді, ескертулерді біріктіреді, иллюстрациялар мен
қолжазбаға қосымша басқа материалдарды қосады, баспа нұсқасына
тапсырыспен бірге технологиялық сипаттама жасайды.
Баспаханалар
көбінесе басқа қалаларда, кейде баспадан алыс орналасатындығын есте
ұстаған жөн, сондықтан қолжазба мен ілеспе құжаттардың түпнұсқасы
мамандармен сырттай кездескен кезде оларды түсіну үшін жасалуы керек.
Түпнұсқа (немесе түпнұсқа макет) дизайнының ерекшеліктері кітап
немесе басқа баспа өнімдері басылатын полиграфиялық компанияның
технологиясына байланысты. Әрине, түпнұсқаның компоненттері әртүрлі
тәсілдермен компьютермен, линотиппен және фототиптермен құрылады.
Бұл процесс әсіресе компьютерде теру кезінде өзгереді, егер ол баспа үйінде
жүргізілсе. Содан кейін бүкіл сипатталған кезеңді (және қызметкерлердің
белгілі бір дайындықтарымен және бұрын сипатталған кезеңдермен)
басқалармен біріктіруге болады[26].
Алайда, редакциялық және баспа өңдеуден өткен қолжазбаның
түпнұсқасы баспаға қолданылатын полиграфия технологиясына қарамастан
беріледі.
Стандарттар қағаз парағының және шеттерінің өлшемін, қаріп өлшемін,
бір параққа жолдар санын, бір жолдағы символдар санын, бір параққа
түзетулер санын, кірістіру мен жіберіп алуларды, суреттерге қойылатын
талаптарды және т.б.
Компьютерде көркем және техникалық редакциялау - теру процесі,
бұған дейін тек баспаханада ғана мүмкін болатын. Алайда, жариялау
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процесінде компьютерде орналасу осы оқулықта егжей-тегжейлі
қарастырылмаған бөлек тақырып болып табылады. Бұл мәселе бойынша
арнайы әдебиеттер бар [27].
Теру
және
орналасу.
Теруді типография компаниясының
технологиясына сәйкес типографияда немесе баспа үйінде, компьютерлік
кешенде (жұмыс үстелі баспа жүйесі) типографияда жүзеге асыруға болады.
Қазіргі уақытта баспа үйінде теру түпнұсқасын дайындау тәжірибесі кең
таралған, ол баспа түрінде де, электронды түрде де - дискетке немесе
лазерлік дискілерге де жіберіледі.
Баспада түпнұсқаны толыққанды дайындау жағдайында, бұрын тек
полиграфиялық сипатта болатын көптеген техникалық операциялар
жасалады. Бұл әсіресе суреттерді сканерлеу, растрлеу және түстерді бөлу
орындалатын иллюстрацияларға қатысты.
Жұмыс үстеліндегі баспа жүйелерінде осы операцияларды орындау
бойынша ең жақсы Нұсқаулық, оның ішінде әр түрлі бағдарламалық
жасақтаманы қолдана отырып, сканерлерде, принтерлерде және
фоторепортаж автоматтарында жоғары сапалы кескін алу бойынша
жұмыстардың толық сипаттамасы бар.Дэвид Блатнер кітабында және т. б. [9,
33-тен]. 1999 жылғы басылымға қарамастан, кітап тек сипатталған
технология мағынасында ғана емес, сонымен қатар осы күнге дейін отандық
тәжірибеде қолданылып жүрген компьютерлік бағдарламалардың ескіргені
жоқ.
Түпнұсқаны басып шығаруға дайындаудың тиімді әдісі - күміс емес
мөлдір зат алу үшін лазерлік принтерде жолақтарды кесу. Нарықта
жиынтықтың жолақтарын лазерлік принтерлерде шығаруға арналған отандық
және шетелдік фильмдердің түрлері бар.
Жұмыс үстеліндегі баспа технологиясы сапалы мәтін шығарудағы
сенімділікті күрт арттырады, баспагерлерді басылымнан баспаға шығару
жолында және керісінше көптеген қателіктерден сақтайды.
Осы
технологияның көмегімен типография тек баспа және кейінгі өндірістік
процестерді шығарады.
Теруден кейін әсерлер, технологияға қарамастан, оның ішінде
компьютерде теру өндірістік бөлімге және жетекші редакторға беріледі.
Корректорлар деп аталатын теруден кейінгі алғашқы басылымдарды
редактор, корректор және автор бір уақытта оқиды, содан кейін барлық
түзетулер мен мүмкін болатын өзгерістер корректормен біріктіріліп,
баспаханаға немесе баспа үйіндегі компьютер операторына беріледі. Егер
теру баспаханада жүргізілсе, түзетулерді баспахана корректоры да оқиды.
Басып шығару. Бұл кезең баспаханада өткізіледі. Полиграфия
саласында ұзақ уақыт бойы басып шығару мен баспа қалыбының бос
элементтерін бөлу принципі бойынша ерекшеленетін үш тип басып
шығарылды және таралды: типографиялық, офсеттік (жалпақ) және терең.
Жоғары басып шығару кезінде басып шығару элементтері жоғары, ал
Бос орындар басып шығару жазықтығынан төмен орналасады.
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Терең басып шығару кезінде-керісінше, Бос орындар формадан жоғары
орналасқан.Сондықтан, бірінші жағдайда сия баспа элементтеріне жағылып,
басылған мәтіннің әсерін береді, ал екіншісінде гравюралық басып
шығарумен, ол осы фонда боялмаған мәтіннен басқа қағаздың бүкіл
кеңістігін бояйды, ал мәтін ақ болып көрінеді (дәлірек айтқанда, қағаздың
түсі).
Сондықтан, бірінші жағдайда бояу басып шығару элементтеріне
қолданылады және басып шығарылған мәтіннің әсерін береді, ал екінші
жағдайда, терең басып шығару кезінде, осы фонда боялмаған мәтіннен басқа
қағаздың бүкіл кеңістігін бояйды, ал мәтін ақ болып көрінеді (дәлірек
айтқанда, қағаздың түсі).Соңында, офсеттік басып шығаруда баспа және
кеңістік элементтері бір жазықтықта болады, ал олардың арасын бөлу арнайы
физикалық және химиялық процестермен жүзеге асырылады. Гравюра басып
шығару кітап шығаруда қолданылмайды, әріптік баспа технологиялық
мағынада айтарлықтай ескірген (теру машиналары - линотиптер, бір жарым
жыл қолданылған, мұражайларда орын алды).
Осылайша, басып шығарудың негізгі әдісі офсеттік болып табылады.
Басып шығару әдісі мен баспа машиналарының түріне байланысты баспа
табағын жасау әдістері де әр түрлі. Соңғы уақытқа дейін ең прогрессивті әдіс
фотопластинка жасау болды, фотопластинка машиналарын қолданып,
мәтіннің мөлдірлігін алды. Алайда, ең жетілдірілген, технологиялық және
перспективалы - бұл баспа үйінде, көбінесе баспаларда, қағаз түрінде де,
пленкада да жиынтықтың теру жолағын шығаруға мүмкіндік беретін үстелдік
баспа жүйелерін қолдану.
Ең озық технология «компьютер - баспа табақшасы» макет беттерін
тікелей баспа табағына көшіруге мүмкіндік берді. «Компьютерден тақтаға»
өрнегінен «CTP-технология» деп аталатын технология Калифорнияда ХХ
ғасырдың 80-жылдарында пайда болған, бірақ 1993 жылдан бастап белсенді
түрде тарала бастады.
Қателерді жою үшін дәлелдемелер жасағаннан және оларды түзеткеннен
кейін - баспаханада да, типографияда да таралымды басып шығару туралы
шешім қабылданады.
Алайда, көптеген қателіктер болған жағдайда «екінші корректура» деп
аталады, ал қажет болған жағдайда ерекше күрделі теру кезінде - үшінші,
содан кейін типография шығарылатын басылымның басылымын басып
шығара бастайды. Ол үшін баспаның бас редакторы (немесе директоры)
және автор қол қойған "баспаға" визасы бар түзетудің соңғы нұсқасы
баспаханаға таралымның көлемін, қағаз түрін және т. б. түпкілікті
нақтылаумен беріледі. Сонымен қатар, осы немесе басқа баспаханада
(ерекшеліктеріне сәйкес) мұқаба және басқа элементтер жасалады, мысалы,
түрлі-түсті қойындылар, супер-жастықшалар және т. б.
«Бос парақтар». Сигнал данасы. Болашақ кітаптың бүкіл көлемі мен
таралымына басылған екі-үш данасы таңдап алынады, олар қарабайыр түрде
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бүктеледі және мұқабасыз қолмен тігіледі, содан кейін олар баспагерге
бақылауға беріледі (кәсіби термин - «таза парақтар»).
Кейде осыдан кейін және көбіне «таза парақтардың» орнына қазірдің
өзінде түптелген, түпкілікті басылымның бірнеше данасы баспаханаға
тапсырылады. Бұл үлгілерді «сигналдық көшірме» деп атайды, оны баспа
қызметкерлері (редактор, корректор, автор, бас редактор) толықтығы,
құрылымы және әртүрлі қасиеттердің күтпеген қателіктері үшін
қарастырады[28].
Цензура кезеңінде бұл әрекет сыртқа шығуға рұқсат алғышарт болды.
Алайда, цензура болмаған жағдайда, баспаның өзі бұл кезеңге қызығушылық
танытуы керек.
Мысалы, мемлекеттік немесе әскери құпияларды жариялаумен және
күтпеген жерден табумен, ақаулармен, сот талаптарымен және сол сияқты
төтенше себептермен байланысты өте өрескел қателер болған жағдайда,
кітаптың тиражын шығаруды тоқтатуға болады. Сонымен қатар, егер
қателіктер өте ауқымды болмаса, тұжырымдамалық емес, онда бүкіл
тираждан бас тартылатын болса, тек жеке басылған парақтарды қайта басу
арқылы (аз тиражбен болса да) «аз қанмен» қателерді түзетуге болады.
Соңында, кітаптың таралымы жарыққа шыққан кезде, баспа өзінің
немесе типографиялық қателіктерін анықтап, кітап мұқабасының үшінші
бетінің алдына жапсырылған "байқалған қателер" деп аталатын қойындыны
басып шығарады. Бірақ егер баспагер типографиялардың тізімін жапсырудың
мағынасы жоқ деп санаса (мысалы, олардың принципсіздігіне, мағынасын
бұрмалаудың болмауына, оқырмандардың негізгі бөлігіне көрінбейтіндігіне
байланысты), онда қателерді талдау баспагерлерге болашаққа маңызды сабақ
болады.
Тиражды дайындау. Тиражды дайындау. Баспаханадан "жарыққа"
визасы бар сигналдық дананы алғаннан кейін баспахана тапсырыс берілген
өнімнің бүкіл тиражын басып шығарады, бұл туралы Тапсырыс берушіге
(егер кітап тапсырыс берілген болса) хабарлайды, ол баспаханалардағы
өндірістік алаңдардың тапшылығы салдарынан оны тарату мәселесін дереу
шешуі тиіс. Егер кітап баспаның бастамасымен басып шығарылса, онда сату
қызметінің қызметкерлері осы кезең аяқталғанға дейін мекен-жайлардың
нақты тізіміне ие болуы керек, кітаптарды қайда және қандай көлемде
бағыттау керек.
Бұл кезеңде кітаптың таралымының басылған парақтарын бүктеу,
түптеу, кесу және тасымалдауға ыңғайлы бумаларға орау жүргізіледі.
Қаптаманың түрі тасымалдау қашықтығы мен әдісіне, сондай-ақ
байланыстыру түріне және кітаптың мақсатына байланысты.
Таралымның таралуы Шығарылатын баспа өнімдерінің таралымы бұл шығарылатын өнімнің жарнамасынан, оларды кітап нарығына
жылжытудан және сатудан басталатын күрделі ұзақ мерзімді процесс.
Кітаптың таралымы келесі кезектілікпен жүзеге асырылады.
Біріншіден, баспахана авторға (тапсырыс берушіге) баспа шартында
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айқындалған белгілі бір дананы тегін береді. Сонымен қатар, автордың
немесе тапсырыс берушінің талабы бойынша тираждың бір бөлігі оларға
ақылы түрде беріледі (бұл шартта да анықталады). Таралымның негізгі
бөлігі жазылым және сауда арқылы таратылады. Жазылым агенттіктері
тапсырыс берушілерге өздерінің ақпараттық бюллетендерін үнемі басып
шығаратын кітаптарды жібереді, олар баспагермен келісім бойынша
тақырыптық жоспарды бекіту кезеңінде кітаптарды қамтиды.
Кітап сату кітап сатушы ұйымдар жүйесі арқылы, сондай-ақ тікелей
кітап дүкендері арқылы жүзеге асырылады. Ақырында, баспагер тікелей өз
өнімдерін сата алады.
Тапсырыс берілген өнімнің бүкіл басылымы шығарылған кезде оның
таралуы баспагерге белгілі болуы керек. Ол бұл жұмысты, әдетте, бұрын
жасалған келісімшарттарға сәйкес орындайды. (Тиісінше, соңғы басылым
тағайындалады).
Бүкіл таралым жүйесі көп қырлы, онымен арнайы білімі бар адамдар
айналысады. Бұл баспа жүйесіндегі тағы бір мамандық.
Жоғарыда сипатталған баспа процесінің технологиясы, әрине, жай ғана
схема. Осы кезеңдердің әрқайсысына толық тараулар, тіпті жекелеген
кітаптар бөлуге болады, бірақ бұл нұсқаулықта ол тапсырмадан асып түседі.
1.3 Баспа өнімдерінің түрлері
Полиграфия саласының басты міндеті - ақпаратты өңдеу және оны
тарату. Алайда, осы негізгі тапсырмадан басқа, полиграфия өнеркәсібінің
өнімдері көптеген басқа функцияларды орындайды, сондықтан бұл
өнімдердің ассортименті өте алуан түрлі.
Баспа өнімдерінің нақты
жіктемесін жасау өте қиын, ең алдымен оның әртүрлілігіне байланысты.
Дизайнына байланысты қатты мұқабадағы кітап, қағаз мұқабасындағы
кітап және парақтық басылымдар болып ажыратылады. Болашақта біз
басылымдардың дизайны белгілі бір дәрежеде кейбір баспа алдындағы
процестердің сипатын анықтайтынына көз жеткіземіз.
Ақпараттың символдық сипаты жарияланымдарды мәтіндікке бөлуге
мүмкіндік береді (олардың көпшілігі мәтін); визуалды (олардың көпшілігі
кескіндер); аралас басылымдар (оларда мәтін де, суреттер де бар), олар
мәтіндік-графикалық деп аталады. Басылымда не көп болуы керек екеніне
қарай - суреттердің сипатына қарай мәтін немесе кескіндер, электрондық
ақпаратты өңдеуге арналған сол немесе басқа бағдарлама таңдалады.
Мерзімділігі бір рет шығарылатын мерзімді емес басылымдарды
ажыратады;
мерзімді, үнемі белгілі бір уақыт аралығында шығады;
материал жинақталған сайын шығатын үздіксіз басылымдар. Мерзімді
басылымдар көбінесе алдын-ала басу процестерін тездетуді қажет етеді.
Сонымен қатар, мерзімді басылымдар мен қайталанатын басылымдардың
әртүрлі нөмірлері бірдей дизайнға ие.
Мақсатына байланысты көркем әдебиеттер, ғылыми басылымдар,
оқулықтар, сөздіктер, энциклопедиялар және т.б.
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Баспа өнімдерін олардың тағайындалуын ескере отырып шартты түрде
бес топқа бөлуге болады:
1.негізінен ақпарат құралы ретінде қызмет ететін баспа өнімдері;
2. негізінен қаптама құралы болып табылатын заттаңба-қаптама өнімі
(заттаңбалар, қаптамалар жəне т. б.); 3. іскерлік өнімдер (əртүрлі
формалар, техникалық құжаттама жəне т.б.);
3.іскерлік өнімдер (әртүрлі нысандар, техникалық құжаттар және т. б.);
4. арнайы өнімдер (ақша қағаз белгілері, акциялар, куəліктер,
пошта маркалары, Мемлекеттік құжаттардың бланкілері жəне т. б.);
5. одан әрі басқа салалар мен өндірістерде қолданылатын өнімдер
мен жартылай фабрикаттар (тұсқағаздар, түрлі материалдардың
құрылымы бар баспа жəне басқалары). Баспа өндірісінің барлық өнімдерінің
ең көп таралуы баспа болып табылады.
Қазіргі уақытта баспа өнімдерінде бәсекеге қабілетті ақпараттың
көптеген түрлері бар (радио, теледидар жəне т.б.). Алайда, баспа өнімдері
қолдануға өте ыңғайлы, қауіпсіздігі жоғары, көбейтудің өзіндік құны төмен
және халықтың негізгі бөлігі үшін қолайлы.
Баспа өнімдерін көптеген критерийлер бойынша жіктеуге болады.
Алайда, келесі бес ерекшелік ең көп қабылданады:
1. Материалдық құрылыс бойынша - кітап, журнал және парақ
басылымдары. Параққа газеттер, плакаттар жатады;
2. Ақпараттың маңызды табиғаты бойынша - жалпы түрдегі
мәтіндік, изобаспа, картографиялық, ноталық және т. б. басылымдар
ақпараттың таңбалық сипатына қарай барлық басылымдарды үш түрге дейін
қысқартуға болады:
- мәтіндік (тек мәтіннен тұрады),
- кескінді (тек суреттерден тұрады)
- мәтіндік және кескіндеме (мәтін мен суреттерді қосыңыз);
3. Басылымның мерзімділігі бойынша:
-белгілі бір уақыт аралығында (апта, ай және т. б.) шығарылатын
мерзімді басылымдар, яғни әр жыл үшін тұрақты нөмірлер саны және сол
уақытта бірдей ресімделген (журналдар, газеттер);
- мерзімді емес басылымдар, оларды қайта шығару мерзімдерінсіз бір
рет шығарылады (кітаптар, брошюралар);
- материалдардың жинақталуына қарай (ғылыми еңбектер жинақтары
және т. б.) белгісіз уақыт аралығында шығарылатын үздіксіз басылымдар.);
4. Ақпараттың тағайындалған мақсаты мен сипатына сәйкес ресми және ғылыми басылымдар, монографиялар, әдеби және көркем
басылымдар, оқулықтар, шеберханалар, энциклопедиялар, өндірістік
басылымдар.
Біздің елімізде басылымдардың түрлері мен типтері көптеген жылдар
бойы мемлекеттік стандарттармен анықталды. Ғылымда, техникада және
өндірісте өнімнің параметрлерін, табиғатын, сапасын, бақылау, сынау
әдістерін және т.б. анықтайтын Мемлстандарт жүйесі бұрыннан бар.
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Олардың ішінде әрбір салада осы ұғымдар саласындағы терминдер мен
анықтамалар жүйесін белгілейтін терминологиялық стандарт бар [10, с 47].
Өкінішке орай, ұзақ уақыт бойы баспа ісінде терминологиялық
стандарттардың болғанына қарамастан (соңғы екі цифр стандарттың шыққан
жылын көрсетеді), баспагерлер оларды сирек қолданады және көбінесе
олардың бар екендігі туралы білмейді. Мұның өзі мұқабада, титулдық бетте,
басылымның ізінде баспа өнімі түрін белгілеудің ең таңқаларлық нұсқаларын
түсіндіре алады.
Басылым-ондағы ақпаратты таратуға арналған, редакциялық-баспа
өңдеуден өткен, басып шығару немесе бедерлеу арқылы алынған,
полиграфиялық дербес ресімделген, Шығару мәліметтері бар құжат.
Баспа өнімі-шығаруға белгіленген немесе баспагер (баспагерлер)
шығарған басылымдардың жиынтығы.
Стандарт көптеген белгілер бойынша басылымдардың барлық түрлерін
бөлуді қарастырады
1. Материалдық конструкция бойынша (кітап басылымы, журнал
басылымы, Парақ басылымы, газет басылымы, плакат, буклет, карточкалық
басылым, жиынтық басылым, кітап-ойыншық):
а) Кітап басылымы-мұқабадағы немесе түптеудегі кез келген
форматтағы баспа материалының түбіртегіне бекітілген парақтар блогы
түріндегі басылым;
Кітап басылымы-мұқабадағы немесе түптеудегі кез келген форматтағы
баспа материалының түбіртегіне бекітілген парақтар блогы түріндегі
басылым;
б) парақтық басылым - бекітусіз кез келген форматтағы баспа
материалының бір немесе бірнеше парағы түріндегі басылым.
2. Ақпараттың таңбалық табиғаты бойынша (мәтіндік басылым, ноталық
басылым, картографиялық басылым, басылым):
а) мәтіндік басылым - көлемінің көп бөлігін сөздік, сандық, иероглифтік,
формулалық (химиялық немесе математикалық белгілер) немесе
иллюстрациялармен немесе оларсыз аралас мәтін алатын басылым.
3. Кезеңділігі бойынша (мерзімді емес басылым, мерзімді басылым,
жалғастырылатын басылым, сериалдық басылым):
А) мерзімді басылым - белгілі бір уақыт аралығынан кейін шығатын, әр
жыл үшін мазмұны бойынша қайталанбайтын, нөмірленген және(немесе)
даталанған шығарылымдармен бірдей түрде ресімделген, атауы бірдей және,
әдетте, көлемі мен форматы бірдей нөмірлердің тұрақты санымен шығатын
басылым.
4. Көлемі бойынша (кітап, кітапша, парақша):
а) кітап-көлемі 48 беттен асатын мерзімді емес мәтіндік кітап
басылымы;
б) кітапша-төрт беттен асатын, бірақ 48 беттен аспайтын мерзімді емес
мәтіндік кітап басылымы;
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в) парақша-көлемі бір беттен төрт бетке дейінгі мерзімді емес мәтіндік
Парақ басылымы;
5. Ақпарат сипаты бойынша (монография, диссертацияның
авторефераты, ғылыми еңбектер жинағы, оқулық, оқу құралы, сөздік,
энциклопедия және т. б.).:
а) Монография - бір мәселені немесе тақырыпты толық және жан-жақты
зерттеуді қамтитын және бір немесе бірнеше авторға тиесілі кітап немесе
брошюра түріндегі ғылыми басылым;
б) Оқу құралы - оқу пәніне немесе оның бөліміне, оқу жоспарына
сәйкес келетін және жарияланымның осы түрі ретінде ресми бекітілген
бөлімді жүйелі түрде көрсететін оқу басылымы.
6. Құрылымы бойынша (сериялық, бір томдық басылым, көп томдық
басылым, жинақталған шығармалар, таңдамалы жұмыстар, таңдамалы
шығармалар).
7. Аналитикалық және синтетикалық ақпаратты өңдеу дәрежесі
бойынша (ақпараттық басылым, библиографиялық басылым, реферат
басылым, шолу басылымы).
8. Негізгі мәтіннің құрамына сәйкес (моно басылым, жинақ; бір
шығарманы қамтитын басылым; бірқатар шығармаларды қамтитын
басылым).
9. Белгіленуі бойынша (ресми басылым, ғылыми басылым, ғылымикөпшілік басылым, өндірістік-практикалық басылым, бұқаралық-саяси
басылым, анықтамалық басылым, жарнамалық басылым, әдеби-көркем
басылым).
Сонымен қатар, стандарт мерзімді басылым түрлерін сипаттайды:
1. Журнал - әр түрлі қоғамдық-саяси, ғылыми, өндірістік және басқа
мәселелер бойынша мақалалар немесе тезистер, әдебиеттің және көркем
шығармалардың тұрақты айдары бар, жарияланымның осы түрі ретінде
ресми бекітілген, мерзімді басылым.
Журнал түрлері:
- қоғамдық-саяси;
- ғылыми;
- ғылыми-көпшілік;
- өндірістік және практикалық;
- танымал;
- әдеби және көркем;
- реферат.
2. Газет - ресми материалдарды, жедел ақпараттарды және өзекті
қоғамдық-саяси, ғылыми, өндірістік және басқа да мәселелер бойынша
мақалаларды, сондай-ақ әдеби шығармалар мен жарнамаларды қамтитын
қысқа мерзімді басылым.
Газет түрлері:
- жалпы саяси;
- мамандандырылған;
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- арнайы газет шығарылымы.
Үздіксіз басылым түрлері: ақпараттық бюллетень, күнтізбе, реферат
жинағы, жедел ақпарат.
Аталған және аталмаған басылымдардың әрқайсысы жеке зерттеу
нысаны бола алады, мысалы, бақылау немесе курстық жұмыс.
Терминдердің стандартты анықтамалары көбінесе ауыр, жалықтырғыш
және ауыр болатындығын ескеру қажет.
Олар күнделікті идеяларға,
теориялық және ғылыми анықтамаларға сәйкес келмейді. Оларды пайдалану
қызықсыз.
Мысалы, журналдың анықтамасын алыңыз (жоғарыдан қараңыз). Онда
тағы үш ұғым бар - «мерзімді», «мәтіндік басылым», «журнал басылымы»,
олар қажетті тұжырымдаманың толық ашылуы үшін стандарттың басқа
бөліктерінде қарастырылуы керек.
Дегенмен, стандарт заң болып
табылатынын және ол қолданылған кезде бұлжытпай орындауды қажет
ететіндігін есте ұстаған жөн.
Сонымен қатар, оны пайдалану негізінен өндірістік және құқықтық
міндеттер үшін қарастырылған, мұнда бастысы дәлдік, әр түрлі түсіндірудің
мүмкін еместігі. Зерттеу мақсаттары үшін - ғылыми немесе білім беру үшін қызықты типологиялық зерттеулерге (автор осыған үміттенеді) студенттер
мұғалімнің басшылығымен жүргізетін барлық сала бар. Басылымдардың
типологиясы бойынша мамандандырылған әдебиеттер өте ауқымды.
Әлемнің әр түрлі елдерінде полиграфия өндірісі өндіріс тұрғысынан
құндық мәнде өңдеу өнеркәсібінің өндіріс көлемінің 1-ден 12% -на дейін
құрайды.
Дамыған елдерде полиграфия саласының көлемі жалпы өнімнің 0,5-4%
құрайды, ал дамушы елдерде ол 20% деңгейінде болуы мүмкін. Полиграфия
индустриясының көлемі мен маңыздылығы әр елде әртүрлі.
1.4 Қолжазбалар мен түпнұсқаларды безендіруге қойылатын
талаптар
Түпнұсқа - мәтін мен иллюстрациялардан тұратын және жариялауға
арналған түпнұсқа дереккөз. Баспа практикасында қолданылатын қолжазба
ұғымы осы сөздің кең мағынасында түпнұсқа ұғымымен синонимдес.
Автордың түпнұсқалық, графикалық, кодталған, мәтіндік, қайта басып
шығаруға арналған түпнұсқа тұжырымдамасын ажыратыңыз.
Стандарт авторлық құқық пен баспаның түпнұсқаларына анықтама
береді. Осы стандартқа сәйкес түпнұсқаның парағы ақ түсті қағаздың бір
жағында бірдей А4 өлшемі - 210х297 мм, қара, қаріптің өлшемі биіктігі
кемінде 2 мм болуы керек.
Мәтін компьютерде бір жарым интервалмен терілуі керек, бұл
машинкадағы екі интервалға сәйкес келеді, яғни 4 мм. Барлық мәтін кіші
әріптермен, бас әріптермен - грамматика ережелеріне сәйкес тек бас
әріптермен және қысқартулармен басылады.

33

Бір жолда 58-ден 62-ге дейін таңба болуы керек, сөздердің арасындағы
әр бос орын бір таңбаға есептеледі. Тұтас мәтіннің бір парағында 28-ден 30
жолға дейін болуы керек. Басылған мәтінде өлшемдері бар жиектер болуы
керек: жоғарғы жағы - 20 мм, оң жағы - 10 мм, сол және төменгі жиектердің
өлшемдері бір жолдағы жолдар мен таңбалар санына қойылатын талаптарды
қанағаттандырған кезде шығарылады. Тақырыптар мәтіннен үстіңгі жағында
және төменде L қосымша интервалы арқылы бөлінген.
1. Автордың түпнұсқасының титулдық парағында университеттің
атауы, оның ведомстволық бағыныстылығы, автордың (лардың) аты-жөні,
инициалдары, басылымның атауы және оның мақсаты, шығарылған қаласы
мен жылы көрсетіледі (іздердің үлгілерін қараңыз).
2. Титул парағының артында ӘОК және ЖБК индекстері көрсетіледі;
авторлардың (құрастырушылардың), рецензенттердің тегі мен инициалдары,
олардың ғылыми дәрежелері мен атақтары, лауазымдары; басылымға
арналған ұсынымның мәтіні (іздердің мысалдарын қараңыз).
Төменде аннотацияланған карточканың макеті көрсетілген.
Бұл
тақырыптан, библиографиялық сипаттамадан, аннотациядан, ӘОК және ЖБК
индекстерінен және авторлық белгіден тұратын библиографиялық жазба [28,
с 92].
Төменгі оң жақ бұрышта шеңберге (©) салынған «в» әрпінен, авторлық
құқық иесінің аты-жөнінен және туындының шыққан жылынан тұратын
авторлық құқықты қорғау белгісі орналастырылған.
3. Ғылыми, оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттерді әзірлеу кезінде
негізгі мәтін элементтері мен анықтамалық-ілеспе аппараттардың
орналасуының келесі реттілігі қабылдануы мүмкін: мазмұны (мазмұны);
алғысөз (түсіндірме жазба); кіріспе; негізгі мәтін тарауларға, бөлімдерге
бөлінген; қорытынды; глоссарий; әдебиеттер тізімі, өтініштер.
4. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі кітапта жасалады және алфавиттік
тәртіпте, мәтіндегі сілтемелер ретімен немесе маңыздылық дәрежесіне сәйкес
орналасуы мүмкін. Инициалдар бір-бірінен және автордың тегінен бос
орынмен бөлінген.
5.
Авторлық түпнұсқаның соңғы бетінде басылымның түрі; автордың
(авторлардың) немесе құрастырушының (құрастырушылардың) Тегі, Аты,
Әкесінің аты; басылымның атауы және оның мақсаты; басылымды шығаруға
қатысатын адамдар туралы ақпарат көрсетіледі.
Осы бетте орналастырылған бітіру деректері мынадай мәліметтерді
қамтуы тиіс: баспаға қол қойылған күні; қағаздың түрі, нөмірі, форматы және
парақтың үлесі; негізгі мәтіннің қаріп гарнитурасы; мөрдің түрі; шартты
баспа және есепке алу-баспа парақтарындағы басылымның көлемі;
таралымы; полиграфиялық кәсіпорынның тапсырыс нөмірі; баспаның аты
және толық пошталық мекенжайы; баспа қызметіне лицензияның нөмірі
және оны беру күні; полиграфиялық кәсіпорынның атауы және толық
пошталық мекенжайы.
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Теруге қойылатын техникалық талаптар
1. Электрондық түрде қолжазбалардың авторлық түпнұсқалары
Microsoft Word 2003 құжат форматында (doc кеңейтімі бар файл) RIO-да
ұсынылған.
2. «Файл» / «Бетті орнату» мәзірі. Орнату керек:
• Шеттер: жоғарғы жағы - 1,5 см; төменгі - 2,1 см; солға - 1,58 см; оң
жақ - 1,57 см; бағдар - портрет.
• A5 қағазының өлшемі: ені - 14,8 см; биіктігі - 21 см.
• Үстіңгі және төменгі колонтитулдар: жоғарыдан - 1,25 см; төменгі 1,65 см.
3. «Пішім» / «Параграф» мәзірі. Орнату керек: туралау - ені бойынша;
бірінші жол - шегініс 0,5 см; жол аралығы дәл 12 нүктені құрайды.
4. Негізгі мәтіннің қаріп өлшемі - 11 пункт.
5. Мәтінді қою немесе көлбеу етіп белгілеуге болады (асты
сызылмайды). Теруде интервал жеке сөздер үшін ғана рұқсат етіледі.
6. «Қызмет» / «Тіл» / «Дефис» мәзірі. «Автоматты сызықша» опциясын
орнату керек. Дефис аймағының ені 0,25 см.Тізбектелген сызықшалардың
максималды саны - 4.
7. Сандық материал кесте түрінде ұсынылған. Әр кестеде сөзден
тұратын қысқа тақырып болуы керек.
«Кесте», оның реттік нөмірі және атауы, нөмірден үзік сызықпен
бөлінген. Тақырып сол жақтағы кестенің үстінде, шегініссіз және соңында
нүкте қойылмауы керек.
Кесте және оның тақырыбы 9-қаріппен терілген. Кестенің ені терілген
мәтіннің өлшеміне сәйкес келуі керек. Тақырып кестеден түспейді. Егер
кестені басқа параққа ауыстыру қажет болса, кестенің басы қайталанады.
8. Иллюстрацияларда парақтың ортасында орналасқан атаулары мен
түсіндірме деректері (сурет мәтіні) болуы керек. 33 Иллюстрация астына
«Фигура» сөзін, суреттің нөмірі мен атауын қойыңыз, санды сызықшадан
аттан бөліңіз. Иллюстрация атауынан кейін нүкте қоймаңыз.
9. Формулалар жиынтығы келесідей жасалады: «Кірістіру» мәзірі,
«Нысан» параметрі - «MicrosoftWord 2003». Формуласы бар жолды мәтіннің
көршілес абзацтарынан 6 нүктемен бөлу керек. Грек алфавитінің әріптерінен
басқа формулалардағы барлық айнымалылар курсивпен терілген.
10. Мәтінде дефис мақсатына сай қолданылады, сызықша қосымша
сандық пернетақтаға «Og1» + «минус» пернелерінің тіркесімі арқылы
қойылады.
11. Бүкіл мәтін бойынша бірдей типтегі тырнақшалар қолданылады: «».
12. ӘОК, LBC индекстері туралы ақпараттың орнына; авторлық құқық
белгісі; саны 18В ^ басылымды шығаруға қатысатын адамдар; баспаға қол
қою күні; басылымның көлемі және полиграфиялық компанияның тапсырыс
авторлық құқығының түпнұсқасындағы нөмірі пайдаланылады, мысалы,
УДК ...... ББК ...... I8BN ....... Редактор ...... Техникалық редактор ..... .. DTP
....... қол қойылды .... Усл. печ. л ......... Уч-изд.л........ бұйрық № .......
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1.5.Мәтінді теру түрлері
Теру - бұл грамматикалық және техникалық ережелерді сақтай отырып,
белгіленген форматта өшірілген мәтін жолдарын алу процесі. Кадрларды
жалдаудың қолданыстағы кез-келген әдістерімен негізгі ережелерді орындау
міндетті болып табылады. [23, с 41].
Мəтін. Интервиторлық кеңістіктер. Жалпы ережелер.
1. Сөз кеңістігінің қалыпты мөлшері қаріптің жартысына тең.
Ескерту. Шығару кезінде қалыпты интерстициальды бос орын разряд
мөлшеріне қарай артады (разрядта терілген сөздер арасында да, әдетте
терілген сөз мен разрядта терілген сөз арасында да).
2. Кеңістіктерге қойылатын негізгі талаптар. Сөздер арасындағы бос
орындар қажет:
а) бір жол ішінде біркелкі болды (бірдей);
б) іргелес сызықтарда өлшемдері бойынша ұқсас болды (күрт
айырмашылықтарсыз);
в) тігінен немесе көлбеу сызық бойымен үш немесе одан да көп іргелес
сызықтармен сәйкес келмеген - дәліздер құрмаған;
г) қалыпты мөлшерден күрт ауытқулар болған жоқ (жартылай гель).
Ескерту. Баспахана техникалық жағынан айналып өте алмайтын дәлізді
құру кезінде баспагер жиынға түзетулер енгізуге міндетті.
Сөз кеңістігінің рұқсат етілген ұлғаюы. Кітапта ¾ нүктелік өлшемге
дейін (нүктелердің толық санына дейін дөңгелектеледі), яғни кг-мен теру
кезінде. 12-ден 9 баллға дейін, кг. 10-нан 8 б., Кг. 8-ден 6 б., Кг. 6-дан 5 б.
2. 3½ кв. Дейін орнатылған журнал мен газетте. (қоса) және қаріп кг. 9
және одан жоғары - 1 баллға дейін.
3. Егер жолдағы барлық сөздік кеңістікті біркелкі ұлғайту техникалық
мүмкін болмаса, онда алдымен кеңістікті ұлғайту керек:
а) сөйлем соңындағы нүктеден кейін;
б) леп белгі және сұрақ белгілерінен кейін;
в) нүктелі үтір мен қос нүктеден кейін. Мұндай өсу жеткіліксіз болған
кезде, жолдағы сөз аралықтары солдан оңға қарай көбейтіледі (сіз оқып
отырғанда).
Сөз кеңістігін қысқартуға рұқсат етілген. 1. Ұпай санына дейін
дөңгелектей отырып, яғни кг-мен теру кезінде өлшемі ¼ дейін. 12 және 10 3 б. Дейін, кг. 8 және 6 - 2 б дейін.
2. Егер барлық сөздік кеңістікті біркелкі қысқарту техникалық мүмкін
болмаса, онда алдымен кеңістікті қысқарту керек:
а) нүктеден кейін;
ә) қысқартылған сөздің соңында;
в) үтірден кейін.
Бұл қысқарту жеткіліксіз болған кезде, жолдағы сөздер бос орындары
оңнан солға қарай қысқарады (оқу барысына қарсы).
Сөздердің өзгермейтін кеңістіктері.
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1. Жолдағы кеңістікті көбейту немесе азайту кезінде бос орындар
өзгермейді:
а) келтірілген абзацтардағы нөмір (әріп) мен келесі сөз арасында
(нөмірленген немесе әріптік абзацтар); әйтпесе, бірінші қатар жиынтығының
сол жақ шеті жыртылған болып көрінеді;
ә) тікелей сөйлеу абзацының басында сызықша мен келесі сөз арасында;
в) сан мен абзац белгілері мен келесі цифр арасындағы;
г) ескертпе белгісі мен нотаның бірінші сөзі арасында (сызықтық
немесе мәтіндік емес) - әрқашан жартылай төселген;
д) дәреже белгісі мен келесі цифр арасында (әрқашан 2 б.).
Абзацтық шегіністер және жолдар. Абзацтық шегіністер
1. Абзац шегінісінің өлшемі қаріптің өлшеміне қарамастан бүкіл
шығарылымға бірдей қойылады. Негізгі мәтіннің шегінісі 15 нүктеге тең
болғанда (1½ нүктелік өлшем), шегініс өлшемі кг-мен терілген жазбалар мен
басқа бөліктерде. 8, 16 нүктеге дейін дөңгелектелген (2 өлшемді петита).
Сызықпен басталатын абзац мәтінінің алдындағы шегініс өзгермейді.
2. Шегініс ұлғаяды:
а) ескертпені бастайтын екіұшты ескертпе белгісінің алдында, егер екі
таңбалы ескерту белгісі сол жолақта орналасқан болса; бұл жағдайда екі
таңбалы ескертпе алдындағы шегініс қалыпты болады, ал бірнұсқаға дейін
барлық ескертпе белгілерінің оң жақ шеті тік болатындай етіп көбейтіледі:
Абзацтық шегініс ұлғайтылды:
*) Нншгашшнннннннн
*) Ннннннншшннннннннннннн. Ннннннннн
Абзацтың қалыпты шегінісі:
*) Ннннннннннннннн
**) Нннннннннннннннннннппннннннннп
б) нотадан басталатын екі таңбалы ескертпеден бұрын, егер үш таңбалы
ескерту белгісі сол жолақта орналасқан болса (үш таңбалы ескертпенің
алдында қалыпты шегініс бар және барлық таңбалардың оң жақ шеті тік
болатындай етіп, екі таңбалыдан бұрын көбейтіледі);
в) ескерту барлық жұлдыздардың алдында жұлдызшамен белгіленгенде,
жұлдыздардың саны көп болатын таңбаны қоспағанда (бұл таңба үшін
абзацтың шегінуі қалыпты, ал қалған бөлігі үшін барлық ескертпе
таңбаларының оң жақ шеті тік болатындай етіп үлкейтілген)
* Ннннннннннннннн
** Нннннннннннннннн
*** Нннннннннннннннннн
г) абзацтардың алдында нөмірлі және әріптік (әріптермен белгіленетін)
абзацтар алдында, егер бір және екі таңбалы сандар болса немесе бір жолақта
екі және үш таңбалы сандар болса немесе ені (әріптік) абзацтың
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белгіленуімен күрт ерекшеленетін болса (неғұрлым ұзын сандарға немесе кең
әріптерге дейін) қалыпты абзац шегінісін жасаңыз, ал қысқасы - екі таңбалы
үшін бір таңбалы 5 немесе үш таңбалы үшін екі таңбалы - сандардың немесе
әріптердің оң жақ шеттері тік болатындай етіп көбейтіңіз):
*Ниннннпннн *) нннннннннн; Нннннннннн
д) нннннншшннн.
3. Тақталардың үстіңгі жағын бүктеу үшін пайдаланылатын жолдарда
абзацтық шегініс жасамаңыз.
Соңғы сызықтар. Аяқталатын жол:
а) абзац шегінісінің мөлшерін кемінде бір жарым есе асыруға;
ә) толық сызықтан кем дегенде өлшемі бойынша қысқа немесе толық
жолға тең болуы;
в) абзацтық шегініссіз жиынтықта толық жолдан кем дегенде ½
квадратқа қысқа болу керек.
Техникалық және орфографиялық ережелер
1. Аудару арқылы бөлуге жол берілмейді:
а) фамилиядан немесе әкесінің аты-жөнінен бас әріптер немесе басқа
инициалдар (4 шаршы метрге дейінгі форматты теруді қоспағанда, егер
ауыстырусыз сөздер арасындағы бос орындарды шамадан тыс көбейту қажет
болса);
б) аббревиатураларды және т.б. т.с.с. енгізіңіз, т.с.с. және т.б.;
в) ГАЗ-51, КСРО, Мәскеу көркем театры, Үлкен театр сияқты әріптік
қысқартулар (сандармен және сандарсыз);
г) бір санның цифрлары (сызықшаны сызықша арқылы сызықшамен
бөлуге рұқсат етіледі, ал сызықша бірінші жолда қалады);
д) олар сілтеме жасайтын және әдетте онсыз қолданылмайтын
сөздерден қысқартылған сөздер (мысалы, т., жолдас, им., др, ст.); е) оларға
қатысты қысқартылған немесе толық атаулардан алынған сандар (мысалы, 50
рубль, 50 рубль, 20 мың дана, 1973, 1973, ХХ ғасыр, ХХ ғасыр, 51-бет, 5-т.)
... Ескерту. Рұқсат етілген аударымдар: 50 рубль, 20 мың дана, бірақ 20 /
мың дана емес;
ж) олар сілтейтін сандардың{No, §,%, ° және т.б.) белгілері;
з) олармен байланысты цифрлардан (5-ші, 5-ші, 5-ші, 5-ші) септік
жалғаулар (өсулер);
и) жақшасы бар немесе осы сандар нөмірленген мәтіннен нүктесі бар
сандар немесе әріптер (әріптер);
к) сөйлем нүктеден кейін басталатын жұрнақтар, сондай-ақ бос емес
немесе оған тең белгілері бар нүктелер (В, и, по, при, на және т. б.), келесі
сөзден;
л) бір әріптен тұратын жұрнақтар мен одақтар {a, o, ЖӘНЕ, a) келесі
сөзден сөйлемнің басында да емес (аударымдар тыйым салынбаған ,бірақ
қажет емес);
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м) келесі сөзден ашылатын жақшалар мен тырнақшалар, ал алдыңғы
сөзден жабатындар;
н) тікелей сөйлеуді бастайтын немесе абзацтың басын графикалық түрде
белгілейтін сызықшаларды қоспағанда, алдыңғы сөзден шыққан барлық
тыныс белгілері.
2.
Болмауы тиіс:
а) кері дыбыссыз тасымалдар;
б) мәтінді анық емес оқуға әкелетін, оқырманды шатастыратын,
түсінбеушілікке әкелетін және қалыпты оқу процесін бұзатын аудармалар.
Мысалы, "жоқ" деген бас тартуды келесі сөзден бөлуге немесе кез-келген
сөздің "емес" соңғы буынын басқа жолға беруге болмайды, егер одан әрі
етістік болса.
Баспадан сəтсіз көшірудің мысалы:
Соғыс туралы кітаптардың жас авторлары
үлкен шеберлерден оқу қажеттілігін түсінеді, Горькийден...
3. Тасымалданбайды:
а) жаңадан келген оқырманға арналған кітаптарда (мысалы, бірінші
сынып оқушылары үшін);
б) титулдық парақтағы мәтіндерде, шмуцтитулда, мұқабада, түптеуде;
в) тақырыптарда;
г) жолақтың соңғы жолында тұрған сөзде, егер бұдан әрі жолақтық
иллюстрация, кесте, мәтінді үзетін сызба болса;
д) иллюстрацияның үстінде тұрған жолдың соңғы сөзінде.
Жолдардың соңындағы тасымал мен тыныс белгілерінің рұқсат етілген
саны.
Теру форматы 5 кВ және одан көп қатарынан 4 көшірмеден көп емес,
теру форматы 5 кв дейін, қатарынан 5 көшірмеден көп емес.
Қатардағы тасымалдардың шекті рұқсат етілген саны кезінде (5 кв. теру
форматында төрт және 5 кв. дейін теру форматында бес немесе одан көп)
келесі 3-4 жолда тасымалдар болмауы тиіс.
Егер алдыңғы төрт жол тыныс белгісімен немесе сызықшамен аяқталса,
жолды тыныс белгісімен аяқтау ұсынылмайды.
Белгілер, əріптер, сандар. Жалпы ережелер
1. Теруде келесілердің болмауы тиіс:
а) егер бұл түпнұсқада көзделмесе, басқа гарнитураның, кегльдің,
мәнердің белгілерін, әріптерін және цифрларын (курсивті, жартылай қалың);
б) бүлінген (соғылған, тозған және т. б.) белгілер, әріптер мен сандар);
в) ауыстырылған белгілер, әріптер мен сандар (о әрпінің орнына нөл 0,
градус белгісінің орнына бөлшек нөл º, апострофтың орнына инверттелген
үтір, қос үтір, ашылатын және жабылатын тырнақшалардың орнына -„ “,
қатаңдық белгінің орнына апостроф);
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г) тырнақшаға салынған мәтіннің ішінде, өз кезегінде тырнақшаға
алынған сөздер мен сөйлемдер болған жағдайларды қоспағанда, әр түрлі
сызбадағы тырнақшалар; бұл жағдайда бүкіл мәтін суреттің осы басылымы
үшін негізгі тырнақшаға (мысалы, "шыршаға"), ал оның ішіндегі сөздер мен
сөйлемдер басқа суреттің тырнақшаларына (мысалы, "табанға") салынған.Ең
көп таралған нұсқа:
Л. Н.Толстойдың "Соғыс және бейбітшілік"монографиясында
айтылған...
Алдыңғы жəне кейінгі сөздерден белгілер мен сандарды қою ережелері.
1. Алдыңғы сөзден тыныс белгілерін қою; келісілген жағдайларда - келесі
сөзден:
Сұрақ белгісі

Болмауы тиіс

Леп белгісі

»

Қос нүкте

»

Үтір

»

Көп нүкте

Сөйлемнің ортасында және соңында болмауы тиіс
Сөйлемнің басында қоюға жол берілмейді, керісінше,
кейінгі сөзден, ал алдыңғы сөзден белгі кезінде қажет

Сызықша:
а) сөздер арасында

б) сандар арасында
Төл сөздің басында

Алдыңғы және кейінгі сөзден өлшем қажет: 2 Б. егер
сызықша мен сөз арасында үтір, нүкте немесе
тырнақша болса, онда бұл белгінің сызықшасы
қойылмайды
Болмауы тиіс

Нүкте

Келесі сөзден қажет. Көлемі: жартылай кегель. Өшіру
кезінде өзгертуге рұқсат етілмейді
Кейін
ашылатындардан
және
алдыңғысынан
жабылатындардан ашуға жол берілмейді
Болмауы тиіс

Нүктелі үтір

»

Жақша
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2. Өзге де белгілерді қою
Алдыңғы саннан және температура шкаласын білдіретін
әріптен рұқсат етілмейді.
Ескерту. Терудің техникалық ережелері температура шкаласын
білдіретін әріптен 2 п. градус белгісін қоюды талап етеді, бірақ
бұл талап ескірді, өйткені ол физикалық шамалардың
бірліктеріне стандарттың нұсқауларына қайшы келеді.

°С градусы

Келесі саннан қажет.
Өшіру кезінде өзгермейді. Көлемі: 2p (10° 15').
Разрядсыз терілген сөздер арасында жол берілмейді; бөлінген
сөздер арасында қажет (өлшемі: 2 б. немесе разряд мөлшері)

СызықшаЖақша «»

Келесі сөзден ашу және алдыңғыдан жабу мүмкін емес

Минус -

Мәтіндегі келесі цифрдан бастап (-5 дейін) жол берілмейді)

Минус- плюс ±

осылайша

Минуттар‘

Алдыңғы саннан жол берілмейді, кейінгі 2 Б.

№ Номері

Келесі саннан-жартылайкегельге

мазмұнында.
ұштау

.

. Нүктеден нүктелерге-кегельді (өшірілген кезде өзгертуге
болмайды)

§ Параграфтан

Жартылай кегельдегі келесі цифрдан (ажыратқан кезде
өзгертуге рұқсат етілмейді)

- тасымалдау

Сөздің бір бөлігінен жол берілмейді. 2 п. немесе разряд
мөлшеріне разрядтау кезінде

+ қосудан

Мәтіндегі келесі цифрдан жол берілмейді (+5 бастап)

% пайыздардан

Алдыңғы саннан жол берілмейді

“ секунттар

Алдыңғы саннан рұқсат етілмейді, келесі саннан-2 Б.

жақшалар () / /

Келесі сөзден ашылатын және алдыңғыдан жабылатынға жол
берілмейді

Мәтіндегі алдыңғы сөзден 2 Б., бірақ егер сөз бен сілтеме
Сандар немесе 1
белгісінің арасында үтір, нүкте немесе тырнақша болса,
жұлдыз
түріндегі
сілтеме белгісі бұзылмайды. Ескертпедегі келесі сөзден-жарты
сілтемелер *
кегельге (өшірген кезде бос орын өзгермейді)
Температура
шкаласы 18°С

Градус белгісінен рұқсат етілмейді
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3. Цифрды қою:

Араб
сандарымен
терілген көп таңбалы Топтар (оңнан солға қарай 3 саннан) 2 п (1 205 893)
сан
Көп таңбалы ондық
Топтар (солдан оңға қарай 3 саннан) 2 тармаққа (0,852 39)
бөлшек
Номер

Рұқсат етілмейді(№ 895546)

Қиғаш сызық арқылы
Рұқсат етілмейді
қарапайым бөлшек

4. Цифрлық белгілерден әріптік белгілерді қою:
а) егер бұл қосымша белгі (5а, /Fa) болса, жол берілмейді);
б) 2 п., егер әріптік белгі саннан тыныс белгісімен бөлінсе (әріппен
белгіленген жеке кескінге сілтеме жасағанда немесе нөмірі бар
иллюстрацияда: сурет. 5, а); өшіру кезінде өзгермейді [14].
Бөлу және тарту. Разрядтау
1.
Әріптер мен белгілер арасындағы бос орын мөлшері:
А) жол құю жинағында - ¼ кегель;
б) қол жиынтығында: 2 п. - кг. 8, 10, 12 қаріптер үшін; 2 немесе 1 п. - кг.
6 қаріп үшін; 3 п. - кг. 16 қаріп үшін.
Курсив және қалың.
1.
Тұтас сөйлемді курсивпен немесе қалың етіп бөлгенде, осы
сөйлемдегі барлық тыныс белгілері мен тырнақшалар курсивпен немесе
қалыңмен ерекшеленеді.
2.
Егер тек сөз немесе сөздің бөлігі курсивті немесе қалың болса,
одан кейінгі тыныс белгілері (жақшаларды қоса) негізгі шрифтпен теріледі
(мысалы, тікелей жарық).
3.
Курсивпен немесе жартылай қалың сөз тіркесімен терген кезде
(сөйлемнің бөліктері) тыныс белгілері тек таңдалған сөздерге ғана қатысты
емес, негізгі шрифтпен теріледі (мысалы, ашық түзу), ал бөлектелген бөлікке
ғана қатысты тыныс белгілері бөлгіш шрифтпен теріледі.
Мысалы,
Дұрыс :

Дұрыс емес:

Сережа (оралады; мұңды).
Якубовскийдің
бермейді.

телефоны

Ережелерді,
анықтамаларды
бөліп
мүмкіндігі әлдеқайда кең.
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жауап

заңдарды,
көрсету

Сережа
(оралады;
Якубовскийдің
телефоны
бермейді.

Ережелерді,
анықтамаларды
бөліп
мүмкіндігі әлдеқайда кең.

мұңды).
жауап

заңдарды,
көрсету

Қаріпсіз бөлінулер
1.
Айқындаушы сызық таңдалған мәтіннен тыс шықпауы немесе
одан қысқа болмауы керек.
2.
Кіші немесе үлкен шрифтпен бөлектеу негізгі мәтіннің қаріпінің
төменгі сызығымен туралануы қажет.
3.
Тартқыштың ені негізгі мәтіннің абзацтық шегінісінің
мөлшерінен шамамен кегельден асуы тиіс
Ескерту. Егер басып шығару мөлшері туралы баспаның нұсқаулары
болмаған жағдайда ғана бұл техникалық ережені сақтау қажет.
Өлеңдер
1.
Қалыпты сөзаралық бос орындарды жою үшін ғана көбейтуге
рұқсат етіледі (рұқсат етілген ұлғайту шегінде және бос орынды жою немесе
поэтикалық жолды берілген форматқа орналастыру үшін ғана азайтуға
болады (рұқсат етілген азайту шегінде).
2.
Поэтикалық шығарманың немесе шумақтың бастапқы жолы,
егер түпнұсқада басқа нұсқаулар болмаса, шегініссіз теріледі.
3.
Жолдарды немесе шумақтарды тарту және әр түрлі шегіністердің
еніндегі айырмашылық кегельден кем болмауы керек.
4.
Ауыстыру тек поэтикалық жол берілген форматқа сәйкес
келмеген жағдайда ғана рұқсат етіледі. Бұл жағдайда олар тек бүкіл сөздерді
аударады және оларды жиынтықтың оң жақ шетіне өшіреді.
Ескерту. Ерекше келісілген жағдайларда сөзді немесе тіпті сөздің бір
бөлігін келесі немесе алдыңғы жолдың оң жақ шетіне ауыстыруға рұқсат
етіледі, ал берілген сөз басқа біреудің поэтикалық жолынан тік жақшамен
бөлініп, жолдан кем дегенде кегельге жəне берілген сөзден 2-3 П-ға бөлінуі
керек.
Тақырыптары. Жолдарға бөлу.
Кейіпкерлердің есімдері негізгі мәтінмен бірдей кегль шрифтімен, кіші
әріптермен жеңіл сызылады, кіші әріптермен жеңіл жазылады, кіші
әріптермен қалың немесе қалың сызылады және келесідей орналасады:
1. Пішіннің ортасында өшірілген жеке жолдар;
2. Мәтінге таңдау;
3. Сол жағынан, бұл ретте мәтіннің барлық келесі жолдары әрекет етуші
тұлғаның атына плюс жартылай кегельге тең шегініспен теріледі.
Мұндай өшіру поэтикалық драмалық шығармаларда қолданылады.
Пьесаның мәтіндері екі жолмен теріледі:
1. Бірінші жол абзацтан, ал келесілері форматтың шетіне дейін;
2. Бірінші жол шегініссіз, ал кейінгі жолдар ең аз мөлшері кегельге тең.
Актерлік ескертулер негізгі мәтінмен бірдей шрифтпен, жеңіл курсивпен
теріліп, жақшаға алынады. Режиссердің ескертулері кегльдің негізгі
мәтінінен кіші, ашық түсті шрифтпен теріледі және форматтың ортасында
өшірілген жеке жолдарда орналасады. Поэтикалық пьесаларда актерлік
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ескертулер негізгі мәтінмен бірдей кегль шрифтімен немесе кіші, жеңіл тік
немесе курсивті сызудың кіші әріптерімен теріліп, форматтың ортасында
бөлек жолдармен өшіріледі. Режиссерлік ескертулер прозада жазылған
драмалық шығармалардағыдай теріледі.
Библиография жиынтығының ерекшеліктері. Библиографиялық
сипаттама-белгілі бір ретпен басылым туралы негізгі мәліметтер келтірілген
мәтіннің ерекше түрі. Библиографиялық сипаттама негізгі мәтін болып
табылатын жеке басылыммен шығарылады немесе библиографиялық
сипаттама қосымша мәтін болып табылатын ғылыми, техникалық және оқу
басылымдарында орналастырылады. Библиографиялық сипаттамалардың екі
нұсқасы бар: 1. Авторлық-автордың тегінен немесе мекеменің атауынан
басталатын сипаттамалар (ұжымдық автор), мысалы, Островский А.
Н.Бесприданница. Собр. Соч.: 10-т. М., 1960. Т. 8. 2. Басылымның атауынан
басталады, мысалы, орыс тілінің қысқаша түсіндірме сөздігі / құраст. И. Л.
Городецкий, Т. Н. Поповцева және т. б.; Под ред. в. В. Розановой. М., 1978.
227 б.
Бірінші типтегі библиографиялық мәліметтер келесі ретпен беріледі:
автордың тегі және аты-жөні немесе мекеменің атауы; басылымның атауы;
субпозициялық деректер, басылымның мазмұнын нақтылау,жанрды
анықтайтын (роман, өлеңдер және т.б.), редакторлардың атыжөні,аудармашылар,суретшілер және т.б., шығыс мәліметтері (шыққан жері
және жылы), жалпы нөмірлеуге кірмейтін беттер, иллюстрациялар және
парақтар саны;қадағалау деректері (ұйымның атауы, сериясы); ескертпелер(
мақалаларды аудару, журнал мен жинақтың мазмұны туралы мәліметтер,
авторлық
мақалаларды
аудару);
форматы;
таралымы;
бағасы.
Библиографиялық
сипаттама
аннотациялармен,
рефераттармен,
рецензиялармен сүйемелденуі мүмкін. Автордың тегінен емес, басылымның
атауынан басталатын сипаттамаларда автордың аты-жөні оның тегінің
алдына
қойылады.
Шығармалар
жинағының
библиографиялық
сипаттамаларында келесі мәліметтер орналастырылады: автордың тегі мен
аты-жөні, бүкіл басылымның атауы, тақырыпшадағы деректер (барлық
томдарға қатысты), томдардың саны, шығыс мәліметтері (бүкіл басылым),
томның реттік нөмірі, атауы, тақырыпшадағы деректері, шыққан жылы (егер
томдар әр жылдары шыққан болса), томның сандық сипаттамасы.
Библиографиялық мәтіндер жиынтығының ерекшелігі келесідей:
1. Барлық библиографиялық мәтіндер бірдей түрде жазылады, дегенмен
әр түрлі басылымдарда оларды әр түрлі шрифттермен теруге болады,
көбінесе негізгі мәліметтер-корпус, ал ескертулер мен аннотациялар - петит,
немесе сәйкесінше петит және нонпарель, немесе барлығы петит;
2. Аннотациялар сипаттамамен бірдей қаріппен немесе жалпы форматқа
кіші кегль шрифтімен теріліп, сипаттама мәтінінен ақ жолға түсірілуі мүмкін;
3. Сипаттама теру үшін пайдаланылатын қаріппен немесе кіші кегль
қаріпімен 1/2 Ш. немесе 2-3 кегель қаріпімен, сипаттама мәтінінен ұрмай
немесе ақ жолдың 1/2 бөлігіне қиюластыра отырып;
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4. Библиографиялық сипаттамаларды тақырыппен теру кезінде кітаптың
атауы көп жағдайда ерекшеленбейді немесе тақырыптың бірінші сөзі
ерекшеленеді;
5. Егер кітапты бірнеше автор жазса, онда библиографияда барлық
авторлардың тегі мен аты-жөні бірдей бөлінеді, ал әр автор басқа үтірден
бөлінеді;
6. Таңдау үшін негізгі мәтінді теру үшін қолданылатын немесе кесілген
сол гарнитураның қалың шрифтінің кіші әріптері қолданылады;
7. Библиографиялық журналдарда кездесетін "иррег" (тұрақты емес,
яғни тұрақты емес) және "нерег" сөздері бірдей мағынаны білдіреді журналдардың тұрақты емес шығуы;
8. "№6 "- алтыншы Нөмірді білдіреді, "12 №" - жылына он екі нөмірді
білдіреді;
9. Библиографиялық журналдарда әдетте жыл бойы библиографияның
жалпы нөмірленуі жүргізіледі.Реттік нөмірлер ашық шрифтпен теріледі.
Шетелдік мәтіндерді терудің негізгі ережелері.
Жер шарында екі жарым мыңға жуық тіл бар, олардың кейбіреулері
бірнеше диалектілерге ие (гр. dialektos-жергілікті жарнама). Кейбір тілдер
белгілі бір ұлттарды пайдаланады, мысалы, монсий тілі; басқалары-ұлттар,
мысалы, чех, поляк;бірнеше тілді бірнеше ұлт қолданады, мысалы, француз,
ағылшын,орыс. Халықаралық ұйымдардың материалдары жарияланатын
тілдер халықаралық болып саналады. Латын, ежелгі грек сияқты тілдер өлі
тілдерге жатады (олар бұл тілдерде сөйлемейді), олар арнайы мақсаттарда
қолданылады - латын тілі медициналық терминологияда, грек тілі
техникалық тұрғыдан қолданылады. Орыс графикалық негізіндегі алфавитті
қолданатын ұлттардың тілдерінде теру ережесі орыс мәтіндерін терумен
бірдей. Латын графикасына негізделген тілдерде теру кезінде сөзаралық Бос
орындар аз болады, өйткені әріптер орыс графикасына негізделген тілдердің
әріптерімен салыстырғанда қазірдің өзінде бар. Сонымен, ағылшын және
француз тілдерінде теру кезінде сөзаралық бос орын кегельдің 1/3 бөлігін
құрайды, неміс тілінде кегль шрифтімен теру кезінде 10 п. сөзаралық бос
орын 4 п, ал кегльмен теру кезінде 8 п., - 3 п. Ағылшын және француз
тілдеріндегі леп, сұрақ белгілері мен үтірлер алдыңғы сөзден 2 п., неміс
тілінде 1 п. Тасымалдау кезінде шетелдік сөздер буындарға бөлінеді.Кейбір
алфавиттерде жеке дыбыстар екі немесе одан да көп әріптермен белгіленеді,
оларды тасымалдау кезінде бөлуге болмайды. Ағылшын мәтінінде сіз екі
әріптен тұратын буындарды ауыстыра алмайсыз, ерекшелік-бұл шағын
форматтағы жиын. Екі бірдей дауыссыз әріптерді бөлуге болады. Француз
мәтінінде тасымалдау кезінде әріп тіркестерін бөлуге болмайды: oi, ai, ou, au;
ENT буынына жол берілмейді, х және У әріптеріндегі сөз (taxer, payer)
төзбейді.
Неміс мәтінінде үзінділер буындармен жасалады.
Ағылшын мәтінінде 10-ға дейінгі сандар сөздермен теріледі (2 - Екі, 1 бір және т.б.), 10 - нан жоғары-сандармен. Көп таңбалы сандар үтірмен
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сыныптарға бөлінеді (75,860; 8,688,560), реттік сандар санға жақын немесе
жоғарғы жолға қойылған санмен көбейтіледі.
Француз мәтінінде сандар сандармен теріледі, көп таңбалы сандар
үтірмен сыныптарға бөлінеді, реттік сандар жоғарғы сызыққа әрпі бар санмен
теріледі.
Неміс мәтінінде сандар сыныптарға бөлінеді.
Реттік сандар араб сандарымен, соңын алмастыратын нүктемен теріледі.
Ағылшын, француз және неміс тілдеріндегі фракциялар жартылай
конустық сандармен теріледі. Рим цифрлары бас немесе кіші әріптермен
теріледі.Ондық бөлшектер қарапайым нүктелермен теріледі. Бүтін сандардың
нөлі түсіріліп, ондық бөлшектердің алдында үтір қойылады. Белгіленуі тиіс.
Ағылшын мәтінінде сағат, минут және секунд екі жолмен белгіленеді.
Француз және неміс мәтіндерінде сағаттарды, минуттарды және секундтарды
белгілеу үшін 10' 30"жоғарғы сызығына индекстер қолданылады).
Ағылшын және неміс мәтіндеріндегі аударымдар жақшаның ішінде
сандармен немесе әріптермен теріледі (5) (6) (А) (b), Француз мәтінінде
аударымдарды теру кезінде сандар жоғарғы сызыққа ауыстырылады (-primo,
secundo, tertio). Сілтеме белгілері. Ағылшын және француз мәтіндерінде алып
жүру белгілері жақшасыз жоғарғы сызыққа сандармен немесе
жұлдызшалармен емес, жақшалардағы кегль цифрларымен теріледі.
Мәтіндегі таңдау.
Ағылшын және француз мәтіндерінде разрядты таңдау қолданылмайды.
Бөлгіш ретінде Курсив пен капитал жиынтығы қолданылады. Неміс
мәтінінде разряд 1 Б. Апостроф соңғы дауысты дыбысты ауыстырады, содан
кейін дауысты дыбыстан басталатын сөз (d"Artanian). Апостроф сөздің
басында да, соңында да тұра алады, Француз мәтінінде апостроф сөздің
ішінде де кездеседі. Апостроф соққысыз теріледі. Шетел мәтіндерін жолмажол аудармасымен теру кезінде сөзаралық бос орын ұлғаяды және шетел
сөздерінің астына басқа тілге аударма қойылады. Әдетте сөзбе-сөз аударма
сөзден кейінгі сөз грамматикалық тұрғыдан дұрыс емес, өйткені орыс
тіліндегі фразалардың құрылысы шет тіліндегі фразалардың құрылуынан
өзгеше, сондықтан көбінесе орыс тіліндегі аударманың сөздері аударманы
оқу керек ретпен сандармен нөмірленеді. Нөмірлеуге арналған сандар 4, 5, 6
п.кегльмен теріліп, тиісті сөздің ортасынан өшіріледі. Егер бір шетелдік сөз
орыс тіліне бірнеше сөзбен аударылса немесе керісінше болса, бір сөзге
сәйкес келетін бірнеше сөзді қамтитын бейнелі жақша (парантез)
қолданылады. Егер жақшалар қолданылмаса, аударма аударылған сөздің
немесе сөздердің ортасында қозғалады. Параллель аудармасы бар шетелдік
мәтінді теру бөлек жүргізіледі және жазықтық туралауы бар бағандармен
орналастырылады.
3-4 күрделілік топтарының мәтіндерін теру ерекшеліктері күрделіліктің
3-тобына 50% - ға дейін бөлінділері бар күрделі мәтін жиынтығы, бірнеше
алфавиттерді қолдану, формулалары араласқан мәтін кіреді.

46

Бұл топқа техникалық мәтіндер, бірқатар сөздіктер кіреді. 4 - топ-ерекше
күрделі мәтін жиынтығы. Бұл топқа шетелдік және техникалық сөздіктер
жиынтығы, кестелер жиынтығы, көп жолды математикалық және химиялық
формулалар және ерекше жиынтық кіреді.
Сөздіктер жиынтығының ерекшеліктері.Сөздіктер жиынтығы
жиынтықтың күрделі түрлеріне жатады. Сөздік-сөздердің анықтамалығы,
олардың шығу тегі, мағынасы, дыбысы.Орфографиялық, орфоэпиялық,
түсіндірме, шетелдік сөздер, саяси, философиялық, энциклопедиялық,
терминологиялық, лингвистикалық, синонимдер, шетелдік-орыс және орысшетелдік, сөздіктер, толмачи және басқалары бар.
Орфографиялық сөздік - сөздерді дұрыс жазудың анықтамалығы,
орфоэпиялық-дұрыс айтылу, терминологиялық сөздіктер ғылымның белгілі
бір саласында қолданылатын терминдерді түсіндіреді, түсіндірме сөздіктер
мен синонимдер сөздіктері әр сөзді, оның мағынасы мен шығу тегін
түсіндіреді, аударма үшін шетелдік-орыс және орыс-шетелдік қызмет етеді.
Сөздіктің әр түрінің шартты белгілерде де, дизайнда да өзіндік
ерекшелігі бар. Сөздіктер бір томдық және көп томдық, үлкен, орта және
кіші, сөздердің саны бойынша да, пішімі бойынша да болуы мүмкін.
Сөздік түпнұсқаларға күрделілігі I-II топтағы мәтіндік жиынтықтың
түпнұсқаларына қойылатын талаптар қойылады.Сөздіктердің түпнұсқалары
сол әдістерді қолдана отырып белгіленеді. Түпнұсқа егжей-тегжейлі
сипаттамамен бірге болуы керек. Сөздік жиынтығының формасы оның
түрімен анықталады.
Тіл мен жазуға байланысты сөздіктерде әр түрлі графикалық негіздегі
қаріптер, соның ішінде араб графикалық негізіндегі қаріптер қолданылады.
Фонетикалық жазудан басқа бірқатар тілдердің сөздіктерінде иероглифтер
қолданылады. Сөздік басылымдарда шартты белгілер көп. Сөздердің
қысқартылуы әрдайым қатаң түрде анықталады және белгілі бір мағынаға ие.
Сөздіктер әдетте 5, 6 п. шрифтімен теріледі, 8 п.о кестелік сөздіктер
жиынтығына рұқсат етіледі, тек балаларға арналған сөздіктер кг. 9 және 10 п.
шрифтпен теріледі.
Терминдер, шартты белгілер, белгілер-сөздіктерде қолданылатын
эмблемалар. Терминдер барлық сөздіктер үшін бірдей және арнайы. Жиі
қайталанатын терминдерді қарастырыңыз.
Вокабула (лат. wokabulum-атауы). Сөздіктерде - сөздік мақаланың бас
сөзі.Ол қалың қаріппен теріледі.
Сөздік мақала-сөзді түсіндіруге немесе аударуға қатысты мәтін. Мақала
курсорды және бөлектеу үшін разрядты пайдаланып тікелей ашық шрифтпен
теріледі.
Транскрипция (лат. transcriptia-қайта жазу). Вокабуланың айтылуының
барлық қыр - сырын, кез келген тілдің сөздерін, оның графикалық және
орфографиялық
ережелеріне
қарамастан,
оны
фонетикалық
транскрипцияның шартты белгілерімен тереді (әдетте бұл латын, грек
алфавиттерінен, төңкерілген әріптерден, тыныс белгілерінен және
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екпіндерден тұратын халықаралық фонетикалық транскрипцияның белгілеріМ.ф. т.).
Аббревиатура (ат. abbreviature-қысқа). Сөздің әртүрлі грамматикалық
мағыналарын белгілеу (сөздіктерде). Нүктесіз курсивпен теріңіз. Тікелей
вокабуланың, аударманың немесе транскрипцияның артында орналасқан.
Бұл термин НTO - ғылыми-техникалық қоғам және т. б. сияқты
қысқартулар деп аталады.
Ұя-барлық сөздер үшін өзгермейтін, сөздің қайталанатын бөлігі бар
формасы мен мағынасы жағынан жақын сөздердің бірлестігі.
Факультатив (фр. facultatif-мүмкін, міндетті емес). Сөздіктерде-сирек
қолданылатын сөздер.
Фразеология (грек. phrasis-өрнек, сөйлеу айналымы). Сөздіктерделингвистика зерттейтін тұрақты сөйлеу бұрылыстары.
Идиомалық өрнектер (грек. idioma) - тек осы тілге тән өрнек, оның
мағынасы оны құрайтын сөздердің мағынасына байланысты емес (мысалы,
"баклуштарды ұру", "жеңдерден кейін" және т.б.).
Омонимдер (грек. homos - бірдей + onyma-атауы) - дыбысы бірдей, бірақ
мағынасы әртүрлі сөздер (мысалы, шөп шабуға арналған өрім, шаш өрімі
және құм өрімі).
Синонимдер (грек. synonymos-бірдей атау). Синонимдер, дыбыстық
формасы әртүрлі, бірақ мағынасы бірдей немесе өте жақын сөздер (мысалы,
көз).
Орфография (грек. ортос-түзу , дұрыс + графо-жазу) - дұрыс жазу.
Орфографиялық сөздіктер сөздердің дұрыс жазылуы туралы анықтама үшін
қолданылады. Орфоэпия (грек. orthos-тікелей, дұрыс + epos - сөйлеу) - дұрыс
сөйлеу.
Орфоэпиялық сөздіктер дұрыс айтылу, жазылғанды дұрыс оқу, екпін
қою және т. б. туралы анықтама үшін қолданылады.
Барлық сөздіктерде қолданылатын шартты белгілер бірдей мағынаға ие,
бірақ кейде әртүрлі реңктер.
1. Барлық сөздіктердегі қос сызғық сөздің бір бөлігін екіншісінен бөлуді
білдіреді; кейбір жағдайларда бұл сөздің бір бөлігін түбірден бөлу, ал
басқаларында соңын бөлу. Кейде сөздер морфологиялық белгілері бойынша
емес, қажетті сөзді тез табу үшін техникалық жағынан қос сызғышпен
бөлінеді. Сөз ішіндегі қос сызғыш алдыңғы және кейінгі әріптерді ұрмай
теріледі.Кейбір сөздіктерде мақала ішіндегі мәтіннің бір бөлігін Қос
сызғышпен бөледі. Бұл жағдайда ол сол және оң екі нүктеге соғылады.
2.Тік нүктелі сызғыш префикстерді бөлу және құрама сөздерді бөлу
үшін күрделі сөздерде қолданылады. Алдыңғы және кейінгі әріптерден үзбей
теріледі
3.Тильда-қайталау белгісі, барлық сөздіктерде ауыстыру немесе бүкіл
бас сөзді білдіреді (бұл жағдайда ол келесі сөзден жарты сегментке
соғылады) немесе оның бір бөлігі қос немесе нүктелі сызғышқа дейін (бұл
жағдайда ол сөздің келесі бөлігінен ұрмайды).
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4. Теңдік белгісі = келесі сөз алдыңғыға тең екенін білдіреді.
5. Ромб сөздіктерде осы белгінің артында терілген идиомалық өрнектер
мен фразеологизмдерді қалған мәтіннен бөлу үшін қолданылады. Теру
кезінде ол екі жағынан да жартылай кегельмен соғылады.
6.Қиғаш сызықша-бұл зат есім сын есім ретінде оқылатындығын
көрсететін белгі (Кух-сиыр, Кух " - сиыр, сиыр). "Қиғаш сызықша" белгісі
тильдадан кейін де пайда болуы мүмкін. Орыс сөздіктерінде кеңістікті
үнемдеу үшін "Қиғаш сызықша" белгісі қолданылады.
7.
Бұл сөздің қай тілден шыққанын көрсететін шығу белгісі,
мысалы, <version= "1.0"encoding="UTF-16"?> - лат. - латынша.
Аударма сөздікте қолданылатын белгі-эмблемалары осы немесе өзге
саладағы сөзге қатысты түсіндірмесімен ауыстырылады Белгі-эмблема
аударылатын сөздің соңына қойылады.
Орфографиялық сөздіктер. Орфографиялық сөздіктердегі сөздер қатаң
алфавиттік ретпен орналастырылады.
Сөздіктер қысқа және толық болады. Сөздіктердегі сөздіктердің осы түрі
үшін ерекшелік болып табылатын тиісті атаулардан басқа барлық сөздер кіші
әріппен жазылады.
Сөздер әдетте түсіндірілмейді (сирек жағдайларды қоспағанда, мысалы,
"Рейтер, -а (ортағасырлық кавалерист"), барлық назар грамматикалық
ақпаратқа аударылады: сөздерді істер бойынша өзгерту, етістіктерді
біріктіру, жеке сөздердің өзгермейтіндігін көрсету.
Бір әріптен басталатын сөздердің алдында тақырып ретінде үлкейтілген
кегльдің осы атауының әрпі (16 п., 20 п.), қызыл жолға немесе теру
жолағының сол жақ шетіне (әріп) өшіріліп, қалың бас әріппен жазылады.
Сөздер әдетте тікелей қалың шрифтпен теріледі, барлық өзгерістер тікелей ашық шрифтпен, түсініктемелер - сол кегльдің курсивті шрифтімен.
Қаріпсіз бөлінділерге жақшалар мен тартқышы бар келесі жолдар
жиынтығын пайдалану жатады.
Жақшаға салынған түсіндірмелер тікелей ашық қаріппен теріледі.
Орфографиялық сөздіктерде қажетті сөзді табуды жеңілдететін
колонтитулдар (сөздің алғашқы үш әрпі) қолданылады. Колонтитулдар
сөздер сияқты қаріппен теріліп, форматтың ортасына немесе әр бағанның
шетіне қойылады.
Орфоэпиялық сөздіктер көбінесе орфографиялық сөздіктерге ұқсас.
Олардың ерекшелігі - кейбір сөздерде бірнеше стрессті қолдану-негізгі және
қосымша.Сөздегі негізгі екпін қай жерде орналасқанына қарамастан, оңнан
солға қарай бейнеленген акут ( ' ) белгісімен белгіленеді, ал барлық қосымша
стресс солдан оңға қарай бейнеленген гравис ( ` ) белгісімен көрсетіледі.
Белгілер әріптердің үстіне қойылады, онда екпін жасалуы керек; әдетте
күрделі сөздерде бірнеше стресс болады, мысалы, автомобиль жүргізушісі,
электр машинасы, супер төсеніш. Дыбыстарды жұмсарту негізгі
жиынтықтың 1/2 кегліне тең жоғарғы сызықтағы курсивті жұмсақ белгімен
белгіленеді және әріптің артына қойылады, оны оқыған кезде жұмсақ айту
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керек. Әріптердің жіңішке және жуан айтылуын көрсету төртбұрышты
жақшаға алынады және сөздердің әр түрлі формаларында соңында
қойылады: жизнелюбивый -ая, -ое.
Жуан айтылу тек "е" әрпін "э" әрпі ретінде айту керек сөздермен ғана
көрсетіледі, ал белгілеу келесідей жасалады: тік жақшаларда "е" әрпінің
алдында тұрған дауыссыз әріп курсивпен теріледі, ал "е" орнына "э" теріледі,
мысалы - кафе [фэ] [23, с 28].
Кейбір жағдайларда тік жақшаларда курсивпен кейбір дыбыстардың
жоғалуы және оларды басқаларымен ауыстыру көрсетіледі: лоточник, -а [шн, заезжий, -ая.
Квадрат жақшада сөздердің бір бөлігі немесе дұрыс айтылмаудың толық
сөзі көрсетіледі, ал теріске шығару "не" тікелей ашық шрифтпен теріледі, ал
дұрыс емес сөз жеңіл курсивпен теріледі: кастрюлька, -и [не ру].
Егер дұрыс емес екпін көрсетілсе, онда сөз ашық тік шрифтпен теріледі,
ал "не" деген сөз ашық курсивпен теріледі: договор [не договор]. /шарт [шарт
емес]./
Түсініктемелер жақшаға орналастырылады: ложа (в театре)/театрда/.
Түсіндірмелерден келтірілген мысалдар үшбұрышпен бөлінеді: лавр, -ая, - ое
(в ботинке/ботаникада/) лавр тоғайы; лавр тұқымдасы.
Шетел сөздерінің сөздіктері жұмыс үстелі анықтамалары болып
табылады және кг. 8 шрифтімен теріледі.Түсіндірілген сөзден кейін квадрат
жақшаларда олар бұл сөздің қай тілден шыққанын жазады және осы сөздің
шет тілінде транскрипциясын немесе дұрыс жазылуын береді (ВОКАБУЛА
[лат. vokabulum-атауы].
Тілге сілтеме орыс тілінде тікелей ашық түсті шрифтпен теріледі (лат. латын, гр. - грек, фр. - француз және т.б.). Транскрипция сөздері жеңіл
курсивпен теріледі. Қажет болса, тік жақшаларда аударма беріледі.
Құрама сөздер бөліктерге бөлінеді: ВЕЛОСИПЕД [фр. velocipede, лат.
velox (velocis) - жылдам + pes (pedis) - аяқ] - екі доңғалақты (балалар - үш
доңғалақты). Барлық түсініктемелер жақшаға алынады. Мәтіндегі
түсіндірілген сөздердің қайталануы нүктемен бір бірінші әріппен көрсетіледі
(мысалы, тексеру., и. санитарлық), ал сын есім - бірінші әрпі аяқталуымен,
дефис арқылы (сурет - г-қолд өнер).
Түсіндірілген сөздің әртүрлі мағыналары жақшаның артындағы саннан
кейін орналастырылады: 1) 2) 3) және т. б.
Омоним- сөздер жоғарғы сызықтағы сандармен көрсетіледі.
Түсіндірілген сөзді қолданудың немесе түсіндірілген сөздің
анықтамасының әртүрлі жағдайлары бөлінбейді.
Терминологиялық сөздіктер дизайны бойынша энциклопедияға ұқсайды.
Олар петитпен екі бағанға теріледі. Терминдер қалың шрифтпен бас
әріптермен теріледі. Бөлу курсивпен және разрядпен жасалады. Сөздік
көбінесе мысалдармен, формулалармен, кестелермен суреттелген.
Арнайы топқа "Әдеби терминдердің қысқаша сөздігі", "Лингвистикалық
терминдердің сөздігі" және т.б. сияқты сөздіктер кіруі керек. Терминдер
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жартылай қалың шрифтпен немесе кесілген гарнитурамен теріледі.
Түсініктеме тікелей жарық шрифтімен теріледі, таңдау - курсивпен немесе
разрядпен. Мысал немесе дәйексөздер кіші кегль шрифтімен теріледі, бірақ
кемінде 8 Б.сілтемелер мәтін жиынындағыдай теріледі.
Орыс тілінің синоним- сөздіктері олардың дизайнында оқулықтарға
көбірек ұқсас. Синонимдік сөздердің жиынтығы тақырып түрінде - жолақ
форматының ортасында жасалады. Негізгі мәтін шпондарға арналған
петитпен тікелей жарық шрифтімен теріледі, мысалдар - шпонсыз петитпен,
мысалдарда жұмыс атаулары разрядпен, ал автордың тегі мен синонимдері
курсивпен ерекшеленеді. "Мысалдар" сөзі оның шрифтімен теріледі.
Түсіндірме сөздіктер орфографиялық сөздіктер сияқты жасалады.
Түсіндірме сөздіктердегі бас сөздер (вокабулалар) бас әріптермен
жартылай қалың жазу қарпімен теріледі; бөлінділер - жартылай қалың кіші,
курсивпен және разрядтаумен теріледі. Сөздіктегі Қос сызғыштар
мағыналардың реңктерін бөлу үшін қолданылады, мысалы, БЕСИТЬСЯ
бешусь, бесишься (не сов. к взбеситься)/ашулану/.
1.Жануарлар туралы: болеть бешенством /құтыру- ауруы/. Иттер басқа
жануарларға қарағанда жиі құтыру ауыруына шалдығады.
2. Ауыспалы мағынасы. Адамдары туралы: тітіркену, ашу қысуы
мүмкін. Реніштен ол есіреді. Ұстап қалмай көңілді болу (жай сөз
түрінде.).Ересектер кетсе, балалар есіреді. Тоқтықтан есіреді. (сөйл.) –
шектен тыс жеткілікті болғандықтан кірпияздану.
Аударма сөздіктеріне ең көп таралған шетелдік-орыс және орысшетелдік сөздіктер тобы кіреді. Аударма сөздіктерінде қатаң ретпен
жақшалар, араб және рим цифрлары, тыныс белгілері, сандар-жоғарғы
сызықтағы индекстер және қаріптің ерекше белгілері қолданылады.
Омоним- сөздер жоғарғы сызықтағы Рим немесе араб цифрларымен
белгіленеді. Егер омоним сөздер орыс цифрларымен көрсетілсе, жоғарғы
жолдағы араб цифрлары сілтеме ретінде қолданылады.
Жартылайқанық қаріппен терілген нүктелері бар араб цифрлары әртүрлі
грамматикалық категориялардың сөздерін білдіреді. Әр түрлі мәндер
топтары да белгіленеді: lilos 1. a жұпаргүл; 2. m сирень.
Егер мақалада аударылған сөздің бірнеше мағынасы келтірілсе, онда
олар араб сандарымен жақшамен тізімделеді: plumllef. 1) перо,
оперение/қауырсын/; 2) перо (писчее/жазуға арналған/); hommen m de ~
писатель/жазушы/.
Грамматиканың осы немесе басқа параграфына сілтемелер жақшадағы
араб цифрларымен беріледі.
Жақша ішінде орналастырады бастапқы сөздердің транскрипциясывокабулы.
Жай жақша кеңінен қолданылады. Оларда түсіндірмелер, ескертпелер,
грамматикалық ерекшеліктерге сілтемелер, сөз сөйлеудің қай бөлігіне
жататынын білдіретін қысқартулар және т. б. бар.

51

Тильда " ~ " сөздің түбірін қайталамау үшін қолданылады.
Аббревиатура, әдетте, бас сөзден немесе транскрипциядан кейін аударманың
алдында әр мән үшін нүктесіз курсивпен теріледі. Түсініктемелер мен
мысалдар курсивпен теріледі.
Қорытындылар мен кестелер жиынтығының ерекшеліктері.
Оқу, ғылыми, өндірістік-техникалық, анықтамалық және басқа
басылымдарда белгілі бір форматтағы бағандармен топтастырылған сандық
және мәтіндік материалдар жиі кездеседі, олар бір-бірімен бос орындармен
немесе сызғыштармен бөлінеді. Мұндай материал кесте деп аталады және
қорытындылар мен кестелерге бөлінеді.
Қорытынды-бос орындармен бөлінген бағандар түрінде топтастырылған
мәтіндік немесе сандық материал.
Кесте-сызғыштармен бөлінген бағандар түрінде топтастырылған
мәтіндік немесе сандық материал. Қорытындылар мен кестелер түрінде
жүйеленген және орналастырылған
Материал оқырманға кестеде келтірілген деректерді қысқа мерзімде
салыстыруға, зерттеулер мен есептеулердің нәтижелерімен танысуға
мүмкіндік береді.Шебер құрастырылған кесте қағазды және оқырмандардың
уақытын айтарлықтай үнемдейді. Кестелік материал қосымша мәтінге, ал
жиынтықтың күрделілігі бойынша 4 күрделілік тобына жатады.
Кесте мен Қорытынды келесі негізгі элементтерден тұрады: тігінен
тақырып бөлігінен (басынан) және соңынан, ал көлденеңінен - бүйірден және
бағаншалардан.. Бағандарды құрайтын бағандарда Бос орындар немесе мәтін
бағандары сол және оң жақта болады. Бағаншалар-кестенің барлық
бағандары..
Баған-кесте немесе қорытынды мазмұнын құрайтын негізгі деректер.
Бүйір баған-бағандардың мазмұнын анықтайтын мәтіндік немесе сандық
деректерді қамтитын сол жақ тік баған.
Қабат-төменде орналасқан екі немесе одан да көп бағандарды
біріктіретін тақырып. Тақырып бөлігі (басы) барлық бағандар мен бүйірлік
тақырыптарды қамтиды. Құйрық тақырып бөлігінің астында орналасқан.
Тақырыптық тақырып-кестенің (немесе шығудың) үстінде орналасқан
кестенің (немесе шығудың) атауы. Нөмірлеу тақырыбы-кесте немесе шығыс
нөмірі Тақырыптық және нөмірленген тақырыптар бас жолдар деп аталады
[18, 73-пен].
Қорытындылар мен кестелерді жіктеу.
Қорытындылар мазмұны мен күрделілігі бойынша жіктеледі. Мазмұны
бойынша тұжырымдар:
-жеке сөздер немесе тіркестер бар бағандардың көп бөлігі;
-сандық, көптеген бағандарда сандар немесе белгілер бар;
-математикалық немесе химиялық формулалары бар формулалар
болады.
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Барлық көрсетілген түрлердің қорытындылары күрделілігі бойынша
қарапайым (тақырып бөлігі жоқ) және күрделі (тақырып бөлігі бар) болып
бөлінеді.
Кестелер үш түрге бөлінеді: 1) кітап-журнал; 2) кеңсе; 3) қабырға. 1.
Кітап-журнал кестелері-бұл кітаптың немесе журналдың мәтінінің бөлігі
(қосымша мәтін).
1.Кітап-журнал кестелері келесі негізгі белгілермен ерекшеленеді:
мазмұны, жолақта орналасуы, сыртқы және ішкі дизайны.
Мазмұны бойынша (жиынтықтың ерекшеліктерін ескере отырып)
кестелер төмендегідей бөлінеді:
1. Мәтін, онда бағандардың көпшілігінде жеке сөздер немесе тіркестер
болады;
2. Сандық, бағандарында сандар мен белгілер бар;
3. Аралас, мәтіндік және сандық графиктерді қамтиды;
4. Формулалық, бағандарында математикалық немесе химиялық
формулалар бар;
5. Суретті кестелер;
6. Жинақтың ерекшелігі бойынша көбінесе кітап-журнал кестелері
болып саналатын проформалар.
Жолақтағы кестелердің орналасуына байланысты олар бөлінеді: кесек,
жолақ, жолақ-көлденең, бойлық-бұралмалы, көлденең-бұралмалы.
Сыртқы дизайнға сәйкес кестелер басылымның негізгі мәтінімен
гармоникалық үйлесім принципі бойынша безендірілген және қарама-қарсы
бөлектеу принципі бойынша безендірілген, қалың сызғыштары бар
кестелерге бөлінеді. Мұндай кестелерді немесе олардың жеке элементтерін
иллюстрациялық материал ретінде қарастыруға болады.
Ішкі рәсімделуі бойынша:
- тек тақырып бөлігінде сызғыштар бар кестелер
- ашық кестелер- жиектемелі сызықтарсыз;
- жабық кестелер - төрт жағынан сызықты жақтауда; төменгі жағын
қоспағанда, үш жағынан сызғыштармен қапталған жартылай жабық кестелер.
2. Кеңсе кестелері проформалық кестелерге және бос кестелерге
бөлінеді.
Проформа-кестелер есеп және есептілік нысандарының үлгілері болып
табылады және тек толтырылған тақырып бөлігінен және бағандарды
толтыру мысалынан тұрады.
Бос бағаншалы- кестелері оларды қолмен толтыруға арналған.
Мазмұны мен ішкі дизайны бойынша кеңсе кестелері бөлінеді:
- ойық нүктелі кестелер, мұндай кестенің әрбір графигі көлденең
сызғыштармен сызылады;
- мәтінмен толтырылған бүйірі бар кестелер;
- бағдарламаның барлық бағандары көлденең және тік сызықтармен
сызылған "жалған" нүктелі кестелер; баланстық кестелер-екі бөліктен
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тұратын есептік кестелер: "кіріс" және "шығыс" (немесе "Дебет" және
"Кредит").
3.Қабырғалық кестелерге сабақ кестелері, көлік қозғалысының кестелері
және плакаттар мен плакаттардың құрамдас бөлігі болып табылатын кестелер
жатады.
Барлық кестелер қарапайым және күрделі болуы мүмкін. Күрделі
кестелердің тақырыптары көптеген бағандардан тұрады. Бағдарлама
Мәтіндік жолдармен немесе қорытынды сызғышпен кесілген кестелер де
күрделі болып табылады.
1.6 Мәтіндік редакторлар.
Мәтіндік құжаттармен жұмыс істеу үшін мәтіндік редакторлар деп
аталатын бағдарламалар бар. Мәтіндік редактор-бұл мәтіндік құжаттарды
жасауға, оларды өңдеуге, құжаттың мазмұнын экранда көруге, құжатты
басып шығаруға мүмкіндік беретін қолданбалы бағдарлама.

1.2- сурет. Блокнот-мəтіндік редактор
Қарапайым мәтіндік редактордың мысалы-1.2 суретте көрсетілгендей
Блокнот бағдарламасы.
Құжаттың мазмұнын ғана емес, оның сыртқы түрін де басқаруға
мүмкіндік беретін мәтіндік редакторлар бар. Мұндай редакторлар мәтіндік
процессорлар деп аталады.
Мәтіндік процессор – кең мүмкіндіктері бар мәтіндік редактор (Мәтінді
пішімдеу, графикалық нысандарды кірістіру, емлені тексеру және т.б.). [31].

1.3- сурет. WordPad-мəтіндік редактор
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Қарапайым мәтіндік процессордың мысалы-1.3 суретте көрсетілгендей
WordPad.
Көптеген мәтіндік редакторлар бар-қарапайым оқулықтардан бастап
кітаптар, газеттер, журналдар шығаратын қуатты баспа жүйелеріне дейін.
Мәтіндік редакторлармен және оның мүмкіндіктерімен байланысты
негізгі ұғымдармен танысайық.
Мәтіннің құрылымдық бірліктері. Мәтіннің ең кіші элементі символ.
Сөздер-бұл бір-бірінен бос орындармен немесе тыныс белгілерімен
бөлінетін таңбалар тізбегі.
Мәтіннің құрылымдық бірліктері-жол, абзац, бет, бөлім болып
табылады.
Абзац-мағынасына
байланысты
бірнеше
сөйлем.
Мәтіндік
процессорлардағы Enter пернесі мәтінге абзацтың соңындағы таңбаны
енгізеді.
Мәтіндік редактордың ортасы.
Пайдаланушы пернетақтада терген мәтін экрандағы редактордың жұмыс
өрісінде көрсетіледі. Мәтіндік курсордың координаттары, бет нөмірі және
мәтіндік редактордың ағымдағы күйі туралы басқа ақпарат экрандағы
редактордың күй жолағында көрсетіледі.
Мәтіндік редактордың курсорында сызық пайда болады.
Мәтіндік редактордың негізгі жұмыс режимі-енгізу және өңдеу.
Мәтіндік редактормен жұмыс істеу кезінде курсор монитор экранында
жылжиды, ол 1.4 суретте көрсетілгендей ағымдағы енгізу орнын көрсетеді.
[32].
Пернетақтадан терілген таңба курсор позициясына орналастырылады.
Өңдеу дегеніміз терілген мәтінге кез-келген өзгертулер енгізуді білдіреді.
Өңдеу процесінде пайдаланушы мәтін үзінділерін жою, ауыстыру, қою,
көшіру, қаріптерді өзгерту, Мәтінді пішімдеу жасай алады.
Мәтіндік редактордың көмегімен жасалған құжаттар сыртқы
тасымалдаушылардағы файлдарда сақталады.
Сонымен, мәтіндік редактормен жұмыс жасай отырып, пайдаланушы
негізгі файлдық операцияларды орындай алуы керек.
Файл операциялары:
-жаңа файл жасау;
- файлды сақтау;
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1.4- сурет . Microsoft Word мəтіндік редакторының негізгі мəзірі
Мәтіндік редакторлардың тізімі:
AkelPad-көптеген плагиндері бар жеңіл редактор.
Bred-блокнот алмастырғыш және HTML редакторы. Әр түрлі мәтіндік
кодтарды автоматты түрде анықтауға және олармен жұмыс істеуге, мәтінді
пішімдеуге, мәтінді жарықтандыруға және тағы басқаларға мүмкіндік береді.
Buvasko Write-қарапайым пайдаланушыларға арналған мәтіндік
редактор, RTF форматындағы файлдармен жұмыс істей алады, сонымен
қатар кестелермен жұмыс істей алады. Орыс бағдарламашылары жасаған.
Crimson Editor-GNU GPL лицензиясы бойынша таратылатын Microsoft
Windows үшін синтаксисті бөлектейтін мәтіндік редактор.
Cygnus ED-AmigaOS және MorphOS үшін мәтіндік толық экранды
редактор, 30 жылдан астам даму тарихы бар, arexx сценарийлерімен
кеңейтіледі.
DPAD-қарапайым пайдаланушылар мен бағдарламашыларға арналған
мәтіндік редактор.
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EditPlus-Windows-қа арналған мәтіндік редактор, ол бағдарламалау мен
веб-дамуға арналған.
Emacs-қуатты, көп мақсатты, еркін редактор. Emacs даму тарихы 35
жылдан асады. Ядро si - де, қалған бөлігі Lisp диалектісінде-Elisp-де жүзеге
асырылады. Бұл редактордың мінез-құлқын оны қайта қоспай өзгертуге
мүмкіндік береді. Ол көптеген жұмыс режимдеріне ие, бағдарламалау үшін
редакторды қолданған кезде IDE мүмкіндіктерінен кем түспейді.
EmEditor-Windows жүйелеріне арналған ақылы редактор. Әр түрлі
форматтар, модульдер үшін мәтінді бөлектеуді қамтамасыз етеді.
Gedit-еркін, кеңейтілетін мәтіндік редактор, жолдарды нөмірлеу,
көптеген бағдарламалау тілдері үшін кодты бөлектеу және т.б. Gnome
ортасының жергілікті Қосымшаларының бөлігі болып табылады және соған
негізделген.
jEdit-Java-да тегін редактор.
Kate-бағдарламалау және белгілеу тілдерінің массасы үшін синтаксисті
бөлектейтін еркін, қуатты, кеңейтілетін мәтіндік редактор (жарықтандыру
модульдерін желі арқылы автоматты түрде жаңартуға болады). Икемді
теңшелетін интерфейс. KDE жергілікті Қосымшаларының құрамына кіреді.
KeyPad + - қарапайым пайдаланушылар мен бағдарламашыларға
арналған мәтіндік редактор. Орыс бағдарламашылары жасаған.
Leafpad-қарапайым мәтіндік редактор, жылдам іске қосылады. LXDE
және LXQt ортасының жергілікті Қосымшаларының бөлігі болып табылады.
mcedit-midnight Commander файл менеджеріне тінтуірді басқару
мүмкіндігі бар мәтіндік редактор.
Mousepad-қарапайым мәтіндік редактор, жылдам іске қосылады. XFCE
ортасының жергілікті Қосымшаларының құрамына кіреді.
NEdit-танымал мәтіндік редактор және X Window System ортасы үшін
бастапқы код редакторы.
Notepad-Microsoft Windows құрамына кіреді.
Notepad GNU-бұл бағдарламашылар мен қарапайым пайдаланушыларға
арналған Windows үшін ақысыз, ашық мәтіндік редактор. Ол SynEdit
компонентіне негізделген және GNU GPL лицензиясы бойынша таратылады.
Notepad++ - SciTE сияқты бірдей қозғалтқышқа негізделген. FTP-мен
жұмыс істеу мүмкіндігі бар. GNU GPL лицензиясы бойынша таратылады.
Oiynsoft мәтін редакторы-Oiynsoft-тің кішкентай және жылдам мәтіндік
редакторы.
PSPad-синтаксисті бөлектеу, сценарийлерді қолдау және HTML
кодымен жұмыс істеу құралдары бар мәтіндік редактор.
RJ TextEd-синтаксисті бөлектеу, бүктеу және басқа да көптеген пайдалы
мүмкіндіктері бар Тегін мәтіндік редактор.
Rnote-көптеген параметрлер мен функциялары бар мәтіндік редактор.
SciTE көптеген бағдарламалау тілдеріне арналған синтаксисті
бөлектейтін еркін платформалы редактор.
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TEA-HTML, LaTeX, Docbook, Lout, синтаксисті бөлектеу және емлені
тексеруде жүздеген мәтінді өңдеу және белгілеу функциялары бар еркін
кросс-платформалық редактор.
TextEdit-Apple Inc компаниясының мәтіндік редакторы.UltraEdit. VEditбағдарламашылар үшін қол жетімді ең жылдам әмбебап файл
редакторларының бірі.
Мәтінді жазуды автоматтандыру үшін бағдарламалау тілі енгізілген.
Құрастырушы x86 жазған.
Vim-еркін мәтіндік редактор, бағдарламашылар үшін ең қуатты
редакторлардың бірі. Vi-редакторлар отбасының жалпы даму тарихы 35
жылдан асады. Модальды, негізгі жұмыс режимдері: мәтінді енгізу режимі
және командалық режим. Ол үлкен теңшеу және автоматтандыру
мүмкіндіктеріне ие. Мақсатты аудитория-әкімшілер мен бағдарламашылар.
Сценарий тілдерін қолдау арқылы функционалдылықты кеңейтуге болады.
GNU nano-мәтіндік режим үшін тегін редактор.
Танымал мәтіндік процессорлар. Мәтіндік редакторлардың екінші
түрі Мәтінді пішімдеудің кеңейтілген функцияларына ие, оған Графиктер
мен формулаларды, кестелер мен нысандарды енгізу. Мұндай редакторлар
көбінесе мәтіндік процессорлар деп аталады және олар жеке хаттардан
бастап ресми құжаттарға дейін әртүрлі құжаттарды жасауға арналған.
Классикалық мысалы-MicrosoftWord
AbiWord.
AdobeInCopy.
AppleiWorkPages.
ChiWriter-ғылыми мәтіндермен жұмыс істеуге арналған Шығыс
Еуропада танымал мәтіндік процессор JWPce-жапон тіліне арналған мәтіндік
процессор.
LaTeX-Tex компьютерлік орналасу жүйесінің ең танымал макро
кеңейтімдері (немесе макропакет).
LibreOffice Writer-бұл LibreOffice тегін кеңсе жиынтығының құрамына
кіретін мәтіндік процессор. Docx, xlsx-пен жұмыс істеуді және PDF-ке
сақтауды қамтиды.
LotusWordPro.
Microsoft Word.
Microsoft Works.
OpenOffice.org Writer.
PolyEdit.
WordPad-MSWindows-қа кіру.
WordPerfect.
WPS Office Writer-барлығы WPS Office. Docx, xlsx-пен жұмыс істеуді
және PDF-ке сақтауды қамтиды.
Мәтіндік редакторлар көбірек мүмкіндіктерге ие. Редакторлардың
дамуы әр жаңа нұсқамен бағдарлама алдыңғы мүмкіндіктер жиынтығын
сақтайды және қолданушы ескі және жаңа функцияларды қолдана алады,
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соңғысы бағдарламамен жұмыс істеуді жеңілдету үшін енгізілген. Олар оның
мүмкіндіктерін айтарлықтай кеңейтеді. Қазіргі жағдайда редакторларға
құжат айналымының электронды құралдары кіреді. Мұндай құжаттармен
жұмыс істеуге арналған бағдарламалар да тез дамып келеді. Үйде де,
жұмыста да қолдануға болатын жаңа қуатты және ыңғайлы бағдарламалар
бар.
1.7 Баспа өнімдерін өлшеу бірліктері
Баспа саласында бірнеше физикалық және типографиялық өлшеу
жүйелері қолданылады.
Барлық шығармашылық және өндірістік процестерде баспа өнімдері
орындалған жұмыс көлемі бойынша өлшенуге жатады. Өнімдерді жариялау
үшін өлшем бірліктері ретінде қызмет ететін бірқатар ұғымдар енгізілді.
Жариялау - баспа және баспа өңдеулерінен өткен, басылған және
ондағы ақпаратты беруге арналған полиграфия саласының өнімі.
Таралым - белгілі бір басылымның жалпы даналарының саны.
Көшірме - бұл жарияланымның әрбір дербес бірлігі. Жалпы тираж
дегеніміз - баспаның белгілі бір мерзімге шығарған барлығының, мысалы,
кітаптардың, журналдардың және басқа да өнімдердің таралымының
жиынтығы.
Дәптер дегеніміз - басылған және бүктелген қағаз парағы. Бұл кейбір
басып шығарудан кейінгі операциялар кезінде орындалған жұмыс көлемінің
өлшем бірлігі. Парақты бүктеу опциясы алдын ала басып шығару
операцияларын орындау кезінде жолақтардың орналасу ретін анықтайды.
Кез-келген басылымның көлемін немесе оның форматын анықтауға болатын
параметрлері болуы керек. Басылым көлемінің өлшем бірлігі мыналар болуы
мүмкін: авторлық; қағаз; басылған; шартты түрде басылған; парақтарды
тіркеу және жариялау; дәптер беттері.
Авторлық парақ - бұл автор жасаған мәтіннің, суреттердің және басқа
материалдардың көлемін өлшейтін авторлық жұмыстың өлшем бірлігі.
Бір авторлық парақ барлық әріптерді, белгілерді, шартты белгілерді, сөздер
арасындағы бос орындарды қосқанда 40 000 баспа таңбасына тең.
Егер иллюстративті материал өлшенсе, онда есептеу ауданы бойынша
жүзеге асырылады, атап айтқанда: 1 авторлық парақ 3000 шаршы метрге
тең. Поэтикалық мәтіннің көлемі есептеуге негізделген: 1 авторлық парақ =
700 жол.
Тіркеу және жариялау тізімі - баспа өнімдері басылымдық және баспа
өңдеуден кейін, ол жарияланғаннан кейін оның көлемінің өлшем бірлігі.
Бір тіркеу және жариялау парағы 40000 басылған таңбаға, 700 жолдық
поэтикалық мәтінге, 3000 шаршыға тең. Бухгалтерлік және баспа
парақтарымен өлшенген көлемге авторлық мәтіннен басқа жазбалар, алғысөз,
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кіріспе және қорытынды мақалалар, басылымның анықтамалық аппараты,
импринттік ақпарат және т.б.
Қағаз парағы - бұл басылымға шығатын қағаз көлемін есептеуге
арналған бірлік. Қағаз парағының негізгі сипаттамалары - бір шаршы
метрдің өлшемі мен салмағы.
Қағаз парағының форматы - парақтың ені мен ұзындығының
сантиметрдегі мөлшері.
Стандарттармен бекітілген және бекітілген қағаз парақтарының
форматтары келесідей: 60х70, 60х84, 60х90, 60х108, 70х84. 70x90, 70x100,
70x108, 75x90, 84x90, 84x100, 84x108cm.
1 шаршы метр қағаздың салмағы бойынша қағаз салмағы граммен: 40,
50, 60, 63, 65, 70, 71, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 140, 160, 180, (МЕМСТ 132-78
қараңыз) Басып шығаруға арналған қағаз. Өлшемдері). 50, 60, 63, 65, 200,
240, 250-дегі қағаздардың номенклатурасы.
Физикалық баспа парағы - мәтін мен иллюстрациялар салынған қағаз
парағының бетін бейнелейтін баспа материалының көлемін өлшеу бірлігі.
Егер екі жағында да басылған болса, онда бір қағаз парағында екі физикалық
басылған парақ болатыны анық. Кез-келген формат үшін физикалық
басылған парақта қағаз парағының пропорциясына тең парақтар саны болады
(яғни қағаз парағының пропорциясы 1/16, 1 физикалық параққа парақтар
саны - 16; 10 физикалық парақтан тұратын кітап 160 беттен тұрады).
Кәдімгі баспа парағы - бұл баспаның және полиграфиялық компанияның
жұмысын тиімді бағалауға мүмкіндік беретін баспа басылымының
физикалық көлемін өлшеудің әмбебап бірлігі.
«Шартты парақ»
тұжырымдамасының мәні өнімнің барлық көптеген форматтарын бір жүйеге
келтіру болып табылады.
Бұл әртүрлі форматтағы өнімдерге қағаз шығынын тез есептеуге
мүмкіндік береді (мысалы, өндіріс жоспарын құру кезінде). Ол үшін 60х90
см формат бірлік ретінде алынады, қалғаны басқа форматтардың аудандарын
60х90 форматының ауданына бөлу арқылы алынған коэффициентке
көбейтіледі, яғни 5400 кв. см.
Конверсия коэффициенттерінің кестесі бар, мысалы, 60х70 см
форматымен, коэффициент 0,78; 60х84 - 0,93; 75х90 - 1,25; 84х100 1,56; 84х108 - 1,68 және т.б. Конверсия факторларының кестелері
техникалық қайта қарауға арналған анықтамалықтарда келтірілген (1.4
кестені қараңыз).
Шартты баспа парағы. Басылған парақты өңдеудің күрделілігі, сондайақ қағазды, басылымды тұтыну, басқалармен қатар, қағаз парағының
ауданына байланысты. Сондықтан әртүрлі форматтағы қағаз парақтарына
басылған басылымдардың көлемін есепке алу және салыстыру үшін шартты
баспа парағы деп аталатын бөлім қабылданды. Бұл блок қағаз парағы - 60 ×
90 см форматы, ауданы 60 × 90 = 5400 см2. Басқа форматтағы парақтардың
аудандарын 60 × 90 см форматтағы парақтың ауданына бөлу арқылы
конверсия коэффициенті деп аталатындар алынды.
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1.4 - кесте. Физикалық басылған парақтарды әдеттегіге айналдыру
факторлары
Қағаз өлшемі, см

Коэффициент

Қағаз өлшемі, см Коэффициент

60×90
1,00
84×108
1,68
60×84
0,93
60×70
0,78
70×90
1,17
60×108
1,20
75×90
1,25
70×84
1,09
70×100
1,29
84×90
1,40
70×108
1,40
84×100
1,56
Осы коэффициенттерді қолдана отырып, физикалық басылған
парақтардағы басылымның көлемі шартты баспа парақтарына айналады.
Мысал 1. 70 × 108/16 форматындағы басылым 112 беттен тұрады.
Оның көлемі 112: 16 = 7 физикалық басылған парақ, ал шартты баспа
парақтары 7 × 1,4 = 9,8 болады.
Мысал 2. 70 × 90/12 форматындағы басылым 180 беттен тұрады. Оның
көлемі 180: 12 = = 15 физикалық басылған парақ, ал шартты баспа парақтары
15 × 1.17 = 17.55 болады.
Басылым форматы - кесілгеннен кейін миллиметрмен (ені бойынша)
өлшенетін жарияланым бетінің өлшемі (мысалы, 128x200, 143x225, 218x165
және т.б.), немесе таңдалған форматтағы қағаз парағының бөлігі (мысалы,
60x90 1/8, 70x108 1 / 32, 84x108 1/64 және т.б.).
Типтік, стандартта бекітілген, басылған парақтың пропорциясы - 1/8,
1/16, 1/32.
Басылым форматын таңдау функционалдық мақсатына,
мазмұнына, көлеміне және оқырман санына байланысты.
Осы стандартқа сәйкес кітаптар мен журналдар үшін 11 формат
белгіленеді, оның ішінде (қағаз парағының өсу ретімен): 60х84 1/16 және
1/32 үлестерде; 60х90 1/8 және 1/16; 1/16 және 1/32 өлшемдерінде 70х90;
75х90 1/32; 70х100 б 1/16 және 1/32; 84x108 парақтың 1/16 және 1/32
үлесінде. Шағын кітаптар үшін мыналар қолданылады: басылымдардың
60х84, 60х90, 70х90, 70х100 парағының 1/64, 1/128, 1/256 және 1/512
парақтары 21х27 мм [20].
«Басылым форматы» тұжырымдамасынан басқа «Теру форматы»
(квадраттардағы теру сызығының ұзындығы) және «Теру жолағының
форматы» (жолақтың ені мен биіктігі бойынша квадраттардағы өлшемі)
ұғымдары бар.
Қаріптің нүктелік өлшемінің (биіктігінің) сызықтық өлшемдерін
өлшеуге арналған теру процестерінде элемент тігінен қолданылады.
Көбейту процесінде кескін параметрлерін өлшеу үшін жарықтық, түс
ағыны, түс тазалығы, тығыздықтың оптикалық аралығы, растр сияқты
параметрлер қолданылады. Өлшем бірліктері - джул, люкс, дюйм.
Баспа өнімдерінің конструктивті сызықтық өлшемдерін өлшеу үшін
сантиметр және миллиметр қолданылады.
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Өлшем - қаріптің өлшемін анықтайтын негізгі сипаттамалардың бірі.
Қаріптің өлшеміне кіші әріптің биіктігі және шрифт сызығының астындағы
ақ бос орын кіреді. Нүктелік өлшемнің өлшемі бір әріптің немесе белгінің
биіктігімен емес, кез-келген алфавиттік белгінің барлық элементтері сыйатын
әріптердің жоғарғы платформасының биіктігімен белгіленеді.
DIN 16507 халықаралық стандартына сәйкес, қаріп өлшемі
ұрпақтарымен бірге қаріп өлшемінің айрықша белгісі болып табылады.
Қаріптің өлшемі h - үлкен әріптердің миллиметрдегі биіктігімен
анықталатын мән.
H бас әріптерінің биіктігі жолдың негізіне перпендикуляр өлшенеді.
С кіші әріптерінің биіктігі олардың биіктігінің (к тармақтары жоқ)
шрифт өлшеміне қатынасынан анықталады, мысалы, с = 7 / 10сағ (1.5 және
1.6-сурет).

1.5-сурет..Кіші əріптердің биіктігі

1.6-сурет. Қаріп өлшемі
Шрифт қалыңдығы қаріптің түріне және биіктігіне байланысты
анықталады.
Суретке сәйкес өлшенген g әрпінің ені. 1 және 2 қаріптің h мөлшеріне
қатысты, мысалы g = 6 / 10h немесе d қаріпінің сызық салмағына қатысты,
мысалы g = 6d анықталады.
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Төмендегі 1.5 кестеде қаріп өлшемдері нүкте мен миллиметрде
көрсетілген.
1.5- кесте
шрифт кеглі, жүйесі
Дидо жүйесі(п)
ӨЖ жүйесі (пт)
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
11
1
13
14
15
16
17
18
19
20
21,5
36
39

ДИДО жүйесіндегі 1 пункт = 0,376 мм
ӨЖ жүйесіндегі 1 пункт = 0,351 мм.

Бас әріптердің биіктігі, мм
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
3,00
3,50
4,00
4,45
4,95
8,95

Іргелес әріптер арасындағы бос орындар Апроши деп аталады (француз
тілінен аударғанда - жуықтау). Мәтіннің көршілес жолдары арасындағы
қашықтық Interlacing деп аталады (француз тілінен). Қаріптің өлшемі шрифт
жолымен 72: 28 қатынасында бөлінеді.
Төменде типографиялық қаріптердің өлшемдері бойынша атаулары
келтірілген.
Қаріп аты
Көлемі (жүйесі)
Мысал
3

бриллиант

Aa

4

диамант

Aa

5

перл

Aa

5,5

агат

Aa

6

нонпарель

Aa

7

миньон

Aa

8

петит

Aa

9

боргес

Aa

10

корпус

Aa

12

цицеро

Aa

14

миттель

Aa
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16

терция

Aa

18

парангон

Aa

20

текст

Aa

24

двойное цицеро

Aa

28

двойной миттель

Aa

32

малый канон

Aa

40

крупный канон

Aa

48

квадрат

Aa

120

реал

64

Aa

150

империал

210

санспарель

Aa

Aa

Теру, фототүсіру жабдықтары, компьютерлік жинақ бойынша жұмыс
жасағанда, ағылшын-американдық өлшеу жүйесі қолданылады. Англоамерикандық өлшем жүйесі 25,4 мм-ге тең ағылшын дюймінің өлшеміне
негізделген. Бір нүкте (нүкте) 1/72 дюймге немесе 0,3528 мм-ге тең.
Қолданудың қарапайымдылығы үшін үлкенірек өлшем бірлігі қолданылады 1 рацион (пика), ол 12 тармақты немесе 4,22 мм құрайды. Англоамерикандық өлшемдер жүйесін типографиялық түрлендіру үшін қатынасты
қолданыңыз: 1 нүкте = 0,9361 Дидот нүктелері. 1 Дидот нүктесі = 1,07
(нүкте).
1.8 Баспа өнімдеріндегі шығарушы мәліметтер
Баспа өніміндегі өнім - бұл басылымды сипаттайтын және оны
безендіруге, тұтынушылар туралы ақпаратқа, библиографиялық өңдеуге және
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статистикалық есепке алуға арналған мәліметтер жиынтығы. Жарияланған
өнімдерде іздердің болуы зияткерлік меншікті қорғаудың және заңсыз
көшірмелерге қарсы тұрудың қосымша құралы болып табылады.
Жарияланған өндірістегі із:
1. Кітап басылымының ізі;
2. Музыкалық басылым туралы ақпараттар;
3. Мерзімді және үздіксіз басылымның ізі;
4. Газеттің ізі;
5. Парақ басылымының ізі;
6. Суретті ашықхаттың ізі;
7. Картографиялық басылымның ізі;
8. Электрондық басылымдардың ізі.
Шығарылатын ақпаратқа мыналар кіреді: басылымды құруға қатысқан
адамдар туралы мәліметтер (әрине, бұл мүмкін емес, әңгіме негізгі
орындаушылар - авторлар, редакторлар, суретшілер, аудармашылар және т.б.
туралы), тақырып, субтитр, редакторлық аннотация, реферат, классификация
индекстер, халықаралық стандартты нөмірлер, баспаның және баспахананың
атауы мен мекен-жайы, баспаны тіркеу туралы мәліметтер, авторлық
құқықты қорғау белгісі.
Сонымен қатар, келесілер көрсетіледі: мәтін шрифтінің түрі, шрифт,
бухгалтерлік және баспа басылымдарындағы басылым көлемі, физикалық
және шартты парақтар, форматы, басып шығаруға қол қою күні және т.б.
Импринттік ақпарат кітаптарға, брошюраларға, журналдарға және баспа
материалдарының басқа түрлеріне титулдық бетке және оның сырт жағына,
мәтіннің соңғы бетіне, мұқабаның үшінші бетіне қойылады.
UDC - 1905 жылы Брюссельде жасалған әлемде кең таралған және
танылған баспа шығармаларының халықаралық классификациясы.
Мысалы, титул парағының артқы жағында жоғарғы сол жақ бұрышта
(жеке жолдарда) УДК (әмбебап ондық классификация) және КБК
(кітапханалық және библиографиялық классификация) жинағыш индекстері
орналастырылған, оларды басылымдарды тақырыптық (тармақтық) және
библиографиялық жіктеу жүйесінің мақсаты бойынша кітапханалық жіктеуге
арналған. қорларды ұйымдастыруға, каталогтарды құруға қызмет ететін
басылымдар, т.б. Екі жүйе де әр кітапхананың библиографиялық бөлімінде
бар арнайы жарияланған кестелерде көрсетілген.
Жоғарғы сол жақ бұрыштағы үшінші жол деп аталады. Кітапханаға
кітаптарды алфавиттік орналастыруға арналған және автордың тегінің
бірінші әрпін (бірінші автор, егер бірнеше болса) немесе басылымның
бірінші әрпін қоса, егер басылым автордың тегісіз басылып шықса, автордың
тегімен жазылмаған «авторлық белгі» (библиологиялық терминологияда «Кеттердің белгісі»), бұл автордың тегінің бірінші буыннын немесе кітап
атауының бірінші сөзін орналастырудың алфавиттік тәртібін анықтайды.
Классификациялық библиографиялық көрсеткіштермен және авторлық
белгімен байланысты барлық нәрсені баспагерлерге өз бетінше оқыған дұрыс
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болар еді (тиісті әдебиеттер бар), бірақ бұған қарамастан баспагерлер (атап
айтқанда - жетекші редактор) жоғарыда аталған деректерді кез-келген
беделді кітапхананың библиографиялық бөлімінен ала алады.
Титул парағының артында төменде автордың (авторлардың)
инициалдары мен тегі, баспаның атауы, кітаптың шыққан жылы, беттердің
саны, содан кейін жұмыстың рефераты беріледі - оның мазмұны туралы
қысқаша мазмұны (әдетте 500 таңбаға дейін), кітаптың тақырыбы мен
мақсаты, оның мазмұны туралы ақпарат, айрықша ерекшеліктері және оқуға
бағдарлануы.
Парақтың төменгі сол жағында халықаралық стандарт нөмірі қойылады
(толығырақ, төменде қараңыз), ал оң жағында - авторлық құқық белгісі шеңберге түсірілген латын С әрпінің кескіні бойынша (ағылшынша copyrigt
терминінен шыққан, авторлық құқық ұғымын білдіреді). Авторлық құқық
белгісі жариялау құқығының иесін және қажет болған жағдайда авторлық
құқықты қорғау тақырыбын анықтайды. Мысалы, типтік белгі:
© Мельник Сергей Георгиевич - бүкіл шығармаға авторлық құқық иесін
білдіреді. Басқа жағдайларда, оны жұмыстың жекелеген бөліктері үшін
қорғаныс белгілерімен толықтыруға болады, мысалы
© Белов Леонид Григорьевич - иллюстрациялар, 2003 ж .; © Тулупов
Владимир Васильевич - кіріспе мақала, түсініктемелер, 2003 ж .; К © Мария
Михайловна Колесникова - орыс тіліне аударма, 2004 ж. Баспа белгілі бір
жағдайларда міндетті, стандартты мәліметтерден басқа, қажет болған
жағдайда импринт ақпаратын кеңейтуге құқылы.
Импринтерсіз басылым толық жұмыс емес.
Ол отандық және
халықаралық ақпарат арналарында тіркелмейді, олар бұл туралы білмейді.
Сонымен қатар, «басылым» ұғымының өзі құрамдас бөлік ретінде ізді
қамтиды. Импринтерсіз бұйымдар әлеуметтік құбылыс немесе мәдени
объект емес, сатуға көбейтілетін тұрмыстық зат.
Баспа туралы негізгі ақпаратты, оның қысқаша жеке сипаттамасын және
оны кітап дүкенінде және кітапханада өңдеуді жеңілдететін жеке кодтарды
қамтитын басылымның көрнекті орындарында орналастырылған мәтіндер
(титулдық бет, мұқаба, түптеу, соңғы жолақ) болып табылады, сонымен қатар
оқырман іздеуі.
Шығарылатын ақпарат негізгі (баспагер оларды әр басылымға
орналастыруға міндетті) және қосымша (баспагердің қалауы бойынша
орналастырылатын және басылым туралы ақпарат аясын кеңейтетін, оны
толығырақ ететін) болып бөлінеді.
Негізгі ақпаратқа мыналар кіреді:
1. Авторлар және басылымды құруға қатысқан басқа адамдар туралы
ақпарат;
2. Атауы;
3. Үстеме деректер (басылым шығарылатын ұйымның, мекеменің,
кәсіпорынның атауы; егер ол сериялық басылым болса, басылым енгізілген
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серия туралы мәліметтер; егер басылым ішкі серияға енгізілсе, кіші серия
туралы мәліметтер);
4. Субтитр деректері (атауды түсіндіретін ақпарат; оқырманның мекенжайы, басылымның мақсаты, әдеби жанры, басылым түрі; қайта шығару
(қайта басу), қайта қарау, басылымды оқулық, оқулық немесе ресми басылым
ретінде бекіту туралы ақпарат; тіл туралы ақпарат шығарма аударылған
мәтін және аудармашының аты-жөні; құрастырушының, жауапты (ғылыми)
редактордың, иллюстратордың және графикалық дизайнердің аты-жөндері;
редакция алқасы туралы ақпарат; көп томдық басылым жобаланған
томдардың саны туралы; томның, бөліктің, кітаптың реттік нөмірі; жеке
басылған қосымшадағы негізгі басылым туралы ақпарат);
5. Импринт (басылымның шыққан орны, баспаның немесе баспа
ұйымының атауы, басылымның шыққан жылы);
6. Диплом туралы мәліметтер (басылымға арналған лицензияның нөмірі
және оның берілген күні; баспаға қол қою, жиынтыққа енгізу, түрі, нөмірі,
форматы және парақтың үлесі; негізгі мәтіннің баспа түрі; баспа түрі, шартты
баспа парақтарындағы басылым көлемі; көлемі)
тіркеу және баспа
парақтарындағы басылымдар; таралым; полиграфиялық компанияның
тапсырыс нөмірі; баспаның немесе баспа ұйымының атауы және толық
пошталық мекен-жайы; полиграфиялық компанияның атауы және толық
пошталық мекен-жайы);
7. әмбебап ондық жіктеудің классификациялық көрсеткіштері (удк)
және кітапханалық-библиографиялық классификация (bbk);
8. Халықаралық стандартты кітап нөмірі (isbn);
9. Штрих-код (әртүрлі қалыңдықтағы тік соққылардан тұратын және
тауарларды, оның ішінде кітаптарды автоматты түрде сәйкестендіруге
арналған графикалық дәстүрлі сурет);
10. Авторлық құқықты қорғау белгісі.
Шығарылымға енгізілген қосымша ақпаратқа мыналар кіреді:
- реферат (кітаптың тақырыптық мазмұны туралы түсінік беретін
аннотациядан айырмашылығы, реферат мазмұнын қорытындылайды, яғни
кітапта нақты не айтылғанын айтады);
- аннотацияланған каталог картасының макеті (басылымда белгіленген
стандартты формаға сәйкес басылымда басылған библиографиялық жазбасы
бар осындай картаның үлгісі);
- библиографиялық жолақ (мерзімді басылымның шығарылымы, көлемі,
шығарылымы туралы негізгі библиографиялық мәліметтермен қатар
(газеттерден басқа) немесе мерзімді емес басылым).
Біз айтқанымыздай, қосымша ақпаратты баспагер өз қалауы бойынша
ұсынады.
МЕМСТ сонымен қатар шығарылымға келесі жалпы талаптарды
белгілейді:
- стандартта белгіленген кітаптың сол элементтеріне элементтерді
орналастырыңыз;
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- кітаптың әр түрлі жерлерінде қайталанған элементтерді сәйкес
келместен бір формада келтіру;
- олардың әрқайсысында томдарға, шығарылымдарға, кітап бөліктеріне
ортақ
шығарылатын
ақпараттың
мазмұны
мен
формасындағы
сәйкессіздіктерге жол бермеу;
- басылым тіліндегі және орыс тілінде басылмаған кітаптардағы,
сондай-ақ орыс тіліне аударылған және транслитерацияланған іздерді
көрсетіңіз.
Баспагерлердің МЕМСТ талаптарын түсінуі маңызды, өйткені оның
талаптарын ескермеу мемлекеттік баспасөз статистикасын жүргізуді
қиындатып қана қоймай, ең бастысы, кітаптың нарықтағы айналымын
айтарлықтай қиындатады.
1.9 Кітап нөмірлеудің халықаралық стандарты (International
Standard Book Numbering)
Халықаралық стандартты кітап нөмірі (қысқартылған - ағылшынша
ISBN) - бұл кітапты сауда желілерінде тарату және басылыммен жұмысты
автоматтандыру үшін қажет кітап басылымының ерекше саны. Кітапхана
және библиографиялық жіктеу индексімен (ӘБЖ), әмбебап ондық
классификациямен (ӘОЖ) және авторлық белгімен қатар, халықаралық
стандартты кітап нөмірі баспа деп аталатын пакеттің бір бөлігі болып
табылады.
Стандарт 1966 жылы Ұлыбританияда Гордон Фостердің 9 таңбалы
стандартты кітап нөмірлеу коды негізінде жасалған. 1970 жылы сәл
өзгеріспен ол ISO 2108 халықаралық стандарты ретінде қабылданды. 2007
жылдың 1 қаңтарынан бастап халықаралық стандартты кітап нөміріне жаңа
стандарт енгізілді - штрих-кодпен сәйкес келетін 13 таңбалы.
Сондай-ақ мерзімді басылымдарға арналған ұқсас ISSN стандарты бар.
ISBN құрылымы
ISBN нөмірі, мұнда:
978 - EAN.UCC префиксі;
3 - тіркеу тобының нөмірі;
16 - тіркелушінің нөмірі;
148410 - басылым нөмірі;
0 - тексеру цифры.
Префикс элементі - EAN префиксі. UCC қазіргі уақытта ол тек 978
немесе 979 болуы мүмкін. Ол әрқашан 3 цифрдан тұрады.
Тіркеу тобының нөмірі - белгілі бір елдің, географиялық аймақтың, тіл
аймағының немесе басылым тілінде біріктірілген елдер тобының
идентификаторы. ISBN жүйесіне қатысу. Бұл элементтің ұзындығы 1-ден 5ке дейін болуы мүмкін. Топ идентификаторындағы цифрлардың саны кітап
шығару көлеміне байланысты, мысалы, 0 және 1 - ағылшын тілді елдердің
тобы, 2 - французша, 3 - неміс, 4 - жапон, 5 - орыс тілді елдер (бұрынғы
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КСРО, Ресейдің кейбір елдері), 7 - қытай тілі, 80 - Чехия және Словакия, 953
- Хорватия, 966 - Украина.
Баспаның коды - баспагер шығарғысы келетін басылымдардың санын
ескере отырып, ISBN Ұлттық агенттігі тағайындайды. Ірі баспагерлерге
нөмірлеу таңбаларын көбейту үшін қысқаша нөмір беріледі. Ұзындығы 7
цифрға дейін болуы мүмкін.
Бұл баспадағы кітаптың реттік нөмірі - бұл баспа ұйымындағы
басылымның нөмірі. Ұзындығы 6-дан 1 таңбаға дейін.
Сандық цифрды тексеру - ISBN сандық бөлігінің дұрыстығын тексеру
үшін қолданылады. Есепшотты ISBN ұлттық агенттігі жасайды. Араб
цифрлары 0-ден 9-ға дейін немесе Римдік X қолданылады.
Цифрды есептеу мысалын тексеріңіз
9-таңбалы ISBN 2-266-11156 үшін:
2
2
6
6
1 1 1 5
6
ISBN коды
Коэффициент

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Көбейтінді

20

18

48

42

6

5

4

15

12

Көбейтіндінің қосындысы (коэффициентке кодтық цифрлар) 170, онда
осы санды 11-ге бөлудің қалдығы 5-ке тең. Содан кейін тексеру цифры
келесідей есептеледі: 11 - 5 = 6. Толық ISBN нөмірі: 2-266-11156-6.
Тексеру цифрларын тексеру: 170 + 6 = 176 цифрына 170 қосылады, бұл
11-ге еселік, EAN-13 штрих-кодтары ретінде пайдалану үшін GS1
қауымдастығы ұсынған GS1 978 префиксі ISBN-ге қосылады және тексеру
цифры ISBN орнына қолданылады EAN-13 стандартына сәйкес есептелген
көрсеткіш. Тағы бір префикс - 979.
2007 жылдың 1 қаңтарында ISBN жаңа стандарты енгізілді - штрихкодпен сәйкес келетін 13 таңбалы. Бұрын берілген барлық ISBN-дер
жаңасына ауыстырылады (978 + ескі ISBN + 9 санының EAN-13 бойынша
есептелген).
Шағын тиражбен шыққан басылымдарға (2003 жылғы баспа
практикасында - 1000 данаға дейін) немесе «жеке» пайдалану үшін ISBN
нөмірін беру қажет емес.
Цифрларды есептеу әдістерін тексеріңіз. ISBN тексеру цифрын екі
жолмен есептеуге болады:
№1 әдіс
Бірінші әдіс бойынша Халықаралық ISBN агенттігінің нұсқаулығына
сәйкес санның цифрлары мен тексеру цифрларының көбейтінділерінің
қосындысы 11-ге қалдықсыз бөлінуі керек. Тексеру цифрын анықтау үшін
санға енгізілген әрбір цифрды 10-дан 2-ге дейінгі коэффициентке көбейтеді.
Тексеру цифры алынған өнімдердің қосындысы мен ең жақын санның
айырмасы ретінде анықталады, 11-ге қалдықсыз бөлінеді. Егер алынған
тексеру цифры 10 болса, онда ол толық ISBN санында «Х» рим цифрымен
белгіленеді.
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Мысал: ISBN 5-02-013850-?
5
0
ISBN коды

2

0

1

3

8

5

0

Коэффициент

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Көбейтінді

50

0

16

0

6

15

32

15

0

50 + 0 + 16 + 0 + 6 + 15 + 32 + 15 + 0 = 134
Келесі бүтін 11 көбейткіші 143 = 11 * 13, сондықтан
143 - 134 = 9 - тексеру цифры
Толық нөмір: ISBN 5-02-013850-9.
2 әдіс
Екінші әдісте әр цифр өзінің позициясының нөміріне көбейтіліп,
солдан оңға қарай бірден басталады. Бұдан әрі алынған туындылар
қорытындыланып, осы қосындыдан келесі кіші сан алынады, ол қалдықсыз
11-ге бөлінеді.
Мысалы: ISBN 5-02-013850-?
ISBN коды
5
0
2
0
1
3
8
5
0
Номер позиции

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Көбейтінді

5

0

6

0

5

18

56

40

0

5 + 0 + 6 + 0 + 5 + 18 + 56 + 40 + 0 = 130,
130 = 11 * 11 + 9 - тексеру цифры = 9
Толық нөмір: ISBN 5-02-013850-9
11 жай сан болғандықтан, бұл тексеру цифрларын есептеу схемасы кезкелген қатенің анықталуын қамтамасыз етеді.
Қазақстан Республикасында ISBN алу. ISBN-ді баспагер ғана емес,
жеке тұлға да ала алады, яғни, мысалы, өзінің жеке кітабын шығарғысы
келетін қарапайым азамат. ISBN нөмірін алу үшін ISBN ұлттық агенттігінде
Кітап палатасында тіркелу қажет. Біріншіден, сізге ISBN тағайындау туралы
өтінішті толтыру және жіберу қажет.
Оны басылым шыққанға дейін бір ай бұрын жіберу керек. Өтініш
нысаны электронды түрде үлгілерге сәйкес толтырылады, ұйым басшысының
қолымен және мөрімен бекітіледі.
Өтінішке қосымша Ұлттық кітап палатасына келесі құжаттарды жіберу
қажет: Заңды тұлғалардың бірыңғай мемлекеттік тізіліміне (USRLE) кіру
туралы куәліктің көшірмесі және ұйымды салық органында тіркеу туралы
куәліктің көшірмесі.
Жеке адамдар үшін паспорттың көшірмесін ұсыну жеткілікті.
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ISBN агенттігі өтінімді толтырғаннан кейін біраз уақыттан кейін ол
келісімшартты баспагерге электрондық пошта арқылы жібереді.
Халықаралық стандартты нөмірлеу жүйесінде тіркелген ұйымдар үшін келесі
ISBN нөмірін алу үшін тек белгіленген нысандағы өтінішті толтыру
жеткілікті.
ISBN жүйесіне қосылу кезінде баспагерге белгілі бір құқықтар мен
бірқатар міндеттемелер беріледі, олардың бұзылуы заңды жауапкершілікке
әкеп соғады. Баспа жауапты:
1. Басқа басылымның ISBN-ін өз басылымдары үшін рұқсатсыз
пайдаланғаны үшін;
2. ISBN ұлттық агенттігі берген ISBN үшін ғана;
3. ISBN-ді тағайындау, орналастыру, баспаға енгізу нысаны үшін;
4. ISBN-ді басқа баспагерге рұқсатсыз беру үшін;
5. ISBN Ұлттық агенттігіне пайдаланылған нөмірлер туралы, атын,
заңды мекен-жайын өзгерту, қызметті тоқтату туралы хабарлау үшін;
6. Баспаның аты өзгерген жағдайда және ISBN жүйесінде
қарастырылған басқа жағдайларда жаңа тіркелушінің нөмірін уақтылы алу
үшін.
Халықаралық стандартты кітап нөмірлеу (ISBN) мыналарға
қолданылмайды:
- парақтың басылымдары;
- музыкалық басылымдар;
- картографиялық басылымдар (атластардан басқа);
- диссертациялардың тезистері;
- мерзімді және үздіксіз (сериялық) басылымдар (журналдар, газеттер,
бюллетендер, мерзімді жалғасатын жинақ, нөмірленген жылнамалар);
Temporary уақытша пайдалануға арналған баспа басылымдары
(жарнама, үлестірме материалдар, іс-шаралар бағдарламалары, күнтізбелік
жоспарлар, кітапқа жат емес күнтізбелер, жеткізу құжаттары);
Any кез келген шектеуші белгілері бар басылымдар;
- алдын-ала басып шығару;
- нормативтік-техникалық құжаттардың жеке басылымдары
(патенттер, стандарттар, прейскуранттар);
- Дәріс конспектілері, оқу бағдарламалары мен жоспарлары,
карточкалық басылымдар.
1.10 Сериялық басылымдарды нөмірлеудің халықаралық
стандарты (International Standard Serial Numbering -ISSN)
ISSN - бұл сегіз таңбалы код, ол газет, журналдар мен кез-келген
басылымдағы кез-келген басылым санатын, баспа немесе электронды түрін
анықтайды.
ISSN (Халықаралық стандартты сериялық нөмір) ресурстарға, олардың
баспа құралдарына (баспа немесе электронды) қарамастан, барлық үздіксіз
ресурстарды анықтауға арналған:
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- газеттер;
- жылдық басылымдар (есептер, жылнамалар, анықтамалықтар ...);
- журналдар;
- веб-сайттар;
- мәліметтер базасы;
- блог жүргізу және т.б.
Көптеген елдерде ISSN барлық заңды депозиттік басылымдар үшін
міндетті болып табылады.
ISSN ISSN аббревиатурасынан, содан кейін сызықшамен бөлінген төрт
таңбалы екі топтан тұрады. Сегізінші сан - тексеру цифры, алдыңғы 7 цифр
негізінде 11 модулі бойынша есептелген; екіұштылықты болдырмау үшін
сегізінші тексеру цифры римдік «Х» болуы мүмкін, егер есептеу нәтижесі 10
болса.
Мысал:
- ISSN 0317-8471;
- ISSN 1050-124X.
ISSN басылымды анықтауға арналған.
Бұл ешқандай қосымша мағына бермейтін сандық код:
- онда басылымның шығу тегі немесе мазмұны туралы ешқандай
ақпарат болмаса;
- бұл мазмұнның сапасына немесе дәлдігіне кепілдік бермейді.
ISSN басылымның тақырыбымен байланысты болды. Егер тақырып
айтарлықтай өзгерсе, басылымға жаңа ISSN тағайындалуы керек.
Басылған басылым үшін ISSN мыналарды көрсетуі керек:
Ably қақпақтың жоғарғы оң жақ бұрышында;
- әйтпесе, редакциялық ақпараты бар беттерде (баспагер, жиілік,
колофон және т.б.).
Электрондық тасымалдағышта жариялау үшін ISSN көрсетілуі керек:
- басты бетте немесе негізгі мәзірде, егер онлайн-басылым туралы
айтатын болсақ;
- қарапайым көзбен оқылатын кез-келген бөлікте (микрофише
тақырыбы, CD-Rom немесе DVD жапсырмасы, қорап, қаптама ...), егер бұл
физикалық ортадағы басылым болса.
1.11 Авторлық құқық
Авторлық құқық - автордың жеке мүліктік емес және мүліктік
құқықтары. «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» Қазақстан
Республикасының 1996 жылғы 10 маусымдағы N 6-I Заңына сәйкес
(06.06.2020ж. Өзгертулер мен толықтырулармен), авторлық құқық
объектілері:
1) әдеби шығармалар;
2) драмалық және музыкалық-драмалық шығармалар;
3) сценарийлер;
4) хореография және пантомима туындылары;
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5) мәтіні бар немесе мәтінсіз музыкалық шығармалар
6) аудиовизуалды туындылар;
7) кескіндеме, мүсін, графика және басқа бейнелеу өнер туындылары;
8) қолданбалы өнер туындылары;
9) сәулет, қала құрылысы, дизайн және көгалдандыру өнері;
10) фотографиялық жұмыстар және фотосуретке ұқсас әдістермен
алынған жұмыстар;
11) география, топография және басқа ғылымдарға қатысты карталар,
жоспарлар, эскиздер, иллюстрациялар және көлемді жұмыстар;
12) компьютерлік бағдарламалар;
13) басқа жұмыстар. (7-бап. 2-бөлім)
«Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының 5-бабы, 2-тарауына сәйкес, авторлық құқық:
1) авторлар мен олардың мұрагерлерінің азаматтығына қарамастан,
Қазақстан Республикасының аумағында жарияланған немесе көпшілікке
жарияланбаған,
бірақ
кез-келген
объективті
түрде
Қазақстан
Республикасының аумағында жарияланған шығармалар үшін;
2) Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде жарияланған немесе
жарияланбаған, бірақ Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде қандай-да
бір объективті нысанда орналасқан және авторлар - Қазақстан
Республикасының азаматтары мен олардың құқықтық мирасқорлары үшін
танылған шығармалар үшін;
3) Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде жарияланған немесе
жарияланбаған, бірақ кез-келген объективті нысанда Қазақстан
Республикасынан тыс жерлерде шығарылған және авторлар (олардың
мұрагерлері) - Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық
шарттарға сәйкес шетелдіктер, азаматтығы жоқ адамдар үшін танылады.
«Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының 6-бабы, 2-тарауына сәйкес, авторлық құқық олардың
мақсатына, мазмұны мен сіңірген еңбегіне, сондай-ақ олардың әдісі мен
формасына қарамастан шығармашылық қызметтің нәтижесі болып
табылатын ғылым, әдебиет және өнер туындыларына қолданылады.
өрнектер.
2. Авторлық құқық кез-келген объективті түрде жарияланған
(жарияланған, шыққан, жарияланған, көпшілік алдында орындалған,
көпшілікке көрсетілген) және жарияланбаған туындыларға да таралады:
1) жазбаша (қолжазба, типографиялық, музыкалық нота және т.б.);
2) ауызша (көпшілік алдында сөйлеу, көпшілік алдында өнер көрсету
және сол сияқтылар);
3) дыбыстық немесе бейнежазба (механикалық, сандық, магниттік,
оптикалық және сол сияқтылар);
4) кескіндер (сурет, эскиз, кескіндеме, жоспар, сурет, фильм,
теледидар, видео немесе фото кадр және сол сияқтылар);
5) көлемдік-кеңістіктік (мүсін, модель, модель, құрылым және т.б.);
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6) басқа нысандар.
3. «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының осы бабының 1-тармағында көрсетілген
ерекшеліктерге ие және өз бетінше пайдаланылуы мүмкін туындының бөлігі
(оның атауы, кейіпкерлердің атауы).
4Авторлық құқық нақты идеяларға, тұжырымдамаларға, принциптерге,
әдістерге, жүйелерге, процестерге, ашылуларға, фактілерге қолданылмайды.
5. Шығармаға авторлық құқық туынды көрсетілген материалдық
объектінің меншігімен байланысты емес [27, 55 б.].
Кез-келген материалдық объектіге меншік құқығын немесе меншік
құқығын беру осы Заңда көрсетілген жағдайларды қоспағанда, осы объектіде
көрсетілген туындыға авторлық құқықтың ауысуына әкеп соқпайды.
Материалдың нақты сенімділігін тексеру. Бұл мәселені шешудің
күрделілігі жобаның күрделілігіне байланысты айтарлықтай өзгеруі мүмкін.
Қалай болғанда да, автордың құзыреттілігі және ол ұсынған материалдың
сенімділігі бірінші кезекте тұрады. Егер материалдың сенімділігі күмәнданса
және редактордың құзыреті жеткіліксіз болса, жұмысқа ғылыми кеңесші
немесе ғылыми редактор қатысуы керек. Ақпарат көздерін тексеруді әдетте
автор жүзеге асырады [36].
Авторлық құқық иесін белгілеу және жариялауға рұқсат алу. Бұл
міндеттер айтарлықтай уақытты алуы мүмкін, және оларды іске асыру үшін
өндірістік цикл кестесінде белгілі бір кезеңді бөлу өте қиын [37].
Авторлық құқық - материалды кез-келген түрде көбейтудің немесе оны
жариялаудың жалғыз құқығы.
Авторлық құқық туралы заңда, мысалы, Ұлыбританияда, қандай-да бір
түпнұсқа туынды бірінші рет Ұлыбританияда жарияланған болса және автор
жарыққа шыққан кезде Ұлыбритания азаматы немесе резидент болса,
ешқандай формальдылықсыз автоматты түрде бекітіледі. Ұлыбританиядағы
авторлар Біртұтас Авторлық Келісімнің ережелерімен қорғалған: ол
туындыда титул парағының сол жағында © символы түрінде авторлық құқық
туралы хабарлама бар барлық авторлық құқық иелеріне қолданылады [23, 30
б.].
Авторлық құқық белгісі титул парағының артқы жағының төменгі оң
жақ бұрышына немесе тураланған титул парағының төменгі оң жақ жиегіне
орналастырылады. Әр түрлі авторлардың шығармалар жинағында әр жеке
шығарманың авторлық құқық белгісі жұмыстың ашылу немесе аяқталу
жолағының төменгі жағында көрсетілген.
Осы келісім бойынша
қабылданған тауарлық белгіні пайдаланатын барлық елдердің авторлары да
осылай қорғалған [38].
Авторлық құқық туралы ережелер автордың бүкіл өмірінде және ол
қайтыс болғаннан кейін 50 жыл ішінде қолданылады. Авторлық құқықпен
қорғалған материалды ешкімнің тиісті рұқсатынсыз пайдалануға рұқсат
етілмейді және болашақ басылымды редакциялау міндеттерінің бірі -
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құқықтардың бар-жоғын тексеру немесе рұқсат сұрау. Бұл тапсырма күрделі
болуы мүмкін, кейбір жағдайларда кәсіби заңгердің кеңесін қажет етеді [39].
Авторлық құқықтардан басқа, баспаның авторлық құқықтары да бар.
Баспаның авторлық құқығы басылымда қолданылатын типографиялық
тәсілдерді қорғайды. Бұл дегеніміз, белгілі бір формада терілген және
ұсынылған бұл басылым, автордың құқықтарының мәртебесіне қарамастан,
басқа баспагердің типографиялық репродукция мүмкіндігінен қорғалғанын
білдіреді (бұл автор бұрын қайтыс болған және авторлық құқықтар жоқ
болған жағдайларда маңызды).
«Зияткерлік меншік» термині көптеген түрлі заңды құқықтардың
түрлерін білдіреді. Кәсіп иелеріне қандай зияткерлік меншік құқығына ие
екендіктерін немесе қандай құқықтарды қолдану керектігін білу өте қиын
болуы мүмкін.
Сорақысы сол, терминология жиі дұрыс қолданылмайды. Авторлық
құқықты атқа немесе өнертабысқа қорғайды деген компания туралы оқу
немесе есту сирек емес. Авторлық құқық, патент және тауарлық белгі зияткерлік меншіктің (IP) әр түрлі түрлері. IP-нің осы үш түрі өте әртүрлі
болғанымен, адамдар оларды жиі шатастырады.
Авторлық құқық - бұл түпнұсқа туынды жасалғаннан кейін сізге
автоматты түрде берілетін құқықтар жиынтығы. Бұл құқықтарды қалай
пайдалануға немесе лицензиялауға болатындығын түсіну үшін оларды
таяқтар жиынтығымен салыстыру пайдалы, мұнда әр таяқ сізге иесі ретінде
берілген жеке құқықты білдіреді. Бұл құқықтарға туындыны көбейту,
туынды туындылар жасау, көшірмелерді тарату, туындыларды көпшілік
алдында орындау және оны көпшілікке көрсету құқығы жатады.
Авторлық құқық иесі ретінде сіз әр үтірді сақтауға, оны жеке түрде бір
немесе бірнеше адамға беруге немесе бір немесе бірнеше адамға бірге беруге
құқығыңыз бар. Бұған лицензиялау, құқықтарды беру және басқа да беру
түрлері арқылы қол жеткізуге болады. Авторлық құқық күші сіздің
жұмысыңыздың қалай жарияланатынын таңдауға мүмкіндік береді.
Патенттік заңның басты мақсаты - инновацияларды дамыту және
технологиялық жетістіктерді коммерциализациялау.
Патенттік заң
өнертапқыштарды өздерінің өнертабыстарын белгілі бір айрықша
құқықтармен айырбастап жария етуге шақырады. Патент өнертабыстарды
қорғайды. Бұл өнертабыстар жаңа және пайдалы процестерді, машиналарды,
өндірістерді, құрамдарды және жетілдірулерді қамтуы мүмкін. Кейбір
компьютерлік бағдарламалар патенттермен де, авторлық құқықтармен де
қамтылуы мүмкін. Осыған байланысты патенттік жүйе авторлық құқықты
қорғауды бағдарламалық жасақтаманың авторлық құқықпен қорғалмаған
функционалды жақтарын қорғау арқылы толықтырады. Авторлық құқықты
қорғаудан айырмашылығы, патенттік қорғауды алу үшін алдымен өтінім
беріп, патент пен тауарлық белгілер кеңсесіне патент алуыңыз керек.
Авторлық құқықты тіркеу процесінен айырмашылығы, патентті беру процесі
қымбат, күрделі, қиын және ұзақ уақытты алады, сондықтан тәжірибелі
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патенттік сенім білдірілген өкілдің немесе агенттің көмегінсіз жасалмауы
керек.
«Тауар белгісі - бұл бір тарап тауарларының көзін басқаларынан
анықтайтын және ажырататын сөз, сөз тіркесі, таңба және / немесе сурет.
Қызмет көрсету белгісі дегеніміз - бұл өнімнің емес, қызметтің қайнар көзін
анықтайтын және ажырататын сөз, сөз тіркесі, символ және / немесе кескін.
Мысалдарға сауда белгілері, ұрандар және логотиптер жатады. («Сауда
белгісі» термині көбінесе тауарлық белгілерге де, қызмет көрсету белгілеріне
де қатысты жалпы қолданылады). Авторлық құқық сияқты, жеке тұлғаға
қорғау құқығын алу үшін тауарлық белгіні немесе қызмет көрсету маркасын
тіркеудің қажеті жоқ, бірақ бұл белгіні АҚШ-тың Сауда белгілері үйінде
тіркеуден белгілі заңды артықшылықтар бар. Сауда белгілері туралы заң мен
авторлық құқық туралы заңдар сирек кездеседі, бірақ бұл, мысалы,
графикалық иллюстрация логотип ретінде пайдаланылған кезде, дизайн
авторлық құқықпен де, сауда маркасымен де қорғалуы мүмкін.
Авторлық құқықтың қорғалуы туындыдағы авторлық құқық иесінің
шығарманы басып шығару, көрсету, тарату және орындау бойынша айрықша
құқығын сақтап қалуын білдіреді. Сонымен қатар, меншік иесі туындыны
Интернетте жариялауға және беруге ерекше құқықтарға ие. Авторлық
құқықты қорғауға кепілдік беру үшін жұмыс түпнұсқа болуы керек.
Авторлық құқықпен қорғалған туынды «өрнектің нақты ортасында бекітілуі»
керек. Бұл техникалық болып көрінуі мүмкін, бірақ оны түсіну маңызды.
Негізінде, шығарма белгілі бір формада, мысалы, кітап, карта, диаграмма,
баспа, драмалық шығарма, мүсін, фильм, дыбыстық жазба немесе
компьютерлік бағдарлама түрінде қоршалуы керек.
Авторлық құқық
автордың немесе материалды жасаушының бүкіл өміріне және жетпіс жылға
созылады және қазір қарастырылып отырған туындының орындалуына,
көрсетілуіне және веб-таралуына дейін созылады.
Авторлық құқықты қорғау туындының авторына туындының қалай
көшірілетінін, таратылуын, бейнеленуін, орындалуын және жаңа туындылар
жасауға болатындығын бақылау құқығын береді. Әдетте, егер біреу басқа
біреудің авторлық құқықпен қорғалған туындысын рұқсатсыз пайдаланса,
бұл авторлық құқықты бұзу болып табылады. Авторлық құқық туралы заң
цифрлық дәуірде, яғни 1996 жылы Интернеттегі авторлық құқықты бұзуды
жою үшін қабылданды. Басқа нәрселермен қатар, заңда авторлық құқық
иелері құқық бұзушылар туралы қалай хабарлауға және олардың авторлық
құқықпен қорғалған туындыларын алып тастауға ұмтылуға тиіс екендігі
көрсетілген. Заң сонымен қатар Интернет-провайдерлерге авторлық құқықты
бұзатын материалды орналастыруға иммунитет береді, егер Интернетпровайдер материалды алып тастаса және бұзылған мазмұнды жүктеген жеке
пайдаланушыға хабар берсе.
Егер авторлық құқық иесі адам немесе адамдар қорғалған мазмұнды
рұқсатсыз жүктеп алды деп санаса, оларды алудың екі нұсқасы бар.
Біріншіден, олар шабуылдаушыға қызмет көрсететін Интернет-провайдерге
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хабарлама жібере алады. Мұндай жағдай болған кезде, Интернет-провайдер
дереу тиісті тапсырыс берушіге олардың авторлық құқықты бұзып жатқанын
және оны тоқтатуды талап ететіні туралы хабарлама жібереді (кейбір
Интернет-провайдерлер оны Интернетке қатынау немесе баяулату арқылы
жазалайды). Екіншіден, олар болжамды бұзушыны сотқа бере алады және
Интернет-провайдерден бұзушының байланыс ақпаратын сұрай алады. Бұл
Интернет-провайдер электронды пошта жіберіп, оны бұзған адам туралы
ескертеді.
Интернет-провайдерінен авторлық құқықты бұзу туралы хабарлама
алған кез-келген адам тез және ақылды әрекет етуі керек. Авторлық құқықты
бұзу күрделі жағдай болып табылады, және заңдар көп жағдайда авторлық
құқық иесін қатты қолдайды.
Авторлық құқықты бұзу көбінесе Интернет-провайдеріңізден шығады.
Блог жүргізетін немесе басқа жолмен веб-сайтқа иелік ететін адам оны
бұзған мазмұн аталған веб-сайтта орналастырылған жағдайда, оны өзінің вебхостинг компаниясынан да ала алады. Хабарламада әдетте тиісті клиенттің
IP-мекен-жайы авторлық құқықпен қорғалған мазмұнды заңсыз жүктеумен
байланысты екендігі айтылады.
Сонымен қатар, Интернет-провайдер
клиенттің аты-жөні мен мекен-жайын авторлық құқық иесіне жариялауды
көздейді, сонда соңғысы заңды немесе азаматтық іс қозғауы мүмкін.
Жала жабу фактілері проблемасы. Авторлық құқық, зияткерлік
меншік құқығының бір түрі, өзіндік авторлық шығармаларды, соның ішінде
поэзия, роман, фильм, ән, компьютерлік бағдарламалық жасақтама және
сәулет сияқты әдеби, драмалық, музыкалық және көркем шығармаларды
қорғайды. Авторлық құқық фактілерді, идеяларды, жүйелерді немесе жұмыс
әдістерін қорғамайды, дегенмен бұл оларды бейнелеу тәсілін қорғай
алады.Редактор мәтіндегі ықтимал жала жабу туралы мәлімдемелерді
анықтауы және қажет болған жағдайда автордың сол немесе басқа
мәлімдемелерінің рұқсат етілуі туралы заңгермен кеңесуі керек [31, 33 б.].
«Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының 15-бабына сәйкес:
1. Авторға оның туындысына қатысты мынадай жеке мүліктік емес
құқықтар жатады:
1) туындының авторы деп тану және осындай тануды талап ету, соның
ішінде, егер мүмкін болса, шығарманың көшірмелерінде және оның кез
келген көпшілік пайдалануда автордың атын көрсету арқылы құқық
(авторлық құқық);
2) туындының көшірмелерінде және оның кез-келген көпшілік
пайдаланудағы автордың нақты аты-жөнінің орнына оның жалған есімін
(бүркеншік аты) көрсетуге және нұсқау талап етуге немесе атын көрсетуден
бас тартуға, яғни жасырын түрде (есімге құқық);
3) туындының атына, оның кез-келген бұрмалануына, бұрмалануына
немесе өзге де өзгертілуіне, сондай-ақ автордың ар-намысына немесе
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беделіне нұқсан келтіруі мүмкін кез-келген басқа қол сұғушылыққа қарсы
тұру құқығы (автордың беделін қорғау құқығы);
4) қызметтік міндеттерді орындау кезінде немесе жұмыс берушінің
қызметтік тапсырмасын орындау кезінде туындыларды қоспағанда,
туындының белгісіз адамдар тобына қол жетімділікті ашу құқығы (оны
жария ету құқығы).
2. Автор пайдаланушыға осындай шешіммен келтірілген залал, оның
ішінде жоғалған пайданы өтеу шартымен шығарманы жариялау туралы
ертерек қабылданған шешімнен бас тартуға құқылы (алып қою құқығы).
Егер туынды бұған дейін жария етілген болса, автор алып қою туралы жария
түрде хабарлауға міндетті.
Сонымен бірге, ол шығарманың бұрын
шығарылған көшірмелерін өз қаражаты есебінен айналымнан алуға құқылы.
Сервистік жұмыстарды құру кезінде осы тармақтың ережелері
қолданылмайды.
3. Жеке мүліктік емес құқықтар оның мүліктік құқықтарына
қарамастан авторға жатады және туындыны пайдалануға айрықша құқықтар
берілген жағдайда онымен қалады.
4. Автордың осы мақалада көзделген жеке мүліктік емес құқықтары
ажырамас болып табылады.
5. Автор қайтыс болғаннан кейін жеке мүліктік емес құқықтарды
жүзеге асыру «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының 30-бабында белгіленген тәртіппен жүзеге
асырылады.
«Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының 16-бабына сәйкес:
1. Автор немесе басқа құқық иеленуші осы туындыны кез-келген
нысанда және кез-келген тәсілмен пайдалануға мүліктік (айрықша)
құқықтарға ие.
2. Автордың туындыны пайдаланудағы айрықша құқықтары келесі
әрекеттерді жүзеге асыру, авторизациялау немесе жүзеге асыруға тыйым салу
құқығын білдіреді:
1) туындыны көбейту (көбейту құқығы);
2) туындының түпнұсқасын немесе көшірмелерін кез келген тәсілмен
таратуға: сатуға, өзгертуге, жалға алуға (жалға алуға), басқа операцияларды
жасауға, оның ішінде ашық телекоммуникация желісіне (тарату құқығы);
3) автордың немесе басқа авторлық құқық иесінің рұқсатымен жасалған
көшірмелерді қоса, шығарманың тарату үшін көшірмелерін импорттауға
(импорттау құқығы);
4) туындыны көпшілік алдында көрсетуге (көпшілік назарына ұсыну
құқығы);
5) шығарманы көпшілік алдында орындауға (көпшілік алдында өнер
көрсету құқығы);
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6) туындыны көпшілікке жеткізуге (туындыны көпшілікке жеткізу
үшін), оның ішінде эфирлік немесе кабельдік байланыс (көпшілікпен
байланыс құқығы);
7) туындыны, оның ішінде бірінші және (немесе) кейінгі эфирді қалың
көпшілікке таратуға (эфирге шығу құқығы);
8) туындымен кабель арқылы хабарлауға, оның ішінде кабель арқылы
көпшілікке бірінші және (немесе) кейінгі байланысты (кабель арқылы
хабарлау құқығы);
9) шығарманы аудару (аудару құқығы);
10) туындыны өзгертуге, реттеуге немесе басқаша өңдеуге (қайта
өңдеу құқығы);
10-1) туындыны көпшілікке жеткізу (оны көпшілікке ұсыну құқығы);
11) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне қайшы
келмейтін өзге де әрекеттерді жүзеге асырады.
3. Егер заңды түрде жарияланған туындының көшірмелері оларды сату
арқылы азаматтық айналымға енгізілсе, онда оларды одан әрі таратуға
автордың келісімінсіз және сыйақы төлемей-ақ жол беріледі.
Шығарманың түпнұсқасын немесе көшірмелерін жалға беру арқылы
тарату құқығы (және бұқаралық тарату), осы даналардың меншігіне
қарамастан, авторға немесе авторлық құқық иесіне тиесілі:
1) музыкалық мәтін түріндегі музыкалық шығарма;
2) фонограммада жазылған шығарма;
3) аудиовизуалды жұмыс;
4) мәліметтер базасы;
5) дербес компьютерге арналған бағдарлама.
4. Сәулет, қала құрылысы және ландшафтық көгалдандыру жобаларын
пайдалануға айрықша құқықтарға осындай жобалардың практикалық жүзеге
асырылуы да жатады.
5. Автордың немесе басқа құқық иеленушінің шығарманы
пайдаланудың әр түрі үшін сыйақы алуға құқығы бар, оның мөлшері мен
есептеу тәртібі авторлық келісімде, сондай-ақ авторлардың мүліктік
құқықтарын ұжымдық басқаратын ұйымдар жасасқан шарттарда белгіленеді.
6. Осы баптың 2-тармағында көзделген мүліктік құқықтарға
қойылатын шектеулер, егер мұндай шектеулер туындының қалыпты
пайдаланылуына нұқсан келтірмесе және автордың немесе өзге де заңды
мүдделерін негізсіз бұзбайтын болса, «Авторлық құқық және сабақтас
құқықтар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 18-26-баптарында
белгіленген. авторлық құқық иесі.
16-1 бап. Роялтидің ең төменгі ставкалары.
Қазақстан Республикасының Үкіметі туындының сипатына немесе
оны пайдалану ерекшеліктеріне байланысты мүліктік (айрықша) құқықтарды
жеке негізде іс жүзінде жүзеге асыру мүмкін болмаған жағдайларда
роялтидің ең төменгі мөлшерлемелерін белгілейді (көпшілік алдында
орындау, оның ішінде радио мен теледидарда, шығарманы механикалық,
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магниттік тәсілмен көбейту немесе автордың келісімінсіз және басқа
жағдайларда жеке мақсаттар үшін туындыны басқа жазу, көбейту, көбейту).
28-бапқа сәйкес. «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы»
Қазақстан Республикасының авторлық құқық туралы заңының қолданылу
мерзімі:
1. Авторлық құқық автордың бүкіл өмірінде және ол қайтыс болғаннан
кейін жетпіс жыл өткен соң жарамды.
2. Авторлық құқық, автордың атын және беделін қорғау құқығы шексіз
қорғалады.
3. Анонимді немесе бүркеншік атпен жарияланған туындыға авторлық
құқық оның заңды жарияланған күнінен бастап жетпіс жыл бойы күшінде
болады. Егер көрсетілген мерзімде жасырын немесе бүркеншік атпен
шығарылған шығарманың авторы өзінің жеке басын ашса немесе оның жеке
басы одан әрі күмән тудырмаса, онда «Авторлық құқық және сабақтас
құқықтар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 28-бабының 1тармағының ережесі қолданылады.
4. Бірлескен авторлықта жасалған туындыға авторлық құқық өмір
бойы және басқа авторлардан аман қалған соңғы автор қайтыс болғаннан
кейін жетпіс жыл бойына қолданылады.
5. Автор қайтыс болғаннан кейін отыз жыл ішінде алғаш жарияланған
туындыға авторлық құқық шығарма шыққаннан кейінгі жылдың 1
қаңтарынан бастап, шыққаннан кейін жетпіс жыл ішінде жарамды.
6. Егер автор репрессияға ұшырап, қайтыс болғаннан кейін ақталған
болса, онда «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының 28-бабында көзделген құқықтарды қорғау мерзімі
оңалту жылынан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап жұмыс істей
бастайды.
7. Осы бапта көзделген мерзімдерді есептеу мерзімнің басталуына
негіз болатын заңды факт болған жылдан кейінгі жылдың бірінші
қаңтарынан басталады.
8.Шығармаға Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық
шарттарға сәйкес қорғау беру кезінде авторлық құқықтың ұзақтығы
«Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 5-бабының 4-тармағына сәйкес туындының шыққан елінде
белгіленген мерзімнен аспауға тиіс.
Осы бапта көзделген мерзімдер кезеңнің басталуына негіз болатын
заңды фактілер «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» Қазақстан
Республикасының Заңы күшіне енгенге дейін жетпіс жыл бұрын емес болған
барлық жағдайларда қолданылады.
29-бапқа сәйкес Шығармаларды Қазақстан Республикасының
«Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» Заңының көпшілікке
беруі:
1. Шығармаларға авторлық құқықтың қолданылу мерзімінің аяқталуы
оларды көпшілікке беруді білдіреді.
81

2. Қоғамдық меншiкке өткен туындыларды кез-келген адам роялти
төлемей-ақ еркін пайдалана алады. Бұл жағдайда авторлық құқық, есімге
деген құқық және автордың беделін қорғау құқығы сақталуы керек.
3. Авторлардың шығармашылық қызметіне ықпал ету, олардың
материалдық және тұрмыстық жағдайларын жақсарту мақсатында
көпшілікке өткен шығармаларды пайдаланушылар авторлардың кәсіби
қорларына немесе авторлардың мүліктік құқықтарын ұжымдық негізде
басқаратын ұйымдарға жарна салуға құқылы.
30-бапқа сәйкес «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы»
Қазақстан Республикасы Заңының авторлық құқығын беру:
1. Авторлық құқық авторлық шарттар бойынша және мұрагерлік
жолымен беріледі.
2. Авторлық құқық мұра бойынша заң бойынша немесе өсиет бойынша
өтеді.
3. Автордың «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы»
Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабында көзделген мүліктік емес жеке
құқықтары мұраға қалдырылмайды. Автордың мұрагерлері жеке мүліктік
емес құқықтарды қорғауға құқылы. Мұрагерлердің көрсетілген өкілеттіктері
мерзіммен шектелмейді.
4. Автор өсиетті орындаушы тағайындалған тәртіпте жеке мүліктік
емес құқықтарды қорғауды сеніп тапсырған адамды көрсетуге құқылы.
Мұндай адам өз күштерін өмір бойына пайдаланады. Автордың мұндай
нұсқауы болмаған жағдайда, автордың жеке мүліктік емес құқықтарын оның
қайтыс болғаннан кейін қорғауын оның мұрагерлері немесе осындай
қорғауды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының уәкілетті органы
жүзеге асырады, егер мұрагерлер болмаса немесе олардың авторлық құқығы
тоқтатылған болса.
31-бапқа сәйкес «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы»
Қазақстан Республикасы Заңының меншік құқығын беру:
1. Автордың мүліктік құқықтары толығымен немесе ішінара берілуі
мүмкін, сондай-ақ ерекше құқықтарды беру туралы авторлық келісім
бойынша немесе ерекше емес құқықтарды беру туралы авторлық келісім
бойынша пайдалануға берілуі мүмкін.
Меншік құқығының кез келген ауысуы автор мен меншік құқығы берілген
тұлға қол қойған жазбаша келісіммен ресімделуі керек.
2. Айрықша құқықтарды беру туралы авторлық келісім туындыны
белгілі бір тәсілмен және келісімде белгіленген шектерде тек осы құқықтар
берілген адамға ғана пайдалануға рұқсат береді және мұндай адамға
туындыны басқа адамдардың бұлай пайдалануына тыйым салу құқығын
береді. Шығарманы басқа адамдардың пайдалануына тыйым салу құқығын,
егер ерекше құқықтар берілген адам бұл құқықты қорғамаса, шығарманың
авторы жүзеге асыра алады.
3. Эксклюзивті емес құқықтарды беру туралы авторлық келісім
пайдаланушыға туындыны осындай құқықтарды берген айрықша құқықтар
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иесімен және (немесе) осы туындыны сол сияқты пайдалануға рұқсат алған
басқа адамдармен тең негізде пайдалануға мүмкіндік береді.
4. Егер келісімде өзгеше тікелей көзделмесе, авторлық келісім
бойынша берілген құқықтар айрықша емес болып саналады.
32-бапқа сәйкес. «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы»
Қазақстан Республикасы Заңының авторлық шартының шарттары мен
нысаны:
1. Авторлық шартта:
1) туындыны пайдалану тәсілдері (осы келісім бойынша берілген
нақты құқықтар);
2) құқық берілген мерзім мен аумақ;
3) сыйақының мөлшері және (немесе) жұмысты пайдаланудың әр әдісі
үшін сыйақы мөлшерін анықтау тәртібі, оны төлеу тәртібі мен мерзімдері,
сондай-ақ тараптар осы келісім үшін маңызды деп санайтын басқа шарттар.
2. Авторлық келісімде құқықтың берілу мерзімі туралы тармақ
болмаған жағдайда, егер ол қолданушыға шарт бұзылғанға дейін үш ай
бұрын бұл туралы жазбаша хабардар етілсе, автор келісім жасасқан күннен
бастап бір жыл өткен соң оны бұза алады.
3. Авторлық келісімде құқық берілетін аумақта тармақ болмаған
жағдайда, келісім бойынша берілген құқықтың күші Қазақстан
Республикасының аумағымен шектеледі.
4. Авторлық келісім бойынша тікелей берілмеген туындыны пайдалану
құқығы ауыспаған болып саналады.
5. Авторлық келісімнің мәні келісім жасасу кезінде белгілі емес
туындыны пайдалану құқығы бола алмайды.
6. Сыйақы авторлық келісімде туындыны пайдаланудың сәйкес тәсілі
үшін кірістің пайызы түрінде немесе егер бұл туындының сипатына немесе
оны пайдалану ерекшеліктеріне байланысты мүмкін болмаса, келісімде
белгіленген мөлшерде немесе басқаша түрде айқындалады.
7. Авторлық келісім бойынша берілген құқықтар шартта тікелей
көзделген жағдайда ғана басқа адамдарға толығымен немесе ішінара берілуі
мүмкін.
8.«Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының 14 және 33-баптарында көзделген жағдайларды
қоспағанда, автордың келешекте жасай алатын туындыларын пайдалану
құқығы бола алмайды.
9. Автордың келешекте берілген тақырыпта немесе осы салада
шығармалар жасау кезінде авторды шектейтін авторлық келісімнің мерзімі
жарамсыз.
10. Авторлық шарттың осы Заңның ережелеріне қайшы келетін
шарттары жарамсыз.
11. Авторлық шарт жазбаша нысанда жасалуы керек. Шығарманы
мерзімді басылымдарда пайдалану туралы авторлық келісім ауызша түрде
жасалуы мүмкін.
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12. Электрондық түрде көрсетілген туындылардың көшірмелерін, оның
ішінде дербес компьютерге және мәліметтер базасына арналған
бағдарламаларды сату кезінде, сондай-ақ бұқаралық пайдаланушыларға
оларға қол жетімділікті қамтамасыз ету кезінде келісімшарттардың басқа
нысандарын және оларды жасасу тәртібін Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тәртіппен пайдалануға болады.
13. Авторлық шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған немесе
тиісінше орындамаған тарап екінші тарапқа келтірілген залалды, оның ішінде
жоғалған пайданы өтеуге міндетті.
33-бапқа сәйкес. «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы»
Қазақстан Республикасы Заңының тәртiбi бойынша авторлық шарт:
1. Авторлық тапсырыс шарты бойынша автор шарттың талаптарына
сәйкес туынды жасап, оны тапсырыс берушіге беруге міндеттенеді.
Тапсырыс бойынша авторлық шартта туындыны тапсырыс берушіге
беру кезеңі, сондай-ақ туындыны пайдалануға меншік құқығының ауысуы
қарастырылуы керек.
2. Тапсырыс беруші шартта көзделген сыйақы есебінен авторға аванс
төлеуге міндетті. Аванстық төлемнің мөлшері, тәртібі мен шарттары
келісімде тараптардың келісімі бойынша белгіленеді.
3. Тапсырыс шартының талаптарына сәйкес тапсырыспен жұмыс
ұсынбаған автор тапсырыс берушіге келтірілген нақты зиянды өтеуге
міндетті [14, 22 б.].
Материалдық көріністе бекітілмеген шығармалар авторлық құқықпен
қорғалмайды,
өйткені
бекіту
авторлық
құқықты
қорғаудың
алғышарттарының бірі болып табылады. Мысалы, жазылмаған немесе
жазылмаған хореографиялық шығармалар немесе жазылмаған немесе
жазылмаған импровизацияланған сөздер немесе спектакльдер авторлық
құқықтың қорғалуына жатпайды. Көптеген жылдар бойы жазылмаған
музыкалық концерттер жазылмағандықтан авторлық құқықпен қорғалмаған.
Бұл рок-концерттің жалған ленталары пайда болған кезде қиындықтар
туғызды, өйткені Авторлық құқық туралы заңға сәйкес талап қоюға негіз
болмады (дегенмен, кейбір мемлекеттік заңдар мен қарапайым заңдар
бойынша қорғау жиі болды). Бұл бот-леггерлерге авторлық құқықты бұзу
туралы талаптардың болуы әртістердің концертті жазуға алаңдағанына
байланысты болатындығын білдірді.
Авторлық құқыққа нұқсан келтірмей, сіз авторлық құқық иесінің
рұқсатынсыз, жалпыға қол жетімді кез-келген жұмысты, егер ол «қоғамдық
домен» деп жарияланса, пайдалана аласыз. Авторлық құқықтың қолданылу
мерзімі біткен кезде немесе 1923 - 1989 ж.ж. аралығында жарық көрген
туындыларға қатысты, егер туынды авторлық құқықтың қорғалуынан
айырылған болса, авторлық құқық иесі сол кезде қолданыста болған
авторлық құқық туралы заңға сәйкес қажетті шараларды қолданбаған болса,
шығарма жалпыға қол жетімді болады. ... Сонымен қатар, авторлық құқық
иесі туындыны тікелей көпшілік игілігіне бере алады. Бұл «осы сайттағы
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бізде авторлық құқықты иеленетін барлық заттар осылайша қоғамдық
доменге шығарылады» немесе «Қоғамдық доменді арнау» сияқты тілдер
арқылы жасалады.
Белгілі бір туындының көпшілікке белгілі болуын анықтау қиын және
оның жауабы көбіне туындының қашан басылғанына, ескерту арқылы
шыққан-шықпағанына және авторлық құқық иесінің шығарманы кейін
тіркегеніне байланысты. Дегенмен, сізге осы талдауға көмектесетін бірнеше
ережелер бар:
Біріншіден, 1923 жылға дейін шыққан кез-келген жұмыс көпшілікке
арналған.
Екіншіден, 1923 - 1977 жылдар аралығында авторлық құқық туралы
ескертусіз жарияланған кез-келген жұмыс көпшілікке арналған.
Үшіншіден, 1989 жылдан кейін жасалған туындылар, егер хабарлама
немесе тіркеуге қарамастан, егер бұл жұмыс жалпыға қол жетімді болмаса,
жалпыға қол жетімді емес.
Өзіндік бақылау сұрақтары
1. "Авторлық құқық"ұғымына анықтама беріңіз.
2. Автор деген кім? Оның қандай міндеттері мен құқықтары бар?
3. Авторлық құқықтарға қандай нысандар жатады?
4. ISSN нені білдіреді?
5. ISBN нені білдіреді?
6. Қазақстан Республикасында ISBN қалай алынады?
7. Баспа процесінің технологиялық сызбасын жасаңыз.
8. Баспа өнімдерінің түрлері мен түрлерін тізімдеңіз.
9. Қолжазбалар мен түпнұсқалардың дизайнына қандай талаптар
қойылады?
10. Теру түрлері және олардың айырмашылықтары.
11. Ең танымал мәтіндік редакторларды атаңыз.
12. Баспа өнімдеріндегі Шығыс ақпаратына қойылатын негізгі
талаптар.
13. Баспа өнімдерінің өлшем бірліктерін атаңыз.
14. "Халықаралық стандартты кітап нөмірлеу (International Standard
Book Numbering)"ұғымына анықтама беріңіз.
15. Сериалдық басылымдардың халықаралық стандартты нөмірленуі
(International Standard Serial numbering-ISSN)»
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Тәжірибелік тапсырмалар
№ 1 тәжірибелік тапсырма
"Баспа басылымына колонтитул жасау»
1.7- суретте көрген колонтитулдарды жасаңыз.
Жоғарғы колонтитул
КЕРЕМЕТ ЖӘНЕ КҮШТІ
Төменгі колонтитул
-231.7 – сурет. Жоғарғы жəне төменгі деректемелердің мысалы
Жұмыс технологиясы:
1. Төменгі деректемелерді енгізетін жаңа құжат жасаңыз.
2. Көрініс-колонтитулдар мәзірінің командасын орындаңыз.
3. Мәтінді енгізіңіз КЕРЕМЕТ ЖӘНЕ КҮШТІ
4. Қаріпті келесі параметрлер бойынша форматтаңыз: шрифт өлшемі 12 пт, бас әріптер, жартылай қалың.
5. Параграфты келесі параметрлер бойынша пішімдеңіз: туралау - оңға,
толтыру - 100%, Сурет түсі - Авто, қаріп түсі - ақ.
6. Төменгі деректемеге ауысыңыз.
7. Келесі жолға өтіңіз.
8. Сызықша-бос орын-бос орын-сызықшаны енгізіңіз.
9. Енгізілген жолды пішімдеңіз: стиль - қалың, туралау - ортасында.
10. Бірінші жолда құралдар тақтасын пайдаланып көлденең сызық
сызыңыз сурет салу немесе пернелер тіркесімін пайдалану.
1.8

2. Үлгі суреттің көмегімен ЖЗЛ жариялау үшін колонтитулдар жасаңыз.

1.8 – сурет. ЖЗЛ басылымының колонтитулы.
№ 2 тәжірибелік тапсырма
"Журналдың титулдық парағын рәсімдеу (үлгі бойынша)»
Суретті, WordArt нысанын және мәтінді орналастыруды қолданатын
осы үлгі бойынша тақырып парағын жасаңыз.
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Мәтін-беттің төменгі жағында орналасқан қаланың атауы және
жарияланған жылы және атаудың үстінде орналасқан оқу орнының атауы
(суретті қараңыз. 1.9).

1.9 - сурет. Титул парағы
Жұмыс технологиясы:
1. Бос параққа әдеттегі шрифтпен оқу орнының атауын теріп, еntег
пернесін екі рет басыңыз.
2. WordArt нысанын енгізу пәрменін орындаңыз.
3. Мәтінді енгізу тілқатысу терезесінде мәтінді бір жолға қою арқылы
үлкен және күшті басып шығарыңыз.
4. Нысан пішінінің тізімінде толқын таңдаңыз.
5. Impact қаріпін орнатыңыз, қалыпты, өлшемі-Авто.
6. Экранда кадрдағы бұйра мәтін пайда болады.
7. Көрнекі түрде бейнелі мәтіннің жақтауын қажетті мөлшерге дейін
созыңыз.
8. Кірістіру-сурет мәзірінің пәрменін орындаңыз және Суретті салыңыз.
9. Суретті таңдап, сурет тақтасында орналасқан мәтін үшін түймені
басыңыз.
10. Қаланың атын теріп, еntег пернесін басыңыз.
11. Басылым жылын теріңіз.
12. Қаланың атын және шыққан жылын бөліп көрсетіңіз, оларды
ортасында пішімдеңіз.
Тест тапсырмалары
1) Авторлық құқық, қағаз, кітап, баспа...?
1. Парақ.
2. Парақ айдау.
3. Бояу Айдау.
4. Парақ-бедер.
5. Дұрыс жауаптар жоқ.
2) "Парангон"ұғымын тағы қалай қолдануға болады?
1. Қос миттель.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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2. Қос петит.
3. Қос мәтін.
4. Қос боргес қаласы.
5. Қос диамант.
Ақпаратты енгізуге арналған автоматтандырылған жұмыс орнының
(бұдан әрі-АЖО) қандай құрылғылары бар?
1. Сканерлер.
2. Монитор, процессор.
3. Дискілер, сканерлер.
4. Процессорлар.
5. Принтерлер.
Егер басылым пішімі 70x90/64 болса, азайту коэффициентін анықтаңыз?
1. 1,16.
2. 1,15.
3. 1,14.
4. 1,13.
5. 1,12.
Берілген баспа парағы...?
1. Физикалық баспа парағы.
2. Есепке алу-баспа парағы.
3. Шартты баспа парағы.
4. Авторлық парақ.
5. Қағаз парағы.
Соңы, қарапайым, триггер - бұл...?
1. Қалып .
2. Кесте.
3. Сызғыш.
4. Жолақ
5. Фольга.
75x108 / 16 пішімінің төмендету коэффициентін анықтаңыз?
1. 1,55.
2. 1,15.
3. 1,25.
4. 1,05.
5. 1,5.
84x108/32 пішімінің төмендету коэффициентін анықтаңыз?
1. 1,0.
2. 0,8.
3. 0,4.
4. 1,9
5. 1,68
Газет өнімдері үшін орамдардың ені қандай?
1. 60, 70, 75, 84, 90см.
2. 36, 42, 64, 82, 105см.

3. 150, 180см.
4. 42, 59, 84, 126, 168см.
5. 60, 85, 95, 105, 155 см.
10) МЕМСТ жоғары және офсеттік жалпақ басып шығару үшін қандай
қағаз форматтарын орнатады?
1. 60х84, 60х90, 70х108, 75х90, 84х108см.
2. 60х84, 60х90, 65х95, 74х108, 84х104см.
3. 60х84, 60х90, 60х95, 74х108, 84х104см.
4. 60х84, 60х90, 65х90, 74х108, 84х104см.
5. 60х84, 60х90, 65х95, 72х108, 84х104см.
11) 1 шаршы неге тең?
1. 40п.
2. 42п.
3. 44п.
4. 46п.
5. 48п.
12) Боргес неге тең?
1. 8п.
2. 9п.
3. 10п.
4. 11п.
5. 12п.
13) Мм-де 1 шаршы неге тең?
1. 18,05 мм.
2. 18,06 мм.
3. 18,07 мм.
4. 18,08 мм.
5. 18,09 мм.
14) 1P неге тең?
1. 0,373 мм.
2. 0,374 мм.
3. 0,375 мм.
4. 0,376 мм.
5. 0,377 мм.
15) Қателер мен дәлсіздіктерді түзету...?
1. Теру .
2. Монтаждау.
3. Экспонаттау.
4. Шығару .
5. Корректура
16) Сериф-бұл...?
1. Штрих.
2. Кертілген таңба
3. Апрош.
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4. Гарнитура
5. Әліпби.
17) 70x90 / 16 форматының төмендету коэффициентін анықтаңыз?
1. 1,0.
2. 1,2.
3. 1,4.
4. 1,6.
5. 1,16.
18) 75x90/256 пішімінің төмендету коэффициентін анықтаңыз?
1. 0,8.
2. 1,2.
3. 1,4.
4. 1,6.
5. 1,25.
19) 75x90 / 16 форматының төмендету коэффициентін анықтаңыз?
1. 1,55.
2. 1,15.
3. 1,25.
4. 1,05.
5. 1,5.
20) 60x84/32 форматының азайту коэффициентін анықтаңыз?
1. 1,0.
2. 0,8.
3. 0,4.
4. 0,93.
5. 1,25.
21) Теру дегеніміз не?
1. Мәтін жолдарын құру процесі.
2. Мәтіндік блоктарды құру процесі.
3. Мәтін жолдарының жеке белгілерінен алу процесі.
4. Пернетақта арқылы мәтінді қалыптастыру процесі.
5. Мәтін мен графиканы құру процесі.
22)
Қаріп өлшемін өлшеу үшін қандай басып шығару қондырғылары
қолданылады?
1. Шаршылар.
2. Тармақтар.
3. тікбұрыштар.
4. Цицеро.
5. Твиптер.
23)
Қаріп кеглі дегеніміз не?
1. Жолдар арасындағы бос орындарды ескере отырып, тармақтардағы
мәтін жолдарының биіктігін сипаттайтын өлшемді көрсеткіш.
2. Таңбадағы белгінің биіктігін квадраттармен сипаттайтын өлшем
көрсеткіші.
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3. Таңбадағы белгінің биіктігін миллиметрмен сипаттайтын өлшемді
көрсеткіш.
4. Таңбадағы таңбаның биіктігін сипаттайтын өлшемді көрсеткіш.
5. Таңбадағы белгінің биіктігін сипаттайтын өлшемді көрсеткіш.
24) Қаріп деген не?
1. Бір алфавиттің белгілері мен сандарының жиынтығы.
2. Әліпби жиынтығы.
3. Символдар жинағы.
4. Таңбалар жиынтығы.
5. Әр түрлі алфавит белгілерінің жиынтығы.
25) Түпнұсқадағы таңбалау не үшін қажет?
1. Теруші-беттеушіге нұсқау үшін.
2. Оқу үшін.
3. Анық болу үшін.
4. Үнемділік үшін.
5. Мазмұны үшін.
26) Тікелей сөйлеуде сызықша қалай қойылады?
1. Қойылмайды.
2. Басында және соңында Р/кг-ға қойылады.
3. Басында Р/кг-ға қойылады.
4. Сөйлеудің басында 2P.
5. Ол 2P басында және соңында қойылады.
27) Сөздер арасындағы сызықша қалай қойылады?
1. 3 б.
2. 4 б.
3. Қойылмайды
4. 2 б.
5. Р/кг-ға қойылмайды
28) Ересек оқырман үшін кітап басылымының негізгі мәтінін қандай кегль
тереді?
1. 9-10 б.
2. 6-8 б.
3. 16-18 б.
4. 12-14 б.
5. 10-12 б.
29) Сұрақ белгісі мәтіннен қалай қойылады?
1. 2 п қойылады.
2. Қойылмайды.
3. Разряд мөлшеріне қарай қойылады.
4. п/кг қойылады.
5. 4 п қойылады.
30) Бір басылымда қолданылатын жақшалар қандай болуы керек?
1. Курсивті стиль.
2. Негізгі мәтінмен бірдей сурет және бірдей кегль.
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3. Негізгі мәтіннен 2 Б. артық.
4. Негізгі мәтіннен 2 Б. аз.
5. Негізгі мәтін сияқты бір сурет.
31) Сөздер арасындағы қалыпты алшақтық дегеніміз не?
1. Кегельді.
2. ⅔ кегельдік.
3. ⅓ кегельдік.
4. 1,5 кегель.
5. Жартылай кегель.
32) Жолақтарды төмен түсіретін түсіндірулер қалай аталады?
1. Түсіндірмелер.
2. Ескертпелер.
3. Тілшелер.
4. Сілтемелер.
5. Пікір.
33) Мәтінде қандай разряд түрлері бар?
1. Қаріптік, бос-композициялық, аралас.
2. Қаріптік, қаріптік емес, аралас.
3. Қаріптік, қаріптік емес, бос-композициялық, аралас.
4. Трифтсіз, бос-композициялық, құрамдастырылған.
5. Қаріпті, қаріпті емес.
34) Мәтін ішіндегі ескертулер қалай теріледі?
1. Кәдімгі мәтін сияқты және жақшаға орналастырылған.
2. Кішкентай түйреуіш және жақшаға орналастырылған.
3. Кәдімгі мәтін сияқты.
4. Оған қатысты абзацтан кейін.
5. Кәдімгі мәтін сияқты және тырнақшаға салынған.
35) Мәтіндік жазбалар қайда орналастырылады?
1. Кітаптың соңында үлкен кеглем бар.
2. Кітаптың соңында кеглем бұл негізгі мәтін.
3. Беттің соңында кішкене кеглем бар.
4. Бөлімнің соңында кішкене кеглем бар.
5. Кітаптың соңында кішкене кеглем бар.
36) Қаріптік емес бөлу дегеніміз не?
1. Тартқышы бар жиынтық, бөлшектеу, кесу және түсіру жиынтығы.
2. Сөздердің астын сызу жиынтығы, тарту жиынтығы, разряд.
3. Сөздерді астын сызу жиынтығы, тарту жиынтығы, разрядтау, кесу
және түсіру жиынтығы, жиектеме.
4. Сөздердің астын сызып, жиектеп, жиектеп теру.
5. Сөздердің астын сызып, жиектеп теру.
37) Қаріп таңдаулары дегеніміз не?
1. Теру жинағы.
2. Тартқышты қолдану.
3. Басқа стильдегі немесе гарнитурадағы қаріп жиынтығы.
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4. Басқа түсті қаріппен теру.
5. Басқа түсті және басқа кегль шрифтімен теру.
38) Айдарлардың бір түрі болып табылатын және абзацтың басында
орналастырылған бас әріптер қалай аталады?
1. Аты-жөні.
2. Тақырыптары.
3. Айдарлар.
4. Кимдер.
5. Шмуцы.
39) Кітаптың соңында негізгі мәтіннің артына қойылған түсіндірулер қалай
аталады?
1. Сілтемелер.
2. Мәтін ішіндегі ескертулер.
3. Мәтіндік ескертпелер.
4. Кіші кегльмен алынған түсіндірулер.
5. Ескертпелер.
40) Курсивпен таңдау қандай разряд түріне жатады?
1. Емес, шрифт.
2. Аралас.
3. Бос-композициялық.
4. Аралас.
5. Қаріптік.
41) Қойылады-ли нүктесі атауында?
1. Қойылмайды.
2. Қойылады.
3. Кейде.
4. Қысқартулар теру кезінде.
5. Өлшем бірліктерін теру кезінде.
42) "Терезе" субтитрі дегеніміз не?
1. Шеттерде терілген субтитр.
2. Мәтінге енгізілген субтитр.
3. Мәтінмен бірге терілген субтитр.
4. Жеке жолмен терілген субтитр.
5. Түсіру арқылы терілген субтитр.
43) Тақырыптардағы сөздер аударыла ма?
1. Сөздер буынға аударылады.
2. Ауыстыру мағынасы бойынша орындалады.
3. Төтенше жағдайларда.
4. Шағын басылымдарда
5. Ауыстырылмайды.
44) Егер жеке баспа жолағында терілген бөліктердің, бөлімдердің
тақырыптары болса?
1. Шмуцтитулы.
2. Тақырыптар "тақырып".
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3. Мәтін арқылы терілген тақырыптар.
4. Тақырыптар жеке жолдармен.
5. "Шамдар" тақырыптары.
45) Поэтикалық мәтін прозадан қалай ерекшеленеді?
1. Тартқыштардың болуы.
2. Қаріп ерекшеліктерінің болуы.
3. Күрделі мәтіндердің болуы.
4. Болуымен кезектесу ырғақ кесінділерінің.
5. Соңғы жолдардың болуы.
46) Аяқтардың саны бірдей аят қалай аталады?
1. Көп өлшемді.
2. Ту.
3. Дәттеген.
4. Екі өлшемді.
5. Бір өлшемді.
47) Екпінді өлеңдердегі шегініс қалай анықталады?
1. Тек өлеңді бастау үшін.
2. Өлеңнің әр сегменті үшін.
3. Аяқтың санына байланысты.
4. Буындардың санына байланысты.
5. Әр аяқ үшін.
48) Поэтикалық шығармалардағы ырғақ бірлігі дегеніміз не?
1. Шумақ.
2. Өлең.
3. Аяқ.
4. Буын.
5. Іліпе сөз.
49) Драмалық мәтін қалай теріледі?
1. Диалог.
2. Монолог.
3. Ритмикалық сөйлеу.
4. Күрделі мәтін.
5. Бөлектелген мәтін.
50) Бұл элемент шығармалар драмасы, ол бөлінеді актерлік және
режиссерлық?
1. Көшірмелерді жасаған.
2. Ескертпелерін ортаға салды.
3. Айдарлар.
4. Буындар.
5. Әрекеттер.
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Қысқаша қорытынды
Теру мен орналасуды ескере отырып, сіз емле, стиль және т.б. туралы
білім алуыңыз керек, сонымен бірге негізгі терминдер мен анықтамаларды
анықтай аласыз: бітіру деректері, типографиялық және басып шығару
бірліктері, теру түрлері және олардың айырмашылықтары.
Басып шығаруға дейінгі процесс жан-жақты және өте күрделі, сіз тыныс
белгілері, грамматика тұрғысынан сауатты болуыңыз керек.
Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі
1. 1. Барышников Г.М. Шрифты. Разработка и использование. – М.:
ЭКОМ – 2007.
2. Козлова Е.Б. Технология допечатных процессов: учебное пособие. Москва: МГУП, 2009.
3. Волкова Л.А., Решетникова Е.Р. Технология обработки текстовой
информации. Технологический дизайн. Часть II. Компьютерная обработка
текста. Учебник - Москва: МГУП, 2007.
4. Пикок Джон Издательское дело. - М., 2008.
5. Полянский Н.Н., Карташева О.А., Надирова Е.Б. Преимущества
цифровых технологий формных процессов. Технология формных процессов:
Учебник, Москва, МГУП, 2007
6. Кузнецов
Ю.В.
Технология
обработки
изобразительной
информации, Санкт-Петербург. Петербургский институт печати, 2002
7. Шульмейстер М.В. «Ручной набор» Издательство «Книги», Москва,
2007 год.
8. Нагорнова И.В., Карташева О.А. Computer-to-Plate - технология, ее
особенности и возможности: Учебное пособие. - Москва: Изд-во МГУП,
2005.
9. Домасев М.В., Гнатюк С.П. Цвет, управление цветом, цветовые
расчеты и измерения, Санкт-Петербург: Питер, 2009.
10. ГехманЧак. Рабочий поток (workflow) в полиграфии. Сквозное
управление производственным процессом на основе цифровых технологий. Москва: МГУП, 2004.
11. Компания «Танзор Франц». Малая полиграфическая энциклопедия.
Сборник специальных статей для технологов. Часть 1.
12. Самарин Ю.Н. Допечатное оборудование: Конструкции и расчет:
Учебник. - Москва: МГУП, 2002.
13. ThompsonBob. Printing Materials: Science and Technology. Leatherhead: Pira International, 1998.
14. Кипхан Гельмут. Энциклопедия по печатным средствам
информации. Технологии и способы производства. Москва: МГУП, 2003.
15. Технология
полиграфического
производства.
Технология
допечатных процессов: учебное пособие/ Сост. Н. В. Офицерова; – М.:
МИПК, 2006.
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16. Gravure Process and Technology. Gravure education FO unration and
gravure association of America, 2003.
17. Каудыров Т. Е. Cистема охраны прав объектов интеллектуальной
собственности // ЮРИСТ № 1 (31), 2002
18. Лупарев Г. П. - Правовое положение личности в зарубежных
странах. Алматы - Әдилет. 2001. 216 с.
19. Таукелов
Ж. Б. Контрафакты
в
Южном
Казахстане.
//
«Юридическая газета» от 13.07.2000.
20. Масатов Б. - Азбука правовой демократии. Алматы - Жетi Жарғы.
2000. 68 с.
21. Жусупов
Э.
Б. Правовой
статус
и
деятельность
специализированных учреждений ООН. Алматы - Данекер. 2001. 101 с.
22. Термины в словаре даны по ОСТ 29.130-97 «Издания. Термины и
определения» (Сборник «Стандарты по издательскому делу», составители
А. А. Джиго, С. Ю. Калинин, М., Юристъ, 1998).
23. «Основы наборных процессов», Л. А. Волкова, М., Книга, 1986
(рис. 1 приводится по данному изданию).
24. «Ручной набор», В. А. Видгорчик, М., Книга, 1985.
25. «Набор таблиц», М. В. Шульмейстер, М., Книга, 1973.
26. «Справочная книга редактора и корректора», под ред. А. Э.
Мильчина, М., Книга, 1985.
Электрондық ресурстар:
1. DuPont [Электрондық ресурс]: DuPont компаниясының ресми сайты. Кіру режимі: https://www.dupont.ru. - (өтініш берген күні: 22.03.2019).
2. Flint [Электрондық ресурс]: Flint компаниясының ресми сайты. - Кіру
режимі: https://www.flintgrp.com. - (өтініш берген күні: 22.03.2019).
3. KBA [Электрондық ресурс]: KBA өндірушісінің ресми сайты. - Кіру
режимі: https://www.kba-print.ru. - (өтініш берген күні: 22.03.2019).
4. GraphischeTechnik und Handel/HeimannGmbH//www.heimannhamm.de.
5. http://www.copyright.ru/ru/library_old/inside/83/?doc_id=474.
6. kodeksy.кz.com/ka/ob_avtorskom_prave_i_smezhnyh_pravah.htm.
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Ескертпе
1.6-кесте. Əлемдегі ең ірі 35 баспа үйі.
Орны:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Баспа үйі
(топ немесе
бөлімше)

Компания иесі

Иесінің елі

TheWoodbridgeCo.
Канада
Ltd
Pearson
PearsonCorp.
Ұлыбритания
Bertelsmann
Bertelsmann AG
Германия
Ұлыбритания я /
Reed Elsevier Reed Elsevier Corp.
Нидерланды
Wolters Kluwer Wolters Kluwer
Нидерланды
Hachette Livre Lagardère
Франция
McGraw-Hill
The McGrawАҚШ
Education
HillCompanies
Reader’s Digest Reader’s Digest
АҚШ
Education Media
АҚШ /
Houghton
and Publishing
Каймановы
Mifflin Harcourt
Group Ltd.
острова
De Agostini
Gruppo De Agostini Италия
Editore
Scholastic
Scholastic Corp.
АҚШ
Verlagsgruppe
Holtzbrinck
Georg von
Германия
Holtzbrinck
Grupo Planeta Grupo Planeta
Испания
Informa
Informa plc
Ұлыбритания
Cengage
Learning
(бывшая
Apax Partners et al. Канада / АҚШ
Thomson
Learning)
HarperCollins News Corp.
АҚШ
Ұлыбритания /
Springer
Cinven and
Германия /
Science and
Candover
Италия /
Business Media
Франция
Shogakukan
Shogakukan
Жапония
Thomson

Кірістер
(млн. долл.
АҚШ) *
7 296,73
7 025,52
6 412,32
6 156,82
4 982,98
3 109,80
2 705,38
2 690,78
2 500,00
Данные
отсутствуют
2 179,78
Данные
отсутствуют
1 460,00
1 455,04
1 413,95
1 347,14
1 322,76
1 315,19
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1.6 -кестенің жалғасы
19.

Kodansha

Kodansha

Жапония

1 291,45

20.

Shueisha

Shueisha

Жапония

1 242,46

21.

John Wiley &
Sons

John Wiley & Sons АҚШ

22.

Editis

23.
24.

RCS Libri
Bonnier
Oxford
University
Simon &
Schuster
Grupo
Santillana
Mondadori
(book division)
Kadokawa
Publishing
Klett
Gakken
Gruppo
editorialeMauri
Spagnol
Cornelsen
WSOY
Publishing and
Educational
Publishing
Harlequin

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
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Wendel
Франция
Investissement
RCS Media Group Италия
The Bonnier Group Швеция

1 235,01
1 110,04
1 066,97
975,00

Oxford University

Ұлыбритания

899,68

CBS

АҚШ

886,22

PRISA

Испания

817,60

Италия

649,70

Жапония

631,81

Германия
Жапония

613,20
605,00

The Mondadori
Group
Kadokawa Holdings
Inc.
Klett Gruppe
Gakken Co. Ltd

Messagerie Italiane Италия

541,66

Cornelsen

Германия

529,10

Sanoma WSOY

Финляндия

470,85

Torstar Corp.

Канада

2-БӨЛІМ. ӨҢДЕУГЕ АРНАЛҒАН ҮСТЕЛ-БАСПА ЖҮЙЕСІНІҢ
АППАРАТТЫҚ ҚҰРАЛДАРЫ
Оқу мақсаттары
Осы бөлімді өткеннен кейін оқушы мына дағыдыларды меңгереді:
1.Электрондық теру және орналасу кезінде ақпаратты енгізу және
шығару.
2. Мәтін макетін жасаңыз және орналасу ережелерін ескере отырып,
жолақтарды түсіріңіз.
3. Цифрланған қаріптерді жіктеу принциптерін түсіндіру.
4. Орналасу бағдарламаларын орындаңыз.
5. Суреттерді сканерлеу.
6.Электрондық теру және орналасу үшін бағдарламаларды
пайдаланыңыз.
7. Жұмыс үстелі-баспа жүйесінің аппараттық құралдарын өңдеу үшін
қолданыңыз.
Алдын ала талаптар:
Осы бөліммен жұмыс басталар алдында оқушылар оқып білуі тиіс:
1. Материалтану пәні.
2. Арнайы технология пәні.
Қажетті оқу материалдары
1. Дербес компьютер.
2. Принтер.
3. Сканер.
Кіріспе
Бұл бөлімде КM 02 қарастырылған. - Ақпаратты электронды теру және
беттеу кезінде енгізу, ол кез келген сипаттағы, мәтіндік немесе
иллюстрациялық ақпаратты енгізу және шығару құрылғылары туралы
ақпараттың толық көлемін көрсетеді және бұл ретте оларды өңдеу үшін
жұмыс үстелі-баспа жүйесінің құрылғылары мен құралдарын білуі қажет.
Модульге сәйкес бұл бөлімде ақпаратты енгізу және шығару құралдары,
мәтінді орналастыру және жолақтарды түсіру түрлері, орналасу ережелері
берілген.
Ақпаратты енгізу, шығару процесінің тұтастығы үшін жұмыс үстелінің
баспа жүйесінің аппараттық құралдарын қолдану және дұрыс пайдалану
қажет.
2.1 Ақпаратты енгізуге арналған құралдар
Компьютерге ақпаратты енгізу құрылғылары. Компьютерге, адам
сияқты, оның" көздері мен құлақтары " қажет, оның көмегімен ол ақпаратты
сырттан қабылдай алады. Қазіргі уақытта компьютерде осы функцияларды
орындайтын әртүрлі перифериялық құрылғылар бар.
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2.1 -сурет. Ақпаратты енгізу жəне шығару құрылғылары [1]
Перифериялық құрылғы, әдетте, компьютерге қосылған және онымен
жұмыс істейтін компьютер тінтуірі немесе пернетақта сияқты кез-келген
көмекші құрылғы ретінде анықталады. Перифериялық құрылғылардың басқа
мысалдары-кеңейту карталары, графикалық карталар, кескін сканерлері,
таспа дискілері, микрофондар, динамиктер, веб-камералар және сандық
камералар. RAM-бұл перифериялық және негізгі компонент арасындағы
аралық орынды алатын жедел жад. Техникалық тұрғыдан алғанда, бұл
деректерді сақтауға арналған перифериялық құрылғы, бірақ ол қазіргі
заманғы компьютердің барлық негізгі функциялары үшін қажет, ал жедел
жадты жою кез-келген заманауи машинаны істен шығарады. Сандық
сағаттар, смартфондар және планшеттік компьютерлер сияқты көптеген жаңа
құрылғыларда оларды толық компьютер үшін перифериялық құрылғылар
ретінде пайдалануға мүмкіндік беретін интерфейстер бар, бірақ олар басқа
перифериялық құрылғылар сияқты хостқа тәуелді емес. Техникалық
анықтамаға сәйкес, перифериялық құрылғылар орталық процессор, қуат көзі,
аналық плата және компьютер корпусы болып саналмайды(сурет. 2.1).
Әдетте, перифериялық сөз сканер сияқты компьютер корпусына сыртқы
құрылғыны білдіру үшін қолданылады, бірақ компьютер корпусының ішінде
орналасқан құрылғылар да техникалық жағынан перифериялық құрылғылар
болып табылады. Компьютер корпусынан тыс орналасқан құрылғылар
сыртқы перифериялық құрылғылар немесе көмекші компоненттер деп
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аталады. Мысалдар: "сканер мен принтер сияқты көптеген сыртқы
перифериялық құрылғылар менің компьютерімнің артындағы перифериялық
порттарға қосылады".
Ішкі қатты дискілер немесе CD-ROM дискілері сияқты корпустың
ішіндегі құрылғылар да техникалық тұрғыдан перифериялық құрылғылар
болып табылады және ішкі перифериялық құрылғылар деп аталады, бірақ
оларды сыртқы құрылғылар ретінде танымауы мүмкін.
Чиптегі жүйеде перифериялық құрылғылар орталық процессор сияқты
бірдей интегралды схемаға енеді. Олар әлі де" перифериялық құрылғылар "
деп аталады, Дегенмен олар хост процессорына үнемі қосылып тұрады (және
белгілі бір мағынада оның бөлігі).
Көптеген кіріс құрылғыларын келесідей жіктеуге болады:
1.
Енгізу модальділігі (мысалы, механикалық қозғалыс, аудио,
видео және т.);
2.
Енгізу дискретті (мысалы, пернелерді басу) немесе үздіксіз
(мысалы, тінтуірдің орналасуы, дискретті мәнге айналса да, үздіксіз деп
санауға жеткілікті).
Кіру тікелей немесе жанама болуы мүмкін. Тікелей енгізу кезінде кіріс
кеңістігі дисплей кеңістігіне сәйкес келеді, яғни Нұсқаулық визуалды кері
байланыс немесе Көрсеткіш пайда болатын кеңістікте орындалады.
Сенсорлық экрандар мен жарық тұтқалары тікелей енгізуді ұсынады. Жанама
енгізу мысалдарына тінтуір мен шар манипуляторы жатады.
Позициялық ақпарат абсолютті (мысалы, сенсорлық экранда) немесе
салыстырмалы (мысалы, көтеруге және жылжытуға болатын тінтуірмен) [40].
Тікелей енгізу міндетті түрде абсолютті, бірақ жанама енгізу абсолютті
де, салыстырмалы да болуы мүмкін. Мысалы, кірістірілген экраны жоқ
графикалық планшеттерді цифрлау жанама енгізуді және абсолютті
позицияны анықтауды қамтиды және көбінесе абсолютті енгізу режимінде
орындалады, бірақ оларды инені немесе жуғышты көтеріп, жылжытуға
болатын сенсорлық панель сияқты салыстырмалы енгізу режимін модельдеу
үшін конфигурациялауға болады.
Кіріс және шығыс құрылғылары компьютер мен сканер немесе 6DOF
контроллері арасындағы аппараттық интерфейсті құрайды
Пернетақта. Пернетақта-бұл құрылғының адам интерфейсі, ол
батырмалардың орналасуы түрінде ұсынылған. Әр түймені немесе пернені
компьютерге лингвистикалық таңбаны енгізу үшін немесе компьютердің
белгілі бір функциясын шақыру үшін пайдалануға болады. Олар көптеген
пайдаланушылар үшін негізгі мәтін енгізу интерфейсі ретінде әрекет етеді.
Дәстүрлі пернетақталар көктемгі түймелерді пайдаланады, дегенмен жаңа
нұсқаларда виртуалды пернелер немесе тіпті шығатын пернетақталар
қолданылады.
Көрсеткіш құрылғылар бүгінде ең көп қолданылатын енгізу
құрылғылары болып табылады. Көрсеткіш құрылғы пайдаланушыға
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компьютерге кеңістіктік деректерді енгізуге мүмкіндік беретін кез келген
адам құрылғы интерфейсі болып табылады. Тышқандар мен сенсорлық
панельдер жағдайында бұл әдетте физикалық бетіндегі қозғалысты анықтау
арқылы жүзеге асырылады. 3D тышқандар, Джойстиктер немесе
Джойстиктер сияқты Аналогты құрылғылар олардың ауытқу бұрышы туралы
хабарлау арқылы жұмыс істейді. Меңзегіш құрылғының қозғалысы экранда
меңзер қимылымен көрінеді, бұл компьютердің графикалық интерфейсін
шарлаудың қарапайым және интуитивті әдісін жасайды [41].
Сканерлер. Компьютерге ақпаратты енгізу құрылғысы. Ерекшелігісканерлер компьютерге ақпаратты тек графикалық түрде енгізеді.
Сканерлердің дамуы тек олардың өлшемдерінің өзгеруіне байланысты тоқтап
қалды. Алдымен олар кішірейіп, жинақы бола бастады, содан кейін оларды
үлкен "комбайндар" алмастырды - ксерокс, принтер және сканерді
біріктіретін Шығыс және кіріс құрылғылары.
Сканерді фотосуреттер немесе мәтін парақтары сияқты басып
шығарылған суреттерді тікелей компьютерге енгізу үшін пайдалануға
болады. Сканер сканерленген кескінге жарықты бағыттау және оптикалық
сенсор арқылы қанша жарық шағылысатынын өлшеу арқылы жұмыс істейді.
Шағылысқан жарық мөлшері компьютерге кескіннің әр нүктеде қаншалықты
ашық немесе қараңғы екенін айтады.
Таңбаларды оптикалық тану бағдарламалық жасақтамасын (OCR)
Сканерленген кескіннен басып шығарылған мәтінді оқу және оны кескін
емес, мәтін ретінде сақтау үшін пайдалануға болады. Содан кейін мәтінді
мәтіндік редактор немесе жұмыс үстелі баспагері арқылы өңдеуге болады.
Мәтінді оптикалық тану бағдарламалық жасақтамасы қолжазба мәтінін
дұрыс оқу үшін әлі күрделі емес.
Сканерлердің барабан, слайд және планшет түрлері болады.(суретті
қараңыз. 2.1) [42].
Барабан сканері-түпнұсқа айналмалы цилиндрдің сыртқы бетіне
Орнатылады. Бұл сканерлердің жазықтыққа (планшетке) қарағанда басты
артықшылығы– жоғары сканерлеу жылдамдығы және әмбебаптығы (мөлдір
және мөлдір емес негізде жасалған суреттерді сканерлеу).
Проекциялық сканер (слайд) – түпнұсқа слайд рамкаға орнатылатын
және сканерлеу әдетте масштабтаумен люменге жүргізілетін сканер.
Планшеттік сканер қағаз парағын, кітапты немесе басқа затты
сканерлеу үшін жалпақ әйнек бетіне ие. Сканерлеу басы әйнектің астына
жылжиды. Планшеттік сканерлер көбінесе бір парақты емес, бірнеше
парақты сканерлеу үшін Парақ бергіштерімен бірге келеді. Планшеттік
сканердің сол барабаннан артықшылығы - сканерлеу үшін түпнұсқаны
планшетке жай ғана орналастырып, оны ешқандай әсерге (қысым, иілу,
деформация, діріл) ұшыратпау жеткілікті. Сондықтан ол сынғыш немесе
тіпті үш өлшемді нысандарға жарайды.
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Планшеттік сканердің маңызды және негізгі элементі-фотосезімтал
элемент-CIS немесе CCD матрицасы. Ол оптикалық жүйе мен жарық көзімен
бірге қозғалатын вагонға бекітілген. Сканердің жұмысы 2.2-суретте
көрсетілген.
Тікелей сканерлеу кезінде көзден (1) Жарық сканерленетін бетке түседі,
одан шағылысады және айналар жүйесі (2) және линзалар (3) матрицаның
сенсорларына (4) түседі, онда ол бірқатар электронды сигналдарға айналады
(суретті қараңыз.2.2).

2.2 -сурет. Планшетті сканер
Планшеттік сканерлердің тағы бір артықшылығы-бұл өте кең түс
схемасы және жоғары оптикалық ажыратымдылық, бұл фотосуреттерді,
графиканы және басқа да түрлі-түсті құжаттарды сканерлеуге өте ыңғайлы.
Планшеттік сканерлердің өлшемдері қолдану аймағына байланысты
өзгереді. Көптеген үй және шағын кеңсе сканерлері түпнұсқаларды 8.5
дюймнан 11 дюймге дейін сканерлей алады (letter немесе A4 форматындағы
парақтар). Планшеттің үлкен сканерлері tabloid форматындағы парақтарға
сәйкес келеді және түпнұсқаларды 11-ден 17 дюймге дейін, 12-ден 18 дюймге
дейін сканерлей алады. Мұндай модельдер көбінесе бейнелеу студияларында
және басып шығаруда макеттерді алдын-ала дайындау үшін қолданылады
[43].
Сканердің ажыратымдылығы көбінесе алынған сканерлеудің сапасын
анықтайды. Ол цифрлау кезінде бір дюйм ұзындықты сканерлеу сызығының
қанша нүктеге бөлінетінін көрсетеді және дюйм (dpi) немесе дюйм (ppi)
пиксельдерімен өлшенеді.
Планшеттік
сканердің
сипаттамалары
екі
координатаның
ажыратымдылығын көрсетеді-X және Y, мысалы, егер сканер көлденеңінен
4800 дюйм (x координатасы) және тігінен 9600 нүкте (Y координатасы)
қамтамасыз етсе, онда бұл модельдің ажыратымдылығы 4800-ден 9600 dpi-ге
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дейін. Көптеген өндірушілер бұл көрсеткішті қысқартып, сипаттамаларда тек
көлденең ажыратымдылықты көрсетеді [44].
Қазіргі заманғы планшеттік сканерлердің көпшілігінде максималды
ажыратымдылығы кемінде 300 дюйм, сонымен қатар сұр түстің кемінде 256
реңктері бар. Бұл жалпы өлшемі 10 × 15 см (немесе шамамен 4 × 6 дюйм)
шаблондар жиынтығы үшін компьютерлік кескіннің өлшемі шамамен 1200 ×
1800 пиксельді құрайды. Бұл қазіргі заманғы компьютерлермен өңделетін
және өте жақсы нәтиже беретін кескін өлшемі. Сондай-ақ, ол сканерлеу
аймағын бейімдеу үшін біраз орын қалдырады. Көп жағдайда компьютердегі
файл өлшемдерін оңтайландыру үшін ажыратымдылықты теңшеуге болады.
Микрофон дыбыстық ақпаратты енгізу үшін қолданылады, дыбыстық
картаның кірісіне қосылады [45].
Веб-камера - бұл компьютерлік желі арқылы әрі қарай жіберуге
арналған бейне кескіндерді нақты уақыт режимінде жазуға қабілетті шағын
өлшемді сандық бейне немесе камера.
Сандық камералар бейне мен фотосуреттерді тікелей сандық
(компьютерлік) форматта алуға мүмкіндік береді. Компьютерге графикалық
ақпаратты енгізуге мүмкіндік береді.
Сенсорлық экран-бұл сенсорға жауап беретін экран болып табылатын
ақпаратты енгізу құрылғысы.
Графикалық планшет (сандық). Графикалық планшеттерді негізінен
кәсіби графикалық дизайнерлер пайдаланады. Графикалық планшетті
қолдана отырып, дизайнер тінтуірмен немесе басқа меңзегіш құрылғымен
салыстырғанда экранда дәлірек сызбалар жасай алады. Графикалық планшет
жалпақ планшеттен (экраннан) тұрады, онда пайдаланушы қалам деп
аталатын арнайы қаламмен "сурет салады". Пайдаланушы дәптерге "сурет
салғанда", сурет экранда жасалады. Пайдаланушы сурет салатын ноутбук A5тен A1-ге дейін кез-келген мөлшерде болуы мүмкін (A4 бетінен сегіз есе
үлкен). Графикалық планшеттің көмегімен жасалған сызбалар дюймнің
жүзден біріне дейін дәлдікке ие болуы мүмкін. Пайдаланушы сурет салатын
стилустың тінтуір түймесі ретінде әрекет ететін түймесі болуы мүмкін. Кейде
планшетке сурет салу үшін стилустың орнына тінтуір тәрізді өте дәл
құрылғы қолданылады, оны шайба деп атайды. Графикалық планшеттер
көбінесе автоматтандырылған дизайн пакеттеріне енгізу үшін қолданылады.
Сыртқы жағынан, жеңіл қалам компьютердің кіріс-шығыс порттарының
біріне сыммен қосылған шарлы қалам немесе қарындаш түрінде болады.
Әдетте жеңіл қаламда қаламды ұстап тұрған қолмен басуға болатын бір
немесе бірнеше түймелер бар.
Деректерді жеңіл қаламмен енгізу монитор экранының бетіне қаламмен
түрту немесе сызықтардан тұрады. Қаламның ұшында фотоэлемент
орнатылады, ол экран жарықтығының өзгеруін қалам жанасатын нүктеде
тіркейді, соның есебінен тиісті бағдарламалық қамтамасыз ету экранда
қаламмен "көрсетілген" позицияны есептейді және қажеттілігіне қарай оны
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қандай да бір жолмен, әдетте, экранда көрсетілетін нысанға нұсқау ретінде
немесе сурет салу командасы ретінде түсіндіре алады[46].
2.2 Ақпаратты шығаруға арналған құралдар
Ақпаратты шығару құрылғылары-бұл ақпаратты машина тілінен адам
қабылдауы үшін қол жетімді формаларға аударатын құрылғылар. Шығару
құрылғыларының төрт түрлі категориясы бар: визуалды, деректер, басып
шығару және дыбыс. Ақпаратты шығару құрылғыларына мыналар жатады:
монитор, видеокарта, принтер, плоттер, проектор, колонкалар [47].
Монитор (дисплей) - Дисплей құрылғысы-Шығыс құрылғысының ең көп
таралған түрі. Ол шығуды компьютер экранында көзбен көрсетеді. Шығару
экранда уақытша пайда болады және оны оңай өзгертуге немесе өшіруге
болады, кейде оны электронды көшірме деп те атайды.
Мониторлардың 2 түрі бар: монохромды және түсті. Монохромды
мониторлар іс жүзінде екі түсті көрсетеді: біреуі алдыңғы және біреуі фон
үшін. Түстер қара және ақ, жасыл және қара немесе кәріптас және қара болуы
мүмкін. Түс мониторы-бұл көптеген түстерді көрсете алатын дисплей
құрылғысы. Түрлі түсті мониторлар 16-дан 1 миллионнан астам түрлі түсті
көрсете алады.Іс жүзінде, кез-келген монитор көрсете алатын түстердің
нақты санын бейне адаптер басқарады.
Динамик
динамиктері
дыбыс
шығаруды
жеңілдету
үшін
компьютерлерге бекітілген; динамиктер жұмыс істеуі үшін компьютерде
дыбыстық карталар қажет. Әр түрлі динамиктер қарапайым екі динамикті
Шығыс құрылғыларынан бастап көп арналы көлемді дыбыстық
құрылғыларға дейін
Проектор-бұл компьютер жасаған кескінді басқа бетке шығаратын
дисплей құрылғысы: әдетте тақтаға немесе қабырғаға. Компьютер кескін
деректерін өзінің бейне картасына жібереді, содан кейін проекторға бейне
жібереді. Көбінесе презентациялар немесе бейнелерді көру үшін
қолданылады.
Плоттер-сандық түрде бейнеленген дизайнның баспа көшірмесін
жасайды. Дизайн плоттерге графикалық карта арқылы жіберіледі, ал сурет
қаламмен жасалады. Ол әдетте инженерлік қосымшаларда қолданылады және
негізінен берілген кескінді түзу сызықтар арқылы тартады.
I / O құрылғыларының мысалдары-CD дискілері, DVD дискілері, USB
дискілері, қатты дискілер (HDD) және иілгіш дискілер. CD және DVD-бұл
сандық форматта деректерді сақтайтын оптикалық дискілердің екі түрі.
Деректер дискіге деректерді тікелей дискінің жабынына енгізетін лазерлік
жазу құрылғысы арқылы жазылады.
Принтер-бұл құжаттар мен фотосуреттер сияқты өңделген деректердің
баспа нұсқасын жасайтын құрылғы. Компьютер кескін деректерін принтерге
жібереді, содан кейін суретті физикалық түрде қайта жасайды, әдетте
қағазда.
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Принтерлердің түрлері:
Ink Jet-сиялы принтер, кескінді қалыптастыру үшін қағаздың бетіне ұсақ
сия нүктелерін шашыратады.
Лазер-бұл принтерде тонер барабандары қолданылады, олар
магниттелген пигмент арқылы оралып, содан кейін пигментті бетіне өткізеді.
Сиялы принтердің жұмыс принципі матрицалық әрекетке ұқсас: сурет
нүктелерден жасалады. Тек инелері бар бастардың орнына олар сұйық
бояғыштармен басып шығаратын матрицаны (бас) пайдаланады.
Басып шығару басы бояғыш картриджге салынуы немесе құрылғының
өзінде бекітілуі мүмкін (бұл жағдайда ауыстырылатын сия картридждері
қолданылады және басы бөлшектелмейді).
Кіріктірілген матрицасы бар принтерлерді Epson және Canon сияқты
фирмалар шығарады. Hewlett-Packard, Lexmark баспа басы картриджге
салынған тәсілді қолданады [48].
"Ұшқыштардың" көптеген белгілері бойынша жіктелуі бар. Сонымен,
олар қолданылатын сияның түріне байланысты өзгереді (күріш. 2.3).

2.3 -сурет. Сиялы принтер
Сия болуы мүмкін (сурет. 2.4):
 су суы (көптеген тұрмыстық және кеңсе құрылғыларында
қолданылады);
 майлы заттар (өнеркәсіптік таңбалау үшін қолданылады);
 жоғары сапалы суреттерді алудың ең жақсы нұсқасы – фото, мысалы);
 self solvent (сыртқы жарнамаларды, плакаттарды, стендтерді басып
шығару үшін қолданылады, өйткені су сөрелері);
 термотрансферлі(олардың көмегімен киімге сурет салынады).
Алкоголь сиялары әлі де бар, бірақ олар кең таралмады, өйткені олар
бастарында тез кебеді.
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2.4 -сурет. Сиялы принтерлерге арналған сия

"Ішектердің" бірнеше түрлері және мақсаты бар. Шынында да, егер
матрицалық принтердің жұмыс принциптерін қолдану бүгінде банк
саласымен шектелген болса, онда сиялар көптеген салаларда қолданылады.
Сонымен, олардың мақсаты бойынша олар болуы мүмкін:
 офистік (көптеген кеңселерде тұрғандар-шағын форматтағы қағазға
басып шығару үшін);
 кең форматты (сыртқы жарнама саласында қолданылады);
 интерьер (плакаттар, стендтер және интерьерді безендірудің басқа
элементтерін басып шығару үшін);
 қандай таңбалау (атауынан анық-әр түрлі бөлшектерді белгілеу үшін);
 фото принтерлер (фото басып шығару үшін);
 арнайы кәдесыйлар (шағын заттарды – дискілерді, телефондарды,
күрделі пішінді бланкілерді басып шығару үшін қолданылады);
 маникюр (жаңалық салондарында сұлулық аппараты жағу үшін,
тырнақтар күрделі сурет) [49].
Көптеген кеңселерде, сіз білгендей, кеңсе принтері қолданылады. Бұл
тұрмыстық қажеттіліктерге өте қолайлы – мәтінді немесе суреттерді қағазға
шығару-және көптеген компаниялар шығарады: Epson (сурет. 2.5), HP,
Canon, Lexmark және т. б.
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2.5 -сурет. Epson сиялы принтер
Кеңсе принтерлері, фотопринтер сияқты, әр түске бір баспен
жабдықталған және өте жақсы түске ие (әсіресе тұрақты пайдалану кезінде).
Сонымен қатар, матрицамен салыстырғанда кеңсе "ұшқыштары" өте тыныш
жұмыс істейді.
Бірақ басып шығару сапасы тек арнайы жабыны бар қағазды қолданған
жағдайда ғана жоғары болуы мүмкін – әріптердің немесе өрнектің кәдімгі
кеңсе жиегінде олар "шатасуы"мүмкін.
Басып шығару жылдамдығы матрицалық принтерлерден бірнеше
секундқа асып түсті. Бұл жағдайда басып шығару суға ұшырайды, жоғалады,
жағылады (бірақ көп нәрсе сия сапасына байланысты).
Сонымен қатар, құрылғы өте күрделі: үздіксіз жұмыс барлық
картридждерді үнемі басып шығарған жағдайда ғана мүмкін болады (ұзақ
тоқырау кезінде басындағы бояу жай кебеді) (сурет. 2.6).

2.6 -сурет. Сиялы принтерлер үшін картридждер
Бірақ басты кемшілігі-техникалық қызмет көрсетудің жоғары құны.
Картридждердегі бояу өте тез аяқталады және оларды мезгіл-мезгіл өзгерту
керек, бұл арзан емес [50].
Бұл мәселені ҮСБЖ ішінара шешті – сияны үздіксіз беру жүйесі.
Үздіксіз сия беру жүйесі. ҮСБЖ -бұл картридждерді сәтті алмастыратын
жүйе. Оның жұмысының мәні қарапайым-сия арнайы түтіктерге автоматты
түрде беріледі (сурет. 2.7).
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2.7 -сурет. Үздіксіз сия беру жүйесі
Басып шығару сапасы айтарлықтай жақсарады және әмияныңызда ақша
сақталады. Сізге мезгіл-мезгіл бояу сатып алып, оны арнайы контейнерлерге
құю керек, бұл картридждерді ауыстырудан әлдеқайда арзан. Ия, және сия
ұзақ уақытқа созылады.

2.8 -сурет. Үздіксіз сия беру жүйесі
АЕМ – ді толтыруды Пайдаланушының өзі жүзеге асыра алады-бұл үшін
маманның көмегі қажет емес.
Егер бұрын мұндай жүйені тек арнайы (қосымша) орнатуға болатын
болса, қазір сатылымда кірістірілген АЕМС бар принтерлер бар.
Алғашқы модельдер 2011 жылдың күзінде пайда болды және олар Epson
L100 және Epson L800 болды (сурет. 2.8) [42, 15-тен].
Матрицалық принтер-принтердің басында орналасқан бірнеше
инелермен белгілерді қалыптастырады. Қағаз білікпен бекітіледі, ал принтер
басы мен қағаз арасында бояғыш таспа бар.
Матрицалық (ине тәрізді) принтерлер (суретті қараңыз. 2.9) - ұзақ уақыт
бойы ДК үшін стандартты шығыс құрылғысы болды.
Жақында, сиялы принтерлер әлі де қанағаттанарлықсыз жұмыс істеген
кезде және лазердің бағасы өте жоғары болған кезде, ине принтерлері
кеңінен қолданылды. Олар қазір сирек қолданылмайды. Бұл принтерлердің
артықшылығы, біріншіден, басып шығару жылдамдығы мен олардың
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әмбебаптығымен анықталады, бұл кез-келген қағазбен жұмыс істеуге
мүмкіндік береді, екіншіден, басып шығарудың төмен құны

2.9 -сурет. Матрицалық принтер.
Принтерді таңдау кезінде әрқашан оған қойылған тапсырмалардан
бастау керек. Егер сізге күні бойы үзіліссіз басып шығару керек принтер
қажет болса немесе басып шығару жылдамдығы сападан гөрі маңызды болса,
онда, әрине, ине принтерін таңдау керек. Егер сізге жоғары сапалы кескін алу
қажет болса, онда сіз лазерлік немесе сиялы принтерді пайдалануыңыз керек,
бірақ содан кейін әр басып шығарудың құны айтарлықтай артады.
Ине принтерлерінің артықшылығы бар-олар бірден бірнеше көшірмені
"көшірме астында"басып шығарады. Олардың кемшілігі-жұмыс кезінде олар
шығаратын шу.
Ине принтері белгілерді қағазға басып шығаратын Принцип қарапайым.
Ине принтері (суретті қараңыз. 2.10, 2.11) принтердің басында орналасқан
бірнеше инелермен белгілерді қалыптастырады. Қағазды беру механикасы
қарапайым: қағаз білікпен тартылады, ал принтер басы мен қағаз арасында
бояу таспасы орналасқан. Ине осы таспаға тиген кезде қағазда боялған із
қалады. Бастың ішінде орналасқан инелер әдетте электромагниттік әдіспен
іске қосылады. Басы көлденең бағыттаушы бойымен қозғалады және оны
қадамдық қозғалтқыш басқарады [51].
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2.10 -сурет Ине принтерінің құрылғысы

2.11 -сурет. Ине принтері
Бастары бар: 9*9 ине, 9*18, 18*18, 24*37. Инелер бір немесе екі қатарда
орналасқан. Көп түсті бояу таспасының көмегімен түрлі-түсті басып шығару
мүмкіндігі жүзеге асырылады.
Сиялы принтерлер. Сиялы принтерді шығарған алғашқы компания
Hewlett Packard болды. Бұл принтерлердің негізгі жұмыс принципіпринтердің басында сия өтетін саңылаулар, саптамалар деп аталады. Баста
сұйық сия бар резервуар орнатылған, олар саңылаулар арқылы
микрочатиктер сияқты медиа материалына беріледі. Саңылаулар саны
принтер үлгісіне және өндірушіге байланысты.
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Сия беру әдістері:
- принтердің басы сия резервуарымен біріктірілген; резервуарды сиямен
ауыстыру бір уақытта басын ауыстырумен байланысты;
- жеке резервуар қолданылады, ол капиллярлар жүйесі арқылы
принтердің басын сиямен қамтамасыз етеді, басын ауыстыру тек оның
тозуымен байланысты.
Сиялы принтерлермен түрлі-түсті басып шығару өте сапалы, бұл
олардың үлкен сұранысы мен таралуына әкелді.
Әдетте, үш негізгі түстердің қабаттасуы арқылы басып шығару кезінде
түрлі-түсті кескін пайда болады, триадалар: көк (Cyan), қызыл, күлгін
(Magenta) және сары (Yeellow).
Осы үш түстің қабаттасуы ақыр соңында қара түс беруі керек, бірақ іс
жүзінде көбінесе сұр, қоңыр болады, сондықтан төртінші негізгі түс Қара
(Қара) қосылады. Бұл CMYK түсті моделі деп аталады (Cyan - Magenta Yeellow - Black).
Лазерлік принтерлер. Лазерлік технология (дәлірек айтсақ,
электрографиялық технология) 1938 жылы пайда болды. Басып шығарудың
бұл әдісі алдымен электрография, содан кейін ксерография деп аталады, ал
бүгінде лазерлік басып шығару деп аталады, оның жылдамдығы, тиімділігі
және басып шығарудың жоғары сапасы [52].

2.12 -сурет Лазерлік принтер
Құрылғының негізгі бөлігі-бетінде электр зарядын сақтайтын барабан
деп аталады және ол әр нүктеде" өзіндік " болады.
Барабанға түскен лазер сәулесі " жарқырайды "(сурет. 2.13) барабанның
жеке нүктелері, олардан зарядты алып тастау. Сәулені басқара отырып,
барабанға зарядталған және зарядталмаған жерлерді" тартуға " болады.
Арнайы құрамдағы бөлшектер (тонер) барабанға оянады және тек
зарядталған нүктелерге жабысып, сол арқылы кескін қалыптастырады. Ол
жоғары температура мен қысымның әсерінен қағазға "ериді"
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2.13. -сурет Лазерлік принтер құрылғысы
Бұл технология өте жақсы нәтиже береді: басып шығару жылдамдығы
сиялы принтерге қарағанда әлдеқайда жоғары (тіпті жеке лазерлік принтерде
– минутына 10-20 бет).
Лазерлік принтер-бұл жеке компьютерлерге арналған принтердің
танымал түрі, ол фотокөшірме технологиясын қолданады (пернелер қағазға
соқпайды). Құжат принтерге жіберілген кезде, лазер сәулесі электр
зарядтарын қолдана отырып, селенмен қапталған барабанға құжатты
"тартады". Барабан зарядталғаннан кейін оны тонермен, құрғақ ұнтақ
түріндегі сиямен орайды. Тонер барабандағы зарядталған кескінге жабысады.
Тонер қағаз парағына жіберіліп, жылу мен қысым әсерінен қағазбен
дәнекерленген. Құжат басып шығарылғаннан кейін электр заряды барабаннан
шығарылады және тонердің артық мөлшері жиналады. Көптеген лазерлік
принтерлер тек монохромды режимде басып шығарады. Түсті лазерлік
принтер монохромды лазерлік принтерге қарағанда 10 есе қымбат.
IBM өзінің негізгі кадрларымен пайдалану үшін 1975 жылы алғашқы
лазерлік принтерді ұсынды. 1984 жылы Hewlett-Packard өзінің алғашқы
LaserJet, ықшам, жылдам және сенімді принтерін шығару арқылы лазерлік
басып шығару технологиясын өзгертті. Содан бері лазерлік принтерлер одан
да арзан әрі сапалы бола бастады. Hewlett Packard Lexmark, Okidata және
Xerox сияқты бәсекелестері бар жетекші өндіруші болып қала береді.
Қазір лазерлік принтер сиялы принтерден көптеген жолдармен
ерекшеленеді. Лазерлік принтердегі Тонер немесе сия кептірілді.
Сиялы - дымқыл. Уақыт өте келе сия принтері лазерлік принтерге
қарағанда он есе қымбатқа түседі, өйткені сия жиі толықтыруды қажет етеді.
Сиялы принтерге басылған қағаз, егер ол ылғалданса, жағылады, ал лазерлік
басып шығаруға басылған құжат жоқ. Принтерлердің екі түрі де тыныш
жұмыс істейді және шрифт картридждерін пайдаланып қаріптерді қосуға
немесе бағдарламалық қаріптерді орнатуға мүмкіндік береді.
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Басып шығару сапасы да өте жоғары (сурет. 2.14), сонымен қатар,
басып шығару үйкеліс пен ылғалға төзімді және алдыңғы құрылғылар
мақтана алмайтын түсті жақсы ұстайды.
Лазерлік принтердің артықшылығы-оның кез-келген қағазға басып
шығару қабілеті, сонымен қатар басып шығару ретінде жоғалмайды.

2.14 -сурет. Лазерлік принтер
Бірақ, әрине, бұл құрылғы керемет емес. Кемшіліктердің арасында
жоғары шығындар бар (мәселе даулы болса да: лазерлік принтер сатып алу
кезінде сияға қарағанда қымбат, бірақ техникалық қызмет көрсету әлдеқайда
арзан) және әрдайым сапалы түсті ойнату емес [24, 44].
Жетіспеушілік ретінде жиек бұрмалануы да ерекшеленеді-парақтың
шетіндегі әріптердің немесе өрнектің пішінін өзгерту (мысалы, сопақ нүкте).
Алайда, бұл проблема бүгінде арнайы пішінді линзалардың көмегімен
шешілуде.
Сиялы принтерлердің күшті бәсекелестігіне қарамастан, лазерлік
принтерлер айтарлықтай жоғары басып шығару сапасына қол жеткізуге
мүмкіндік береді. Олардың көмегімен алынған кескіннің сапасы фотосуретке
жақындайды.
Сонымен, жоғары сапалы қара-ақ немесе түрлі-түсті басып шығару үшін
сиямен салыстырғанда лазерлік принтерге артықшылық беру керек.
Жеке лазерлік принтерлер аптасына орта есеппен 200 бетті басып
шығару үшін жеткілікті. Олар арзан және 200 доллардан жоғары. Олар
минутына сегіз бетке дейін басып шығара алады (минутына беттер).
Аптасына орта есеппен 1000 бет қажет болса, жұмыс тобына Принтер қажет.
Олар минутына 24 бетке дейін басып шығарады және 1000-нан 6000 долларға
дейін немесе одан да көп тұрады. Өнеркәсіптік принтерлер аптасына 50 000
немесе одан да көп беттерді басып шығару үшін қажет. Олар өте қымбат
және оны коммерциялық баспагерлер пайдаланады. Олар 700 бетке дейін
басып шығара алады. / Мин, және олардың құны 100 000 доллар және одан
жоғары. Олар күніне 24 сағат, аптасына жеті күн басып шығара алады.
Көптеген лазерлік принтерлер фотокөшірмелерде қолданылатын басып
шығару механизмін пайдаланады. Лазерлік принтердің маңызды
құрылымдық элементі айналмалы барабан болып табылады, оның көмегімен
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кескінді қағазға беру жүзеге асырылады. Барабан-бұл фотоөткізгіш жартылай
өткізгіштің жұқа қабығымен жабылған металл цилиндр. Статикалық заряд
барабанның бетіне біркелкі бөлінеді. Ол үшін Тәж сымы деп аталатын жұқа
сым немесе тор қызмет етеді.
Бұл сымға Жоғары кернеу беріліп, оның айналасында тәж деп аталатын
жарқыраған иондалған аймақ пайда болады. Микроконтроллермен
басқарылатын Лазер айналмалы айнадан шағылысатын жұқа жарық сәулесін
шығарады. Барабанға келген бұл сәуле жанасу нүктесінде оның электр
зарядын өзгертеді.
Осылайша, барабанда кескіннің жасырын көшірмесі пайда болады.
Келесі жұмыс қадамында фоторепортаж барабанына тонер қолданылады - ең
кішкентай бояғыш шаң. Статикалық зарядтың әсерінен бұл ұсақ бөлшектер
барабанның бетіне экспозицияға ұшыраған нүктелерде оңай тартылып,
кескін қалыптастырады. Қағаз жеткізу науасынан алынады және роликтер
жүйесін қолдана отырып, барабанға өтеді. Барабанның алдында қағазға
статикалық заряд беріледі. Содан кейін қағаз барабанмен байланысады және
зарядының арқасында барабаннан тонер бөлшектерін тартады.
Тонерді бекіту үшін қағаз қайтадан зарядталады және температурасы
шамамен 180° C болатын екі роликтің арасында өтеді.
Басып шығару процесінің өзінен кейін барабан толығымен таусылып,
жаңа басып шығару процесіне дайын жабысқан артық бөлшектерден
тазартылады.
Осы кластағы лазерлік принтерлер үлкен көлемде жадпен, процессормен
және әдетте меншікті қатты дискімен жабдықталған. Қатты дискіде әртүрлі
қаріптер мен арнайы бағдарламалар бар, олар жұмысты басқарады, күйді
басқарады, принтердің жұмысын оңтайландырады [51, 31].
Жарықдиодты басып шығару (LED). Лазерлік технологияның саласыжарықдиодты басып шығару (сурет. 2.15). Олардың айырмашылығы жарық
көзінде. Бір лазер сәулесінің орнына-жарық диодтарының бүкіл желісі.
Желінің әр нүктесі өзінің жарық диодына сәйкес келеді, сондықтан лазерлік
технологияға қарағанда жарық көзі қозғалмайды.

2.15 -сурет Жарықдиодты басып шығару
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Бұл бірінші артықшылығы: аз механика-сенімділік деңгейінен жоғары.
Екінші артықшылығы-жоғары жылдамдық (минутына 40 беттен). Сонымен
қатар, басып шығару сапасы лазерлік принтерге қарағанда жоғары, өйткені
жиектер бұрмаланбайды.
Дегенмен, жарықдиодты принтердің бір маңызды минусы бар-жоғары
құны.
Жылу принтерлері.Түрлі-түсті лазерлік принтерлер әлі де керемет емес.
Фотографиялық САПАНЫҢ түрлі-түсті бейнесін алу үшін жылу принтерлері
немесе олар жоғары сапалы түрлі-түсті принтерлер қолданылады.
Түсті термиялық басып шығарудың үш технологиясы бар:
- балқытылған бояуды сиямен тасымалдау (термопластикалық басып
шығару);
- балқытылған бояғышты контактілі тасымалдау (термососковая печать;
- бояуды термиялық беру (сублимациялық басып шығару).
Соңғы екі технологияға ортақ нәрсе-бояуды жылыту және оны сұйық
немесе газ тәрізді фазада қағазға (пленкаға) беру. Көп түсті бояғыш, әдетте,
жұқа лавсан пленкасына қолданылады (қалыңдығы 5 мкм). Фильм инелі
принтердің ұқсас Түйініне құрылымдық жағынан ұқсас таспа механизмі
арқылы жылжиды. 3-4 өту кезіндегі қыздыру элементтерінің матрицасы
түрлі-түсті бейнені құрайды.
Балқытылған бояудың сиялы тасымалын қолданатын принтерлер қатты
бояғыш балауыз принтерлер деп те аталады. Басып шығару кезінде түрлітүсті балауыз блоктары ерітіліп, тасымалдаушыға шашырап, кез-келген бетке
жарқын қанық түстер жасайды.
Пайдаланушы
тұрғысынан
олардың
салыстырмалы
артықшылықтарын анықтайтын принтерлердің негізгі қасиеттерін
тізімдейміз:
1.
Басып шығару сапасы мен жылдамдығы-принтер қажетті басып
шығару сапасын қамтамасыз ете ме, егер болса, қандай жылдамдықпен.
2.
Сенімділік-әдеттегі Құжаттарды басып шығару кезінде және
қолданушыда бар қағазбен жұмыс істеу кезінде принтердің сенімділігі
қандай.
3.
Бояу элементтерін өзгерту-осы бояу элементімен принтердің
жұмыс істеу ұзақтығы қандай.
4.
Қолданыстағы бағдарламалармен үйлесімділік.
Принтерлер әрдайым дерлік параллель портқа қосылады LPT
(LinePrinter, 25 істікшелі Sub-D коннекторы). Сымсыз инфрақызыл
принтерлер сирек кездеседі, оларды негізінен notebook типті PC
қолданушылары қолданады[6, 61-мен].
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Барабан принтерлері де қолданыстан шықты, дегенмен олардың жұмыс
жылдамдығы барлық қолданыстағы басып шығару құрылғыларының
арасында ең жоғары болып қала береді.
Ол өз атауын басты элемент – парақтың еніне тең барабан, әріптер мен
сандардың бедерлі бейнесі арқасында алды.

2.16 -сурет. Басып шығару барабаны
Барабан айналды (сурет. 2.16) және қажетті таңбаның парағының
үстінен өтіп бара жатқанда, арнайы балғамен қағазға ұрып, әріпті немесе
санды бояу таспасы арқылы басып шығарды. Мұндай принтердің
басылымдары танымал: олардың қарпі "жүктеу" әріптерімен баспа
машинкасының қаріпіне ұқсас.
Жапырақты (немесе түймедақ) принтерлер (сурет. 2.17) жұмыс принципі
бойынша барабандарға ұқсас, тек әріптер жиынтығы айналдырылған дискінің
икемді жапырақшаларында орналасқан.
Қалаған жапырақшасы бояу таспасы мен қағазға басылып, із қалдырды.
Түрлі түсті таспаны қою арқылы түрлі-түсті басып шығаруға болады.
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2.17-сурет Жапырақты (немесе түймедақ) принтер
Олардың даму тарихында принтерлер тек барабан мен Ромашка ғана
емес, сонымен қатар шар, шынжыр табанды, тізбекті болды. Олар іс-әрекет
принципімен ерекшеленді, бірақ көріп отырғанымыздай, олардың ешқайсысы
кең таралмады. Бүгінгі таңда танымал рейтингте бірінші орынды "ақылды"
құрылғылар алады: сиялы және лазерлік (сурет. 2.18) [27, 25-тен].

2.18 -сурет. Лазерлік принтер
Принтерлердің басқа түрлері. Қандай да бір себептермен
тамырланбаған немесе тек белгілі бір салаларда қолданылатын көптеген
басқа технологиялар бар. Сонымен, сублимациялық принтерлер (сурет. 2.19)
сияға балама ретінде олар әлі де кеңсе басылымында таратылмаған, бірақ
олар сәтті қолданылады, мысалы, басып шығаруда. Олардың түсі мен сурет
сапасы өте жоғары.
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2.19 -сурет.Сублимациялық принтер
Технологиялар дамуда, лазерлік принтерлер сиялы принтерлермен
алмастырылуда, бірақ алдыңғы ұрпақтар өмір сүруді жалғастыруда. Әр түрлі
басып шығару түрлері үшін әр түрлі принтерлер қолайлы. Олардың барлығы
бір функцияны орындайды және дизайнда айтарлықтай ерекшеленбейді.
Басып шығару сапасы. Жалпы, басып шығару сапасы-параметр өте анық
емес. Көбінесе ол "ұнайды - ұнамайды" қағидаты бойынша анықталады, және
олар талғам туралы дауласпайды. Дегенмен, объективті сипаттама баражыратымдылық (dpi) (сурет. 2.20).
Бұл басып шығарудың қаншалықты айқын болатынына байланысты.

2.20 -сурет. Басып шығару сапасы
Стандартты рұқсаттар (кеңсе басып шығару шегінде): дюйміне 600,
1200, 2400 пиксель неғұрлым көп болса, соғұрлым жақсы.
Бірақ бұл параметрді ұстанудың қажеті жоқ - барлық заманауи
модельдер жоғары ажыратымдылықта [50, 2]
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Плоттер (графопостроитель) - плоттер тек арнайы аудандарда
қолданылатын шығыс құрылғысы болып табылады. Плоттерлер әдетте АЖЖ
бағдарламаларымен бірге қолданылады. Кез - келген осындай бағдарламаның
нәтижесі-бұл дизайн немесе технологиялық құжаттаманың жиынтығы, оның
едәуір бөлігі графикалық материалдардан тұрады. Осылайша, Плоттер
сызбалар, диаграммалар, графиктер, диаграммалар және т.б. бұл үшін
плоттер арнайы көмекші құралдармен жабдықталған. Плоттерлерде сурет
салу өрісі A4 - A0 форматтарына сәйкес келеді.
Барлық заманауи плоттерлерді екі үлкен сыныпқа жатқызуға болады;
-аз-А2 (сирек А1-А0) форматтарына арналған планшеттік табақты
электрлік, сирек магниттік немесе механикалық тәсілмен бекіту;
- А1 немесе А0 форматты қағазда басу үшін барабанды (рулонды)
плоттерлер, роликті табақты берумен, механикалық немесе вакуумдық
қысқышпен [53].
Акустикалық динамиктер мен құлаққаптар-дыбыстық ақпаратты
шығаруға арналған құрылғы. Дыбыстарды көбейтудің бірнеше жолы бар
(атап айтқанда, музыкалық шығармалар). Дыбысты ойнатудың жиілік әдісі
(FM синтезі) нақты құралдардың дыбысын модельдеуге негізделген, ал кесте
әдісі (толқын-кесте синтезі) жадта жазылған нақты құралдардың
дыбыстарымен жұмыс істейді.
Жиілік синтезі белгілі бір музыкалық аспаптың жиілік спектрін
сипаттайтын кез-келген дыбысты алу үшін математикалық формулалар
(модельдер) қолданылатындығына негізделген. Осы технологиямен алынған
дыбыстар металл реңкімен сипатталады.
Толқындық синтез семплдер (samples) деп аталатын нақты құралдардың
сандық жазбасын қолдануға негізделген.
емплдер-бұл дыбыстық картаның жадында сақталған әртүрлі нақты
аспаптардың дыбыстық үлгілері.
Толқындық синтез технологиясымен дыбыстарды ойнату кезінде
пайдаланушы нақты аспаптардың дыбыстарын естиді,сондықтан жасалған
дыбыстық сурет аспаптардың табиғи дыбысына жақын.
Семплдарды екі жолмен сақтауға болады: үнемі ROM-да немесе оларды
қолданар алдында дыбыстық картаның жедел жадына жүктеу. Дыбыстардың
шексіз алуан түрін қалыптастыруға мүмкіндік беретін әртүрлі тұқымдардың
үлкен жиынтығы бар [29, 26-мен].
Эпископиялық. Шағылысқан сәулелердің проекциясы арқылы кескін
жасайды. Эпидиаскопиялық экранда мөлдір және мөлдір емес нысандардың
бейнесін жасайды.
Мультимедиялық проектор мақаланың тақырыбына тікелей байланысты.
Бұл графикалық ақпаратты компьютерден үлкен бетке шығаратын құрылғы.
Камераларға келетін болсақ, мұнда ешкімге айтудың қажеті жоқ. Көп
жағдайда түсіру камерасының ажыратымдылығы неғұрлым көп болса, дайын
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сурет соғұрлым жақсы болады. Ноутбуктердің пайда болуымен USB
камералары мониторға салынған ноутбуктермен алмастырыла бастады.
Факс. Факсимильді байланыс - сигналдармен. Тарихи түрде ол телеграф
байланысының құрамына кірді және Электр байланысының бір түрі болып
табылады.
Артур Корн 1902 жылы Германияда алғашқы фотоэлектрлік факс
жүйесін, ал 1922 жылы радио сигналдарға негізделген жүйені көрсетті.
Факстар газет мақалалары мен ауа-райы карталарын тарату үшін кеңінен
қолданыла бастады. Бірақ тек 1968 жылы Халықаралық Электр байланысы
одағы факсимильді берудің алғашқы халықаралық стандарттарын бекітті (1 топ), 1972 жылы - 2-топ және 1980 жылы-3-топ. Стандарттарды қабылдау
факсимильді дамудың маңызды факторына айналды: парақтың берілу
уақыты алты минуттан бір минутқа дейін қысқарды. Бум факс-технологиялар
тұспа-тұс 80-ж ХХ ғасырда болды.
Факс байланысы негізгі операцияларды қамтиды:
-түпнұсқаны беруге арналған бүкіл аумақты белгілі бір физикалық
параметр бойынша бір-бірінен ерекшеленетін шағын өлшемді элементтердің
үлкен санына бөлу. Суреттерге тән-оптикалық тығыздығы бойынша;
- осы физикалық параметрдің әрбір осындай элементі үшін сериялық
өлшеу, байланыс хаттамасында қарастырылған электр тогының шамасына
немесе электр импульстарының жиынтығына түрлендіру;
- байланыс желісі бойынша сигналды тарату;
- алынған сигналды түрлендіру, әдетте, синхронды және фазалық
Тасымалдау процесі, алынған ақпаратты қабылдау құрылғысына жазу.
Факсимильді байланыс жолы: таратқыш, байланыс желісі жəне
қабылдағыш.
Таратқышта түпнұсқа қозғалатын немесе ауыстырылатын жарық
дақтары талданады. Ол кескіннің бүкіл аймағын сызық бойынша басып өтеді,
ал шағылысқан жарық ағыны қарқындылықта модуляцияланады. Содан кейін
ол
фотоэлектрлік
түрлендіргішке
түседі,
нәтижесінде
ағынның
қарқындылығының тербелісі электрлік бейне сигналына айналады.
Әдетте, жолды сканерлеу сканер жолының элементтерін электронды
түрде ауыстыру арқылы жүзеге асырылады, ал тігінен сканерлеу оны жолға
перпендикуляр механикалық тарту арқылы жүзеге асырылады.
Факсимильді жабдықта фотоэлектрлік түрлендіргіштер ретінде
фотоэлектрондық көбейткіштер (ФЭУ), фотоэлементтер қолданылды. Қазіргі
заманғы құрылғыларда жартылай өткізгіш сызықты немесе матрицалық
кескін сенсорлары бар.
Таратушы құрылғы таңдалған байланыс протоколдарының біріне сәйкес
бейне сигналмен тасымалдаушы жиілікті модуляциялайды, осылайша
байланыс арнасының белгілі бір түрімен максималды үйлесімділікке жетеді.
Факсимильді байланыста, әдетте, амплитудалық модуляция, жиіліктің
аздығы қолданылады.
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Факсимильді байланыста қолданылатын хаттамалар бастапқыда
деректерді беру хаттамаларынан толығымен бөлінді, алайда техниканың
дамуына қарай біріздендіру олардың кейбірін біріктірді, ал ең заманауи факс
жабдықтары кейбір модем хаттамалары бойынша суреттерді қабылдайды
және жібереді.
Қазіргі уақытта факстерді беру үшін негізгі байланыс арналары оларға
тән 0,3-тен 3,4 кГц-ке дейінгі Өткізу жолағы бар стандартты телефондық
коммутациялық желілер болды. Алайда, фототелеграф байланысын
ұйымдастырған кезде, күнделікті газеттерді орталықтандырылмаған басып
шығару кезінде баспа сапасындағы газет жолақтарын беру үшін үлкен өткізу
қабілеті қажет болды. Сондықтан факсимильді хабарламаларды телеграфтық
байланыс желілері арқылы берудің негізгі арналары бөлінген арналар болды бастапқы, 48 кГц жолағы бар немесе екінші - 240 кГц.
Қабылдаушы жабдық сигналдың демодуляциясын жүзеге асырады, одан
бастапқы бейне сигнал алады.
Көптеген факс машиналары бейне сигналды кескіннің көшірмесіне
түрлендіреді, кері сканерлеу, синхронды және фазалық тарату жағында
сканерлеу. Көшірме факстың басып шығару блогында бейне сигналдың
қабылданған мәндерінен жасалады және тиісті түпнұсқалар орналасқан
ретпен тасымалдаушыдағы суреттің қарапайым бөліктері бар. Факсимильдік
байланыстағы бұл операция суретті жинақтау деп аталады [54].
Факсимильді байланыста келесі кескін жазу әдістері жаппай
қолданылады немесе қолданылады:
- фотографиялық-жазба жарық көзімен жүргізіледі, оның жарықтығы
бейнесигналмен жарық сезгіш материалға (әдетте - фотоқағазға) реттеледі);
- электрохимиялық-онда электр тогы ол арқылы өткен кезде түсін
өзгертетін арнайы қағаз қолданылады (бұл жағдайда ол күшейтілген бейне
сигнал берілетін екі нүктелік электродтар арасында өтеді) немесе
Тараптардың бірінде кішкене аймақта;
- штрих немесе сия - тасымалдаушы ретінде қарапайым қағаз
қолданылады, жазу бояумен майланған роликпен немесе сия қаламымен
жасалады, оның позициясы бейне сигнал берілетін электромагнитпен
анықталады. Сондай-ақ, көшіру қағазы арқылы электромагниттің
механикалық әсері болуы мүмкін;
- термиялық басып шығару-тасымалдаушы ретінде қызған кезде күңгірт
қағаз қолданылады және бұл жағдайда инфрақызыл жарық диодының
сәулеленуі әсер етеді.
Жоғарыда аталған барлық әдістермен жазу элементі медиа бойымен
жол бойымен қозғалады (элементтердің электронды ауысуы да қолданылады,
мысалы, жылу басып шығарудағы жарық диодтары), содан кейін келесі
жолға өтеді, сонымен қатар тарату жағындағы орналастыру элементі.
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Егер таратқыш пен қабылдағыш синхронды және фазалық қозғалысқа
сәйкес келмесе, қабылданған кескіннің геометриялық бұрмалануы пайда
болады. Факсимильді байланыста синхрондау және фазалау бұрын қолмен
(аппаратураны арнайы басқару органдары), қазіргі заманғы факстық
байланыс хаттамаларында - автоматты түрде жүзеге асырылған.Жазу әдістері
жабық және ашық болып бөлінеді, егер мүмкін болса, суретті жасау кезінде
тікелей көшірменің сапасын көзбен бақылау керек (демек, ақпаратты
байланыс арнасы арқылы беру кезінде).
Фотографиялық әдіс жабық: фотоматериал жарық өткізбейтін кассетаға
орналастырылады және келесі фотохимиялық өңдеу аяқталғанға дейін
қабылданған ақпараттың сапасына көз жеткізуге мүмкіндік бермейді.
Жазудың барлық басқа әдістері ашық.
Факстерді қабылдаудың ақпараттық әдісі кеңінен таралуда-бұл
декодталған ақпаратты графикалық файл ретінде компьютерге, файлдық
серверге немесе мамандандырылған жабдықтың жадына жазады, онда ол
пайдаланушының визуализацияға немесе басып шығаруға сұранысына дейін
сақталады [55].
Аталған
бағдарламалар
факс
модемімен
жабдықталған
компьютерден факстерді қабылдауға және жіберуге мүмкіндік береді:
- PamFax for Skype;
- Fax4Word;
- Fax4Outlook;
- Joy Fax Server;
- Joyfax Server;
- ActFax;
- VentaFax&Voice.
Жартылай заманауи фисогофакс-аппарат:
- Сканер, көп жағдайда-ұзақ түрі;
- орама (сирек - табақ) қағазды беру құрылғысы бар принтер;
- модем-модулятор-электр сигналының демодуляторы;
- телефон аппаратының тораптары-нөмір тергіш, телефон түтігі [54].
Қазіргі заманғы факс машинасы факсимильді хабарламаны берудің
белгілі бір сессиясында қабылдағыш немесе Таратқыш ретінде әрекет ете
алады.
Компьютерлік жабдықтар арзандаған сайын және интернет желісіне
қолжетімділік барған сайын желіге қосылған принтері, сканері бар жалпы
мақсаттағы компьютер суреттерді беру үшін жиі пайдаланылады. Пайдалану
мақсатында компьютерлердің бұл түрі кейде "кеңсе компьютері"деп аталады.
Кейбір жағдайларда мұндай компьютерді кескіндерді беру процесінде
қолдану "факсимильді байланыс" деп те аталады. Дәстүрлі факс
машинасының
басты
артықшылығы-байланыс
жолының
барлық
элементтерін синхронды және фазалық пайдалану қажеттілігінің болмауы.
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Құрылған факс Гейтс арқасында дәстүрлі факс байланысы мен мұндай
компьютер арасындағы нақты шекара мүлдем жоқ.
Факсимильді байланыс иллюстрацияларды басылған мерзімді
басылымдарға, ғарыш аппараттарынан оптикалық және кеңістіктік
ақпараттарды беру үшін де қолданылады. Ірі кәсіпорындарда инженерліктехнологиялық ақпараттар ішкі өндірістік желі арқылы алмасады,
метеорологиялық станциялар гидрометеорологиялық карталармен алмасады.
Факс құрылғылары сияқты факсимильді байланыс арқылы берілетін
суреттер үш негізгі топқа бөлінеді:
- ақ және қара - оптикалық тығыздықтың екі градациясын қамтиды
(әдетте түпнұсқаның ақ-қара түстері). Бұған қолжазбалар, суреттер, карталар,
газет беттері және машинкаға басылған мәтін жатады. Бір бит белгілі бір
пикселдің жарықтығын көрсету үшін жеткілікті. Факсимильді байланыста
қолданылатын кез келген жазу әдістерімен жеткілікті дәлдік пен сапада
жазылады;
- жартылай тон - тығыздықтың бірнеше градациясын қамтиды. Бұл,
мысалы, көбейту үшін оптикалық тығыздықтың кем дегенде 8-12
градациясын өткізе алу керек болатын көркем фотосуреттер. Қабылданатын
сапаға тек сурет беру арқылы қол жеткізіледі;
- түс - олардың сұр реңктегі кескіннен айырмашылығы, бір оптикалық
тығыздық арнасының орнына үш -R, G және B қолданылады, ал
әрқайсысының өткізу қабілеті «ақ-қара» факсимильді сигналдың жиілік
диапазонына тең. Демек, түсті кескінді беру үшін сұр реңктегі суретті
таратудан гөрі 3 есе кең байланыс арнасы қажет болады, әйтпесе тарату
уақыты үш есе артады. Нәтижесінде «таза» факсимильді технологияларды
қолданатын түрлі-түсті факсимильді машиналар қазіргі уақытта
қолданылмайды. Оларды суретті қысудың неғұрлым жетілдірілген әдістерін
қолданатын аралас құрылғылар алмастырды. [56].
Компьютерлік технологиялар мен математикалық аппараттардың дамуы
сызықтардың өткізу қабілетін «үнемдеуге» мүмкіндік берді. Мысалы, Canon
Fax B215C стандартты факс протоколдары MH, MR, MMR, JBIG және JPEG
сығымдауымен түрлі-түсті суреттерді қолдана отырып, жылдамдықты
кескіндерді жібереді.
Бұл жағдайда түсті парақтың таралуы,түсті кескіндер үшін 4 минутты,ал
орташа сападағы сұр реңктегі сурет үшін 3минутты құрайды.
Дәстүрлі факсимильдік жүйелерді салыстыру үшін келесі параметрлер
қолданылады:
- Берілген кескіннің өлшемі.
Екі негізгі стандарт бар:
1.220 × 290 мм - өлшемі A4-ке жақын және кеңсе жұмысында
қолданылады;
2. 422 × 600 мм - газет беттерін беруге арналған өлшем.
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- жылдамдық, минутына берілген сызықтар санымен өлшенеді.
Телефондық және радиотелефондық байланыс желілері үшін стандартты
тарифтер минутына 60, 120 және 250 желілерді құрайды.
Газет беттері минутына 178, 1500 немесе 2250 жылдамдықпен беріледі.
- Кескінді беру уақыты беру жылдамдығына байланысты және ол: 220 ×
290 мм форматы үшін - 6-дан 25 минутқа дейін; газет беті үшін - 2,8
минуттан 50 минутқа дейін.
- айқындылық немесе ажыратымдылық (жабдыққа арналған
нұсқаулықта кейде сызық термині қолданылады, бірақ бұл нақты емес) кішігірім кескін бөлшектерін көбейту сапасын анықтайды. Ол сызық
ұзындығының 1 мм-ге (Еуропада - дюймге) арналған жолдардың максималды
саны ретінде өлшенеді, олар ресивермен біріктірілмей бөлек шығарылады.
Кәдімгі факсимильді аппараттардың айқындылығы мм-ге 5 жолды құрайды,
ал газет жолақтарын жіберуге арналған жабдықта - мм-ге 13-тен 16 жолға
дейін.
Ағылшын әдебиетінде өлшем бірлігі lpi(Дюймге арналған ағылшын
сызықтары).
- градациялар саны - жартылай реңді құрылғылар үшін:қанша көшірмеде
оптикалық тығыздықтың градациясы бөлек шығарылады.
Факсимильді байланыс электронды поштамен және файлдарды
тасымалдаудың басқа құралдарымен алмастырылады деп есептеледі, бірақ
оның қазіргі бизнестегі рөлі баяу қарқынмен төмендеп жатыр. Байланыстың
бұл түрінің ыңғайлылығы мен қарапайымдылығымен қатар, факсимильді
машиналардың таралуы, түрлі-түсті суреттерді жіберу қабілеті, сондай-ақ
кейбір ұйымдардың басқа байланыс әдістеріне ауысуға құлықсыздығы
маңызды рөл атқарады, өйткені бұл персоналды қайта даярлауға күрделі
шығындар мен күш жұмсауды қажет етеді. Сонымен қатар, заманауи факс
аппараттарында бұрын қолданылған арнайы термалды қағаздың орнына
қарапайым жазу қағазын қолдану мүмкіндігі бар [57].
2.3 Мәтінді беттеу
Беттеу - композициялық элементтерден бастапқы орналасу жолақтарын
орнату: терілген мәтін, тақырыптар, кестелер, иллюстрациялар, декорациялар
және т.б.
Сондай-ақ, бұл процестің нәтижесі, яғни дайын жолақтар. Бұл операция
белгілі бір форматтағы кітап, журнал немесе газет жолақтарын
қалыптастыруды қамтиды. Таңдау барысында басылымның беттері толық
келбетке ие болады. Басылымның безендірілу сапасы мәтін, кестелер,
формулалар, иллюстрациялар, айдарлар қалай орналастырылғанына
байланысты.
Кітап, газет және журнал арасындағы, басылымдағы дисплейдің
орналасуын және веб-дизайндағы веб-беттердің орналасуын айырады. Әр
басылым түрінің макеті өзіндік ерекшеліктерге ие және ережелерге сәйкес
жүзеге асырылады.
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Беттеу - газет, журнал, белгілі көлемдегі кітаптың беттерін (жолдарын)
белгілерге немесе макетке сәйкес терілген жолдардан, айдарлардан,
иллюстрациялардан және басқалардан жинақтау [58].
Мәтінді беттеу- бұл барлық графикалық және мәтіндік элементтердің
органикалық
орналасуын
қолдана
отырып,
басылым
беттерін
қалыптастырудың ерекше процесі. Ол бұқаралық ақпарат құралдарын,
журналдарды, кітаптарды, кез-келген полиграфия өнімдерін шығаруда
қолданылады. Бұл қандай процесс, біз осы мақалада егжей-тегжейлі
түсінеміз.Мәтінді беттеу тарихы металл теру дәуірінде өте танымал болды.,
бірақ оны Монотип немесе Линотиптің көмегімен жасауға болатын.Сондайақ, суреттелген клишелер пайда болды,бұл элементтерді төсеу сызғыштар
мен бос орындар көмегімен жүзеге асырылды.Цифрлық технологиялар дами
бастаған кезде, компьютерлерде мәтінді орналастыру басталды,
мамандандырылған бағдарламалар пайда болды. Бүгінгі таңда көптеген
кәсіпқойлар қолданатын ең танымал-AdobePageMaker, Adobe InDesign,
Ventura Publishe, CorelDraw, Adobe FrameMaker, Microsoft Publisher. Сонымен
қатар, Word кітапшасымен мәтіннің қарапайым орналасуы үшін, ол негізінен
мәтіндік редактор болса да жарамды [59].
Беттеудің түрлері. Беттеудің бірнеше түрі бар. Біріншіден, олар
қолданылатын басылымдардың түрлері бойынша ерекшеленеді. Біріншіден,
кітап-журнал беттеуі бар, ол кітапты теру ережелері мен принциптерімен
бірдей. Сонымен қатар, мұнда негізінен иллюстрациялық журналдарда
жұмыс істеу кезінде қолданылатын ерекше әдістер бар. Газеттерге арналған
мәтіннің кітап-журнал орналасуынан айтарлықтай ерекшеленеді. Бұл
бұқаралық ақпарат құралдары үшін иллюстрациялар мен мәтінді
орналастырудың басқа принциптері, ал ең еркін тасымалдау ережелері бар.
Сондай-ақ, кішігірім баспа өнімдері үшін қолданылатын ерекше орналасу
ұғымы бар. Бұл парақшалар, плакаттар, жарнамалар, бланкілер. Қойылатын
талаптар:
кітап-журналдың
жазбаларына
басылымдарға.
Мәтінді
орналастырудың өте қатаң ережелері бар, оларды тапсырыс беруші жұмысты
тез және тез қабылдауы үшін сақтау керек. Бүктелген жолақтардың дәл
мөлшерде, биіктігі де, ені де орындалуы маңызды, ешқандай "тіректер"
немесе қиғаштар болмауы керек. Беттеудің икемділігі мен біркелкілігі
құпталады. Яғни, басылым жолақтары бірдей стильде, бірдей элементтері
болуы керек.
Фотосуреттер мен суреттерге тақырыптар, тақырыпшалар, ескертулер,
ескертулер, қолтаңбалар бірдей болуы керек, бір типтегі иллюстрациялар
болуы керек. Сондай-ақ, "беттеудің жетектілігі"ұғымымен айналысқан жөн.
Бұл тақ және жұп жолақтардың өлшемдерінің абсолютті сәйкестігі, сондай-ақ
осы жолақтарда негізгі мәтіннің жолдарын біріктіру әдісі деп аталады.
Жетілуге мәтіннің барлық бөліктерін негізгі кегль жолдарының бүтін санына
келтіру арқылы қол жеткізіледі. Ол үшін төменнен және жоғарыдан соққылар
қолданылады.
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Ұйым құру жəне мəтінді беттеу əдістері.
Бұл процестер үшін компьютерлік сандық басып шығару деп аталатын
жұмыс үстелі баспа жүйелері қажет. Егер нақты айтатын болсақ, онда
құжаттарды орналастыруға арналған бағдарламалар. Мәтінді теру және
орналастыру басып шығару үшін мәтін мен кескіндерден тұратын
жарияланымдарды дайындау үшін арнайы жасалған мамандандырылған
бағдарламалық жасақтаманың көмегімен ыңғайлы. Сондай-ақ, мұндай
бағдарламалар құжаттарды электронды түрде жариялау және тарату үшін
дайындайды. Бұл әдетте html немесе pdf форматтары. Жұмыс үстелі баспасы
мен классикалық типографияның маңызды айырмашылығы-бұл үлкен
баспахана үшін емес, кеңседе немесе үйде жұмыс істеуге арналған. Жақында
электронды желілік және мультимедиялық басылымдардың саны көп болды,
ал жұмыс үстеліндегі баспа жүйелері электронды құжаттарды орналастыру
жүйелеріне және баспа өнімдерін дайындауға арналған жүйелерге бөлінеді.
Соңғысының көмегімен арнайы күш салмай-ақ, мәтінді құру және теру
әдістерін меңгеруге болады.
Мәтіндік редакторлар мен жұмыс үстелін баспаға шығарудың негізгі
айырмашылығы - олар теру, орфографияны тексеру және бейнелеуді қамтуы
мүмкін, оны құру үшін емес, құжаттың нақты орналасуына арналған. Олар
бұл мүмкіндіктерді де қолдай алады.
Мəтін теруге арналған бағдарламалар. Adobe PageMaker - бұл 1985
жылы шыққан алғашқы жұмыс үстеліндегі баспа жүйесі. Қосымша
графикалық интерфейске негізделген. Әзірлеушілер бағдарламаны үнемі
жетілдіріп отырды, мысалы, жетінші нұсқада деректердің өзгермелі басып
шығарылуын қолдау мүмкіндігі қосылды, Microsoft Office файлдарын
экспорттау және импорттау мүмкіндіктері кеңейтіліп, PDF импорттау модулі
пайда болды. Сонымен бірге 2004 жылы PageMaker-ді әзірлеу аяқталатыны
туралы ресми түрде жарияланды, бірақ компания өз өнімін шығаруды және
сатуды жалғастырады [60].
Adobe InDesign бағдарламасы мұрагер болды. Бұл өнеркәсіптік
ауқымдағы баспа машиналарына, қаласаңыз, ең қарапайым тапсырыс
принтерлеріне шығару үшін құжаттар жасауға мүмкіндік беретін теру
бойынша жетілдірілген бағдарлама болды. Құрылған құжаттарды электронды
басылымдардың барлық форматтарына экспорттауға болады.
Маңызды артықшылығы, әзірлеушілер негізгі функцияларды кейінгі
нұсқаларда ауыстырудан бас тартты, интерфейс өзгеріссіз қалды, бұл
жаңартулардың салдарына тез үйренуге мүмкіндік берді.
Мәтіндік макетпен жұмыс істеуге арналған тағы бір бағдарлама CorelDRAW. Бұл Microsoft Windows платформасында жұмыс жасайтын
графикалық редактор. Бұл өнімнің мүмкіндіктері бұрын көрсетілгендерге
қарағанда әлдеқайда кең. Негізгі айырмашылығы - бұл тек мәтінді
орналастыру бағдарламасы ғана емес, сонымен қатар суреттерді және басқа
да функцияларды түсіру мүмкіндігіне ие растрлық графикалық редактор.
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Негізгі ережелер. Кез келген полиграфия өнімімен жұмыс жасау кезінде
мәтінді орналастырудың негізгі ережелерін сақтау қажет. Әрбір жеке
басылымның жолақтары биіктігі бойынша бірдей болуы керек, яғни
жолдардың саны бірдей болуы керек.
Суреттерді немесе кез-келген қосымша фрагменттерді, мысалы,
формулаларды немесе кестелерді теру кезінде, осы бөліктерді параққа теру
үшін қанша толық жолдарды алып тастау керек екенін мұқият есептеу керек.
Сондай-ақ, мәтінді кітаппен құрастырған кезде жолақтардың тікбұрыштығын
сақтау қажет. Әр жолақ абзацтың аяқталмаған аяғынан басталмауы керек
және абзацтың бас жолымен аяқталмауы керек, демек «жетім» деп аталатын
жолдар болмауы керек.
Тұтас мәтінді теру қиын емес. Алдыңғы беттердің дизайны үш түрлі
болуы мүмкін екенін ескеріңіз, бұлардың барлығы мәтін терудің әдістері:
түсуімен;, бірақ бас әріптерімен; «қақпақ» түріндегі қысқа тақырыппен.
Соңында қандай нұсқаны таңдау керек, баспаның суретшісі макет
дизайнерімен бірге анықтауы керек. Бастапқы тек қаріппен ғана емес,
сонымен қатар сызылған болуы мүмкін екенін ескеріңіз, бұл үлкен жолдағы
бас әріп, ол бастапқы жолда бірінші әріптің рөлін атқарады. Егер сіз мәтінді
теруді ішкі тақырыбы бар кітаппен жасасаңыз, онда ол «тақырып» түрінде
төмендеуімен орнатылады.
Аяқтау жолақтарын аяқтаған кезде сіз жарияланымыңызды
мүмкіндігінше көрнекі және сатылымды етуге көмектесетін келесі
ұсыныстарды ұстануыңыз керек: Егер парақта мәтін аз болса, оны алдыңғы
бетте орналастыру керек немесе келесі беттегі парақтың кемінде төрттен
бірін алатындай етіп үлкейту керек.
Көшіру және қою деп аталатын мәтінге бір емес, бірнеше абзацтан
қажетті нәтиже шыққанға дейін қолданылатындығын ескеріңіз. Егер соңғы
жолақта мәтін көп болса, онда ол толық мәтіннен 4 жолдан кем болмауы
керек. Ұмытпаңыз, белгілі бір жағдайларда әр жолға мәтінмен күресуге
көмектесетін аяқ жолақтарын қоюға болады. Бұл күрделі мәтінге қолдануға
болатын мәтін орналасуын түрлендірудің негізгі әдістері.
Мысалы, егер сізде өлеңді қою міндеті тұрса, онда сіз негізгі мәтіннің
ішіне немесе бөлек жолақтарға орналастырылған поэтикалық мәтінді
поэтикалық жолақ немесе оның кез-келген бөлігі парақтың ортасына
орналастырылатын етіп теру керек екенінбілуіңіз керек.
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2.21 -сурет. Поэтикалық жолдарды орналастырудың мысалдары
Сонымен бірге, өлең қосымша мәтін ретінде салынуы керек екенін
ұмытпаңыз (2.21 суретті қараңыз), яғни негізгі мәтіннен бір жолдан аспайтын
бос орын болуы керек. Егер Word-та мәтінді теру кезінде сіз поэтикалық
мәтіннің бір бөлігін басқа жолаққа ауыстыруыңыз керек болса, онда алдыңғы
жолда кем дегенде екі жол қалдыру керек. Ең дұрысы, өлеңді аударғанда оны
өлең жолдарына бөлу керек.
Егер поэтикалық мәтіннің шумақтары ретрактілерді қолданбай
кезектесіп терілсе, онда оларды бір-бірінен ұрып тастауға болмайды. Бірақ
егер өлең спрэд бойынша терілсе, оны қайталау керек. Қазіргі уақытта сіз
кітаптың мәтіндік орналасу бағдарламасы ретінде сіз бұрыннан
берілгендердің біреуін немесе классикалық Word мәтіндік редакторын
қолдана аласыз, ол, мүмкін, кез-келген қолданушының компьютерінде болуы
мүмкін.
Драмалық мəтін. Егер сіз драмалық шығарма жарияламақ болсаңыз,
Word-та мәтін терудің арнайы ережелерін сақтауыңыз керек (2.22-суретті
қараңыз).
Бұл жағдайда кейбір нақты, бірақ өте маңызды талаптарға мұқият назар
аудару қажет.
Мысалы, кейіпкерлердің атаулары мен тегі тақырыптар сияқты негізгі
мәтіннен алшақтап, бөлек жолдармен терілуі керек.
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2.22 -сурет. Драмалық мəтіннің орналасу ережелері
Бұл жағдайда таңбалардың аттары қойылған жолдың өлшемі негізгі
жиынтықтың еселігі болуы керек. Егер мәтінде кейіпкерлер сөздерін бөлек
жолда бұзатын ескертулер болса, онда оларды мәтіннен төменнен және
жоғарыдан екі немесе төрт нүкте алып тастау керек.
Жолақты спектакльде ойнайтын адамның аты-жөні жазылған немесе
ремарка бар мәтінді басқа жолаққа ауыстыра отырып аяқтау ұсынылмайды.
Ескертуді кем дегенде екі жолмен жабу ұсынылады. Ал басқа параққа
көшірілген реплика кем дегенде екі жолмен жабылуы керек. Бір актердің
сөйлеуінде болатын репликамен репликаны бастау жаман форма деп
саналады. Бұл жағдайда ескертудің өзі алдыңғы параққа қойылуы керек [61].
Кестелер мен формулалардың орналасуы. Ұйымдағы негізгі сәттер және
мәтіннің
макетін
түрлендірудің
негізгі
әдістері
егжей-тегжейлі
қарастырылған (2.23, 2.24 суреттерді қараңыз).
Негізгі ұсыныс - кестелер мен олардан алынған қорытындылар олар
суреттеген мәтіннен кейін бірден терілуі керек. Егер қандай да бір
техникалық себептермен мұны істеу мүмкін болмаса, онда оларды бір спрэд
шеңберінде өте ерікті түрде орналастыруға рұқсат етіледі. Бұл жағдайда
мәтінде кестенің нақты нөмірі көрсетілген сәйкес сілтеме берілген [63].
Үстелді жолаққа қою кезінде жолақтың форматына және оның
өлшемдеріне мұқият назар аудару керек. Кестелерді үйлесімсіз құрған кезде
олар жолақтың оптикалық ортасына орналастырылуы керек, мәтіннің
қаріптің негізгі өлшемінің бір жолында жазылуы керек, әрине, дрейф
ережесін ұмытпайды.
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1)
2)
Кестелердің сыртқы дизайны

5)

3)
4)
Екі бағандық теру кестесі
орналасу схемалары (3 - кесте мәтінді
«қиып», 4 - кестенің қажетті орналасуы).

6)

Сынықтар кестесі
қыртыста бүктелген

Сынықтар кестесі
қабаттасқан

7)

8)

Толық жиынтық форматта
терілген кестелер

9)
10)
Жолақ кестелері (9 - бойлық, 10 - көлденең)

11)
12)
Айқас кестелер (11 - ұсақталған, 12 ұсақталған көлденең

13)
Кросс кесте

14)
Жұп жолақтағы дөңгелегі бар кросс кесте
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15)
Шашылған тербелетін кестелер

17)
Бөлігімен бойлық бұрылыс кестелер

16)
Бойлық кестелер

18)
Тақырыпты үзу опциясы

2.23 -сурет. Кестелерді беттеу [64]
Жолақтарда үстелдерді көлденеңінен де, бойынан да орналастыруға
болады. Бірінші жағдайда кесте парақты сағат тілімен 90 градусқа дәл
айналдырған кезде оқылады. Егер кестенің ені сіз қолданатын типтік теру
жолағының форматынан үлкен екені анықталса, онда ол басылымның
омыртқасын үзіп, спрэдтің бойына немесе бойына орналастырылуы мүмкін.
Ең бастысы - үзілістің мөлшерін дәл сақтау, оны кесте дәл жайылған
жерде және оңай оқылатындай етіп есептеу керек. Мұндай үстелдер
айналмалы үстелдер деп аталады және көлденең және бойлық болып
бөлінеді.
Сонымен, кросс-столдар екі жолақта, ал бойлық-бұрылыс үстелдері - екі
жолақта орналасқан. Сызықтардың форматына сәйкес бойлық-тербелетін
кестелер радикулярлық өріске органикалық шығуды қамтамасыз ету үшін әр
жартысын бір немесе екі цицеронға көбейту шартымен әрдайым мәтін
жолдарының қос форматына тең болуы керек. Сонымен қатар, олардың
форматындағы кросс-кестелер басылым парағының биіктігіне қатаң түрде
тең болуы керек, ал ең дұрысы сәл кішірек болуы керек [65].
Сайып келгенде, мұндай кестелердің биіктігі басылым мәтінінің
жолдарының форматынан екі есе тең болуы керек, бұл түбірлік өріске кіру
үшін әр жартысында бір немесе екі цицеронға артады. Теруге жатпайтын
«қырғыш кестелер» деген ұғым да бар. Бұл жағдайда кестенің ені
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жиынтықтың форматына жақын болуы керек, немесе тағы бір нұсқасы бар кестенің өзі ені жиынтықтың форматынан бірнеше бірлікке аз болған кезде,
фрильдегі орналасу. Кестенің негізгі мәтінінен алтыдан он екі нүктеге дейінгі
қашықтықта, жоғарғы жағында орналасқан мәтіннен екі-төрт нүктеге
тойтарыс беру керек, төменде қалған бос орын резервтеу шарттарына сәйкес
анықталады.
Орналасу кезінде формулалармен дұрыс жұмыс істеу маңызды (2.24
суретті қараңыз). Олар түпнұсқа белгілеу бойынша қатаң түрде теріледі және
оларды мәтіннен жоғарыдан және төменнен алып тастайды, осылайша олар
негізгі жиынтықтан мүмкіндігінше қаріптің өлшемімен, жүргізгіштік
шарттарын сақтай отырып ерекшеленеді. Егер сіздің мәтініңіздегі
формуланың алдында бірнеше мәтіннің қысқа жолдары болса, онда сізге
формуланы ішінара болса да, басудың қажеті жоқ екенін ескеріңіз.
Жолақты формулалардан бастау ұсынылмайды, тек сирек кездесетін
жағдай - формулаларды ауыстыру кезінде. Егер формула үш жолдан тұрса,
онда оларды орау үшін қажет болған жағдайда бұзуға болмайды. Формула
төрт жолдан тұрғанда, бір жолдан екіншісіне өту кезінде оларды қатаң
жартыға бөлуге болады. Макеттің салынуын бұзудың алдын алу үшін
формулаларды мәтінде орналастырған кезде, кестелердегідей, барлық
қосымша скиптермен бірге қажетті қосымша мәтінді органикалық түрде
орналастыру үшін негізгі мәтіннің қанша жолын алып тастау керектігін
есептеу қажет.
Бұл жағдайда жолдар саны міндетті түрде тұтас болуы керек, ал
жарықтағы мәтін жолдары артқы беттегі мәтін жолдарымен сәйкес келуі
керек.
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2.24 -сурет. Формулаларды беттеу
Мәтін теру кезінде иллюстрациялар орналастыру. Есіңізде болсын, әр
иллюстрацияның орны бастапқыда түпнұсқаны белгілеп, макетін жасаған
кезде де белгіленуі керек. Параққа нақты иллюстрацияларды орналастыру
түрі оның форматына және иллюстрацияның форматына байланысты.
Оларды орналастырудың бірнеше негізгі түрлері бар:
Ашық беттеу. Оның көмегімен иллюстрация жолақтың үстінде немесе
астында қатаң түрде, мәтінмен бір немесе екі жағынан тікелей байланыста
орналасады.
Жабық беттеу. Бұл әдіс арқылы иллюстрация негізгі мәтіннің ішіне
орналастырылады, оны екі немесе тіпті үш жағынан тигізу керек.
Саңылаусыз беттеу. Бұл жағдайда иллюстрация төрт жағынан мәтінмен
жабылған, екі жақты фриль деп аталады. Бұл опцияның көмегімен
иллюстрациялар жиектерде немесе өріске ішінара қол жетімділікте
орналасуы мүмкін (2.25 суретті қараңыз).

134

2.25- сурет. Саңлаусыз беттеу
Соңғы нұсқа иллюстрацияның соншалықты үлкен екенін білдіреді, ол
бүкіл жолақты алады, ал ондағы мәтін мүлдем жоқ, мүмкін, егер қажет болса,
суреттің өзіне қолтаңба болуы мүмкін. Кез-келген иллюстрация ол
қолданылатын мәтінге мүмкіндігінше жақын орналасуы керек. Егер оның ені
бойынша өлшемі жиынтық жолаққа тең болса, онда оны жолақтың үстіне,
оптикалық ортасына немесе астына орнатуға болады.
Екі иллюстрацияны беттеу кезінде біреуі тікелей екіншісінің астына
орналасқан кезде, олардың арасында иллюстрациялардың өзіндегі
қолтаңбаларды есептемегенде, мәтіннің кемінде үш жолы болуы тиіс.
Сонымен қатар, мұндай суреттердің екеуі де жолақтың оптикалық ортасында
орналасуы керек.
Айта кету керек, иллюстрацияларды орналастыру кезінде жетектік
ережесі қатаң түрде орындалуы керек. Яғни, суреттің өзі кесілген және
барлық қажетті қолтаңбалармен негізгі жиынтықтың кегліне көбейтілуі
керек. Негізгі мәтіннен иллюстрация бір цицеро ішінде соғылады. Сондай-ақ,
бір уақытта бірнеше суретті бір айналымға орналастырудың бірізділігінің
маңыздылығын атап өткен жөн. Кәсіби мамандар иллюстрацияны диагональ
бойынша симметриялы түрде төменгі сызық бойымен туралаған дұрыс деп
кеңес береді. Кейбір жағдайларда асимметриялық орналасуды дизайнның
ерекше әдісі ретінде қолдануға рұқсат етіледі.
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Егер сізде үш-төрт жолдан аспайтын тым үлкен форматтағы сурет болса,
оны жолаққа дейін көбейту керек. Бұл опция ең қолайлы деп саналады. Егер
сізде жолақтың төменгі жағында немесе жоғарғы жағында ашық орау болса,
онда абзацтың соңғы жолын осындай суреттің астына қою ұсынылмайды, ал
абзацтың өзінде суреттің үстіне қалдырыңыз.
Сондай-ақ, негізгі мәтіннің келесі бөлімінің тақырыбы алдында сурет
салуға тыйым салынады. Егер сіз суретті жолақтың шетіне немесе бұрышқа
қоюыңыз керек болса, онда суреттің немесе фотосуреттің сыртқы сызықтары
мәтіннің шеттеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Соңғы жолақтарда
иллюстрацияларды мүлдем орналастыру ұсынылмайды.
Егер бұл қажет болса, онда оның астында негізгі мәтіннің кемінде бесалты жолы қалуы керек. Суреттерді орналастыру кезінде сіз әрқашан
сызбалардың айналымына назар аударуыңыз керек. Оған тұжырымдар,
кестелер, формулалар немесе кез-келген басқа қосымша мәтін кірмеуі керек.
Егер сіздің мәтініңіздің жолағында бір сурет болса, онда оны сыртқы
өріске орнату керек, ал екінші суретті сыртқы немесе тамыр өрісіне де қою
керек. Сонымен қатар, олар кем дегенде үш толық форматты баспа жолымен
бөлінуі керек. Егер сіз суреттердің жабық орналасуын қолдансаңыз, онда
оларды жолақтың оптикалық ортасына қою керек, ал шеңберге орналасу
кезінде бұл жағдайда маңызды ережені сақтау керек - қоршау сызықтары
тіктөртбұрыш құруы керек. Бұл иллюстрацияның үстінде соңғы немесе
толық емес жолдың пайда болуын болдырмау үшін жасалады, ал
иллюстрацияның астында абзацтық жол болмауы керек. Рубриканы
орналастыру ұсынылмайды.
Мәтіннің жоғарғы жағында иллюстрациялар негізгі мәтін шрифтінің
кегліне қатаң тең, ал фрагмент мәтінінен құрастыру бір цицеро шегінде
болады. Ринг форматының өзі Цицероның еселенгені маңызды. Егер суреттің
астына қол қою қажет болса, онда оны негізгі жиынтықтың кеглінде суреттің
өзінен алып тастау керек, ал келесі мәтін мен суретке немесе фотосуретке қол
қою арасындағы бос орын иллюстрация мен оған қол қою арасындағы бос
орыннан сәл үлкен болуы керек.
Суреттер немесе фотосуреттер астындағы жазулар үшін шрифт
өлшемінің шамамен қатынасы:
негізгі мәтінді 12 кегльмен терген кезде, қолдар 8 немесе 10 пунктке
кегльмен жасалады;
егер негізгі мәтін 10 кегльмен терілсе, онда иллюстрацияға қолтаңба
мөлшері 8 тармақты құрайды;
егер мәтін 8 кегльмен терілсе, онда суретке қолтаңба өлшемі бірдей
болып қалады.
Қорытындылай келе, негізгі мәтін мен қолтаңбаның үзінділерімен
суреттің биіктігі негізгі теру шрифтінің кегліне көбейтілмеуі керек екенін
атап өткен жөн. Терезенің өлшеміне сүйене отырып, нәтижесінде кескін
жолдарының санын есептеуге болады, яғни кішірек форматқа терілген және
суреттің бүйірінде орналасқан жолдар.
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2.4 Беттеу түрлері
Беттеу болуы мүмкін жіктелген бірнеше белгілері бойынша.
1. Басылым түрі бойынша беттеу:
кітап-журнал беттеуі-кітап беттеуінің әдеттегі ережелеріне сәйкес
жасалады, дегенмен иллюстрацияланған журналдардың кейбір түрлері үшін
арнайы әдістер бар;
газет беттеуі-ол мәтін мен иллюстрациялардың әр түрлі
орналасуымен, сондай-ақ еркін тасымалдау ережелерімен кітап-журналдан
түбегейлі ерекшеленеді;
ацидентті беттеу-жекелеген шағын тапсырыстарды: афишаларды,
хабарландыруларды, бланкілерді, жарнамалық парақшаларды беттеу үшін
қолданылады. Мұндай орналасу кішігірім жиын деп те аталады. Ол сонымен
қатар кітаптардың жеке бөліктерін жасау үшін қолданылады, яғни суперпарақтар, атаулар мен шмуцтитулдар, инициалдар және т.б. жалпы, үш түрлі
болады: баспа акциденциясы, плакаттар мен плакаттар, шағын формадағы
ацидентті өнімдер. Ацидентті беттеу әртүрлі графикалық шешімдерді
қолданады.
2. Материалдардың конфигурациясы:
түзу конфигурацияда бағандар биіктігі бойынша бірдей және әрқайсысы
тіктөртбұрыш құрайды. Әдетте бұл оқулықтарда, көптеген газетжурналдарда,
көркем
әдебиет
басылымдарында
қолданылады.
Артықшылығы - оқуға ыңғайлы және жолақтың ұқыпты, қатаң көрінісі;
сынған
конфигурация
әртүрлі
биіктіктегі
бағандары
бар
материалдардың сатылы формаларымен сипатталады. Әдетте, ол газет
макетінде, бейресми журналдарда қолданылады. Бұл жұмысты қиындатады,
бірақ дизайнға динамика қосады.
3. Материалдардың жолақтың ортасына қатысты орналасуы. Жолақтың
ортасы - бұл тігінен немесе көлденеңінен жолақты екі тең бөлікке бөлетін
сызық.
Симметриялық және асимметриялық орналасуды ажыратыңыз.
Симметриялы орналасумен парақтың алынған тең бөліктері мағынасы
бойынша логикалық түрде теңестіріледі. Асимметриялық шешім негізгі
элементті графикалық түрде анықтау қажет болған кезде ыңғайлы.
4. Материалдың бағандарының ені: осы негізде тұрақты (бірдей
мөлшердегі бағандар) және ауыспалы орналасу ерекшеленеді.
5. Мәтін мен иллюстрацияларды орналастыру әдісі:
ашық орналасу - жолақ мәтінінің үстінде немесе астында суреттермен;
жабық орналасу-мәтіннің ішіне орналастырылған және мәтінмен екі
немесе үш жағынан шектесетін суреттермен;
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бос орналасу-орналасуда бағандар көп болған кезде және мәтіннің
ішінде орналасқан суреттер барлық төрт жағынан мәтінмен байланыста
болады;
беттеу - кезек-кезек суреттер мен мәтін, ал мәтін суреттермен
фрагменттерге бөлінеді;
қабырғаға орналасу - бұрышта иллюстрация бар, ал екі жағынан
мәтінмен қоршалған;
беттеу алаңында - да орналастыруға болады, ұсақ-сурет.
2.5. Беттеу ережесі
Баспа басылымдарын беттеу ережесі. Басып шығаруда және баспа
ісінде беттеу - бұл беттердегі мәтіндік және графикалық ақпаратты
орналастыру арқылы басылымның беттерін (жолақтарын) қалыптастыру
процедурасы.
Компьютерге дейінгі теру дәуірінде журналдардың, кітаптардың және
т.б. орналасуы қолмен жасалды: мәтін линотипке немесе монотипте теріліп,
оған иллюстрациялық клишелер қосылды, содан кейін бұл элементтер
көмекші құралдардың көмегімен Бос орындар мен сызғыштармен
безендірілді.
Қазіргі уақытта цифрлық технологиялардың қарқынды дамуы үшін
жұмыс жасаушылар компьютерлерді қолдана бастады және арнайы жұмыс
бағдарламаларында жұмыс істей бастады.
Сонымен, макеттің орналасуы-бұл қажетті форматтағы жолақтарда кітап
материалы (буклет, каталог, брошюралар) орналастырылған жұмыс түрі.
Буклетті беттеу. Буклетті парақшаның бір түрі деп атауға болады,
өйткені ол белгілі бір жолмен бүктелген және 4 немесе одан да көп беттен
тұратын қағаз парағы. Буклетке арналған мәтіндік және иллюстрациялық
материалдардың орналасуы басып шығарудың басқа түрлерін орналастыру
кезінде бірдей ережелерді сақтауды талап етеді, тек парақтар бүктеу әдісіне
байланысты мүлдем басқа жолмен орналасады. Буклеттерді орналастырудың
бірнеше әдісі бар, бірақ негізгі үшеуі: аккордеон, Крест және терезе
бүктемелері. Беттердің орналасу тәртібіне байланысты буклетті графикалық
пакеттердің арнайы құралдарымен беттеу жүргізіледі.
Брошюраны беттеу. Кітапша көп бетті басып шығаруға жатады.
Барлық қолданыстағы каталогтар, журналдар және тіпті кейбір кітаптар
(көлемі 48 бетке дейін) брошюралар болып саналады, өйткені олар бірдей
орналасу қағидаттарына сәйкес жасалады. Әр баспахананың өзіндік
техникалық талаптары бар. Оларға сәйкес брошюралар, буклеттер және басқа
да басып шығару макеті жасалады. Дәл осындай талаптар журналдың
орналасуына көбірек қолданылады, ол іс жүзінде бірдей кітапша болып
табылады, тек үлкен көлемде және мезгіл-мезгіл шығарылады.
Көп беттік (көп жолақты) басылымдардың орналасуы, осындай
буклеттер, брошюралар, журнал сол парақшалардың визиткаларының
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орналасуынан немесе, мысалы, көп беттік өнім каталогтарынан бірқатар
негізгі ерекшеліктер мен айырмашылықтарға ие.
Басылымдағы мәтіндік материалды жайлы қабылдау және жарияланған
өнімнің мінсіз сапасын қамтамасыз ету үшін макеттердің орналасуы көптеген
ережелер мен шектеулерді сақтауды талап етеді.
Әрбір маман білетін арнайы ережелер мен макеттер бар. Кейде олар
туралы және тапсырыс беруші туралы сауатсыз және кәсіби емес тілектер
мен талаптарды ұсынбау үшін білу мүмкін емес. Содан кейін олар сөзсіз
өндірістің соңғы сатысына кері әсерін тигізеді [66].
Көп беттік басылымдарды орналастыру ережелері барынша қарапайым:
1. Титулдық бет
Теру басылымында титулдық бет, субтитрлер, преформалардың
біріншісінің басы және негізгі мәтін тақ беттерде терілуі керек.
2. Ілулі сызықтар
Абзацта толық емес жолдарды, сәйкесінше, соңғысы мен біріншісін,
теру жолағының соңында да, басында да қалдыруға болмайды. Себебі,
осындай макетпен парақ салбыраңқы болып көрінеді және оқуға ыңғайсыз
болады. Демек, мұндай сызықтарды теру және сызу сызықтарын қолдану
тәсілдерін жою керек (терілген жолдардың санын әріптен әріпке дейін азайту
немесе көбейту арқылы азайтуға болады).
3. Тасымалдауды орналастыру
Кейбір жағдайларда дизайнерлер мәтінді жолақтың бүкіл шинасына
орналастырмай, басып шығару өрісінің бір немесе басқа шетіне жылжыту
арқылы оларды болдырмауға тырысады. Классикалық орналасу кезінде
аудармалар тақ жолақтан жұпқа ауысатын сөздермен жасалмайды. Бұл
басылымды оқуға ыңғайсыз етеді: сөздің соңын оқу үшін парақты бұру
керек. Тасымалдау сол сөздердің бір айналымында беттеуге жол беріледі.
4. Маңызды басылым үшін (тіпті буклеттердің кейбір түрлері үшін) көп
бетті орналастыруға арналған маңызды кәсіби компьютерлік бағдарламалар
қажет болады.
5. Модульдік тор құру қажет. Ол шығарылымнан шығарылымға
(буклеттер мен брошюраларда) өзгеруі немесе басылымның (журналдың)
идеясы мен тұжырымдамасына байланысты ұзақ уақыт бойы тұрақты болуы
мүмкін.
6. Брошюралар мен журналдарға қатысты түбіртек ерекше назар
аударуды қажет етеді. Болашақ басылым қалай және немен байланысты
болады, орналасу процесінде білу жақсы.
7. Иллюстрациялармен жұмыс
Жиі тапсырыс беруші иллюстрациялар бермейді немесе оларды
қолдануды талап ете отырып, оларды жарамсыз сапада ұсынады. Байсалды
басылымға арналған иллюстрациялар тиісті сапада, көлемде және барлық
қажетті техникалық параметрлерде болуын қамтамасыз ету үшін ымыраға
келу қажет. Фотосуреттер жағдайында материалды өзіңіздің кәсіби
фотографыңыздың қызметтерін пайдаланып қайта жасаған дұрыс.
139

8. Материалдық жағы
Тапсырыс берушінің макетке жұмсалған шығындары оның сапасына
тікелей әсер етеді. Әдетте материал көп, бюджеті шектеулі, парақ саны қатаң
есептелген. Егер бірдеңе сәйкес келмесе, тапсырыс беруші көтеріліп,
қайтадан шығармашылық және техникалық процеске араласады, қайта
құрылған модульдік торды бұзады, әрбір бос ұяшықты маңызды ақпаратпен
толтыруға тырысады.
Шығу – бизнес- портреттер, өндіріс орнындағы фотосессиялар және т.б.
Тапсырыс берушінің «олар қажет нәрсені интернеттен алады немесе
өздігінен атып алады» деген кепілдіктеріне құлақ аспаңыз. Сапасы төмен
кескіндерді өңдеу макет кезінде көп уақытты, күш пен нервті қажет етеді,
бұл тапсырыс берушіге ұнамайды.
Нәтижесі нашар, әуедегі иллюстрациялар ең жақсы типографияны
бұзады [67].
Макет - буклет, брошюра немесе жасаудың өте маңызды кезеңі оның
эксклюзивтілігін анықтайды және басылым үшін арнайы имидж жасайды.
Жақсы жасалған және жақсы басылған буклет, брошюра немесе журнал
әлеуетті клиенттің назарын аударады, компания туралы және
жарнамаланатын тауарлар мен қызметтер туралы өте лайықты түсінік береді,
бұл өз кезегінде компанияның имиджіне оң әсер етеді [68].
2.6 Түсіру жолақтар
Жолақтарды түсіру-басып шығаруға дейінгі негізгі кезеңдердің бірі.
Бұл басып шығаруды тездету, байланыстыруды жеңілдету және қағаз
қалдықтарын азайту үшін баспа парақтарына баспа бетін орналастырудан
тұрады. Дұрыс қабаттасу басып шығаруға арналған беттер санын көбейту,
басып шығаруға уақыт пен материалдарды азайту арқылы басып шығару
уақытын қысқартады. Ол үшін басып шығарылған парақ мүмкіндігінше
толық толтырылуы керек.
Жолақтарды түсіру бойынша операциялар (суретті қараңыз) 2.26)
принтердің міндетіне кіреді (PrePress).
Жолақтардың түсуі (орналасуы) - бұл олардың дәптер ішіндегі және
блоктағы іргелес дәптерлер арасындағы парақтардың дұрыс реттілігін
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қамтамасыз

ететін

пішіндегі

орналасуы.

2.26 -сурет. Жолақтардың түсірілуі
Парақтың парақтарының орналасуына бес түрлі параметрлер әсер етеді:
• Басылым өлшемі: Дайын беттің өлшемі бір параққа қанша парақ басуға
болатындығын анықтайды.
• Басып шығарылған беттер саны: баспа машинасы дайын кітапты құру
үшін қанша парақ басу керектігін анықтауы керек.
• Тігу / түптеу әдісі: мәтін теруші дайын кітапты құрайтын
қолтаңбаларды қалыптастыру үшін парақтардың қалай салынатынын түсінуі
керек.
• Қағаз талшықтарының бағыты: қағаздың көптеген түрлерінде қағаз
талшықтарының туралануын көрсететін "түйіршіктілік" бар. Бұл талшықтар
қатпар бойымен өтуі керек, сондықтан басылған парақтағы беттердің
орналасуына, бұл туралауға әсер етеді.
• Безендіру және түптеу.
Парақтардың бір-бірімен қалай байланысты екенін түсіну үшін
жолақтардың орналасуын қолдануға болады. Бұл бірнеше қағаз парағын
машина басып шығаратындай етіп бүктеп, өнімді бүктеу арқылы жасалады.
Содан кейін өнімді беттерге бөлуге көмектесетін кішкене көшірме жасалады.
Полиграфия өнімдерін дайындау кезінде жолақтардың әр түрлі
түсірулері қолданылады: дара, басылымның жеке брошюраларын дайындауға
есептелген және екі бірдей брошюраларды жасауға есептелген қосарланған.
Қосарланған түсірулер парақтарды өңдеу, таңдау және оларды блокқа қосу
кезінде еңбек өнімділігін арттыруға мүмкіндік береді (суретті қараңыз. 2.26).
Басылымның сипатына байланысты түсулер:
а) кітап;
б) альбомдық;
в) кестелік;
г) блокнот;
д) афишалық;
е) акциденттік және т.
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Түсіру схемасы парақтың артқы жағында қандай пішінмен - өз немесе
басқа біреумен басып шығарылатынына байланысты. Түсіру схемасындағы
жолақтардың саны әрқашан екіге көбейтіледі- 2, 4, 8, 16, 32, 64 және т. б.
Дәптердегі бүктемелердің санына байланысты түсулер:
а) Бір иілмелі;
б) екіжүзді;
в) үш иілмелі;
г) төрт иелмелі.
Түсіру схемасын жасау кезінде бүктеу түрі де ескеріледі - қолмен немесе
машинамен.
Машинамен бүктеу кезінде түсіру схемалары бүктеу машинасының
ерекшеліктері негізінде жасалады. Сонымен қатар, парақтың бірінші
жолағының орналасуы ерекше маңызды. Екі және төрт бұрышты дәптерлерде
бүйірлік жазықтықтың бұрышында 3-ші жолақ, 3-ші бүкте-6-шы жолақ
болуы керек (суретті қараңыз.2.27).
Негативтер мен диапозитивтерді монтаждау. Офсеттік өндірісте
баспа формаларын екі негізгі жолмен алуға болады: негативтерді (теріс
көшіру) немесе мөлдір үлдірлерді (оң көшіру) формалды материалға көшіру.
Баспа формасын жасау үшін көшіруге дайындалған негативтер немесе мөлдір
үлдірлер фотоформалар деп аталады.
Баспа формасын жасамас бұрын иллюстрациялық және мәтіндік
фотоформалар бекітілген макет бойынша бірыңғай негізде орнатылады және
оларға бекітіледі.
Бағдарламалық түсіру жолақтар. Қазіргі уақытта жолақтарды
компьютерлік орналасу бағдарламаларынан да, жеке мамандандырылған
бағдарламалардың көмегімен де жасауға болады
AdobeInDesign сияқты жалпы орналасу бағдарламаларында өздерінің
немесе үшінші тараптардың енгізу модульдері бар. Мамандандырылған
бағдарламалар, мысалы, енгізу үшін қолданылады, мысалы, Inposition
(DK&A), ImpositionPublisher (FarrukhSystems), Presswise (Luminous), StripIt
(OneVision), Preps (Kodak, бұрын Creo, бұрын ScenicSoft), PrinectSignaStation
(Heidelberger) және Impostrip (Ultimate) ). Егер макет pdf форматында берілсе,
AdobeAcrobat бағдарламасында QuiteImposingPlus плагинін қолдану арқылы
немесе тегін impose + пакетін қолдану арқылы орналастыруға болады.
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2.27 - сурет. Пішімге байланысты енгізу схемалары
Заманауи технологиялар басылымды дайындауда кешенді тәсілді
қолданады. Мұндай кешеннің бір бөлігі - полиграфия индустриясының
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технологиялық ерекшеліктерін ескере отырып жүктеу. Фуджифильм XMF
жүйесін дамыта отырып, компьютерлік көлемді түсу моделін көрнекі түрде
жасауға мүмкіндік берді. 2.27-суретте 8 беттен тұратын буклеттің беттерін
қалай қоюға болатындығы көрсетілген. Беттер ретсіз, ал кейбіреулері
төңкеріліп қойылғанына назар аударыңыз. Алайда, бұл конфигурация
буклетті басып шығарғаннан, бүктегеннен және қиып алғаннан кейін дұрыс
бағытта және дұрыс реттілікте беттерді шығарады.
Түсіру жолағы-кітап ісінде негізгі мәтіннің жолақтарымен
салыстырғанда жоғарғы бөлігінде шегініспен орындалған басылымның
тарауының, бөлігінің немесе бөлімінің бірінші жолағы.
Жолақтарды түсіру схемасы жəне монтаждау макеті
Жолақтардың монтаж парағында белгілі бір ретпен дұрыс орналасуы,
мысалы, 4, 8 немесе 32 жолақ және жолақтарды түсіру операциясы бар. Баспа
формасын жасау үшін негізгі жұмыс материалдары болуы керек: жолақтарды
түсіру схемасы, ол кейінгі бүктеу және орнату схемасы негізінде
анықталады. Түсіру схемасын және орнату схемасын әзірлеу бойынша
жұмысты бастамас бұрын, технологиялық мүмкіндіктер мен экономикалық
орындылыққа сүйене отырып, жұмыстың әр кезеңі үшін технологиялық
шешімді әзірлеу және таңдау қажет.Орнату сызбасында сіз басып
шығарылған аумақтардың қалай орналасқанын, ортасынан, бүктеменің
шетінен, басылған парақтың шетінен барлық қашықтықты көрсетуіңіз керек.
Басып шығару процесінде және одан әрі жұмыста қажет болатын белгілерді
орнату орны көрсетіледі. Макет таңбалау құрылғылары мен соққылардың
орналасуы туралы ақпаратты көрсете алады.
Кітап блогы жасалған кезде парақтардың дұрыс реттілігін қамтамасыз
ету үшін таңдау мен қолтаңбаның бақылау белгілері болуы керек. Тегістеу
және бүктеу белгілері бойынша бүктеу аппаратына түсіру үшін параққа
қажет бағыт анықталады. Бұл бірінші қатпардың және одан кейінгі барлық
позицияларды құрайды.
Басып шығарылған парақты жасау үшін сізде макеттің орналасуы болуы
керек. Онда ақпарат орналастырылады, онсыз таңбалауды жүзеге асыру
мүмкін емес, сонымен қатар макетадан басылған жағын алдыңғы және артқы
бөліктерге бөлу туралы ақпарат алуға болады. Сонымен қатар, қажетті баспа
формаларының саны макетте де көрсетілген [69].
Электрондық монтаж. Жолақтарды түсіру дегеніміз - басылымның
жолақтарын құрастыруға және баспа табақшасына орналастыру процесі, бұл
басылымдарды бүктеп, кескеннен кейін дәптерге парақтардың қажетті
ауысуын қамтамасыз етеді.
Құрылыстың дұрыстығын бақылау ережелеріне сәйкес он алты жолақты
тағу (үш рет бүктеу). Макет дегеніміз - кітап парақтарын басылған қолтаңба
парақтары бүктелгеннен және кесілгеннен кейін парақтар дұрыс ретпен
пайда болатындай етіп орналастыру процесін айтады.
Төмен түсу артқы өрістің оң жақ бұрышынан басталады. Алдымен
алғашқы төрт жолақ (1, 2, 3 және 4) бұрыштарға орналастырылады, келесі
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төрт жолақ (5, 6, 7 және 8) сағат тіліне қарсы бағытта ауыстырылады, содан
кейін тағы төрт жолақ (9, 10, 11 және 12) ) сағат тілімен, ал келесі төрт
жолақты (13,14,15,16) сағат тіліне қарсы қойыңыз.
Импозицияны орындамас бұрын, біз қағаз парағының алдыңғы жағында
(бірінші форма) қай парақтардан, ал қай парақтардан - артқы жағына (екінші
форма) басылатындығын анықтаймыз [69].
Пішінде жолақтары бар макетті пайдаланып, «басқа форманың екінші
жағында» түсіруді орындау ыңғайлы және оңай, сізге түсірудің толық
орналасуын екіге бөліп, сызбаларды бір формаға (айна ретімен) орналасудың
жартысына сәйкес етіп орналастырыңыз, содан кейін макеттің екінші
жартысын қолданыңыз. , артқы жағын басып шығару үшін жолақты пішінге
орналастырыңыз. Төмен түсірудің ерекшелігі «керісінше» - бір формаға «өз
кезегімен» түскен кездегіге қарағанда жолақтар санының жартысы және
бүйірлік туралау бұрышының басқа орналасуы.
Қос түсу колонцифралардың бірдей мәндері бар бас пен құйрыққа
іргелес жолақтардан тұрады.Түсуді бастамас бұрын, мен қағаз парағының
алдыңғы жағында қандай жолақтардан (бірінші форма) және қай
жолақтардан - артқы жағында (екінші форма) басылатындығын
анықтадым.Пішінде жолақтары бар макетті пайдаланып, «басқа форманың
екінші жағында» түсіруді орындау ыңғайлы және оңай, сізге түсірудің толық
орналасуын екіге бөліп, сызбаларды бір формаға (айна ретімен) орналасудың
жартысына сәйкес етіп орналастырыңыз, содан кейін макеттің екінші
жартысын қолданыңыз. , артқы жағын басып шығару үшін жолақты пішінге
орналастырыңыз. Төмен түсудің ерекшелігі «керісінше» - бір формаға «өз
кезегімен» түскен кездегіге қарағанда жолақтар санының жартысы және
бүйірлік туралау бұрышының басқа орналасуы.
PDF форматына аудару. Электрондық PDF-құжаттар (Portable Document
Format) - Adobe Illustrator пакеті, Adobe Acrobat және PDF-файлға
экспорттауды қолдайтын басқа бағдарламалар көмегімен жасалған. PDF
файлдарын оқу үшін Adobe-ден тегін қол жетімді Adobe Acrobat Reader
керек.
PDF құжаттарының ерекшелігі - олардың клиенттің операциялық
жүйесінің қаріп түріне және тіл параметрлеріне тәуелділігі, бұл әсіресе шет
тілдеріне аудару үшін өте маңызды. Құжаттың түпнұсқасының кез-келген
макеті аударылған PDF форматында сақталуы мүмкін. Жүйеде қажетті
шрифт болмаса да, иероглифтер құжатта бұрмаланбай көрсетіледі.
Бүгінгі күні PDF-ті қарауға, сондай-ақ оны құруға және басқа
форматтарға ауыстыруға арналған көптеген бағдарламалар бар.
PDF форматының артықшылықтарына мыналар жатады:
- әмбебаптық - формат кез-келген платформада және кез-келген
бағдарламада құжатты дұрыс көрсету үшін барлық қажетті деректерге ие;
- ықшамдылық - құжаттың көлемін азайтуға мүмкіндік беретін
деректерді сығымдау алгоритмдері бар;
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- қауіпсіздік - формат көп деңгейлі аутентификация жүйесін жүзеге
асырады.
Кітапты басып шығаруға және таңдалған қаріптерді сақтауға ыңғайлы
болу үшін баспа кітабы PDF форматына аударылады.
Басып шығаруға және бүктеуге ыңғайлы болу үшін PDF-ке аудару
кезінде типографиялық белгілер қойылды:
- Бұрыштық кесінділер мен бүйірлік кесінділер. Басылымның
жиектелген форматы көрсетілген, басылымдар оларға сәйкес кесілген. Қиып
алынған белгілер кескіннің дәл шетінде орналаспауы керек, бірақ ішке қарай
аздап шегініс жасау керек. Бұл әдетте 2-3 мм болатын кесу қателіктерін
өтейді. Әрине, иллюстрация басылым форматының өлшемінен сәл шығып
кететініне алдын-ала көңіл бөлген жөн.
- тіркеу белгілері. Түстерді бөлуді басып шығару кезінде тіркеуге
қызмет етіңіз.
- калибрлеу штангалары (калибрлеу жолақтары). Таразыларда
принтерлер бояуды жеткізуді реттейді.
- Жапсырмалар. Мөлдір қағаздарды тексеру үшін пайдалы
компоненттердің түсі, баспа ережесі және экранның бұрышы туралы ақпарат
береді, ең бастысы принтердегі дұрыс емес формалардың түсінбеушілігін
болдырмауға көмектеседі. Белгілер мен масштабтар түстерді бөлудің
шеттерінде орналасқан, сонымен қатар «қағаз» пішімін есептеу кезінде
ескеруді қажет етеді.
Әрі қарай, басу алдындағы оператор PS (PostScript файлы) немесе PDF
файлын (Portable Document Format) жазады - бұл тілдер шығыс
құрылғысының RIP-тегі ақпаратты декодтауға арналған. Ол бұл файлдарды
дайын фотоформалар көрсетілетін жерге ауыстырады.
Бетті сипаттау тілі PS. Adobe PostScript тілінің негізгі жауапкершілігі қолданбалы
бағдарламалар
(графикалық
редакторлар,
орналасу
бағдарламалары) мен визуалдау құрылғылары (фотосетерлер және сандық
офсеттік басылымдар) арасында ақпарат беру.
PDF құжатын кодтау форматы. Adobe PDF векторлық форматы (Portable
Document Format - «портативті құжат форматы») - бұл пост-скрипт тілінің
қайта өңделуі (оның оңтайландырылған нұсқасы), кросс-платформалық
формат ретінде бағытталған, бет орналасуын иллюстрациялармен (векторлық
және растрлық), қаріптермен және т.б. біріктіреді. PostScript командалар
жиынтығын қолданады, бірақ басқаша: егер PostScript кез-келген
бағдарламаны жазуға болатын нақты бағдарламалау тілі болса, онда PDF бұл
құжат парақтарының сипаттамасы ғана. Басқаша айтқанда, PDF - бұл
бағдарламалау тілінен гөрі мәліметтер базасы.
PDF басқа портативті форматтардан бірнеше артықшылықтарға ие,
мысалы:
- платформалық стандарт - сіз қандай платформада жасалғанына
қарамастан (IBM немесе Macintosh) құжатты қалай жасалса, сол күйінде көре
аласыз;
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- аппараттық тәуелсіздік - файлды арзан сиялы принтерде де,
фототиптерде де басып шығаруға болады;
- ықшамдылық - тиімді сығымдау алгоритмдерін қолдану.
Импозиционды
бағдарламалардың
ережелері.
Импозициондық
бағдарламаларға сәйкес келетін бірқатар талаптар бар. Технология бойынша
олар жолақтардың басқа орналасуын жасай алуы керек. Төмен түсу
бағдарламалары үшін не қажет:
Installation құрылған қондырғыны әзірлеу және сақтау
Plate пластина ішіндегі барлық жолақтар өңделуі керек
⎯ жолақтардың формаларын құрыңыз, оларды сызықтар, шеттер мен
таңбалау үлгілері арасындағы таңдалған аралықты ескере отырып туралаңыз
⎯ монтажды орналастыру үшін, сондай-ақ парақ бөлшектері мен
қайталанатын жолақтар үшін бірнеше салу үлгілерін жобалау
Double екі жақты басып шығаруды ескеру
Fields өрістерге қол жетімді жолақтарды өңдеу
Rep қайталанатын жолдарға түсу және түсу тіркесімдерін дамыту
Ening бекіту түрін ескере отырып түсіруді орындау (сыммен тігу, тігусіз
бекіту, қыстыру)
Paper қағаздың қалыңдығына, тегістеуіне және т.с.с. ескеру.
⎯ тігудің «рейдін» автоматты түрде есептейді
⎯ жиналмалы белгілерді, «рейдті», өлшемдердің ұлғаюын, электр
өткізгіштерін ескеру
⎯ Бағалау бағдарламасы технологиялық ерекшеліктерден басқа
қолданыстағы Adobe PostScript құжат құрылымының конвенциясына (DSC)
сәйкес келуі керек.
⎯ EPS, TIFF, PDF және Pict жолақтарын немесе файлдарын қолданыңыз
⎯ Белгілі бір тапсырманы әзірлеу кезінде бағдарламаның мүмкіндіктерін
пайдаланыңыз
⎯ Экранда жолақтарды «оқу-көру» етіп көрсету
S Жолақтарды өңдеңіз, оларды қосыңыз немесе алып тастаңыз және
ауыстырыңыз
⎯ Парақты құрастыру макеті үшін дайын тапсырма ретінде
қалыптастырыңыз [69].
Әрбір әрекеттен кейін жаңа файл жасайтын бағдарламаларды
қолданудың қажеті жоқ. Бұл қосымша сақтау орнын қажет етеді. Негіз
ретінде сіз есептеулерді 16 беттен тұратын брошюрадан ала аласыз. Есіңізде
болсын, A4 форматындағы әр параққа 40 Мбайт жад қажет, нәтижесінде
брошюрада 640 МБ болады. Егер сіз осындай файлдарды тұрақты түрде
сақтасаңыз, онда жад ресурсы тез бітеді.
Жолақтарды баспа нысанына түсіру. Жеке басып шығарылған парақтар
бүктелген, яғни дәптерге бүктелген. Басылған парақтардағы мәтіннің немесе
иллюстрациялардың жолақтары олардан алынған дәптерлерде дәйекті түрде
кезектесетін етіп орналасуы керек. Сондықтан жолақтарды баспа түрінде
орнату белгілі бір тәртіппен немесе тиісті схемаларға сәйкес жүргізілуі керек.
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Схемаларға сәйкес жолақтардың орналасуы түсіру деп аталады. Белгілі
бір түсіру схемасын таңдау баспа өнімінің дизайнына,
және баспа
машиналарының түріне байланысты болады.
Жалған дәптерлерде бірнеше бүктемелер болуы мүмкін. Бүктемелер
санына байланысты дәптерде белгілі бір беттер болуы мүмкін. Бір бүктелген
дәптердің төрт беті бар, екі бүктелген - сегіз, үш бүктелген-он алты және т.б.
[69].
Басып шығарудағы әр бет парақтың үлесі деп аталады. Парақтың үлесі
қағаз парағын оның ұзындығы бойынша жартысына бөлу арқылы
қалыптасады. Әдетте, бүкіл қағаз парағының лобтарының саны әрқашан екіге
көбейтіледі. Келесі Парақ үлестері қолданылады: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64,
1/128. Парақтың бір бөлігіне екі жолақ орналастырылған.
Жұмыс тәжірибесінде түсірудің бірнеше түрі қолданылады. Кітап және
ландшафт беткейлері бар (суретті қараңыз. 2.28). Кітап түсіру түбіртегі
кейде ұзын басының, ал альбомном керісінше, басы ұзындау түбіртегі
түрінде келеді.Ландшафтық түсудің бір түрі-дәптердің түсуі (суретті
қараңыз. 2.28 г).
Ноутбуктің түсіруінің тән ерекшелігі-жақын орналасқан, екі жолақ бірбірінің үстінде орналасқан.
Түсірудің барлық түрлері жалғыз немесе қос болуы мүмкін (суретті
қараңыз. 2.28 а, в).
Бір түсіру әр түрлі колонкалары бар жолақтардан тұрады.
Қос түсіру колонцифралардың бірдей мәндері бар бас пен соңғы іргелес
жолақтардан тұрады.
Өнімнің пайда болу әдісіне байланысты барлық кітап және ландшафт
беткейлері (жалғыз және қосарланған) - кітап блогы - екі топқа бөлінеді
(суретті қараңыз. 2.28 д және е):
1) "парақты параққа түсіру"",
2) "қойынды"түсіру.
"Парақ параққа" түскен кезде дәптерлер бір-біріне бүктеледі, сонымен
бірге болашақ кітаптың блогы пайда болады, ал "қойынды" түскен кезде
дәптерлер бір-біріне салынады.
Түсірудің барлық түрлері дәптердегі бүктемелер санына байланысты
ерекшеленеді. Осылайша, белгілі триггерлердің әрқайсысын төрт иілгіш, үш
иілгіш, екі иілгіш немесе бір иілгіш дәптер алу үшін салуға болады.
Жалған дәптердегі өрістердің өлшемдерінің тұрақтылығына бүйірлік
жазықтықтың бұрышы арқылы қол жеткізіледі.
Баспа және бүктеу машиналарында машинаның бір жағындағы алдыңғы
және бүйірлік тіректердің тұрақты орналасуы қарастырылған, яғни оларда
бүйірлік жазықтықтың тұрақты бұрышы бар.
Дұрыс бұрышқа соқтығысқан кезде (басылған қағаз парағының алдыңғы
және бүйірлік өрісі) бүктелгеннен кейін басылымдағы жолақтардың нақты
орналасуы қамтамасыз етіледі.
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"Керісінше басқа пішінді" түсіру кезінде бүйірлік жазықтықтың бұрышы
бір уақытта басып шығару кезінде дұрыс бұрыш болады.
Жоғарыда аталған барлық түсулер екі кіші топқа бөлінеді: біріншісі түсіру, "айналымның өзіндік формасы" және екіншісі- "айналымның басқа
формасы".
"Өз нысаның айналымға" түскен кезде тираж парағының беткі және
сыртқы жақтарында сол нысаннан басылады.
"Басқа нысан сыртына" түскен кезде тираждық парақтың беткі жағында
бір нысаннан, ал оның сыртқы жағында басқа нысаннан басылады.
Бүктеу кезінде әрқашан есте сақтау керек:
- басып шығару парағы басталатын бет тақ болуы керек;
- басып шығарылған Парақ аяқталған бет жұп болуы керек және оның
реттік нөмірі келесі парақтың бірінші бетінің нөмірінен аз болуы керек;
- екі көршілес беттердің реттік нөмірлерінің қосындысы әрқашан бірінші
және соңғы беттердің нөмірлерінің қосындысына тең болуы керек.

2.28- сурет.Жолақтардың түсуі
2.6.1.Бет және басылым макеті
Беттің орналасуы-бұл визуалды элементтерді параққа орналастырумен
айналысатын графикалық дизайнның бөлігі. Ол әдетте белгілі бір
коммуникациялық
мақсаттарға
жету
үшін
композицияның
ұйымдастырушылық принциптерін қамтиды [Adobe InDesign CC-жұмыс
үстелі
баспа
бағдарламалық
жасақтамасы
және
онлайн-баспа".
www.adobe.com.].
Орта
ғасырлардағы
қолмен
жазылған
кітаптардағы
ерте
жарықтандырылған беттерден бастап, журналдар мен каталогтардың күрделі
заманауи макеттеріне дейін, парақтардың дұрыс дизайны ұзақ уақыт бойы
баспа материалдарында маңызды болып саналды. Баспа БАҚ-та элементтер
әдетте типтен тұрады (мәтін), суреттер (суреттер), ал кейде матрица /
лазерлік кесу, фольга немесе құймақ өрнегі сияқты сиямен басып
шығарылмайтын графикалық элементтерге арналған ұстағыш.
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Беттің орналасуы беттегі мәтіннің, суреттердің және басқа нысандардың
орналасуын білдіреді. Бұл термин бастапқыда жұмыс үстеліндегі баспа
жүйелерінде (ҰИЖ) қолданылған, бірақ қазір ол веб-парақтардың
орналасуын сипаттау үшін кеңінен қолданылады. Бетті орналастыру әдістері
журналдардың, газеттердің, кітаптардың, веб-сайттардың және басқа
жарияланымдардың сыртқы түрін теңшеу үшін қолданылады. Жоғары
деңгейлі парақтың орналасуы мәтін мен суреттердің жалпы орналасуын,
мүмкін медиа өлшемін немесе пішінін анықтауды қамтиды. Бұл ақыл-ойды,
тапқырлықты және шығармашылықты қажет етеді және мәдениетке,
психологияға және авторлар мен редакторлардың нені жеткізгісі және баса
айтқысы келетіндігіне негізделген. Төменгі деңгейдегі Пагинация және теру
механикалық процестер болып табылады. Мәтін аймақтарының шекаралары,
гарнитура және қаріп өлшемі сияқты белгілі бір параметрлерді ескере
отырып, туралауды қарапайым түрде жасауға болады. Жұмыс үстеліндегі
баспа жүйелері үстемдік еткенге дейін бұл процестерді адамдар әлі де жүзеге
асырды, бірақ қазіргі баспа жүйелерінде олар әрдайым дерлік
автоматтандырылған.
Нәтижені сол күйінде жариялауға болады (үйдегі телефон кітапшасы
үшін интерьер сияқты) немесе графикалық дизайнер өзгерте алады (қымбат
басылым сияқты) [69].
Баспа немесе электрондық құжат бетінің орналасуы беттің барлық
элементтерін қамтиды. Бұған бет өрістері, мәтіндік блоктар, суреттер,
нысандарды толтыру және беттегі нысандардың орнын анықтау үшін
қолданылатын кез-келген тор немесе шаблондар кіреді. Adobe InDesign және
QuarkXpress сияқты бет орналасуы қосымшалары бет жасаушыларға осы
элементтердің барлығын басып шығару үшін өзгертуге мүмкіндік береді.
Adobe Dreamweaver және Microsoft Expression Studio сияқты веббағдарламалар веб-әзірлеушілерге Интернет үшін арнайы жасалған ұқсас бет
макеттерін жасауға мүмкіндік береді.
Теңшелетін бет макеттерін жасайтын көптеген бағдарламалар
болғандықтан, парақтың орналасу файлдарының түрлері үшін файл пішімінің
белгілі бір санаты бар. Бұл файлдар мәтіндік құжаттарға ұқсас, бірақ бетті
пішімдеу және визуалды мазмұнның басқа түрлері туралы қосымша
ақпаратты қамтуы мүмкін.
Басылымның макеті. Басып шығару әлемінде бет-әлпет-бұл басып
шығарылған кескіннің орналасуы және ол нақты қағазға басып шығарылған
және бүктелген кезде оның көрінісі. Бұл брошюралар мен журналдар үшін
өте маңызды, өйткені беттерді нөмірлеу және журналдарда беттеу тамаша
безендірілген баспа өнімін жасау кезінде маңызды болып табылады.
Колонцифр кірістіру-бұл жұмыс үстелі баспа жүйелері үшін стандартты
компьютерлік бағдарламаларда жариялау беттерін құру немесе орналастыру
әдісі.
Негізінде, кез-келген брошюраны, журналды немесе балама баспа
дизайнын жасау кезінде алдын-ала басып шығаруға дайындық парағын
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талдап, басып шығаруға дейінгі дайындық дайын өнімге және сіз құрғыңыз
келетін түрге сәйкес келетініне көз жеткізу керек [70].
Бетті бөлу кәсіби басып шығару макеттері үшін өте маңызды
болғандықтан, бетті бөлу жобасын шешудің ең жақсы тәсілі - InDesign
сияқты дизайн жүйесінде басып шығару макетін құру және түзетулер енгізу.
Бетті нөмірлеу процесінің алғашқы қадамы-брошюраның беттерін
нөмірлеуді немесе журналдың орналасуын елестету. Бұл сіз қосқыңыз
келетін кез-келген әшекейлерді немесе назар аударғыңыз келетін нақты
орналасу элементтерін анықтаған кезде.
Келесі қадам-сіздің жобаңызды InDesign сияқты дизайн бағдарламалық
жасақтамасына көшіру. Бұл платформа басып шығару кезінде Сіздің
жобаңыздың қандай болатынын көруге мүмкіндік береді және оны басып
шығару провайдеріне жібермес бұрын кез-келген өзгертулер енгізуге
мүмкіндік береді.
Осы бағдарламалық жасақтамаға дизайнды қосу арқылы әр жұп және
тақ беттерге бет нөмірлерін қосыңыз. Сол жерден әр беттегі дизайн
элементтерін жылжытуға болады, осылайша беттер мүмкіндігінше тартымды
көрінеді. Бұл баспаға дейінгі дайындық процесінің маңызды бөлігі.
Осыдан кейін сіз барлық парақтарыңызды алып, оларды дұрыс ретпен
құрастырып, басып шығару және жаңарту үшін жібере аласыз.
Алайда, парақтарға бөлуді қолданатын ең көп таралған баспа
материалдарына брошюралар, журналдар, брошюралар мен буклеттер
жатады. Барлық осы дизайн элементтері басып шығару процесіне дейін бетті
бөлуге мүмкіндік беретін белгілі бір нәзіктікті қажет етеді [71].
Пагинация дизайндағы құрылым мен тегістікті қажет ететін кез-келген
басып шығару элементі үшін өте қолайлы. Дизайнның өзі ғана емес, сонымен
қатар оның қалай пішімделгені және көрсетілгені де маңызды.
Ақыр соңында, парақтарға бөлу брошюралар мен журналдардың
құрылымының кілті болып табылады. Сіз жаңа клиенттерді тартуға
үміттенесіз бе, әлде бар клиенттерді таңдандырасыз ба, параққа бөлуге назар
аударуға уақыт бөліңіз.Бұл шынымен де соңғы өнімде көрінеді, және бұл
сізге басқалардан ерекшелену үшін қажет нәрсе.
2.6.2 Кесуге арналған рұқсаттарды орнату
Басып шығару әлемінде кесу-бұл қағаздың жиектеріне және оны қалай
басып шығаруға немесе кесуге қатысты өте маңызды түсінік. Принтерлер
принтерден өту үшін әр парақты шетінен ұстап алатындықтан, ешбір принтер
материалдың сыртқы жиегіне толығымен басып шығара алмайды.
Сонымен қатар, қағаз және басқа материалдар көбінесе өте жоғары
жылдамдықпен басып шығарылады, бұл кәсіби басып шығару қызметтерін
пайдаланған кезде де қағаздың дәл туралануы бар принтерден өтпеуіне
әкелуі мүмкін.
Егер сіз өрнектің шетіне сөздерді, логотиптерді немесе суреттерді басып
шығарсаңыз, олар түпкілікті өнімде аздап кесілген болып көрінуі мүмкін.
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Өріссіз өрістерді түсіну Мәтінді немесе кескінді белгіленген басып шығару
аймағынан тыс кеңейту арқылы бұл мәселені болдырмауға көмектеседі,
нәтижесінде жылтыратылған және кәсіби түпкілікті өнім пайда болады [72].
InDesign: InDesign басып шығару үшін жақсы. "Құжат параметрлері"
өрісінде жаңа құжатты жасаған кезде, шығарылымды кесу мен өрістерге
реттеуге болады. Кесу мен өрістердің көлемін жоғарғы, төменгі, ішкі және
сыртқы жиектер бойымен 0,125 дюймге дейін арттырыңыз. Жасалғаннан
кейін сіздің құжатыңызда көрінетін сызықтар болады.
Illustrator: "құжат параметрлері" бастапқы терезесінде өрістерді
жоғарыдан да, төменнен де, ішінен де, сыртынан да 0,125 дюйм етіп
орнатыңыз. Сіз Illustrator-да өрістерді теңшей алмайсыз, сондықтан құжатты
ашқаннан кейін бағыттағыштарды пайдалануыңыз керек.
Photoshop: бұл сәл күрделі. Photoshop құжатында кесулерді ескеру үшін
құжаттың соңғы өлшеміне ¼ дюйм (0,25) қосу керек. Мысалы, егер сіздің
құжатыңыз 8,5 x 11 дюйм болса, Photoshop-та құжатты 8,75 x 11,25 дюйм
ретінде конфигурациялау керек. Сіздің парағыңыздың шеті барлық мөлдір
кескіндер мен графиктерді созу қажет болатын орын болады. Сіз
сызғыштарды кесу және қауіпсіз өрістер үшін бағыттағыштар жасау үшін
қолдана аласыз.
Баспагер: баспагер кескішті шығаруға келгенде Photoshop-қа өте ұқсас.
Құжатты жиексіз теңшеу үшін "бет параметрлері"терезесіндегі құжат
өлшеміне 0,25 дюйм қосыңыз.
Басып шығару туралы сөз болғанда, заңсыздықты жеңудің бірнеше
жолы бар. Біріншіден, басып шығару және кесу кезінде кішкене қате пайда
болу үшін басып шығарылатын материалдың шеттерінде тиісті өрістерді
қалдырыңыз. Мәтінді басып шығаруға арналған" қауіпсіз аймақ " - құжаттың
шетінде (немесе кесу сызығында) кемінде 0,25 дюйм.
Егер сіз суреттердің немесе басқа графиктердің материалдың шетіне
жетуін қаласаңыз, мұны істеудің ең жақсы тәсілі - принтерге қалағаныңыздан
көбірек басып шығару, содан кейін шеттерін кесу. Осы себепті сіз кескінді
кесу аймағынан тыс қалаған өлшемнен тыс кеңейткіңіз келеді. Осылайша, ол
кесілген кезде кескіннің артық бөлігін кесіп тастайды және сізде құжаттың
немесе тігістің шетіне баратын таза жіксіз басып шығару қалады.
Кесу үшін стандартты босату аймағы әдетте әр жағынан 0,125 дюймді
құрайды. Сонымен, егер сіз басып шығару үшін 11 x 8,5 дюймдік стандартты
құжатты дайындап жатсаңыз, онда нақты шаблонның өлшемі 11,125 x 8,625
дюйм болуы керек. Немесе, егер сіз стандартты 9 x 12 дюймдік қалтада жеке
фондық суретті басып шығарсаңыз, кескін әр жағынан кемінде 9,125 x 12,125
дюймге дейін өсуі керек [73].
Көптеген қарапайым құжаттар үшін өлшемі 0,125 дюйм болатын өріс
қажет; алайда үлкенірек құжаттар үшін кесу үшін үлкен көлемді шығару
қажет болуы мүмкін. 18 x 24 дюймден асатын құжаттар үшін стандартты кесу
әдетте 0,5 дюймді құрайды. Мысалы, егер сіз басып шығару үшін 18 x 24
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дюймдік құжатты дайындағыңыз келсе, 18,5 x 24,5 дюймдік шаблонды
дайындауыңыз керек. Кесу үшін орын қалдыруды ұмытпаңыз.
2.6.3 Басып шығару кезінде жолақтарды түсіру құрылысы
Сандық баспада сіз көп бетті құжатты буклет түрінде басып шығара
аласыз. Acrobat немесе Reader екі парақты параққа орналастырады. Басып
шығарғаннан кейін сіз екі жақты парақтарды сұрыптап, бүктеп, тігуіңіз
керек, нәтижесі-парақтардың дұрыс реті бар бір кітап (2.29-сурет).

2.29 - сурет.. Буклет түрінде басылған көп беттік PDF: парақтағы
төрт бет, екі жақты басып шығару, сол жақ байланыстыру
Reader және Acrobat X
Көп беттік құжатты буклет түрінде басып шығару:
1. Файл> Басып Шығару Таңдаңыз.
2. Басып шығару тілқатысу терезесінің жоғарғы жағындағы мәзірден
принтерді таңдаңыз.
3. Саласындағы басып шығару үшін Бетті таңдаңыз, беттер,
орналастыру буклеті. Барлық беттер алдыңғы жағынан артқа басылады.
Беттер үлкен буклеттің шағын тобын басып шығару үшін беттер ауқымын
орнатады. Сіз үлкен буклетті кішігірім топтарға бөліп, содан кейін әр бет
ауқымын бөлек басып шығарасыз [74].4.. "Бет өлшемі және өңдеу
"бөлімінде"
буклетті
"
таңдаңыз
(2.30-сурет).
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2.30 - сурет.. Reader жəне Acrobat X. көп беттік құжатты буклет
түрінде басып шығару
5. Қалқымалы мәзірде буклеттің ішкі жиынтығы (2.31 - сурет) келесі
нұсқалардың бірін таңдаңыз: Егер принтер автоматты түрде екі жақты басып
шығаруды қолдаса, екі жағы (екі жақты принтерлер) қағаздың екі жағын да
автоматты түрде басып шығарады немесе тек алдыңғы жағы / тек артқы жағы
(дуплексті емес принтерлер үшін). Егер сіздің принтеріңіз екі жағынан да
автоматты түрде басып шығара алмаса, алдымен қағаздың алдыңғы жағын
басып шығаруға болады. Содан кейін осы беттерді қайта жүктеп, артқы
жағын басып шығарыңыз [75].

2.31 - сурет. Reader жəне Acrobat X бағдарламаларындағы "буклеттің
Ішкі жиыны" қалқымалы мəзірі
6. "Кестелер" өрістерінде сандарды сол күйінде қалдырыңыз. Acrobat
немесе Reader басып шығару тапсырмасын орындау үшін қандай парақтарды
басып шығару керектігін анықтайды. Мысалы, егер сізде 16 беттен тұратын
PDF болса және "басып шығару ауқымы" аймағында "барлығын" таңдасаңыз
(2.32-сурет), онда 1-ден 4-ке дейінгі парақтар басып шығарылады.

2.32 - сурет. Reader жəне Acrobat x бағдарламаларында "басып шығару
ауқымы"
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7. Әр бетті басып шығару аймағының өлшеміне сәйкес автоматты түрде
бұру үшін "беттерді автоматты түрде бұру" таңдаңыз (2.33-сурет).

Сурет 2.33. Reader және Acrobat x бағдарламаларында "беттерді
автоматты бұру"
Acrobat және Reader 9
Көп беттік құжатты буклет түрінде басып шығару:
1. Файл> Басып Шығару Таңдаңыз.
2. Басып шығару тілқатысу терезесінің жоғарғы жағындағы мәзірден
принтерді таңдаңыз.
3. "Басып шығару ауқымы" аймағында қай беттерді басып шығару
керектігін көрсетіңіз: барлық беттер алдыңғы жағынан артқа басылады.
Беттер үлкен буклеттің шағын тобын басып шығаратын беттер ауқымын
көрсетеді. Сіз үлкен буклетті кішігірім топтарға бөліп, содан кейін әр бет
ауқымын бөлек басып шығарасыз.
4. "Бет масштабы" қалқымалы мәзірінде "буклетті басып шығару"
тармағын таңдаңыз (2.34-сурет). Қосымша басқару элементтері "бет
масштабы"қалқымалы мәзірінің астында көрсетіледі.

2.34 - сурет. Acrobat жəне Reader 9 бағдарламаларында "бет
масштабы" қалқымалы мəзірі
5. "Буклеттің ішкі жиынтығы" қалқымалы мәзірінде келесі
параметрлердің бірін таңдаңыз: Егер принтер автоматты түрде екі жақты
басып шығаруды қолдаса, қағаздың екі жағына да (екі жақты принтерлер)
автоматты түрде басып шығару (2.35-сурет).
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2.35 - сурет. Acrobat жəне Reader 9 бағдарламаларындағы "кітапшаның
Ішкі жиыны" қалқымалы мəзірі
Тек алдыңғы жағы / тек артқы жағы (толық емес принтерлер үшін)
егер сіздің принтеріңіз екі жағынан да автоматты түрде басып шығара
алмаса, алдымен қағаздың алдыңғы жағын басып шығаруға болады. Содан
кейін осы беттерді қайта жүктеп, артқы жағын басып шығарыңыз.
6. "Кестелер" өрістерінде сандарды сол күйінде қалдырыңыз. Acrobat
немесе Reader басып шығару тапсырмасын орындау үшін қандай парақтарды
басып шығару керектігін анықтайды. Мысалы, егер сізде 16 беттен тұратын
PDF болса және "басып шығару ауқымы" аймағында "барлығын" таңдасаңыз,
онда 1-ден 4-ке дейінгі парақтар басып шығарылады.
7. Басып шығару аймағының өлшеміне сәйкес әр бетті автоматты түрде
бұру үшін "беттерді автоматты түрде бұру" таңдаңыз (2.36-сурет).

2.36 - сурет. Acrobat жəне Reader 9 бағдарламаларында "беттерді
автоматты түрде бұру" қалқымалы мəзірі
8. "Байланыстыру" қалқымалы мәзірінен опцияны таңдаңыз (2.37-сурет).

2.37 - сурет. Acrobat жəне Reader 9 бағдарламаларында
"байланыстыру" қалқымалы мəзірі
9. ОК немесе басып шығаруды нұқыңыз [38, 35-пен].
Сұрақтар өзіндік бақылау
1. Функционалды негізде баспа басылымдарының негізгі түрлерін
анықтаңыз: кітап, газет, журнал. Олардың арасындағы түбегейлі
айырмашылықтарды тізімдеңіз.
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2. Басылым, мерзімді басылым, баспа өнімдері ұғымдарына анықтама
беріңіз.
3. Баспа өнімдері қандай сипаттамаларға сәйкес жіктеледі? Әр белгі
бойынша қысқаша сипаттама беріңіз және басылымдарға мысалдар
келтіріңіз.
4. Толық сипаттама беріңіз және терминдерге сипаттама беріңіз:
монография, диссертацияның рефераты, ғылыми еңбектер жинағы, оқулық,
оқу құралы, танымал ғылыми, өндірістік, практикалық, бұқаралық-саяси,
анықтамалық, жарнамалық, әдеби-көркем басылым және т. б.
5. Мәтіннің орналасу түрлерін тізімдеңіз. Олардың арасындағы
түбегейлі айырмашылықтарды тізімдеңіз.
6. Жолақтардың түсуі, түсіру жолағы туралы түсініктерді анықтаңыз.
7. Суреттердің орналасуы қандай белгілерге сәйкес жіктеледі.
8. Ақпаратты енгізуге арналған құрылғы қандай сипаттамаларға сәйкес
жіктеледі. Олардың арасындағы түбегейлі айырмашылықтарды тізімдеңіз.
9. Толық сипаттама беріңіз және терминдерді сипаттаңыз: монитор,
тышқан, принтер, сканер.
10. Ландшафт беткейлерінің құрылысының ерекшеліктері қандай?
11. Ландшафтық түсіру үшін жолақтарды орналастыру ережелері мен
тәсілдері.
12. Колонцифралар арқылы қажетті жолақтарды қалай анықтауға
болады.
13. Жолақтардың ландшафтық түсуінің мақсаты.
14. Түсіру түсінігін қойынды арқылы анықтаңыз.
15. Жолақтардың Шығыс беткейлерін салу ережелері мен әдістері.
16. Жолақтардың аралас түсулерін құру ерекшеліктері.
17. Қойынды арқылы түсу құрылысының ерекшеліктері.
18. Басып шығарылған парақтың үлесі және жолақтардың түсуі туралы
түсінік беріңіз.
19. Жолақтардың түсу түсінігін анықтаңыз.
20. Жолақтардың дұрыс түсуін қалай тексеруге болады.
21. Басып шығару не үшін қажет
Тәжірибелік тапсырмалар
№ 1 тәжірибелік тапсырма
"Мағынасына сәйкес келетін суретті таңдау және оны файлға
енгізу»
Өлеңге сәйкес суретті сәлемдесу файлына салыңыз. Тапсырманы
орындау үшін суретті салу алгоритмін қолданамыз.
Жұмыс технологиясы:
1. Енгізу курсорын жазудан тыс кез келген жерге орнатыңыз.
2. Кірістіру-сурет-суреттер мәзірінің пәрменін орындаңыз.
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3. Тиісті бөлімді таңдап, ондағы суретті таңдап, қою түймесін басыңыз.
4. Сурет экранда курсор орналасқан жерде пайда болады.
5. Суретті тышқанның сол жақ батырмасымен басу арқылы таңдаңыз;
6. Орнатыңыз курсорды тышқанның сурет етіп курсорды қабылдады
түрі төртжақты бағыттамаларды түртіп, ұстап тұрып, тышқанның сол
пернесін, қойыңыз, суреттің сол жағында өлеңдер.
№ 2 тәжірибелік тапсырма
"Сканерленген суреттер арқылы мәтінді иллюстрациялау»
"Мектеп мерекелері"тақырыбындағы фотосуретті қолдана отырып,
мектеп газетінің бетін жасаңыз.Алынған файлды мектеп мерекелері деп
аталатын қалтаға сақтаңыз.doc.
Жұмыс технологиясы:
1. Пәрменді іске қосыңыз кірістіру-сурет-сканерден немесе
камерадан.
2. Фотосурет экранда курсор орналасқан жерде пайда болады.
3. Фотосуретті тышқанның сол жақ батырмасымен басу арқылы
таңдаңыз; тышқанның жүгіргісін фотосуретке төрт жақты көрсеткі пайда
болатындай етіп орнатыңыз және тышқанның сол жақ батырмасын басып
тұрып, фотосуретті қажетті жерге қойыңыз.
4. Алынған файлды мектеп мерекелері деп аталатын қалтаға
сақтаңыз.doc.
№ 3 тәжірибелік тапсырма
"Басылымның макеті (моделі) бойынша жұмыс»
Файл мәтінін жалпы тақырыбы бар екі бағанға салыңыз.
Жұмыс технологиясы:
1. Бірінші абзацтың соңында курсорды орнатыңыз және ағымдағы
параққа жаңа бөлімді енгізу пәрменін орындаңыз.
2. Курсорды екінші абзацқа орнатыңыз.
3. Мәтінді екі бағанға бөлу пәрменін орындаңыз.
4. Курсорды әр тақырыпқа кезекпен орнатыңыз және ортасында
пішімдеуді орындаңыз.
5. Файлды атымен сақтаңыз Сәлемдесу 2.doc. [76].
Тест тапсырмалары
1) Ақпаратты экранға шығару үшін қандай құрылғы қолданылады?
Адаптер.
Монитор.
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Модем.
Сканер.
2) Транслятор.
3) Сканер дегеніміз не?
1. Компьютерге мәтіндік және графикалық ақпаратты оқуға арналған
құрылғы.
2. Үздіксіз қуатпен қамтамасыз етуге арналған құрылғы.
3. Компьютердегі барлық ақпаратты тез сақтауға арналған құрылғы.
4. Қағазға басып шығаруға арналған құрылғы.
5. Экранда ақпаратты көрсетуге арналған құрылғы.
4) Компьютер пернетақтасы дегеніміз не?
1. Деректерді сақтау құрылғысы.
2. Алфавиттік-сандық ақпаратты енгізу құрылғысы.
3. Алфавиттік-сандық ақпаратты шығару құрылғысы.
4. Пайдаланушы мен компьютер арасындағы ақпарат
құрылғысы.
5. Графикалық ақпаратты енгізу құрылғысы.
5)
1.
2.
3.
4.
5.

Сандық (калькулятор) пернелер не үшін арналған?
Қолданбалы бағдарламаларда сандарды енгізу.
Сандық деректерді енгізу және есептеу.
Сандық ақпараттың үлкен көлемін енгізу (кестелер).
Сандарды енгізу және өңдеу.
Математикалық мәліметтерді енгізу және өңдеу.

6)
1.
2.
3.
4.
5.

Лазерлік принтердің негізгі сипаттамасы?
Басып шығарылған баспа санын басқару.
Қағаз форматын реттеу.
Түсті бөлу.
Ажыратушы қабылеттігі.
Растрлеу

алмасу

7) "Жолақтардың түсуі"ұғымы нені білдіреді?
1. Схема бойынша теру жолақтарының орналасуы.
2. Макет бойынша жиынтық жолақтардың орналасуы.
3. Түпнұсқаға сәйкес жиынтық жолақтарды орналастыру.
4. Үлгі бойынша жиынтық жолақтардың орналасуы.
5. Парақтың дұрыс реттілігі бар дәптер алу үшін схема бойынша теру
жолақтарын орналастыру.
8) "Беттеу" ұғымы нені білдіреді?
1. Жолақтардың композициялық құрылысы.
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2. Форматы бойынша тең жолақтардың дәйекті құрылысы түпнұсқаға
сәйкес мәтіндік және графикалық материалдардан жасалған жиынтық.
3. Логикалық дәйектілік.
4. Семантикалық реттілік.
5. Архитектоника басылымдар.
9)
1.
2.
3.
4.
5.

Біркелкі беттеу ― бұл…
Бір типті элементтер түпнұсқа бойынша куәландырылады.
Орналасу элементтері бірдей безендірілген.
Орналасу элементтері бірдей биіктікте болуы керек.
Ауытқу мөлшері оятын аспауы тиіс 4-6м.
Бірдей элементтер бірдей расталуы керек.

10) "Аспалы жол" ұғымы нені білдіреді?
1. Жолақтың соңында орналасқан абзацтың соңғы жолы.
2. Жолақтың басында орналасқан абзацтық жол.
3. Иллюстрацияның алдындағы абзацтық жол.
4. Тақырыптың алдындағы абзацтық жол.
5. Жолақтың басында орналасқан абзацтың соңғы жолы.
11) Абзацтар арасындағы бос орындардың ұлғаюы рұқсат етіледі ме?
1. Ерекше жағдайларда рұқсат етіледі.
2. Рұқсат етілмейді, оқуға кедергі келтіреді.
3. Рұқсат етілмейді, жолдардың жетілуі бұзылады.
4. Рұқсат етілмейді, үлкен мағыналық сигнал.
5. Рұқсат етілмейді, жинақтың қолайсыздығы.
12) "Формула" қай бағытта оралған?
1. Солға.
2. Оң жақта.
3. Қызыл сызықта.
4. Форматы бойынша.
5. Мәтіні бар жолда.
13) Бастапқы және соңғы жолақтарды орналастыру кезінде қандай
ережені сақтау керек?
1. Мәтін жолдарының биіктігі мен бастапқы және соңғы
жолақтардағы Бос орындар арасындағы қатынас.
2. Мәтін жолдарының саны мен бастапқы және соңғы жолақтардағы
Бос орындар арасындағы қатынас.
3. Теру форматы мен бастапқы және соңғы жолақтардағы Бос
орындар арасындағы қатынас.
4. Жолақтың ені мен биіктігі мен бастапқы және соңғы жолақтардағы
бос орындар арасындағы қатынас.
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5.

Алтын қатынас.

14) Қаріп дизайны мен газет беттеуінің ерекшеліктеріне не
байланысты?
1. Жолақтардың форматы, бағандар саны және шығу жиілігі.
2. Жолақтардың мақсаты, форматы, бағандар саны және шығу жиілігі.
3. Мақсаттағы санының колонкалары.
4. Жолақтардың пішімдері, бағандар саны.
5. Жолақтардың мақсаты, форматы, бағандар саны.
15) Иллюстрация форматы қалай теңестіріледі?
1. Терілген қаріп кегліне тең.
2. Еселенген еніне газет колонкалар.
3. Бос орны бар бағанның еніне тең.
4. Шегінісі бар бағанның еніне тең.
5. Аралықпен бағанның еніне тең.
16) "Мәтіндегі таңдау" ұғымы нені білдіреді?
1. Бос орындарды толтыру үшін материалдарды іріктеу.
2. Жолақта жалпы тақырыппен біріктірілген көптеген материалдар.
3. Тақырып бойынша әртүрлі шағын мақалалар.
4. Бір жолаққа оралған мақалалар.
5. Тақырып бойынша біртекті газет материалы.
17) Мақалалардағы " шам " ұғымы нені білдіреді?
1. Жолақтың оң және жоғарғы бұрышына екі-үш бағанға оралған
мақала.
2. Жолақтың сол жақ бұрышына екі-үш бағанға оралған мақала.
3. Мақала жолақтың ортасында немесе төменгі жағында екі-үш
бағанға оралған.
4. Жолақтың төменгі оң жақ бұрышына екі-үш бағанға оралған
мақала.
5. Жолақтың сол жақ бұрышына екі-үш бағанға оралған мақала.
18) Мақалалардағы "жертөле"ұғымы нені білдіреді?
1. Жолақтың төменгі жағында жолақ биіктігінің 1/4 кем емес барлық
бағандарға орналастырылған мақала.
2. Жолақтың жоғарғы жағында жолақ биіктігінің 1/4 кем емес барлық
бағандарға орналастырылған мақала.
3. Жолақтың төменгі жағында жолақ биіктігінің 1/2 кем емес барлық
бағандарға орналастырылған мақала.
4. Жолақтың жоғарғы жағында жолақ биіктігінің 1/2 кем емес барлық
бағандарға орналастырылған мақала.
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5. Жолақтың төменгі жағында жолақ биіктігінің 1/8 кем емес барлық
бағандарға орналастырылған мақала.
19) Келесі мәтіннің тақырыптары қанша рункт болады?
1. 4-8P.
2. 6-10п.
3. 8-12П.
4. 4-6P.
5. 2-4п.
20) Жолақтың шетіндегі суреттер қалай сәйкес келуі керек?
1. Мақала тақырыбының контуры бойынша.
2. Сызық сызығы бар контур бойымен.
3. Мақаланың төменгі жолдары бойынша.
4. Мақаланың жоғарғы жолдары бойынша.
5. Мақаладағы сызғыштармен.
21) Динамиктердің ұзындығын қажетті мөлшерге жеткізген кезде...?
1. Кернинг жолдары.
2. Жолдарды бақылау.
3. Интерлиньяждың өзгеруі.
4. Абзацқа дейінгі және кейінгі шегіністерді өзгерту.
5. Жолдарды айдау және айдау.
22) Баспа жүйесі не үшін қажет?
1. Ол полиграфияға бағытталған.
2. Ол баспаханаға бағытталған.
3. Ол баспаға бағытталған.
4. Ол жасалған құжаттарды басып шығаруға бағытталған.
5. Ол жарнама агенттігіне бағытталған.
23) "Орналасу" ұғымы нені білдіреді?
1. Беттің сыртқы түрін жасау (мәтін мен графиканың орналасуы).
2. Бет дизайнын жасау.
3. Макет материалдарын дайындау.
4. Макет жасау.
5. Мәтіндік және графикалық материалдарды іріктеу.
24) "Баспа жүйесі" неге арналған?
1. Жолақтардың құрамын өңдеу және құрастыру.
2. мәтіндік және графикалық блоктардан макетті "құрастыру".
3. Дизайн жолақтары.
4. Жолақтарды макеттеу.
5. Жолақтарды монтаждау.
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25) Диалогтық терезелердегі басқару элементі...?
1. Түймелер, ашылмалы тізімдер, айналдыру жолақтары.
2. Түймелер, айналдыру жолақтары.
3. Жалаушалар.
4. Түймелер, ашылмалы тізімдер.
5. Түймелер, құсбелгілер, ашылмалы тізімдер, айналдыру жолақтары.
26) Тапсырмалар тақтасы нені көрсетеді?
1. Қазіргі уақытта бағдарламалар мен қалталардың терезелерінде
ашылған түймелер.
2. Жүйелік мәзір түймелері.
3. Стандартты белгішелер.
4. Жүйелік мәзір параметрлері.
5. Функционалды мәзір кеңестері.
27) Windows жүйесінде "себет" қалтасы не үшін қажет?
1. Жойылған файлдар мен қалталарды уақытша сақтау үшін.
2. Қалталар мен файлдардың қасиеттерін көру үшін.
3. Желіні орнату үшін.
4. Каталог ағашын сақтау үшін.
5. Бағдарламаларды жылдам іске қосу үшін.
28) Windows-та "алмасу буферін" қалай түсінуге болады?
1. Қатты дискідегі жад бөлімі.
2. Ақпаратты тұрақты сақтау үшін арнайы жад аймағы.
3. Операциялық жүйе орналасқан жад аймағының бөлігі.
4. Жадтың резиденттік аймағы.
5. Деректерді уақытша сақтауға арналған жедел жадтың арнайы
аймағы.
29) Windows жүйесін қалай аяқтауға болады?
1. Ctrl+Alt+Delete.
2. Ctrl+F4.
3. Негізгі мәзір-жұмысты аяқтау.
4. Esc.
5. Shift+Ctrl+F4.
30) "Word мәтіндік редакторы" дегеніміз не?
1. Орфографиялық және грамматикалық қателерді түзетуге арналған
бағдарлама.
2. Деректер базасын құруға арналған бағдарлама.
3. Мәтінді өңдеу бағдарламасы.
4. Жобалауға арналған бағдарлама.
5. Графиканы өңдеуге арналған бағдарлама.
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бар?

31) Стандартты Word бақылау тақтасында қандай негізгі командалар
1.
2.
3.
4.
5.

Жасау, сақтау, басып шығару, кесу, көшіру, қою.
Жасау, басып шығару, кесу, көшіру, қою.
Жасау, ашу, сақтау, басып шығару, кесу, көшіру, қою, түзету.
Жасау, ашу, сақтау, басып шығару, кесу, көшіру, қою.
Үлгіні жасау, ашу, сақтау, басып шығару, кесу, көшіру, қою, басу.

32) Word-та мәтінді көшіру үшін қандай командаларды орындау керек?
1. Ctrl + X мәтінін таңдаңыз.
2. Shift+C мәтінін бөлектеу.
3. Мәтінді таңдаңыз көшіру батырмасы немесе Ctrl + C.
4. Мәтінді таңдаңыз Ctrl + Shift + C.
5. Мәтінді таңдаңыз алмасу буферінің түймесі.
33) Word бағдарламасындағы жол аралықтарын, шегіністерді өзгерту
үшін қандай командаларды беру керек?
1. Шегініс тілқатысу терезесі.
2. Параграф тілқатысу терезесі.
3. Интервалдар тілқатысу терезесі.
4. Диалогтық терезе шегіністер мен интервалдар.
5. Диалогтық терезе пішімі.
34) Word бағдарламасындағы беттерді
көмегімен нөмірлеуге болады?
1. Колонцифраны салу.
2. Бет нөмірінің пішімі.
3. Бет нөмірін енгізу.
4. Бет нөмірінің төменгі деректемесі.
5. Төменгі деректемені кірістіру.

қандай

командалардың

35) Word бағдарламасында бағандар құру үшін қандай командалар беру
керек?
1. Стандартты мәтінді бөлектеңіз түймешік тақтасы, динамиктер
санын енгізіңіз.
2. Батырманың стандартты панелі колонкалар динамиктер санын
енгізіңіз.
3. Түймешіктің мәтінін бөлектеңіз, динамиктер санын енгізіңіз.
4. Мәтінді таңдаңыз Бетті белгілеу қосымша парақшасы баған
түймесі.
5. Батырманың стандартты панелі колонкалар динамиктер санын
енгізіңіз.
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36) Word-тағы мәтінге сызбаға шекараларды қосу үшін қандай
әрекеттер жасалады?
1. Сурет шекара пішімін бөлектеңіз сурет салу сызық түрін
орнатыңыз.
2. Суретті таңдаңыз, мәтін Шекара пішімі және толтыру шекара
қойындысы.
3. Шекара пішімі және толтыру шекара қойындысы сызық түрін
орнатыңыз.
4. Суретті, мәтінді таңдаңыз Шекара пішімі және шекараны толтыру
сызық түрін орнатыңыз.
5. Суретті, мәтінді таңдаңыз Шекара пішімі және толтыру қосымша
парақшасы сызық түрін орнатыңыз.
37) Ретінде кірістіру-сурет-Word?
1. Сурет кірістіру.
2. Сурет файлынан кірістіру.
3. Файлдан сурет салу.
4. Кірістіру-сурет).
5. Кірістіру суреттер-сурет.
38) Word бағдарламасында "әріп" командасы қайда?
1. Басты Бет қосымша парақшасы.
2. "Бетті белгілеу" қосымша парақшасы.
3. "Формат" қосымша парақшасы.
4. Көрініс қосымша парақшасы.
5. "Кірістіру" қосымша парақшасы
39) Word бағдарламасында құжатты басып шығару үшін қандай
пернелерді басу керек?
1. Ctrl +V.
2. Ctrl + А.
3. Ctrl + Р.
4. Shift + Ctrl + Б.
5. Alt + Ctrl +S.
40) Word бағдарламасында қандай элемент автофигураларға жатпайды?
1. Жұлдыздар.
2. Ағын сұлбалары.
3. Таспа.
4. Тілшелер.
5. Сурет.
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41) Word бағдарламасында әртүрлі фигураларды салу үшін қандай
қосымша парақ қолданылады?
1. Басты бет → фигуралар.
2. Басты бет → пішімдеу.
3. Көрініс → шекаралар және толтыру.
4. Кірістіру → пішіндер.
5. Басты бет → сурет салу.
42) Жарықтық пен контраст дегеніміз не?
1. Арасындағы тепе-ашық түсті реңктерімен сурет.
2. Кескіннің орташа реңктері арасындағы тепе-теңдік.
3. Баланс қараңғы аумақтары арасындағы мөлдір сурет.
4. Кескіннің ашық және қараңғы реңктері арасындағы тепе-теңдік.
5. Кескіннің орташа және қараңғы реңктері арасындағы тепе-теңдік.
43) Бірлік ұзындығына оқылатын элементтердің санын сипаттайтын
шама қалай аталады?
1. Рұқсат.
2. Линиатура.
3. Айқындық.
4. Бит.
5. Пикселдер.
44) Суретті цифрландыру кезеңіндегі маңызды міндеттердің бірі-бұл...?
1. Растр линиатурасын таңдау.
2. Сызықтық матрицаны таңдау.
3. Рұқсатты таңдау.
4. Растр бұрышын таңдау.
5. Түс реңктерін таңдау.
45) Рұқсат не үшін көрсетіледі?
1. Нүктелерде.
2. Твиптегі нүктелерде.
3. Цицеродағы нүктелерде.
4. Дюймдегі нүктелерде.
5. Шыңдағы нүктелерде.
46) Бағдарламалық жасақтаманың қандай түрлері бар?
1. Жүйелік, қызметтік, қолданбалы бағдарламалар.
2. Қызметтік, қолданбалы бағдарламалар және аспаптық құралдар.
3. Жүйелік, қолданбалы бағдарламалар және құралдар.
4. Жүйелік, қызметтік, қолданбалы бағдарламалар және аспаптық
құралдар.
5. Жүйелік, қызметтік, аспаптық құралдар.
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47) Жүйелік бағдарламаларды тізімдеңіз.
1. Резиденттік бағдарламалар.
2. Диск операциялық жүйесі.
3. Компьютер ядросы.
4. Ми компьютер.
5. Компьютер жады.
48) Қызметтік бағдарламаларға мыналар жатады:
1. Бағдарламалар утилиталар, мұрағатшылар, антивирустар.
2. Әр түрлі драйверлер, мұрағатшылар, антивирустар.
3. Әр түрлі драйверлер, утилиталар, антивирустар.
4. Әр түрлі драйверлер, Қызметтік бағдарламалар, мұрағатшылар,
антивирустар.
5. Әр түрлі драйверлер, Қызметтік бағдарламалар, мұрағатшылар.
49) "Файл" дегеніміз не?
1. Дискідегі Ақпарат түрі.
2. Компьютердегі ақпарат блогын сақтаудың негізгі бірлігі.
3. Дискідегі ағымдағы ақпарат.
4. Дискідегі Белсенді ақпарат.
5. Дискідегі символдық ақпарат.
50) "Файл түрін анықтайтын қосымша параметр" нені білдіреді?
1. Мөлшері.
2. Аты.
3. Атрибуттар.
4. Сыйымдылығы.
5. Кеңейту.
51) "Кеңейту"дегеніміз не?
1. Файлдың бөліктерге бөлінуін көрсетеді.
2. Файлдың көшірмелерін көрсетеді.
3. Файл атрибуттарын көрсетеді.
4. Файл өлшемін көрсетеді.
5. Берілген файлды жасаған бағдарламаны көрсететін файл түрін
көрсетеді.
Қысқаша қорытынды
Жеке компьютердегі барлық құрылғылар орталық процессормен
басқарылады. Ол енгізу және шығару құрылғыларын пайдаланушының
компьютермен байланысын қамтамасыз ететін әдеттегі дербес компьютердің
компоненттері ретінде анықтайды. Бірақ барлық құрылғылардың

167

сипаттамасына кіріспес бұрын, негізгі Енгізу-шығару құрылғысы бөлек
ескертуге лайық.
Бірінші-тармағында белгіленген негізгі енгізу-шығару құрылғылары.
Шындығында, мұнда тек бір элементті - пернетақтаны көрсетуге болады,
өйткені онсыз бірде-бір пайдаланушы компьютері жүктеуді жалғастыра
бермейді. Монитор мен тышқанды толығымен өшіруге болады, бірақ
компьютер пернетақтасыз жұмыс істемейді. Ерекшелік-бұл сыртқы
құрылғыларсыз жұмыс істейтін компьютер-серверлер.
Сонымен, қарапайым пайдаланушы жұмыс істей алмайтын негізгі
Енгізу/шығару құрылғылары: пернетақта; монитор; тышқан.
Сондай-ақ, қосымша i/o құрылғыларын бөлуге болады: принтерлер;
сканерлер; джойстик; проектор; Дыбыстық құрылғылар да i / o
құрылғыларына жатады.
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информации. Технологический дизайн. Часть II. Компьютерная обработка
текста. Учебник - Москва: МГУП, 2007.
3. Дрейер М. Допечатные процессы. Начала электронных допечатных
технологий во флексографии: пер. с нем. - Москва: Изд-во МГУП, 2000.
4. Пикок Джон Издательское дело. - М., 2008.
5. Надирова Е.Б. Цифровые технологии в формных процессах
глубокой и флексографской печати: Учебное пособие. - Москва: Изд-во
МГУП, 2006.
6. Кузнецов
Ю.В.
Технология
обработки
изобразительной
информации, Санкт-Петербург: Петербургский институт печати, 2002
7. Наумов В.А. Начала полиграфического материаловедения: Учебное
пособие. - Москва: Изд-во МГУП, 2002.
8. Самарин Ю.Н. Допечатное оборудование: Конструкции и расчет:
Общие сведения и техническая характеристика. Учебник для вузов, Москва,
МГУП, 2002.
9. Домасев М.В., Гнатюк С.П. Цвет, управление цветом, цветовые
расчеты и измерения, Санкт-Петербург: Питер, 2009.
10. Самарин Ю.Н., Сапошников Н.П., Синяк М.А. Допечатное
оборудование: Учебное пособие. - Москва: Изд-во МГУП, 2000.
11. Компания «Танзор Франц». Малая полиграфическая энциклопедия.
Сборник специальных статей для технологов. Часть 1.
12. Самарин Ю.Н. Допечатное оборудование: Конструкции и расчет:
Учебник. - Москва: МГУП, 2002.
13. Thompson Bob. Printing Materials: Science and Technology. Leatherhead: Pira International, 1998.
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14. Кипхан Гельмут. Энциклопедия по печатным средствам
информации. Технологии и способы производства. Москва: МГУП, 2003.
15. Технология
полиграфического
производства.
Технология
допечатных процессов: учебное пособие/ Сост. Н. В. Офицерова; – М.:
МИПК, 2006.
16. Gravure Process and Technology. Gravure education FO unration and
gravure association of America, 2003.
17. Смирнов В.Д. Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника в
полиграфии. - Санкт-Петербург: Изд-во «Петербургский институт печати»,
2000.
Электрондық ресурстар:
1.https://fb.ru/article/168920/ustroystva-vyivoda-i-vvoda-osnovnyieustroystva-vvoda-vyivoda-informatsii/.
2. http://referat2000.bizforum.ru/.
3. https://fb.ru/article/394818/chto-takoe-verstka-teksta-osnovnyie-ponyatiyaprintsipyi-i-sposobyi/.
4. Alfa [Электрондық ресурс]: Alfa өндірушісінің ресми сайты. - Кіру
режимі: https://www.alphalaser.ru. - (өтініш берген күні: 22.03.2019)
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3-БӨЛІМ. ПОЛИГРАФИЯ ӨНДІРІСІ БАСЫЛЫМДАРЫНЫҢ
ГРАФИКАЛЫҚ ДИЗАЙНЫҢ ОРЫНДАУ
Оқу мақсаттары
Осы бөлімді өткеннен кейін оқушы мына дағыдыларды меңгереді:
1. Полиграфия өнімінің графикалық дизайнын жүзеге асыру.
2. Фирмалық стиль, брендбук жасау.
3. Графикалық редакторларды қолдау.
4. Полиграфиялық бұйымдардың дизайнын орындау
5.Әртүрлі функционалдық мақсаттағы жарнамалық полиграфия
өнімдерін әзірлеу.
6. Графикалық дизайнның жеке элементтерін жобалау.
7.Дизайн өнімдерін орындау кезінде растрлық және векторлық графикалық
бағдарламаларды қолдау.
Алдын ала талаптар:
Жұмыс басталар алдында осы бөліммен оқушылар оқып білуі тиіс:
1. Пәнге. Арнайы. технология.
2. Полиграфия өндірісінің жалпы курсы.
3. Пән Материалтану.
Қажетті оқу материалдары:
1. Қағаз.
2. Гуашь.
3. Акварель.
4. Акрил.
5. Қарындаштар.
6. Маркерлер.
7. Өшіргіш.
8. Қылқалам.
9. Графикалық редакторлар AdobeIllustrator, AdobePhotoshop.
10. Дербес компьютер
Кіріспе
Зерттеу барысында "дизайн" ұғымы сипатталады, яғни. - бұл дизайн
нәтижелеріне жоғары тұтынушылық қасиеттерді, эстетикалық қасиеттерді
беру, олардың адам мен қоғаммен өзара әрекеттесуін оңтайландыру және
үйлестіру мақсатында пәндік-кеңістіктік ортаны (тұтастай және оның жеке
компоненттерін), сондай-ақ өмірлік жағдайларды дамыту (жобалау) бойынша
нақты қызмет саласы [77].
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Дизайн-бұл ыңғайлылық, эргономика және сұлулық принциптерін
біріктіретін көркемдік және жобалық қызметтің біртүрі. Бүгінгі таңда
дизайнның бағыттары мен сорттарының саны өте үлкен, міне дизайнның
негізгі түрлері:
1. Өнеркәсіптік дизайн;
2. Сәулет дизайны;
3. Веб-дизайн;
4. Ландшафтық дизайн;
5. Киім дизайны;
6. Интерьер дизайны;
7. Графикалық дизайн.
Графикалық дизайн - бұл сурет, қаріптер, бейнелер және т.б. көмегімен
визуалды байланыс құралы.
1.1 Баспа өнімдерінің түрлері
Түрі мен мақсаты бойынша әр түрлі баспа өнімдерінің төрт негізгі тобын
бөлуге болады.
Кітап-журнал өнімдері:
Кітап-бұл 48 беттен асатын мерзімді емес басылым, қағаз немесе қатты
қағаз. Оқулықтар, анықтамалықтар, сөздіктер, көркем әдебиет, ғылыми,
публицистикалық, балалар және басқа да басылымдар шығарылады.
Журнал-белгілібір график бойынша шығатын, қандай да бір тақырыпқа
арналған немесе өмірдің белгілі бір саласындағы оқиғаларды баяндайтын
мерзімді басылым. Журналдар жарнамалық, яғни тегін таратылады және
дәстүрлі түрде сатылымға шығады. Соңғысы үшін өз аудиторияңызды
сақтап, жаңа оқырмандаралу маңызды. Сонымен қатар, сәттіліктің негізгі
компоненттері - мазмұны, дизайны және басып шығару сапасы. 3.1-суретте
журнал мұқабасының дизайны көрсетілген. Ким Евгения атындағы ҚазҰӨА
студенті. Т. Жүргенов.

3.1- сурет. Журнал мұқабасының дизайны
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Өкілдік өнімдері: кеңсе жұмысы үшін кеңсе өнімдері қажет, және
көптеген компаниялар өздерінің фирмалық стилін жасайды, содан кейін
барлық тапсырыс берілген бизнес басып шығару шығарылады.
Корпоративтік сәйкестендіру серіктестер арасында компанияның беделін
арттырады, оны клиенттер үшін танымал етеді. Белгілі бір дәрежеде өкілдік
өнімдер жарнама рөлін атқарады. Оның көптеген түрлері бар: бланкілер (ең
алдымен A4 және A5 форматтары), актілер, шот-фактуралар; қалың қағаздан,
картоннан немесе пластиктен жасалған фирмалық папкалар; конверттер,
дәптерлер, визиткалар, жазбаларға арналған қағаздар.

3.2 - сурет. Өкілдік өнімінің мысалы
Визиткалар-бұл фирмалық стильдің маңызды элементі, ең тиімді және
арзан жарнама тасымалдаушыларының бірі. Екі түрі бар-корпоративтік және
жеке визитка. Корпоративтік визитка карточкасында кәсіпорын туралы
ақпарат көрсетіледі: компанияның атауы, логотипі, мекен-жайы, Байланыс
телефондары, электрондық пошта және интернет-сайт. Жеке визитка
карточкасында адам туралы байланыс ақпараты көрсетіледі. Техникалық
талаптар: визитканың ұсынылатын мөлшері - 90х50 мм. Визитканың барлық
маңызды элементтері (логотип, мәтін) шетінен кемінде 5 мм қорғалуы тиіс.
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3.3 - сурет. Визит карточкаларының стандартты мөлшері

3.4 - сурет. Визитка дизайнының нұсқасы
Бланктер - француз тіліненаударғанда "ақ" дегенді білдіреді, ең кең
таралған және тиімді жарнамалық ақпарат құралдарының бірі. Әрлендіруді
бұйымның бірі - тасығыштардың құру кезінде фирмалық стиль. Бланкілерді
сапалы басып шығару да маңызды. Бланкілерді басып шығару үшін әдетте
тығыздығы 60-80 г/м болатын ақ офсеттік қағаз қолданылады.Формат,
әдетте, A4 (210x297mm).
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3.5 - сурет. Бланк дизайнының мысалы
Жарнама өнімдері: ол тұтынушыны белгілі бір тауарлар мен
қызметтерді сатып алуға шақырады. Жарнамалық полиграфия өте алуан
түрлі: плакаттар, плакаттар, афишалар (көбінесе А3 форматында); әр түрлі
көлемдегі, қағаз бен картондағы, конверттердегі және оларсыз парақшалар;
мерзімдік емес басылымдар - каталогтар, жарнамалық брошюралар мен
буклеттер; этикеткалар, купондар, флаерлер, ашықхаттар мен шақырулар, әр
түрлі табақ өнімдері.
Тұрақты бәсекелестікке байланысты компаниялар тұтынушыны таң
қалдыратын және қызықтыратын жарнамалық өнімдердің жаңа түрлерін
ойлап табуға мәжбүр. Мұнда бәрі маңызды-дизайн да, техникалық орындау
да.
Буклет-бір немесе бірнеше қатпарлары бар екі жағынан басылған парақ.
Мұнда өнім, қызмет немесе бренд туралы қысқаша ақпарат беріледі.
Көбінесе бұл жаппай аудиторияға арналған корпоративті даңғылдың ықшам
және арзан нұсқасы.
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3.6 - сурет. Буклет дизайнының мысалы
Кітапша-каталог (фр-дан шыққан. brochure-тігу). Өнім-бұл кішігірім
қағаз кітабы, оның көлемі әдетте 4-тен 48 параққа дейін, тігу, қағаз
қыстырғыш (қапсырма), бұрандалысым және т.б. көмегімен жіппен
байланысқан.
түрлі-түсті
фотосуреттерді,
өнімнің
егжей-тегжейлі
сипаттамасын және бағаны қолдана отырып, тауарлар немесе қызметтер
туралы толық ақпарат алуға мүмкіндік береді. Мақсатты аудиторияға
байланысты оларды 3 негізгі түрге бөлуге болады: жарнамалық, ақпараттық,
ақпараттық және бизнес. Брошюра дизайнын жасау кезінде бірыңғай
техникалық және корпоративтік (корпоративтік) стильдерді ұстану маңызды,
бұл жарнамалық материалдар жиынтығына тұтас және толық көрініс береді.
Шағын тираждарды цифрлық технологияларды пайдалана отырып басып
шығару тиімдірек. Үлкен тираждарды офсеттік басып шығару әдісімен басып
шығару тиімдірек.

3.7 - сурет. Брошюра дизайнының мысалы
175

Парақшалар-ең арзан және тиімді жарнама тасымалдаушыларының бірі.
Парақшалар, жарнамалық буклет сияқты, бірдей функцияға ие – ақпаратты
тұтынушыға жеткізу және клиенттерді табу.

3.8 - сурет. Жарнама парақшасы
Ашық хаттар-бұл талабы жоғары материалда екі жағынан басылған аз
форматты парақ. Ашық хаттың алдыңғы жағы, әдетте, толық форматтағы
суретті алады, артқы жағы хабарлама немесе құттықтау жазуға арналған.
Ашық хаттарды әр түрлі тәсілдермен жасауға болады: сандық – ашық
хаттарды жедел басып шығару немесе шағын тираждарда басып шығару
үшін, офсеттік – үлкен тиражбен ашық хаттарды дайындау үшін. Мүмкін
сондай-ақ, ашық хаттарды басып шығару әдісімен, шелкография, кезінде
пайдаланылады мөрдің дизайнерлік қағаздар. Лак, жылтыр, иісі бар лак
қолданылады.
Таңдаулы УК-лактау, жылтыратқышлактау, өрнектеу, конгрев,
бұйракесу өте танымал. Фирмалық ашық хаттар үшін фирмалық стильдегі
конверттер жиі басып шығарылады-ашық хаттың өлшемі бойынша. Типтік
өлшемдері: пошта А6 (100х140 ММ.), еуростандарт (100х200 ММ.),
бүктелгентүрдегіеуростандарт (100х200 мм қосымшада, 200х200 немесе
100х400 ашылмағантүрде).
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3.9 - сурет. Көлемді ашық хаттардың мысалы
Шақырулар (шақырукарталары) - бұл қонақтарға арналған шақыру
мәтіні бар кішкентай түрлі-түстіашық хат, онда не болады, қашан және қайда
болатыны туралы ақпарат беріледі.

3.10 - сурет. Үйлену тойына шақыруқағаздары
Парақшалар - бұл кішігірім парақшалар (үлестірме), барлық жарнамалық
және жарнамалық акциялар туралы аз ақпарат береді, Егер сіз осы
парақшаны жарнамалайтын іс-шараларға қатыссаңыз, жеңілдіктер алуға
құқық береді.
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3.11 - сурет. Жарнамалық парақшалар
POS материалдары (POS materials) – жарнамалық өнімдердің танымал
түрлерінің бірі, брендті немесе өнімді сатуорындарында жылжытуға ықпал
етеді. POS-сатуорындарын безендіру, сөзбе-сөз "PointOfSales" - сатуорны.
POS материалдарына мыналар жатады: шелфтокерлер, вобблерлер, баға
белгілері, диспенсерлер, пластикалық науалар, муляждар, өсу фигуралары,
жалаушалар, қаптама, жапсырмалар, сәндік магниттер, кружкалар,
шыныаяқтар, стақандар, постерлер, пластикалық папкалар, портфельдер,
тегтер, күнтізбелер, ашықхаттар, ноутбуктар, сызғыштар, кілттер,
бетбелгілер және сатуорындарында таратылатын басқа да кәдесыйлар.
Олардың негізгілерін қарастырыңыз.
Воблерлер - (ағылш. разг. Wobbler-Жем, Жем) жарнамада қағазға
басылған және кесілген кез-келген нысандағы жарнамалық элемент деп
аталады. Баспа жарнамасының бір түрі жарнамалық POS материалдарына
жатады.

3.12 - сурет. Жарнамалық воблерлер
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Стопперлер (айстоппер) – ұсынылатын өнімге лезде назар аударуға
арналған POS – материалдардың бір түрі. Стоппер әдетте тауар сөрелері мен
сөрелерге перпендикуляр орнатылады. Стоппер белгілі бір тауардың немесе
брендтің жанында сатып алушыны тоқтатуға арналған-элемент атауы өзі
туралы айтады. Стопперлер белгілі бір өнімнің орналасқан жерін
нақтылайды, сонымен бірге жарнамалық медиа рөлін атқарады.

3.13 - сурет. Стопперлердің түрлер
Шелфтокер-ағылшын тіліндегі "shelf" - сөре және "talker" – сөйлеу
сөздерінен шыққан; "сөйлейтін сөре". Шелфтокер-бұл сөреге бекітілген, бір
брендтің өнімдерін көрнекң түрде біріктіруге және бөлуге арналған
картоннан жасалған толық түсті, жарнамалық элемент. Жарнамалық POSматериалдар тобына жатады.

3.14 - сурет. Шелфтокер дизайнының түрлері
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Некенгерлер (ағылш. neck - мойын және hang - ілулі) – бөтелкенің
мойнына бекітілген жарнамалық материал.

3.15 - сурет. Nechenger дизайнының мысалы
Күнтізбелік өнімдер
Күнтізбелер пәтерлерде және кеңселерде қолданылады. Олар кішкентай
қалта, ал қарапайым формасы-парақ және көлемді, әр түрлі басып шығару
әдістерін қолдана отырып жасалған, күрделі кесілген. Журналдар сияқты,
күнтізбелер жарнамалық және сатуға арналған.
Барлық осы өнім түрлерін бірнәрсе біріктіреді - күнтізбелік тор, бұл
сізге күндерді, апта күндерін және мерекелерді бақылауға мүмкіндік береді.
Кеңсе қажеттіліктері үшін жұмыс үстелі күнтізбелері, үй күнтізбелері және
Пирамида күнтізбелері, сондай-ақ қабырғадағы тоқсандық күнтізбелер
сұранысқа ие. Барлық осы "жұмыс" форматтарын жарнамалық медиа ретінде
пайдалануға болады, ал корпоративті күнтізбе - бұл іскер ортадағы ең көп
таралған сыйлық.
Күнтізбелердің түрлері:
Қалта күнтізбесі - бұл әмбебап және жаппай брендтік кәдесый, олар
ықшам және қолдануға ыңғайлы. Әр түрлі өлшемдер бар, бірақ қалта
күнтізбесінің стандартты өлшемі 70х100 мм.

3.16 - сурет. Қалта күнтізбесінің дизайнының мысалы
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Тоқсандық күнтізбе-бұл жұмыс бетінде тоқсандық күнтізбелік тор
ұсынылған қабырға күнтізбелерінің бір түрі, олар көбінесе корпоративті
жарнамаларды орналастырады.

3.17 - сурет. Тоқсандық күнтізбенің мысалы
Қабырға күнтізбесі-беделді өкілді кәдесыйлар санатына жатады,
компанияның оң имиджін сақтауға бағытталған. Үлкен форматтағы (A3
форматындағы) стандартты қабырға күнтізбесі, серіппелі байланыстырғыш
және айналмалы беттері бар. Мұндай күнтізбе, әдетте, бір айда бір рет
көрсетіледі және кескінмен толықтырылады.3.18-суретте Дюсенова Альбина
Т.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА студентің жұмысы қабырға күнтізбесі
көрсетілген, сондай-ақ 3.19 суретте, Молдагалиева Агния Т.Жүргенов
атындағы ҚазҰӨА студенттің жұмысы қабырға күнтізбесі көрсетілген..

3.18 - сурет. Қабырға күнтізбесі
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3.19 - сурет. Төңкерілген қабырға күнтізбесі
Жұмыс үстелі күнтізбесі. Бұл бизнес құралы ғана емес, сонымен қатар
жұмыс үстелінің декорының бөлігі. Үстел күнтізбесі адамның көз алдында
үнемі - оған орналастырылған жарнамалық ақпарат дәлірек есте қалады.
Жұмыс үстелі күнтізбелері үш негізгі түрге бөлінеді: күнтізбелік
жоспарлар, уақытты жоспарлауға көмектесетін тоқсандық күнтізбе, онда
белгілі бір күндерге жазбалар мен жазбалар үшін блоктар бар. Күнтізбелершағын өлшемді үйлер, олар шашыраңқы және шашыраңқы болмауы мүмкін.
Пирамидалық күнтізбелер, пирамида түріндегі пішін, ыңғайлы күнтізбелік
тор жағында орналасқан.

3.20 - сурет Кесте күнтізбелерінің түрлері
Тиісті көркемдік деңгейде жасалған баспа өнімдері тұтынушыны
тартады, оған жарнамалық ұсыныспен ұзақ уақыт байланысуды, алынған
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ақпаратты сақтауды, оған оралуды және ойлануды ұсынады. Бұл жарнама
түрлерінің бірі, оны сату құқығы деп атауға болады.
3.1.1 Көрнекі коммуникация объектілері
Көрнекі байланыс - бұл ақпаратты визуалды тіл арқылы беру (суреттер,
белгілер, суреттер, типография, инфографика, пиктограммалар, үлгілер және
т.б.). Дизайнер өз жұмыстары арқылы дизайн тапсырыс берушісі (сатушы)
мен оның мақсатты аудиториясы, тұтынушылары арасындағы байланыс
процесін қамтамасыз етеді.
Көрнекі байланыс құралдарын топтарға бөлуге болады:
1. Баспа немесе полиграфиялық бұйымдар (плакаттар, буклеттер,
парақшалар мен брошюралар және т.б.).
2. Сыртқы жарнама құралдары (ғимараттардағы маңдайшалар, көліктегі
жарнама және т.б.).
3. Интернеттегі жарнама құралдары (баннерлер, flash анимациялар және
т. б.)
4. Бейне жарнама (телевизиялық бағдарламалар, анимациялық,
графикалық бейнелер және т.б.).
Плакаттар-бұл графикалық дизайнды қолданудың ең қызықты
бағыттарының бірі, мұнда ақпараттық жүктеменің жартысы мәтінге емес,
кескінге түседі. Плакаттардың түрлері: әлеуметтік, жарнамалық, саяси, театр,
кино. Плакаттарды орналастырудың негізгі бағыттары: көрмелер, қала
көшелері, ғимараттар.
Қазіргі заманғы плакат композициясының құрылысында үш негізгі
үлгіні бөліп көрсетуге болады:
- кескін басым, ол мөлшеріне қарамастан жұмыс істеуі керек, ал кескінді
тану туралы қамқорлық жасау өте маңызды. Көрнекі серияларды
қиындатудың қажеті жоқ-негізгі идеяны жеткізу үшін қанша элемент қажет
болса, сонша пайдалану керек.
− келесі элемент-тақырып, ол қысқа және қысқа болуы керек, егер ол бір
жолды алса жақсы. Ол фонға қарама-қайшы болуы керек және тіпті алыс
қашықтықтан да ерекшеленетін қаріппен терілуі керек.
- сапалы типографияны пайдалану постерге даралық береді, ал
қаріптердің визуалды иерархиясын есте сақтау қажет және бос кеңістікпен
(теріс кеңістік) жұмыс істеу керек. 3.21-суретте Захаров романының
жарнамалық плакаты, ал 3.22 - суретте Үсембаев Ұлпан дизайнының
жарнамалық плакаты көрсетілген.
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3.21 – сурет. Жарнамалық плакат

3.22 – сурет. Жарнамалық плакат
Сыртқы жарнама-бұл ашық жерлерде (көшеде және ғимараттардан тыс)
арнайы жарнамалық құрылымдарда орналастырылған мәтіндік және
графикалық жарнамалық ақпарат. Жарнамалық тасымалдаушылар:
билбордтар, сити-лайттар, тролльдер, брендмауэрлер, призматрондар,
баннерлер, витриналар, маңдайшалар және т.б. 3.23-суретте Т. Жүргенов
атындағы ҚазҰӨА студенттері жұмысының жарнамалық қондырғылары
көрсетілген.
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3.23 – сурет. Жарнамалық қондырғылар
Пиктограммалар-визуалды байланыс жүйесі (лат. pictus "боялған" және
грек. gramma "жазу", "жазу белгісі") - сурет-символ. Онда қандай да бір
оқиға, объект немесе әрекет бейнеленген. Пиктограммалар жазу пайда
болғанға дейін қолданылған. Мысалы, Ежелгі Қытай мен Ежелгі Египетте.
Енді пиктограммалар ақпарат беруді жеңілдететін белгілер ретінде
қолданылады. Мысалы, жолдағы белгілер немесе басқа Ереженің схемалық
бейнесі ретінде әуежайларда, станцияларда, метрода, компьютерлердегі
функцияларды белгілеу үшін және т. б.

3.24-сурет. Отл Айхер 1972 жылғы Олимпиадаға арналған
пиктограммалар
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3.25 -сурет.Қазіргі пиктограммалар
Инфографика-коммуникациялық дизайнның танымал түрлерінің бірі
суреттер мен диаграммалар, тақырыптың мәнін тез түсінуге мүмкіндік
беретін ең аз ілеспе мәтін. Төменде графикалық дизайнердің
ИНФОГРАФИКА-анкета мысалында ақпаратты тез және нақты жеткізу үшін
түрлі-түсті және тартымды графикалық нысандар қолданылады. 3.26-суретте
Сүлейменова Әмина Т. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА студентің дизайнының
инфографикасы көрсетілген.

3.26 -сурет. Инфографика
Ең ерекше және шығармашылық инфографика көбінесе ең тиімді болып
табылады. Ол назар аударады және өтуге мүмкіндік бермейді. Төмендегі
мысалда
ИНФОГРАФИКА -форматындағы жарнама-қымыз дайындау
186

процесі қалай жүретіні көрсетілген. 3.27-суретте Инфографика, Үсембаева
Ұлпан Т. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА студентің дизайны көрсетілген..

3.27 – сурет. Инфографика
Күрделі ақпаратты тез және түсінікті түрде жеткізу үшін инфографика
қажет ол:
- тақырыпты жылдам ашу;
- күрделі процестерді түсіндіру;
- зерттеу нәтижелері мен сауалнама деректерін ұсыну;
- ұзақ мақаланы немесе баяндаманы түйіндеу;
-бір нәрсенің әртүрлі нұсқаларын салыстыру және салыстыру;
- мәселе туралы хабардарлықты арттыру немесе идеяларды ұсыну.
Бір нәрсені тез және қысқа түсіндіру қажет болған кезде, бір сөзбен айту
қиын болуы мүмкін. Бұл жағдайда инфографика көмекке келеді.
Паттерн (ағылш. pattern-шаблон) дизайнда ерекше үлгіні құрайтын
белгілі бір ретпен қайталанатын элементтер жиынтығы сияқты.
Үлгілер дизайнның маңызды бөлігі болып табылады. Үлгі элементтері
шексіз жалғасуы мүмкін нақты бірізділікке ие.
Бұл мүмкіндік оларды полиграфиялық материалдар үшін оңтайлы
әмбебап әдіс етеді (оларды кез - келген бетке басып шығару үшін қолдануға
болады-күнтізбелерде, күнделіктерде, визиткаларда, киімде, жапсырмаларда
және т.б.), сайттар үшін, сондай-ақ жаппай сыртқы жарнама
конструкцияларын жобалау үшін.
Үлгілер масштабтауға өте ыңғайлы, олардың көмегімен күрделі көп
компонентті және қарапайым ықшам үлгілерді жасайды. 3.28-суретте
Үсембаев Ұлпан дизайны, логотип негізіндегі үлгілер көрсетілген.
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3.28 – сурет. Логотипке негізделген үлгілер
3.1.2 Айдентка
Ағылшын тілінен аударғанда " identity "және аударылған - "сәйкестік".
Айдентка бірнеше негізгі элементтерден тұрады:
1. Фирмалық стиль-компанияның визуалды бейнесі;
2. Логотип-дәл осы арнайы графикалық белгінің негізінде корпоративті
стиль жасалады;
3. Брендбука-фирмалық стильмен жұмыс істеуге арналған нұсқаулық.
Фирмалық стиль (corporateidentity) - белгілі бір фирмаға осы элементтер
(тауарлар, коммуникация құралдары, коммуникациялық хабарламалар)
орналастырылатын және оны бәсекелестерден ерекшелейтін барлық нәрсенің
тиістілігін сәйкестендіретін стиль элементтерінің бірлігі.
Компания стилі компанияның коммуникациялық саясатының негізі
болып табылады, өйткені ол тауарлар мен қызметтердің визуалды және
семантикалық бірлігін, компаниядан шығатын барлық ақпаратты қамтамасыз
етеді, клиенттердің есте сақтау қабілеті мен қабылдауын жақсартады. 3.29суретте Үсембаева Ұлпанның фирмалық стилі, жұмысы көрсетілген.
Корпоративтік сәйкестендіргіштерге мыналар жатады:
1. Іскерлік құжаттама-бланкілер, конверттер, визиткалар, папкалар,
дәптерлер және барлық әкімшілік құжаттар;
2. Баспа жарнамасы-үнпарақтар, проспектілер, каталогтар, плакаттар,
жарнамалық буклеттер, брошюралар, корпоративтік журналдар, үнпарақтар,
баспа pos-материалдары;
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3. Кәдесый өнімдері-күнтізбелер, дәптерлер, қаламдар, салпыншақтар
және т. б.;
4. Қызметкерлердің формасы;
5. Интерьер және экстерьер элементтері-маңдайшалар, навигация
(көрсеткіштер, пиктограммалар, Ақпараттық көрсеткіштер, маңдайшалар;
6. Көліктегі жарнама.

3.29 – сурет. Фирмалық стиль
Корпоративтік сәйкестендіру осындай негізгі элементтерді қамтиды:
1. Тауар белгісі;
2. Логотип;
3. Фирмалық блок;
4. Фирмалық ұран (ұран) - қысқаша, есте сақтау оңай сөйлем;
5. Фирмалық түстер;
6. Фирмалық қаріптер.
Тауар белгісі
Тіркелген белгі болып табылатын және компанияның тауарлары мен
қызметтерін сәйкестендіруге, оларды жосықсыз бәсекеден және қолдан
жасаудан қорғауға көмектесетін фирмалық стильдің негізгі элементі. Сауда
белгісі ретінде өнімнің кез-келген түпнұсқа элементтері бола алады:
компания атауы, логотип, шрифт гарнитурасы, түс комбинациясы немесе бір
бренд түсі, дыбыстық қатар, ұрандар мен ұрандар, қаптама дизайны және т.б.
Бренд пен логотиптің басты айырмашылығы-ол логотипке қарағанда
әлдеқайда кең нысандарды қамтиды. Олардың арасындағы екінші
айырмашылық-сауда белгілері тек коммерциялық мақсатта қолданылады, ал
логотиптердің қолданылу аясы біршама кең.
Сауда белгісі болуы мүмкін: ауызша, графикалық, көлемді, дыбыстық,
аралас.
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3.30 – сурет. Көлемді сауда белгісі-Coca-Cola сусынының бөтелкесі
Дыбыстық сауда белгісі-Nokia ұялы телефонының әуені
Логотип
Тауар таңбасының жеке түрі (сөздік), қаріптік немесе графикалық
орындауда
тіркелген,
бірегей,
қайталанбас,
компаниямен
оңай
сәйкестендірілетін болады

3.31 – сурет. Apple шағылған алма

3.32 – сурет. Төрт Audi сақина
Логотип-компанияның фирмалық стилінің негізі. Жеке графикалық белгі
(сурет), марканың қаріптік жазылуы немесе графикалық белгі мен қаріптік
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жазудың үйлесімі болып табылады. Логотиптің мақсаты-Компанияның
мақсатты аудиториясына оның идеясын жеткізу. "Логотип" терминінің
бірінші бөлімі грек тілінен шыққан "логос" - "сөз, сөйлеу, ақыл".
Бұл "тип" терминінің екінші бөлігі ағылшын тілінен алынған ("Тип")
және таңбаны, үлгіні, басып шығаруды білдіреді. Кітаптар жеке металл
әріптерден қолмен терілген кезде, содан кейін басып шығару қағазға
ауыстырылды, ең көп қолданылатын сөздер әр уақытта әр әріптерге
бөлінбеді, бірақ дайын және металл негізге бекітіліп, жолаққа қойылды. Бұл
бланкілер логотиптер деп аталды.
Сонымен,
логотип-бұл
атаудың
визуалды
көрінісі,
ерекше
стильдендірілген және аталмаған түрде қолданылады.
Сауда белгісі ретінде тіркелген логотиптің атауынан айырмашылығы атау үшін сөздің мағынасы мен дыбысы ғана маңызды, ал логотип үшін оның
сыртқы түрі, жазу тәсілі де маңызды.
Қазіргі заманғы дизайн тәжірибесінде "компания логотипі" - бұл
графикалық дизайнды сәндеудің белгілі бір әдістерін қолдана отырып
жасалған атау, инициалдар, монограмма немесе басқа белгі бейнесі.
Логотиптердің түрлері:
Логотиптердің көптеген түрлері бар. Бірақ тұтастай алғанда оларды төрт
түрге бөлуге болады - символдық, мәтіндік, аралас, эмблемалар және әріптіксандық.
Белгі қаріпі. Аббревиатуралар
Егер компанияның атауы тым ұзын болса және кішкентай логотипте
тым көп орын алатын бірнеше сөзден тұрса, онда атау әр сөздің алғашқы
әріптерін қолдана отырып қысқартылады.

3.33 – сурет. Логотиптегі аббревиатуралардың мысалдары
Сөздер (сауда белгілері)
Логотиптің бұл түрі үшін компанияда есте сақтау оңай болатын қысқа
және нақты атау болуы керек.
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Бұл фирманың толық немесе қысқартылған атауы болуы керек.
Логотипке арналған қаріп барлық талаптарды ескере отырып таңдалуы керек
немесе нақты жоба үшін арнайы жасалуы керек.

3.34 – сурет. Ауызша логотиптің мысалдары
Графикалық стиль. Белгілер мен таңбалар
Символ логотиптерінде әлеуетті клиенттер арасында нақты
ассоциацияларды тудыруға мүмкіндік беретін терең мағына мен идея жатыр.

3.35 – сурет. Twitter Логотипі
Абстрактілік
Сурет ретінде бәріне таныс нәрсе (алма, құс және т.б.) емес, дерексіз
кескін (геометриялық фигура және т. б.) қолданылады.

3.36 – сурет. Дерексіз логотиптердің мысалы
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Логотип-кейіпкер
Графикалық және қаріптік стильдердің тіркесімі (аралас). Мәтіндікграфикалық. Мәтіндік жазу және символдық немесе графикалық сурет бірбірін күшейтеді және толықтырады.
Кейде компаниялар мәтіндік жазуды елемейді, мысалы, визиткаларды
басып шығару кезінде, және бұл сөзсіз плюс, өйткені визиткаларда, сайттарда
және үлкен жарнамалық баннерлерде бірдей көрінетін логотипті ойлап табу
қиын.

3.37 – сурет. Кейіпкер логотипінің мысалы

3.38 – сурет. Логотипті мəтіндік жазудың мысалдары
Эмблема
Мәтін кескіннің ішінде орналасқан осы түрдің логотиптері. Бұл
логотиптің ең күрделі түрлерінің бірі.
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3.39 – сурет. Эмблемалардың мысалдары
Логотип нысандары
Төменде логотиптерді құрудың ең танымал формаларының мысалдары,
сонымен қатар әр форма тудыратын бірлестіктер келтірілген

3.40 – сурет. Логотиптердің формалары мен қауымдастықтары
Логотипке қойылатын талаптар:
1. Логотипті есте сақтау және тану оңай болуы керек;
2. Логотип түсінікті болуы керек, тұтынушыны өндірілген тауарлармен
немесе қызметтермен белгілі бір қауымдастыққа шақыруы керек;
3. Логотип масштабталуы керек, яғни үлкен плакаттарда және кішкентай
визиткаларда жақсы көрінуі керек;
4. Логотип қарапайым болуы керек, яғни оқылуы керек;
5. Логотип түпнұсқа болуы керек, көптеген бәсекелестерден
ерекшеленуге көмектеседі.
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3.41-суретте Амешова Лаураның жұмысы, логотип дизайны көрсетілген.

3.41 – сурет. Логотип дизайны
Логотип компоненттері:
1. Түсі;
2. Баспахана;
3. Сурет.
Фирмалық блок
Оған мыналар кіреді: тауар белгісі, компанияның атауы, тауарлар мен
қызметтердің тізімі, компанияның жарнамалық символы, ұран. Бренд
блогында аталған барлық элементтер немесе олардың кейбіреулері болуы
мүмкін. Фирмалық блокты көптеген жағдайларда қолдану ыңғайлы:
фирмалық бланктерді ресімдеуден бастап өнімнің қаптамасын ресімдеуге
дейін.
Фирмалық ұран (ұраны)
Ұран-бұл қысқа сөйлем, компанияның немесе өнімнің ұраны. Бұл
компанияның ауызша жарнамалық символы, визуалды және аудио кескін
болуы мүмкін.

3.42 – сурет. LG компаниясының ұраны -life ' sGood / өмір жақсы
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3.43-сурет. RedBull-It GivesYou Wings / Redbull фирмасының ұраны
Фирмалық түстер
Фирмалық түстерді дамыта отырып, басып шығару кезінде
баспаханалардың мүмкіндіктерін ескеру қажет: газеттер, мысалы, тек негізгі
түстерді жеткізеді немесе екі нұсқаны қолданады: түрлі-түсті (түстердің
күрделі гаммасымен) және қара-ақ. Әдетте, 2-3 түстен артық емес
қолданылады.

3.44 -сурет. Билайн қара жəне сары жолақтар
Фирмалық қаріп
Брендтің имиджін айқындауға арналған, өзінің "сипаты" болуы мүмкін:
"Жастар", "іскерлік", "тиянақты" және т. б. қаріпке қойылатын негізгі
талаптар:
- оқылымдылық, кез келген мөлшерде және түсте;
- сәйкестік компанияның қызмет саласына сәйкес және байланысты
болуы керек;
− егер бірнеше шрифт қолданылса, оларды бір-бірімен біріктіру керек,
әйтпесе тұтынушы ақпаратты қабылдауды бұзуы мүмкін.
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3.45-сурет.. Skype фирмасының қарпі
Айдентитті құрудың соңғы кезеңі - құрамдас элементтер мен олардың
сипаттамалары, пайдалану шарттары туралы толық ақпаратты қамтитын
бренд-құжатты қалыптастыру.
Әр ұйымның өзіндік ерекшелігі болуы керек - оны нарықта танымал
және ерекше ететін сипаттамалардың жиынтығы. Айдентикадан басқа,
компания адамға қалдыратын имидж - әсер де бар. Мұндай визуалды
сәйкестендіру жарнамада ең маңызды болып табылады, онда өнімдер,
қызметтер немесе идеялар жарнамалық құралдар арқылы мақсатты
аудиторияға бағытталған. Корпоративтік имидж және фирмалық стиль маркетингтің екі негізгі құралы. Бизнес үшін екеуін де құру кезінде
маркетинг, брендинг, дизайн және копирайтинг бөлімінің қызметкерлері
қатысады және көбінесе мінез-құлық психологиясына сүйенеді. Брендтерге
толы жаһандық нарықта бұл назар аударатын, тұтынушылардың адалдығын
қолдайтын және тұтастай алғанда Бизнестің сәттілігіне ықпал ететін Имидж
мен жеке басының элементтері. Олардың арасындағы айтарлықтай
айырмашылық мынада: корпоративті имидж - бұл компанияның қоғамдық
қабылдауы, ал корпоративті стиль - бұл компания қоғамның оны қалай
қабылдағанын қалайды [83].Корпоративті сәйкестендіру компанияның
сыртқы түрін білдіреді. Бұл жерде компанияның логотипі, веб-сайттың
дизайны, жылдық есеп, компанияның кеңсе тауарлары - қағазда да,
электронды да - маңдайшалар, сатылым нүктесінің дизайны, сонымен қатар
компания сыйлық ретінде шығаратын кружкалар мен қаламдар сияқты кезкелген заттарды алады. клиенттер. Компаниялар өздерінің корпоративтік
сәйкестілігін мезгіл-мезгіл өзгертіп отырады. Компанияның көрнекіліктерін
түбегейлі өзгерту ұсынылмайды, өйткені бұл тұтынушыларды шатастырады
және тұрақсыздықты қабылдауға және компания құндылықтарының
өзгеруіне әкеледі.Корпоративті сәйкестендіруді модернизациялау негізгі
визуалды элементтер оңай танылатын жағдайда тиімді болады. «Брендинг
туралы кеңестер» мақаласында түсіндірілгендей, жалпы, адамдар өздері
білетін адамдардың мінез-құлқындағы күрт өзгерісті ұнатпайды және бұл
компанияларға қатысты. Корпоративті имиджді құру және қолдау
корпоративті сәйкестікті құру үшін қолданылатыннан өзгеше бірнеше әдістер
мен дағдыларды қажет етеді. Корпоративтік имидж - бұл қоғамдық қабылдау
197

және қабылдаудың маңыздылығын басқару. Қоғаммен байланыс
қызметкерлері адамдар санасында корпоративті имидж қалыптастыру үшін
корпоративті сәйкестікті қорғайды және насихаттайды. Бұған бұқаралық
ақпарат құралдарындағы (бұдан әрі - БАҚ) жағымсыз сюжеттерді басқару
кіреді. Компанияның түпкі мақсаты корпоративті стильді корпоративті
имиджбен дәл сәйкестендіру, яғни қоғам компанияға дәл өзі қалағандай
қарайды. Корпоративтік имидж және корпоративті сәйкестендіру - бұл бренд
құрудың екі аспектісі. Жалпы, брендтің сәйкестігі осы екі брендті қолдау
құралдарының екеуінен де маңызды.
Пол Темпоралдың айтуынша BrandingAsia.com. брендтің сәйкестігі
компанияның тұтынушыларға жасайтын "жалпы ұсынысы" ретінде
анықталады. Бұл ұсынысқа брендтің артықшылықтары, өнімділігі,
құндылықтары, сапасы және клиенттерге қызмет көрсету кіреді. Фирмалық
стиль өнімдерге даралық пен құндылықтар жиынтығын береді, олар
тұтынушының санасында осы заттарды бейнелейді. Бренд имиджі, керісінше,
тұтынушылар брендті қалай қабылдайды. Компаниялар бренд имиджін
сақтау және тұтынушылардың бренд туралы компания қалағандай ойлауын
қамтамасыз ету үшін тұтынушы тәжірибесімен жұмыс істейді.
Осы негізгі маркетингтік терминдерді түсіну және оларды бизнес қалай
түсіндіретіні туралы шешім қабылдау сіздің брендіңіздің көрнекі түрде
қаншалықты тиімді ұсынылатындығын және оның тез өзгеретін бәсекеге
қабілетті нарықтардағы күшін анықтайды. Нарықта ерекше позицияны құру
үшін компаниялар дифференциалды артықшылық жасауы керек. Ұйым өз
клиенттеріне қол жеткізгісі келетін нәрсені, брендті орналастыру арқылы өз
клиенттеріне бергісі келетін нәрсені бейнелей алады. Брендтерді нарықта
орналастыру үшін басқаларға емес, таңдалған брендтерді сатып алу үшін
тұтынушыға назар аудару керек. Жайғастыру-дегеніміз өнімнің нарықтағы
басқа өнімдерге қалай қарайтындығын білдіреді. Брендтер өздерін мақсатты
клиенттердің санасында нақты көрсетуі керек. Брендтің мықты ұстанымы
ұйымды кеңейтуге және бәсекеге қабілеттілікті арттыруға мүмкіндік береді.
Сонымен, егер бренд клиенттердің санасында өзін-өзі ұстай алса, бұл
тұрақты бәсекелестік артықшылықтың жақсы көзі бола алады. Енді брендтер
өнімнің атрибуттарымен, артықшылықтарымен, сенімдерімен және
құндылықтарымен, сондай-ақ даралығымен анықталатын бірнеше деңгейде
орналасуы мүмкін. Компания брендті өнімнің атрибуттары бойынша
орналастырады. Мысалы, жетекші автомобиль компаниясы Мерседес "жақсы
жобаланған", "жақсы салынған", "берік, қымбат", "беделді" және "қайта
сатудың жоғары құны"сияқты атрибуттарды алды. Бұл Mercedes-ке брендті
орналастыруға және тұрақты бәсекелестік артықшылықтарға қол жеткізуге
мүмкіндік береді. Жақсы салынған, берік, қымбат, беделді және қайта сату
құны жоғары. Бұл Mercedes-ке брендті орналастыруға және тұрақты
бәсекелестік артықшылықтарға қол жеткізуге мүмкіндік береді. жақсы
салынған, берік, қымбат, беделді және қайта сату құны жоғары. Бұл
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Mercedes-ке
брендті
орналастыруға
және
тұрақты
бәсекелестік
артықшылықтарға қол жеткізуге мүмкіндік береді.
Екіншіден, бренд өз атауын қажетті артықшылықтармен байланыстыру
арқылы өзін көрсете алады. Демек, өнімдерден алынған атрибуттар
Функционалды және эмоционалды артықшылықтарға айналуы керек.
Мысалы, Nike сияқты спорттық киім сатушы өз өнімдерінен асып кетуі керек
және спортшы Nike аяқ киімін кигенде өзін жайлы сезінетін және тегіс және
оңай қозғалатын сияқты артықшылықтар туралы сөйлесуі керек. Күшті
брендтер күшті позицияға ие болу үшін атрибуттар немесе артықшылықтар
негізінде орналасумен шектелмейді. Олар берік сенімдер мен құндылықтарға
негізделеді. Мысалы, Mercedes сатып алушылары жоғары өнімділікті,
қауіпсіздік пен беделді бағалайды. Мұндай нанымдар Mercedes клиенттерінің
осы брендті сатып алуына әсер етеді, содан кейін Mercedes бренді нарықта
тұрақтылыққа ие болады.
Тұтынушының жеке басы брендтер нарықта орналасу кезінде ескеруі
керек тағы бір аспект болуы мүмкін. Себебі тұтынушылар өздерінің жеке
қасиеттеріне сәйкес келетін брендті іздегенді ұнатады. Егер брендті жеке
тұлға ретінде қарастыратын болсақ, онда брендті Құзыретті, сенімді, белсенді
немесе жас деп қабылдауға болады. Брендтің жеке басы адамның жеке басын
сәйкестендіруге тырысады, осылайша сол брендтің тұтынушылары өздерінің
жеке тұлғаларын білдіре алады. Тұтынушылар жеке қасиеттеріне сәйкес
келетін брендтерді таңдауға бейім. Мысалы, тұтынушылар Mercedes көлігін
орта жастағы бай бизнес-менеджер ретінде елестете алады. Бұл идея
Mercedes бренді үшін бәсекелестік артықшылық тудыратын сияқты, және
мұндай даралығы бар тұтынушылар Mercedes көлігін таңдайды. Біз
корпоративті имидждің маңыздылығын және оған қалай әсер етудің бірнеше
мысалын қарастырдық, корпоративті имиджді құруға көмектесетін бірнеше
факторларды қарастырайық:
1.Басқару командасы: егер ұйымда Директорлар кеңесі мен атқарушы
топтың құрамында танымал және құрметті көшбасшылар болса, олар оның
имиджін жақсартады. Сонымен қатар, егер компанияны танымал
инвесторлар қаржыландырса, адамдар оны болашақ көшбасшылардың бірі
деп санайды. Бірақ басқаруда үлкен атаулардың болуы көмектеспесе де,
олардың арасында тиісті ынтымақтастық пен өзара құрмет қажет.
2. Қазақстан тарихы. Компанияның алдыңғы көрсеткіштері нарық
үлесінің өсуі, пайданың өсуі, альянстың өсуі, дистрибьюторлардың өсуі,
жеткізушілердің өсуі, клиенттердің өсуі, сәтті өнімдер, клиенттердің
пікірлері және т.б. сияқты факторлар бойынша ұйымның имиджіне
қосылады.
3. Өнімді нарықта тану: алдыңғы сәтті өнімдер ұйымның оң имиджін
қосады және тұтынушылардың компанияның мүмкіндіктерін оң қабылдауын
жасайды.
4. Қаржылық жетістік. Қаржылық нәтижелер корпоративтік имиджді
құруда өте маңызды рөл атқарады. Барлығы табысты компаниялардың
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жетістіктері туралы білгісі және жазғысы келеді, қаржылық сарапшылар
оларды инвесторларға ұсынады, ал клиенттер сенімді қаржылық базасы бар
компаниядан сатып алатынына сенімді.
5. Жоғары клиенттер: клиенттердің сапасы клиенттер санынан гөрі
маңызды. Клиенттердің әсерлі тізімі компанияның жаңашыл және өз
саласының көшбасшысы ретіндегі имиджін жақсарта алады. Сонымен қатар,
бірінші дәрежелі клиенттердің қауесеті көптеген басқа клиенттерді тартады.
6. Қызметкерлердің адалдығы: қызметкерлердің компанияның
мақсаттарына деген адалдығы компанияның имиджін едәуір арттырады.
Корпоративтік имидж нәзік және ұйымның, оның басшылары мен
қызметкерлерінің әрбір әрекеті адамдардың көңіл-күйін қалыптастыру
тұрғысынан маңызды. Егер көңіл-күй оң болса, адамдар компания туралы
жағымды айтады, бұл клиенттерді тарту және сақтау шығындарын азайтуға,
қызметкерлердің маржасын, адалдығын, акционерлік құнын және БАҚ-тың
оң назарын аударуға көмектеседі. Бірақ егер көңіл-күй теріс болса, ұйымдар
теріс өнімділік спиралына түсуі мүмкін. Компанияның күшті, біртұтас және
дәйекті брендтің жеке басын құру үшін жасаған қадамдары әртүрлі болуы
мүмкін, бірақ көптеген тармақтарға қолданылады:
1. Компания мен нарықты талдаңыз. Бүкіл фирманы қамтитын толық
SWOT талдауы (тәуекелдер мен мүмкіндіктер) - компанияның күшті және
әлсіз жақтарын, мүмкіндіктері мен қауіп - қатерлерін қарау-менеджерлерге өз
жағдайларын түсінуге көмектесетін дәлелденген әдіс, сондықтан олар өз
мақсаттары мен қадамдарын жақсы анықтай алады.оларға жету.
2. Негізгі бизнес мақсаттарын анықтаңыз. Брендинг осы мақсаттарға қол
жеткізуге ықпал етуі керек. Мысалы, егер автомобиль өндірушісі сәнді
тауарлар нарығында тауашаны іздесе, оның жарнамасы сол нарыққа
бағытталуы керек. Олар әлеуетті клиенттер көре алатын арналар мен
сайттарда пайда болуы керек.
3. Өз клиенттеріңізді анықтаңыз. Сауалнамалар жүргізу, фокус-топтар
мен жеке сұхбаттарды шақыру компанияға тұтынушылар тобын анықтауға
көмектеседі.
4. Ол жеткізгісі келетін адам мен хабарды анықтаңыз. Компания барлық
жағымды қасиеттерді біріктіруге тырысудың орнына, дәйекті қабылдауды
жасауы керек: пайдалылық, қол жетімділік, сапа, ностальгия, қазіргі заман,
сән-салтанат, жарықтық, дәм мен класс. Мәтін, суреттер, мәдени түсініктер
және түс схемалары сияқты брендтің барлық элементтері үйлесімді және
үйлесімді хабарлама беруі керек. Брендтің жеке басын құру-бұл пәнаралық
стратегиялық міндет, сондықтан әр элемент жалпы жолдау мен бизнес
мақсаттарын қолдауы керек. Оған компанияның атауы, логотипі мен дизайны
кіруі мүмкін; оның стилі мен көшірмесінің реңі; оның өнімдерінің сыртқы
түрі мен құрамы; және, әрине, оның әлеуметтік желілерде болуы. Apple
компаниясының негізін қалаушы Стив Джобс Apple дүкендеріндегі ванна
бөлмесіндегі белгілердегі сұр реңк сияқты ұсақ бөлшектермен айналысқаны
белгілі. Мұндай назар аудару қажет болмауы мүмкін, бірақ уақыт Apple-дің
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сәтті брендингі интуитивті түсініктің емес, күш-жігердің нәтижесі екенін
көрсетеді.Қазіргі заманғы брендингтің аналогы ретінде қарастыруға болатын
ұлттық, діни, гильдиялық және геральдикалық белгілер мыңдаған жылдарға
созылады.
Қазіргі заманғы тәжірибе өнеркәсіптік революциядан басталады;
дегенмен, үй өнімдері зауыттарда өндіріле бастаған кезде, өндірушілерге
бәсекелестерінен өзгеше әдіс қажет болды. Осылайша, бұл күш-жігер
қарапайым визуалды брендингтен бастап, талисмандар, джинглдер және сату
мен маркетингтің басқа әдістерін қамтитын жарнамаға дейін дамыды.
Британдық Bass Brewery сыра қайнату компаниясы және Tate & Lyle тамақ
компаниясы олардың ең ескі сауда белгілері бар дейді. Осы кезеңде басқа
брендтер пайда болды: Quaker Oats, Aunt Jemima және Coca-Cola. Брендбукбұл фирмалық стиль жасау бойынша ережелер жиынтығы. Корпоративті
сәйкестендіруден маңызды айырмашылық әртүрлі мақсатты аудитория
болып табылады. Корпоративтік сәйкестік тұтынушылар үшін жасалады
және компанияның сыртқы қызметінде қолданылады. Брендбук-бұл тек
компания қызметкерлеріне ашық ішкі құжат. Фирмалық стиль сатып
алушылардың көпшілігін тартуға арналған, бұл тұтынушылар дүкенде
көретін көрнекі сурет. Бренд кітабы - бұл құпия ақпарат, оған тек
дизайнерлер, суретшілер, бағдарламашылар-компания қызметкерлері рұқсат
етіледі.

3.46 -сурет. Дизайнер Отл Айхер жасаған Lufthansa
авиакомпаниясының брендбукі
Брендбуктің негізгі элементтері: Мұқаба нысаны - фирмалық стильдің
ең танымал элементтері-логотип, қысқаша сипаттама. Дұрыс мазмұншарлауға көмектеседі, ыңғайлы болу үшін Мазмұн кестесі үлкен шрифтпен
басылады. Негізгі ұран мен әңгіме-бұл егжей-тегжейлі сипаттама немесе бір
қысқа ұран болуы мүмкін, сипаттамаға корпоративті стильдегі суреттер
қосуға болады. Логотипке арналған нұсқаулық (logobook ағылшын тіліндегі
логобук) - кез-келген жағдайда логотиптің барлық мүмкін нұсқаларын
көрсетеді. Нұсқаулықта логотиптің түстерінің барлық нұсқалары, өлшемдер
мен рұқсат етілген пропорциялар, сондай-ақ қолайсыз пайдалану
жағдайларының сипаттамасы көрсетілген. Сіз таңдаған Pantone
палитрасындағы барлық бастапқы, екінші және балама түстер көрсетілген
және олардың кодтары көрсетілген түс туралы нұсқаулық. Қаріптер бойынша
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нұсқаулық-әр қаріптің (тақырыптар, логотип, мәтін және басқа элементтер),
минималды және максималды элементтердің қолданылуын көрсетеді.
Әріптераралық және жоларалық интервалдар, типография бойынша
артықшылықтар. Онда графика мен фотосуреттер туралы нұсқаулық бар фотосуреттерді өңдеу әдісі, сүзгілерді пайдалану, әртүрлі сайттар үшін
суреттерді пайдалану нюанстарын сипаттау (əлеуметтік желілер, каталог
немесе сайт).
3.2 Полиграфия өнімінің дизайнын әзірлеу
Полиграфия дизайны-бұл визуалды дизайнның графикалық элементтері
мен мәтінді жобалаумен үйлесуі. Мұндай дизайнның міндеті-интуитивті
мағынасы бар композицияны құру. Әдемі және сапалы баспа өнімдері - бұл
орналастырылған ақпаратты оқуға ынталандыру арқылы әлеуетті сатып
алушының назарын аударатын тиімді жарнама құралы. Баспа өнімдерінің
дизайнын жасау кезінде әр өнімнің ерекшеліктерін ескеру қажет. Баспа
өнімдерінің дизайнын әзірлеудің алғашқы кезеңдерінің бірі-тұжырымдаманы
әзірлеу
"Тұжырымдама" сөзі дизайнның соңында тұрған идеяға немесе ойларға
байланысты. Клиенттің тілектерін қабылдау және дамыту арқылы
дизайнердің ойлау процесі дизайн мәселелерін практикалық шешудің өте
маңызды бөлігі болып табылады. Идея мен таңдалған пішіндер мен түстер
бір-бірімен үйлескен кезде, дизайнердің мақсатқа жету ықтималдығы өте
жоғары"болмақ. /84-сурет/.
Тұжырымдаманы құру-ақпараттық мазмұн, мақсатты аудиторияға
арналған баспа өнімінің міндеттерін анықтау. Полиграфия дизайнының
тұжырымдамасын жасау кезеңінде баспа өнімінде болатын барлық
мәтіндердің дайын болуы маңызды.
Дайын мәтіндермен жұмыс жасай отырып, олардың көлемін біле
отырып, композициялық орталықты, назар аудару нүктесін есептеуге болады.
Егер сіз мәтінге иллюстрацияларды таңдауыңыз керек болса-мұны мақаланы
оқығаннан кейін ғана жасауға болады.
Баспа әдісін анықтау, баспахананың техникалық талаптарын білу
маңызды. Дайын өнімді тұтастай қабылдау нәтижесі сапалы басып шығаруға
байланысты.
Полиграфия өнімдері клиенттердің назарын аударуы , "сатылымды"
болуы және сатып алуға ынталандыруы үшін сізге заманауи тұтынушыны
таңдандыруға және қызықтыруға қабылетті полиграфия дизайнының
стандартты емес, ерекше идеясы қажет.
Суреттер мен мәтіндер бірегейлік пен даралыққа ие болуы керек. Тек
осылай ғана клиентке эмоционалдық деңгейде әсер етуге, оның сезімдері мен
тілектерін ескеруге болады.
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Бірінші кезеңде Сіз ұқсас өнімдер нарығын талдап, нарықта не
жетіспейтінін, жарнамаланатын өнімнің айырмашылығы неде екенін
түсінуіңіз керек.
Дизайн тұжырымдамасын әзірлеудің екінші кезеңінде бұл жоба қай
аудитория үшін жасалынғанын, осы адамдарға не ұнайтынын, олар үшін
қандай ақпарат беру оңтайлы екенін егжей-тегжейлі сипаттау маңызды.
Сипаттамада орта жасы, білімі, қызығушылық саласы, тұратын аймағы,
табыс деңгейі, отбасылық жағдайы және т. б. көрсетілуі мүмкін:
Тұжырымдама тұтынушыға өніммен танысар алдында, оның атын
естігенде немесе фирмалық логотипті көргенде пайда болатын барлық ойын
дизайнға салады. Ассоциативті дизайнның тартымдылығы болмаса,
жарнамалаушы кампания өнімді сатып алуға ынталандыруға әсер етпестен,
тұтынушыны бос ақпараттандыруы мүмкін.
3.2.1 Композицияның негізгі принциптері
Композиция-бұл əртүрлі графикалық элементтердің ұйымдастырылуы,
орналасуы жəне байланысы, оларды орналастыру өнері, көркемдік
форманың маңызды құрамдас бөлігі, графикалық дизайнның жүрегі.
Композиция жоқ болса, дизайн да жоқ.
Композицияның маңызды міндеті-жүйелеу және ұйымдастыру,
көрерменнің немесе оқырманның назарын аудару. Егер оның барлық
элементтері өзара байланысты болса, бір-біріне сәйкес келсе және бір идеяға
үйлесімді болса ғана жұмыс тұтас болып көрінеді. Композиция элементтері:
желілер, пішін, форма, кеңістік, текстура, түс және түсті көлеңкесі.
Композицияны құрудың графикалық құралдары-нүкте, сызық, дақ
(немесе реңкі), түс. Нүкте жазықтықтағы графикалық екпін ретінде
ерекшеленеді, композицияның орталығы болып табылады, өзіне назар
аудартады. Сызық жазықтықтағы ұзындықпен, дамумен сипатталады. Дақ,
графикалық жазықтықтың көп бөлігін толтырады. Түс-көрерменнің қосымша
эмоционалды сезімдерін тудыратын ерекше құрал.
Стильдің бірлігі. Композиция біртұтас тұтас ретінде ойластырылған,
оның элементтері (мəтін, графика, тақырып, логотип жəне т.б.) жалпы,
тұтас əсер етеді. Стиль бірлігі болмаған кезде графикалық дизайнның кезкелген объектісі жеке бөліктердің үйіндісіне айналады. Яғни, егер сіз
элементтердің біреуін алып тастасаңыз немесе кез-келген элементтерді
қоссаңыз, онда бастапқы жоспар бұзылуы мүмкін, кескін дұрыс
түсінілмейді. Бұл кескіннің кейбір бөлшектерін жылжытуға да қатысты.
Барлығы өз орындарында болуы тиіс. Бірлікке элементтерді қайталау
немесе ырғақ арқылы қол жеткізуге болады. Түстердің өте аз саны бар (үш
түске дейін) үйлесімді түстер палитрасын таңдау.
Графикалық элементтердің бірдей өлшемдерін (ені бойынша немесе
биіктігі бойынша); тақырыптар мен тақырыпшалардың бірдей қаріпін,
өлшемін және жазуын пайдалана отырып жүргізіледі. Графикалық жұмыста
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әртүрлі суреттерді (фотосуреттер немесе суреттер) қолдана отырып, олардың
өлшемдерін бір-біріне және бүкіл жұмыс форматына пропорционалды етуге
тырысыңыз.
Стильдің бірлігіне ұқсас пішіндерді немесе геометриялық фигураларды
қолдану арқылы қол жеткізуге болады. Композициядағы бос орын бірлікті
құрудың негізгі құралы болып табылады. Шамадан тыс алыс элементтер
шашыраңқы және шатасу сезімін тудырады, ал топтарға біріктірілген
элементтер композицияны ұйымдастырады. Жұмыста байланысты
текстуралар мен стильдерді қолдануға тырысыңыз.
Үйлесімділік. Композицияның барлық элементтері бір-бірімен үйлесімді
болуы керек. Композиция оның элементтері бір-бірімен үйлескен жағдайда
ғана тиімді болады. Мысалы, плакатта әр түрлі типтегі немесе өлшемдегі
қаріптер, суреттер және т.б. болмауы керек. 3.47-суретте композиция
элементтерінің тиісті үйлесімінің мысалы, әлеуметтік жобаға арналған
плакаттар, Орал Дана -Т. Жүргенова атындағы ҚазҰӨА студенттің жұмысы
көрсетілген.

3.47- сурет. Мазмұнды үйлесімтапқан композицияның мысалы. Әлеуметтік
жобаға арналған плакат
Тұтастықтың негізгі белгілері бөлінбеушілік болып табылады, яғни егер
біз бір элементті, тіпті екінші элементті алып тастасақ, композиция
бұзылады. Барлық элементтердің байланысы мен сәйкестігі.
Тепе - теңдік дегеніміз-композицияның барлық элементтері бір-бірімен
теңестірілген кезде, бір тұтас бөліктердің тепе-теңдігі мен үйлесімі. Тепетеңдік статикалық және динамикалық болуы мүмкін.
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Статикалық тепе - теңдік-теңдестірілген элементтер композицияның
тыныштығы туралы әсер қалдырады. Динамикалық тепе - теңдік-композиция
элементтері оның қозғалысы мен ішкі динамикасы туралы әсер қалдырады.

3.48- сурет. Статистикалық тепе-теңдікті көрсететін мысал.

3.49– сурет. Динамикалық тепе-теңдіктің мысалы
Тəртібі. Композицияның барлық элементтері солдан оңға жəне
жоғарыдан төменге оқылатындай етіп реттелуі керек, яғни орналасу реті
болуы керек. Элементтердің бұл реттілігі оқырманның көзқарасын дұрыс
бағытқа бағыттайды. Элементтер бастапқыда ойластырылған жерге
түсіп, белгілі бір траектория бойынша қозғалатын етіп орналастырылуы
керек. Z жəне S əріптері түрінде ең көп таралған тапсырыс.
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3.50-суретте
"S"
формасындағы
плакат
композициясының
элементтерін ұйымдастырудың мысалы, Ерлан Зара Т. Жүргенов атындағы
ҚазҰӨА студенттің жұмысы көрсетілген..

3.50. – сурет. «S»формасындағы тігінен көрсетілген композиция үлгісі
Элементті (немесе олардың тобын) жалпы фонға бөлектеу. Қандай екпін
жасау керектігін анықтау керек: суретте, тақырыпта, логотипте немесе негізгі
мәтінде.
Баланс. Композицияның теңдестірілген элементтері тыныш және табиғи
көрінеді. Баланстың екі формасы бар: ресми және бейресми. Ресми-сол және
оң жағы үйлескенде, композицияның семантикалық элементтерімен бірдей
жүктелген кезде, бейресми ерекшеленеді, керісінше, орналасудың жартысы
екінші жағынан элементтермен жүктемеден асып түседі.
Алтын қатынас-ежелгі мысырлықтар байқаған пропорция. Оны алу үшін
сызықты екі бөлікке бөлу керек, осылайша ұзын бөлік қысқа бөлікке бүкіл
сызық ұзындыққа сәйкес келетін пропорцияда сәйкес келеді. Көрсетіледі, бұл
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пропорция әрқашан тең 1,618. Алтын қатынасын дизайнда жағымды, табиғи
көрінетін композициялар жасау үшін қолдануға болады, өйткені бұл
математикалық қатынас табиғатта табылған

3.51- сурет. Алтын түйісу

3.52– сурет. Табиғаттың алтын түйісуі
Алтын бөлімді пайдалануды көптеген заманауи графикалық дизайн
жобаларында, атап айтқанда, әлемдегі ең танымал брендтердің
логотиптерінде байқауға болады, олар оны логотиптерін жақсарту үшін
қолданған[86].
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3.53.-сурет. Twitter логотипінің алтын түйісуі
Негізгі
композициялық
схемалар.
Композициялық
схема-бұл
композицияны тез құруға болатын бос орын. Осы немесе басқа кескін
салынған сызықтар түзу, сынған немесе тегіс қисық, көлденең және тік
болуы мүмкін. Олардың әрқайсысы көрерменге өз әсерін тигізеді.
Үшбұрышқа, сопақшаға немесе квадратқа салынған бірдей Нысандар
басқаша қабылданады.
1.
Шеңбер-табиғи форма, шексіздікті бейнелейді, сезімталдық пен
махаббат сезімін береді.
2.
Шаршы-тұрақтылықты, теңдікті және тәртіпті бейнелейді.
3.
Үшбұрыш-олар қандай бағытта көрсететініне байланысты
әрекетті білдіреді, қозғалысты бағыттайды.
4.
Тіктөртбұрыш, шаршы сияқты, тұрақтылықты білдіреді.
3.54 және 3.55 суреттерде геометриялық фигураларды қолдана отырып,
белгі тақырыбындағы композициялар ұсынылған. Т. Жүргенов атындағы
ҚазҰӨА студенттерінің жұмыстары.
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3.54-сурет. Геометриялық фигуралардың қолданылуымен жасалған тыныс
белгілеріне қатысты композиция

3.55-.сурет. Геометриялық фигуралардың қолданылуымен
жасалған белгілерге қатысты композиция
Композиция құралдары әртүрлі графикалық өнімдерді дамытуда
маңызды рөл атқарады. Оларға мыналар жатады:
1.
Нюанс-контраст
Контраст-композицияны қызықты етеді, әртүрлі өлшемдер, пішіндер
немесе реңктер болуы керек. Қаріптерді қалың немесе курсивпен таңдау,
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сонымен қатар әріптер арасындағы аралықты кеңейту сөзге немесе фразаға
назар аударады және шрифт элементтері арасында контраст жасайды.
Композициядағы контрасттар әртүрлі болуы мүмкін: Өлшем контрасты,
пішін контрасты, түс контрасты, қозғалыс контрасты. Өлшем контрастын
қолданудың мысалы әртүрлі өлшемдер болып табылады, маңызды ақпарат
үлкен шрифтпен ерекшеленеді. Сондықтан тақырыптар үлкенірек, олар
айтарлықтай байқалады және оқылады. Тым айқын контраст композицияның
тұтастығын бұзуы мүмкін.
Нюанс-композиция элементтерінің шамалы айырмашылығы, нюанстық
қатынас жақын және алыс болуы мүмкін. Әдетте контрастты Фон ретінде
толықтырады, монотондылықты болдырмау үшін нақтылауды қажет етеді.
2.
Статика-динамика
Бұл жұп композицияның тұрақтылық дәрежесін білдіру үшін
қолданылады, композицияда әртүрлі тәсілдермен көрсетілуі мүмкін:
элементтердің орналасуы, түсі, пластикасы.
Динамизм ырғақты, дамуды, өсуді қолдануға негізделген бейнелі
экспрессивтілікті құруға ықпал етеді. Динамиканы беру үшін композиция
элементтері диагональ сызықтарына, ырғақты қатарларға жақын.
Статикалық-бұл тыныштық, тыныштық, мызғымастық, тұрақтылық,
тепе-теңдік және тыныштық күйін сезімдік қабылдаудағы көрініс.
Статикалық композицияны құру кезінде ырғақты емес, метрикалық қатар
қолданылады. Статикалық түрде қабылданатын объектінің үлкен массасын
құру үшін минималды бос орын.
3.56-суретте
Постердегі
статикалық
композицияның
мысалы,
Мухаметкалиева Эльмира Т. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА студенттің
жұмысы көрсетілген.

3.56- сурет. Плакаттағы композиция үлгісі
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1.Метр-ырғақ
Метр-бұл тең элементтердің қайталануына негізделген қарапайым
тәртіп. Қайталау форманы қабылдауды жеңілдетеді, оны айқын және айқын
етеді.Ритм-композиция элементтерін ауыстырудың неғұрлым күрделі тәртібі,
олардың қасиеттерінің біркелкі емес өзгеруіне негізделген (Интервалдардың,
шамалардың, формалардың өзгеруі). Ритм әртүрлі координаталық
бағыттарда-тігінен, көлденеңінен, тереңдікте дами алады [87]. 3.57-суретте
"Қазақстан" қонақ үйінің ребрендинг логотипіндегі элементтердің ырғақты
ауысуының мысалы, Әлкенова Адель Т. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА
студенттің жұмысы көрсетілген.

3.57-сурет. «Қазақстан» қонақ үйінің ребрендингі. Логотип үлгісі
2.Өлшем-масштаб
Өлшем форманың абсолютті шамасын білдіреді. Бұл мән ештеңемен
салыстырылмайды. Ол үлкен немесе кіші деп бағаланады. Ол үшін түпнұсқа
- белгілі бір шаралар жүйесіне кіретін абстрактілі бірлік-метр, дюйм және т.
б. көлеміне байланысты пішін композициялық жоспарда жоғары немесе
төмен, ұзын немесе қысқа және т. б. сипатталады.
Масштаб форманың салыстырмалы шамасын, белгілі бір дәрежеде,
басқа бастапқы мәнмен немесе композициялық тұрғыдан, осы форманың
адамға тигізетін әсерімен білдіреді.
Жалпы мағынада бұл мән табиғи өлшемнің бейнеленген өлшемге
қатынасын қамтиды. Оны сандармен де білдіруге болады (сандық масштаб) 1:2, 1:5, 1:10 және т.б., және сызық - сызықтық масштаб.
3.Қатынас-пропорциялар
Егер метр мен ырғақ композиция элементтерінің орналасуын анықтаса,
онда қатынастар мен пропорциялар бір - бірімен және тұтастай формамен
пропорционалды байланыс болып табылады.
Қатынас-форманың екі өлшемі арасындағы байланыс, мысалы,
тіктөртбұрыштың ұзындығы мен биіктігі.
Пропорциялар- бұл бір емес, бірнеше форманың үйлесімді байланысы.
Пропорционалдылық, бөліктердің белгілі бір қатынасы. Пропорционал
қатынастардың түрлері: арифметикалық, гармоникалық және геометриялық
прогрессия, алтын қатынас [88]. 3.58-суретте плакаттағы композиция
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элементтерінің пропорционалды қатынастарының мысалы, ҚазҰӨА
студенттерінің жұмысы көрсетілген. Т. Жүргенов Мухаметкалиевой

3.58. – сурет.Порпорциялық қарым-қатынасты көрсететін композиция
3.2.2 Түстерді, қаріптерді, иллюстрацияларды таңдау
Баспа өнімдерінің дизайнын жасау кезінде графикалық дизайнер
түстермен жұмыс жасай білуі қажет, түс шеңберіне негізделген түс үйлесімі,
қосымша түстермен жұмыс жасаужәне түс иллюзиялары туралы түсінікке ие
болуы керек.
Ол түстердің жіктелуімен, терминдермен жақсы таныс болуы керек: түс
реңі, реңк, қанықтылық.
Түс реңі - бұл бір түсті екіншісінен бөлетін нәрсе.
Реңк-бұл жарықтың салыстырмалы жарықтығы немесе қараңғылығы.
Түсі ақ қаныққан тонмен, қара-қара тонмен.
Қанықтылық (хром) - қанықтылық ақ, қара және сұр реңктердің түсінде
қанша болатындығына тікелей байланысты.
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Мәдениеттегі түс-түстердің барлық қоғамдарда өзіндік символдық
бірлестіктері бар, әртүрлі мәдениеттер түстерге әртүрлі мағына береді.
Түсті визуалды қабылдау.
Біздің көзіміз қабылдайтын барлық түстер хроматикалық (спектрдің
түстері) және ахроматикалық (ақ, қара және сұр реңктері) болып бөлінеді.
Көрінетін жарықта адам миы белгілі бір түстер ретінде қабылдайтын әртүрлі
ұзындықтағы толқындар бар. Нысан әдетте бір ұзындықтағы толқындарды
сіңіреді және басқа ұзындықтағы толқындарды көрсетеді. Тақырып
көрсететін толқындар, біз оның түсі ретінде қабылдаймыз.
Суретшілер мен дизайнерлер арасында ахроматикалық түстер олардың
жұмысында (жұмысында) маңызды рөл атқарады. Осы түстердің арқасында
суретшілер мен дизайнерлер басқа түстердің (хроматикалық) "дыбысын"
арттыра (күшейте) немесе төмендетеді (әлсіретеді).
Түсті дөңгелектің көмегімен сіз дизайн жобаларында әр түрлі реңктерді
дұрыс үйлестіре аласыз, дұрыс түсті екпін жасай аласыз. Түс шеңбері
құрылды, педагог, теоретиком дизайн, суретші – Йоханнесом Иттеном [89].
Иттен шеңбері 12 түсті секторға бөлінген. Барлығы 3 негізгі бастапқы
түстер бар-көк, сары, қызыл. Оларды араластырған кезде түрлі-түсті
дөңгелектер алынады.
Барлық хроматикалық түстер үш бастапқы түстерден тұрады
(бастапқы): қызыл, сары және көк. Егер сіз бастапқы түстерді
араластырсаңыз, сіз екінші (екінші) түстерді аласыз:
1. Қызыл + сары=қызғылт сары.
2. Сары + көк = жасыл.
3. Көк+қызыл=күлгін.
Егер сіз бір-біріне жақын орналасқан бастапқы және екінші түстерді
араластырсаңыз, сіз үшінші (tertiary) түстерді аласыз.
1. Қызыл + қызғылт сары= қызыл-қызғылт сары.
2. Қызғылт сары + сары= сары-қызғылт сары.
3. Сары + жасыл = сары-жасыл.
1. Жасыл+көк = көк-жасыл, теңіз толқынының түсі.
2. Көк + күлгін = индиго, көк-күлгін.
3. Күлгін + қызыл = күлгін, қызыл-күлгін.
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3.59-сурет Иттен түстер айналымы
Графикалық дизайнды жасаудағы маңызды сәттердің бірі-фирмалық
түстерді, түстердің комбинацияларын немесе олардың реңктерін таңдау. Түс
шеңбері одан таңдалған кез-келген түстердің үйлесімі бірге жақсы көрінетін
етіп жасалған. Түс теориясына сәйкес үйлесімді түс комбинациясы алынады:
түстер дөңгелегінде бір-біріне қарама-қарсы орналасқан кез-келген екі
түсті;
үшбұрыш құра отырып, түс шеңберіне біркелкі бөлінген кез-келген үш
түсті қолданған кезде;
тіктөртбұрышты құрайтын кез-келген төрт түсті қолданған кезде.
Қосымша немесе қосымша түстер-бұл түстер дөңгелегінде бір-біріне
қарама-қарсы орналасқан кез-келген екі түс. Мысалы, көк және қызғылт
сары, қызыл және жасыл. Бұл түстер жоғары контрастты жасайды, сондықтан
олар бір нәрсені бөлектеу қажет болған кезде қолданылады. Ең дұрысы, бір
түсті фон ретінде, ал екіншісін екпін ретінде пайдалану керек [90].
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Суреттің аудармасы:
Красно-оранжевый – қызыл-сары түс
Желтый – сары
Желто-оранжевый – сары-қызғылт
Зеленый – жасыл
Синий-зеленый- көк-жасыл
Синий – көк
Сине-фиолетовый – көк-күлгін
Фиолетовый – күлгін
Красно-фиолетовый – қызғылт-күлгін
3.60 - сурет.Аралас үндесу
Классикалық триада- бұл түсті дөңгелекте бір-бірінен бірдей
қашықтықта орналасқан үш түстің үйлесімі. Мысалы, қызыл, сары және көк.
Триадалық схема сонымен қатар жоғары контрастқа ие, бірақ қосымша
түстерге қарағанда теңдестірілген. Мұндағы қағида - бір түс басым және
қалған екеуімен ерекшеленеді. Мұндай композиция тіпті бозғылт және
қанықпаған түстерді қолданғанда да тірі көрінеді.
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Суреттің аудармасы:
Красно-оранжевый – қызыл-сары түс
Желтый – сары
Желто-оранжевый – сары-қызғылт
Зеленый – жасыл
Синий-зеленый- көк-жасыл
Синий – көк
Сине-фиолетовый – көк-күлгін
Фиолетовый – күлгін
Красно-фиолетовый – қызғылт-күлгін
3.61- сурет. Классикалық үшбұрыш
Аналогтық триада: түс дөңгелегінде бір-бірінің қасында орналасқан 2ден 5-ке дейін (ең дұрысы 2-ден 3-ке дейін) түстердің үйлесімі. Мысал
ретінде үнсіз түстердің комбинациясы болады: сары-қызғылт сары, сары,
сары-жасыл, жасыл, көк-жасыл.
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Суреттің аудармасы:
Красно-оранжевый – қызыл-сары түс
Желтый – сары
Желто-оранжевый – сары-қызғылт
Зеленый – жасыл
Синий-зеленый- көк-жасыл
Синий – көк
Сине-фиолетовый – көк-күлгін
Фиолетовый – күлгін
Красно-фиолетовый – қызғылт-күлгін
3.62- сурет. Аналогтық үшбұрыш
Тетрада - бұл бір-бірінен бірдей қашықтықта орналасқан 4 түстің тобы,
түстердің бұл үйлесімі дизайнерден белгілі бір тәжірибені қажет етеді,
өйткені графикалық дизайнда үш түстен көп түстерді біріктіру оңай емес.
Түс схемасы, мұнда бір түс негізгі, екеуі толықтырушы, ал екіншісі
екпіндерді ерекшелейді [91].
Көбінесе бұл түс комбинациясы күрделі құрылымы бар жобалардың
дизайнында қолданылады.
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Суреттің аудармасы:
Красно-оранжевый – қызыл-сары түс
Желтый – сары
Желто-оранжевый – сары-қызғылт
Зеленый – жасыл
Синий-зеленый- көк-жасыл
Синий – көк
Сине-фиолетовый – көк-күлгін
Фиолетовый – күлгін
Красно-фиолетовый – қызғылт-күлгін
3.63- сурет. Тетрада
Әр түс адамның психологиясына өз әсерін тигізетіні белгілі, оң немесе
теріс эмоциялар мен ассоциацияларды тудырады, осылайша көңіл-күйді
орнатады. Түс әсерінен адамдар саналы түрде белгілі бір өнімнің пайдасына
таңдау жасай алады.
Компанияның өнімдері қандай аудиторияға бағытталғанын (жас
аудиториясы; әйелдер, ерлер, балалар және т.б.), дизайн адамдарға қандай
әсер етуі керек, қандай әрекеттерді жасауға болатындығы туралы шешім
қабылдау керек. Осыдан кейін полиграфия өнімдерінің дизайнында басым
болатын түстерді немесе түс комбинацияларын таңдауға кірісіңіз.
Түстерді есте сақтау күші бойынша келесі ретпен орналастыруға
болады:
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1. Сары-жылы, қуанышты, мобильді, көлемді көрнекі түрде арттырады;
2. Қызыл-ыстық, белсенді, динамикалық, мазасыз, көзбен ауырлатады
және кеңістікті қанықтырады;
3. Күлгін;
4. Көк-тазалық, руханилықты білдіреді, кері жағы-депрессия, суық;
5. Ашық жасыл-жастықтың символы, тыныштандыруға көмектеседі;
6. Қызғылт сары-жеңіл, жылы, жарқын, динамикалық.
Түстердің дұрыс пропорцияларын есте ұстаған жөн.
Баспа
белгілерін
қабылдаудың
анықтығына
сәйкес
түс
комбинацияларын келесі кему ретімен орналастыруға болады:
1. Ақ түсте көк.
2. Сары түсте қара.
3. Ақ түсте жасыл.
4. Ақ түсте қара.
5. Қызылға жасыл.
6. Сары түсте қызыл.
7. Ақ түсте қызыл.
8. Қызғылт сарыда қызыл.
9. Күлгінге қара.
10. Ақ түсте қызғылт сары.
11. Жасылға қызыл.
Түстерді таңдау кезінде компьютер мониторының экранында және
басып шығару кезінде түрлі түсті үлгілерді ескеру қажет. Әдетте басып
шығару кезінде төрт бояу қолданылады: көк, күлгін, сары және қара, бұл
CMYK палитрасын құрайды.
Басып шығаруға арналған макеттер CMYK түс моделінде дайындалуы
керек, өйткені формаларды шығару кезінде растрлық процессор кез-келген
түсті CMYK компоненті ретінде түсіндіреді. CMYK түс схемасы RGB-ге
қарағанда кішірек екенін есте ұстаған жөн, сондықтан макетті басып
шығаруға дайындау кезінде барлық суреттер түс түзетуді және CMYK түс
кеңістігіне дұрыс түрлендіруді қажет етеді.
RGB - бұл түстердің үш бас әрпімен аталатын түс моделі: қызыл, жасыл,
көк немесе қызыл, жасыл, көк. Сол түстер барлық аралық түстерді құрайды.
Ғылыми атауы-аддитивті модель (ағылш.словаadd - "қосу"). Монитор
экрандарына және басқа электрондық құрылғыларға суретті көрсету үшін
қызмет етеді.
Ол үлкен түсті қамтуға ие. RGB түс моделі бүкіл бояғыш жарқыраған
нүктелерден тұрады деп болжайды. Бұл қағазда RGB түс моделіндегі
түстерді бейнелеу мүмкін емес дегенді білдіреді, өйткені қағаз жарықты
емес, түсті сіңіреді [92].
Бастапқы түсті әр негізгі түстердің пайыздық мөлшерін жарқыраған
(немесе бастапқыда қара) бетке қосу арқылы алуға болады. RGB түсі қызыл,
көк және жасыл түстерді әр түрлі пропорцияда араластыру арқылы алынады:
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әр реңкті үш негізгі түстердің жарықтығын білдіретін үш санмен сипаттауға
болады. RGB-экранда түстер салынған түс моделі. Түстердің қосылуына
негізделген

Суреттің адуармасы:
Желтый – сары
Зеленый – жасыл
Красный – қызыл
Синий – көк
Голубой – көгілдір
Пурпурный – күлгін
3.64-сурет. RGB түстер моделі
CMYK-субстративті модель (ағылш. subtraсt сөздері - "шегеру"), ол ақ
бастапқы түстерді алып тастауға негізделген: көк түс ақ түстен қызыл, сары көк, ал қызыл күрең - жасыл түстерді алып тастайды.
CMY(K) моделі стандартты Триада басып шығару үшін басып шығаруда
қолданылады және RGB моделімен салыстырғанда түстердің аздығы бар.
Қағаз және басқа да баспа материалдары-бұл жарықты көрсететін беттер.
CMYK-басып шығару үшін кескін жасалатын түс моделі. Түстерді азайтуға
негізделген [93].
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3.65-сурет. CMYK түстер моделі
HSB. - түс Моделі, бұл ағылшын сөздерінің аббревиатурасы: реңк,
қанықтылық, жарықтылық (тон, қанықтылық, жарықтылық). HSB RGB
моделіне негізделген, бірақ оның басқа координаттар жүйесі бар: осы
модельдегі әр түс негізгі спектрге қара немесе ақ бояуды қосу арқылы
алынады.
Сонымен қатар, тон, бұл нақты түс, қанықтылық - бұл ақ бояудың түсіне
қосылған пайыз, ал жарықтылық - қосылған қара бояудың пайызы. Бұл
модельдегі түстердің сипаттамасы адамның көзімен қабылданатын түстерге
сәйкес келмейді. Бұл модель түстер палитрасын орнату кезінде графикалық
редакторларда қолданылады. Түстермен жұмыс жасайтын көптеген
Photoshop құралдарының негізі-HSB моделі. Дизайнерлер оны реңктерді
мұқият таңдау үшін пайдаланады.
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Суретттің аудармасы:
Насыщенность –қанықтық
Яркость – жарық
Цветовой тон – түс реңі
3.66- сурет. HSB түстер моделі
Қаріп
Түс сияқты, әріптердің эмоционалды бояуы бар, олардың Графикалық
дизайны жіберілген хабарламаның мағынасын күшейтеді немесе әлсіретеді,
көңіл-күйді жеткізеді. Қаріп-графикалық дизайнның негізі, ол баспа
өнімдерінде маңызды рөл атқарады (газет, кітап, журнал немесе жарнамалық
кітапша).
Қаріп-таңбалар жиынтығы (әріптер, сандар, тыныс белгілері).
Компьютерлік қаріптерді қолданған кезде термин пайда болды - гарнитура
(family) немесе "қаріптер тобы" (typefamily), яғни жалпы өрнегі бар, бірақ
қанықтылығымен, стилімен және басқа ерекшеліктерімен ерекшеленетін
қаріптер [94].
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3.67-сурет. Aller гарнитура қаріптері
Қаріп сипаттамалары
Кегль (нүкте өлшемі) - жоғарғы және төменгі шығарылатын
элементтерді қамтитын әріптің биіктігі, сондай-ақ ең аз кесу нүктелермен
өлшенеді Тармақ Ресейде және Еуропада қабылданған Пик жүйесінде
өлшенеді және 0,352 мм-ге тең. Кәсіби мәтін терушілер 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 32, 36, 42, 48 п. стандартты кегльдерді құрды (1бөлімді қараңыз.)
Қанықтылық (weight) - әртүрлі нақыштардағы аттас белгілердің негізгі
және жалғастырушы қаріптерінің қалыңдығының өзгеруімен анықталады
және жарықтан (Light) аса майлы (UltraBold) түрге дейін өзгеруі мүмкін.
Кереғарлығы (contrast) - қаріптің негізгі белгілерінің бірі. Белгілердің
жалғаушы және негізгі штрихтары қалыңдығының қатынасымен анықталады.
Осы негізде қаріптер креғарлылықтан суперкереғарлыққа дейін өзгеруі
мүмкін.
Пропорционалдылық (proportion) -қаріп белгілерінің салыстырмалы ені
тығыздығы (анықтамасы бойынша, нүктенің ені мен биіктігі арасындағы
қатынас).
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Позиция (slant) - негізгі жіңішке сызықтардың көлбеуі, нүктенің
орналасуы бойынша қаріптері. Қаріптердің метрикалық параметрлері.
Кернинг (кернинг) - белгілі бір жұп әріптер үшін бос орын енін өзгерту
деп аталады. Әдетте кернинг кеңістікті азайту бағытында жасалады,
осылайша жұптың бір әрпінің шығыңқы бөліктері екінші әріп кеңістігіне
енеді. Нәтиже-таңбаларды орналастыру көрнекі түрде біркелкі болады.
Фирмалық қаріптер кернинг кестелерімен, яғни теру кезінде бос орынды
азайту керек жұптардың тізімімен жабдықталған.
Бұл, мысалы, ГО, ГА, АУ, Ст және басқалар. Егер шрифтте кернинг
жұптарының үлкен кестесі болса, ол әр түрлі кегльде жақсы және біркелкі
көрінеді. Орналасу бағдарламалары Автоматты кернинг мүмкіндігімен
жабдықталған, олардың жеке жұп кестелері бар. Мұндай бағдарламаларда
кез-келген ұзындықтағы мәтіндегі кернинг жұптарындағы бос орындарды
автоматты түрде түзетуді ұйымдастыруға болады.
Мәтінді автоматты кернингпен өңдегеннен кейін тақырыптарда және
басқа үлкен мәтінде қолмен кернинг қосымша жүзеге асырылады, яғни
таңбалар қолмен біріктіріледі. Мәтін неғұрлым үлкен болса, кернинг оның
пайда болуы үшін соғұрлым маңызды болады.
Трекинг (tracking) - кернингтен айырмашылығы, ол жұп үшін емес,
бірнеше таңбалар үшін орнатылады, таңбалар тобындағы таңбааралық
кеңістіктің мәнін сипаттайды. Бос орындар барлық таңдалған таңбалар үшін
бірдей өзгереді. Егер сіз арнайы жұп үшін трекинг орнатсаңыз, онда ол
кернингке ұқсас болады.
Қаріптерді жіктеу. Қаріптердің анатомиясы бойынша ең танымал
жіктелуі:
Кертпе таңбалар (антиквариат, Serif) - мұндай қаріптердегі әр әріпте
кертпе таңбалар бар. Олар көбінесе баспа беттеріндегі тұтас мәтін үшін
қолданылады. Антиквариат тақырыптар үшін керемет. Керткен таңба
шрифттері бар:
Ескі стиль (OldStyle)- алғашқы қаріптердің бірі. Оларды гуманистік
антиквариат деп те атайды, оның шығу тегі алыс XV ғасырға кетеді. Бұл
қаріптер каллиграфиялық және сол кездегі қолжазбаға еліктеу ретінде
жасалған. Олардың негізгі белгісі-аналық бездердің осінің айқын көлбеуі,
төмен контраст (негізгі және қосымша соққылардың қалыңдығындағы
айырмашылық), кіші "е" көлбеу осі және кіші "а"тән тамшы. Кіші әріптердің
биіктігі өте аз. Гуманистік антиквариаттың мысалдары: Centaur, AdobeJenson,
GoudyOldStyle, Guardi, Arno.
Гаральдтар (OldStyle) - оларды ескі стильдегі итальяндық-француздық
антиквариат немесе Алдина деп те атайды. Бұл қаріптердің дамуының
басталуы XV ғасырдың аяғынан басталады. Олардың символдарының
контрасты сәл үлкенірек, сопақша осінің көлбеуі кішірейіп, перпендикулярға
жақындайды. Кіші "е" осі қаріптің негізгі сызығына параллель. Керткен
таңбалар талғампаз, әріптер пропорционалды, ал кіші әріптердің биіктігі
үлкен. Гаральдтар көбінесе жеке топқа бөлінбейді немесе өтпелі антиквариат
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болып саналады. Олар: Bembo, Dante, Adobe Garamond, Stempel Garamond,
Granjon, Poliphilus, Caslon, Sabon, Palatino [94].
Өтпелі стиль (TransitionalSerif) - ескі стильдегі антиквариаттан жаңа
стильге көшу кезіндегі қадам болды. Бұл ауысу XVII ғасырдың соңында
басталды. Бұл стильдің ерекшелігі-негізгі және қосымша соққылардың
контрастын күшейту. Аналық бездердің осьтері тік немесе сәл көлбеу
болады, ал керткен таңбалар тегіс болады. Мұндай қаріптер көп емес, ең
танымал Baskerville, Joanna, Melior, Clearface. Кейде Caslon гарнитурасы осы
топқа кіреді, өйткені бұл қаріптерде өтпелі антиквариаттың белгілерін
байқауға болады, бірақ ол әдетте ескі стильдегі антиквариатқа жатады.
Жаңа стиль (ModernSerif) - XVIII ғасырдың ортасында өтпелі
антиквариатқа тән үрдіс жаңа антиквариат түрінде өзінің логикалық
қорытындысын тапты. Негізгі және қосымша соққылар (сонымен қатар
керткен таңбалар) арасындағы Контраст "шаштың қалыңдығы" немесе
hairline болады. Әріптердің түсі айқын және ресми. Жаңа стильдегі
антиквариат тақырыптарға өте жақсы сәйкес келеді және ерекше болып
саналады, сондықтан оны үлкен мәтін блоктарын теру үшін пайдалану
ұсынылмайды.Бұл түрдің ең жарқын өкілдері-Bodoni және Didot. Бұған
Basilia, Aviano, Walbaum, Ambroise және ScotchRoman кіреді.
Жолақ (SlabSerif, Египет) - қаріптің бұл түрін оның керткен
таңбаларының ерекше формасымен ажырату өте оңай, олар тікбұрышты.
Контраст аздап көрінеді. Мысалдар: Baltica, Bruskovaya, Grenader, Xenia
Кертілмеген (Гротески, SansSerif, кесілген) - XIX ғасырдың басы,
олардың басты ерекшелігі- кертпе таңбалар болмауы.
Олар геометриялық (дұрыс фигураларға негізделген және соққылардың
қалыңдығы өзгермейді, мысалы, Helvetica) және гуманистік (соққылар
арасында аздап контраст бар және геометриялық фигураларға қарағанда
каллиграфиялық, мысалы, Optima) болып бөлінеді. Гротески-бұл
қарапайымдылық пен практикалық. Оларға Helvetica, Arial, Futura,
CenturyGothic, GillSans және т.б. кіреді, мұндай қаріптер қатты мәтін жазу
үшін өте жақсы, әсіресе веб-беттер үшін.
Қолжазба-алғашқы ұқсас қаріптер VXII-XVIII ғасырларда жасалған.
Олардың кейбіреулері әйгілі шеберлердің қолжазбасына негізделген. Мұндай
қаріптер өте талғампаз. Олар тұтас мәтінді теруге жарамайды, бірақ
тақырыптарда керемет көрінеді.
Жіктеудің екінші кең таралған түрі-шрифт рөлі бойынша. Осы өлшемге
сәйкес мәтіндік (немесе терілген), ерекшеленген (тақырып, бөлектеу) және
сәндік қаріптер ерекшеленеді.
Әлі де бар IBM Classification классификациясы, MicrosoftWindowsқазіргі қаріп классификациясының мысалы:
Сол роман-керткен таңба шрифттері;
Swiss - өзгермелі штрих қалыңдығы бар кесілген қаріптер;
Modern - тұрақты штрихтар қалыңдығы бар қаріптер;
Қолжазбаға еліктейтін сценарий қаріптері;
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Auto decorative-сәндік қаріптер;
Don ' tknow-айқын белгілері жоқ қаріптер.
Таңбаларды сипаттау әдісіне сәйкес сандық қаріптердің жіктелуі
растрлық, штрих, контур және алгоритмдік болып бөлінеді.
Негізгі талап-қаріп қабылдауға ыңғайлы, сонымен қатар өнімнің қандай
мақсатты аудиторияға бағытталғанын ескеру қажет [94].
Мысалы, балалар әдебиеті жарқын және түрлі-түсті болуы керек, бұл
қаріпке де қатысты. Балалар кішкентай басып шығарылған ақпаратты
қабылдамайды. Қаріптердің алуан түрлілігі әдемі ерекше дизайнды жасауға
мүмкіндік береді. Әлеуетті сатып алушыларды немесе оқырмандарды
тартуда төтенше нәтижелерге қол жеткізіңіз.
Гарнитуралардың ең оңтайлы жиынтығын таңдау керек, бір немесе екі
гарнитура жеткілікті (біреуі тақырыптар үшін, екіншісі негізгі мәтін үшін).
Барлық басқа нұсқалар үшін сіз бірдей гарнитураларды қолдана аласыз, бірақ
әртүрлі түйреуіштер, қанықтылық және стильдер; мұндай комбинациялар
тіпті суреттелген журналға да жетеді. Таңдалған қаріптердің өздері жоғары
сапалы және кез-келген стильде жақсы оқылуы маңызды.
Кейбір гарнитуралар бастапқыда әртүрлі орналасу элементтерінде болуы
мүмкін (мысалы, логотипте). Бұл жағдайда композицияның кез-келген басқа
элементтерінде, мысалы, тақырыптарда бірдей гарнитураны қолдану арқылы
бірлікті одан әрі нығайтуға болады.
Сәндік қаріптерге мұқият қарау керек - олардың сұлулығына
қарамастан, олар үлкен көлемді мәтіндерде оқылмайды (оқуды қиындатады).
Сонымен қатар, әр сәндік қаріптің өзі әсер етудің қуатты көрнекі құралы
болып табылады және бүкіл композицияны өзіне бағындырады немесе оның
басқа элементтерімен қайшы келеді.
Қаріпке қойылатын негізгі талаптар:
1.
Оқылым-жеке белгілер ретінде, сонымен қатар жалпы мәтін
ретінде оқу жылдамдығы мен қарапайымдылығымен анықталады.
2.
Көркемдік қадір - қасиеті-оның суретімен безендірілген
басылымның түрі мен сипатына сәйкес анықталады. Көптеген қаріп
гарнитуралары жеке бөліктер жиынтығы үшін арнайы жасалған. Қаріптерді
жасау кезінде дизайнерлер үш негізгі принципті негізге алады:
символдардың геометриялық және көркемдік сипаттамасы, сондай-ақ
оптикалық эффектілерді (иллюзияларды) ескеру.
3.
Қаріптің жарамдылығы-оның тұрақты түрде дәлірек басып
шығару мүмкіндігі, сонымен қатар белгілі бір дәрежеде оның суретіне
байланысты.
4.
Үнемділік - немесе типографиялық қаріптің тазалығы баспа
белгілерінің саны ауданның бірлігіне қаншалықты сәйкес келетіндігімен
анықталады.
Жалпы қабылданған ереже - негізгі мәтін үшін керткен таңба
гарнитураларын және тақырыптар үшін кесілген гарнитураларды пайдалану.
Бірақ құжат тек кесілген гарнитураларды немесе керісінше керткен
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таңбаларды көру қызықты болады. Бірақ кесілген шрифт әлдеқайда қиын
болғандықтан, оны үлкен мәтін үшін пайдалану ұсынылмайды.

3.68 сурет.
айырмашылығы

Кертілген

жəне

кертілмеген

қаріптерінің

негізгі

 Курсив бүйірлік тақырыптарда немесе терезе тақырыптарында
үйлесімді көрінеді.
 Негізгі мәтінде жеңіл стильді қолдану ұсынылады.
 Қаріпті таңдағанда, құжаттың не үшін басып шығарылатындығын
ескеріңіз. Лазерлік принтерлер әріптерді әлдеқайда қалың етеді. Бірнеше
сынақ басып шығару ұсынылады.
 Тақырып пен мәтіннің қалған бөлігі үшін бірдей гарнитураларды
пайдаланудың қажеті жоқ. Бұл жағдайда барлық ақпарат біріктіріледі.
 Ал тақырып екі жолдан көп болған кезде, қатты гарнитураны
қолданған дұрыс. Тақырыптың өзі негізгі мәтіннен жақсы бөлінген [94].
 Бір жолда екіден көп қаріпті пайдаланудың қажеті жоқ. Сіз қулыққа
барып, тек ұқсас гарнитуралармен жұмыс жасай аласыз. Сыртқы жарнама
үшін оңай қабылданатын қалың, үлкен қаріптерді пайдалану ұсынылады.
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3.69-сурет. Фирмалық құжаттардағы жазулардың ерекшеліктері.
3.69-суретте корпоративті құжаттардағы курсивті және кесілген
қаріптердің тіркесімі, Әлкенова Адель Т. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА
студенттің жұмысы көрсетілген..

3.70-сурет. Логотипте қаріптердің қолданылуы
3.70-суретте Логотиптегі қаріптерді қолдану, Кокшебаева Зейнура Т.
Жүргенов атындағы ҚазҰӨА студенттің жұмысы көрсетілген.
3.71-суретте логотипке арналған кесілген қаріптің нұсқаларын іздеу
көрсетілген.
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3.71- сурет. Логотипке арналған кесілген қаріптің нұсқаларын іздеу
3.2.3 Пішінді баспаға дайындау
"Пішіндеу" термині әртүрлі материалдарды ұйымдастыру әдісін
білдіреді. Пішінді құруды үш негізгі кезеңге бөлуге болады. Бірінші кезеңде
дизайнер тапсырыс берушіден техникалық тапсырма алады, әдетте бұл мәтін
(негізгі текс, тақырыптар, тақырыпшалар, иллюстрацияларға жазулар және
т.б.) мен суреттердің (фотосуреттер, суреттер, схемалар және т. б.)
комбинациясы.
Сондай - ақ, тапсырыс беруші дайын жұмыс туралы өзінің көзқарасын
білдіреді, оның пішіні қандай болуы керек-қатты немесе сәнді, заманауи
немесе тек ақпараттық. Осы идеялардың негізінде дизайнер пішіннің барлық
элементтерін, қай қаріп қолданылатынын, қандай түсті және т.б. ойластыруы
керек. Мұнда баспа басылымдарының дизайнына қойылатын негізгі
талаптарды есте ұстаған жөн: пішінді шамадан тыс жүктемеңіз және барлық
элементтер бірге жұмыс жасауы қажет [95].
Жұмыстың осы кезеңінде сіз тор жасай аласыз. Модульдік тор (3.72
сурет) беттің барлық элементтері үшін көрінбейтін негіз ретінде қызмет
етеді-оның
визуализациясы,
мәтіннің
орналасуы,
тақырыбы,
иллюстрациялар, оны графикалық дизайнерлер де, веб-дизайнерлер де
қолданады.
Модуль-бұл бет құрамының (баспа немесе веб) негізінде орналасқан
биіктігі мен ені бар тіктөртбұрыш. Дизайнерлер 20 ғасырдың ортасында
пішіннің дизайнын жеңілдету және тездету үшін бетті модульдерге бөлуді
ойлап тапты.
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3.72 -сурет. Модульдік тордың мысалы
Қаріпті дизайнға қоспас бұрын, белгілердің әрқайсысын бөлек
қарастырып, олардың түрін бағалаңыз. Әріптерді компьютер экранының
өлшеміне дейін үлкейтіп, олардың пішіндері мен құрылымын зерттеңіз. Егер
сіз әр әріпті дизайн элементі ретінде ойлауды үйренсеңіз, қаріптерді қолдана
отырып, қызықты пішін жасауға дайын боласыз.
Полиграфиялық басылымдардың дизайнымен жұмыс жасау кезеңдері:
1.
Алынған ақпаратты талдап, терминдердің мағынасын дұрыс
түсінгеніңізге көз жеткізіңіз, баса назар аударатындарғыңыз келетіндерді
таңдаңыз.
2. Дизайныңыздың сызбасын егжей-тегжейлі зерттеңіз, материалға
көзқарас қалыптастырыңыз, ол үшін 1:2 масштабында құрылымдар мен
эскиздерді қолданыңыз. Эскиздер-дизайнерлер өз ойларын түсіру үшін
қолданатын негізгі көмекші құрал.
3. Дизайн жобасына арналған идеяларды зерттей отырып, сіз тек өз
біліміңізге сене алмайсыз, жобамен байланысты арнайы зерттеу жүргізіп,
аналогтарды зерттеуіңіз керек.
4. Толық көлемде жұмыс эскиздерін жасаңыз.
5. Түс туралы ойланыңыз, сіз композицияның әр элементінің әр түрлі
болуын қалайсыз ба немесе бәрі ұқсас болуы керек пе?. Немесе сіз шектеулі
түстер палитрасымен жұмыс жасағыңыз келе ме?.
6. Компьютерде жұмыс жасамас бұрын, дизайнды қолмен салу керек.
Компьютерде жасалған жұмыс қолмен жасалған пішінді бейнелеуі керек.
Баспаханалық сызғыштар мен əшекейлер-бізге баспахана пайда болған
кезде жасалған мəтіннің орналасу дəстүрінен мұра болды (3.73 сурет.).
Олардың әлі де қолданылуының себебі-олар эстетикалық және
функционалды. Сызғыштардың функционалды құрамдас бөлігі-бұл
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оқырманның көзқарасын параққа бағыттауға, мәтіннің белгілі бір бөліктеріне
назар аударуға және оны бөліктерге бөлуге көмектеседі [96].

3.73 -сурет. Баспаханалық сызғыштарды қолдану мысалдары
Әшекейлер-баспахана пайда болғаннан бері олардың басты мақсаты
бетті безендіру болып табылады. Олардың танымалдығы әлі күнге дейін
сақталады, өйткені олар макетке сәндік көрініс бере алады.

3.74- сурет. Әшекейлерден жасалған Zapfdingbats танымал сандық
шрифті
Дизайнерде әртүрлі идеяларды тиімді үйлестірудің көптеген
мүмкіндіктері бар. Жалпы қабылданған тәсіл-бұл парақтағы фотосуреттер
(немесе суреттер) мен қаріптердің ұқыпты орналасуы. Бірақ кейде дизайнның
шығармашылық және динамикалық шешімі қажет болады. Мәтіндерді
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иллюстрация ретінде пайдалануға мүмкіндік беретін көптеген әдістер бар
және керісінше. Мәтін мен оның формасы сурет ретінде жұмыс жасаған
кезде қызықты графикалық конфигурациялар алынады.

3.75- сурет. Армандо Тестаның суреттерінде басылған əріптерді
қолдану

3.76- сурет. Қаріп композициясы. В. Тоотс
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Басылымды басып шығаруға дұрыс дайындау үшін пішіндер жасаудың
негізгі талаптарын сақтау керек:
1.
Пішіндердің орналасуы үшін келесі бағдарламаларды пайдалану
ұсынылады: AdobeIllustrator, AdobePhotoshop, AdobeIndesign және
CorelDRAW.
2.
Сақтау форматтары: ai, eps, tiff, cdr, psd, pdf.
3.
Түс моделі-CMYK. Баспа машиналарының барлық түрлері
төрт түсті басып шығару принципі бойынша жұмыс жасайды, сондықтан
макет осы түстер палитрасында жасалуы керек. Егер орналасу CMYK-те
жасалмаса, онда түстер дұрыс көрсетілмеуі немесе қара мәтіннің
айналасында жиек пайда болуы мүмкін.
4. Құжаттағы қаріптер қисық болуы керек. Бұл AdobeIllustrator сияқты
векторлық редакторларға қатысты. Әлемде көптеген қаріптер бар, егер сіз
сирек кездесетіндерді қолдансаңыз, оларды басқа компьютерде дұрыс ашу
үшін қисықтарға аударыңыз. Сілтемелерді де енгізу керек немесе
байланыстырылған файлдарды орналасумен бірге жіберу керек.
1) жіберу немесе мөлшерлеу әр жағынан 3-5 мм толтыру, өйткені
барлық өнім басып шығарылғаннан кейін кесіледі, Парақ өнімдері үшін әр
жағынан + 2 мм кесу үшін, көп бетті өнімдер үшін +3 мм үш жағы (плюс 28
беттен тұратын өтемақы), кітаптар мен журналдар үшін термобекітумен
бекітіледі (термобиндер) +5 мм үш жағынан (+ 3 мм түбіртектегі суреттерді
біріктіру).
2) 2) мәтінді қисық сызықтарға аудару қазірдің өзінде қайтымсыз
екенін есте ұстаған жөн. Мәтін контурлық сызбаға айналады, онда бір
нәрсені қосу және түзету мүмкін емес. Сондықтан макетті мәтінмен бөлек,
қисықтарда бөлек сақтау керек. Қисықтарға аудару үшін мәтінді таңдап,
пернелер тіркесімдерін басу керек:CorelDraw - CTRL+Q, AdobeIllustrator CTRL+SHIFT+O.
3) CMYK түс моделі. Жоғарыда айтылғандай, CMYK жүйесі
баспаханалық басып шығару үшін қолданылады және жасалады, ал RGB түс
моделі тек мониторға арналған.
4) 300 dpi фотосуреттің немесе нүктелік кескіннің ажыратымдылығы.
DPI (ағылш. dotsperinch) - дюймдегі нүктелер саны. Барлық суреттер жақсы
ажыратымдылықта болуы керек, сәйкесінше талап 300 dpi-ден кем емес ,
мұндай ажыратымдылық Жоғары сапалы офсеттік басып шығаруды
қамтамасыз етеді. Егер ажыратымдылық төмен болса, онда кескін бұлыңғыр
болады.
5) барлық қара мәтін 100% black (0,0,0,100) орналасуында жасалуы
керек. Қара бояу басып шығаруға арналған басқа бояулар сияқты мөлдір,
сондықтан қағазда қара бояу өте кішкентай жерлерде ғана қара болып
көрінеді. Үлкен аймақтарды (өліктерді) тығыздау кезінде қара қара сұр
болып көрінеді.
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6) Егер орналасу Pantone-мен басып шығарылса, онда оны
көрсетіңіз.Түстердің
қолданылуын
біріздендіру
үшін
түрлі-түсті
кітапханалар құрылды. Ең танымал-Pantone, TruMatch, Focoltone және т.б.
оларда түстер нөмірленген каталогтар бар.
Экранда қажетті түсті алу үшін каталогтан осы түс нөмірі енгізіледі.
Мұндай каталогтар, әдетте, басып шығару кезінде түстердің мүмкіндігінше
дәл көбеюін қамтамасыз етеді. Photoshop-та түрлі-түсті түстерге арналған
арнайы қолдау бар, компьютердің мониторында сіз осы түстермен басып
шығаруға арналған суреттерді көре аласыз [97].

3.77-сурет. Пантонның түс моделі, PMS жүйесі
(PantoneMatchingSystem)
7) Егер пішін Illustrator-да дайындалса, онда InDesign-де суреттерді
салу керек немесе "Оралған" мұрағатты түсіру керек;
8) Мәтін бұйымның шетінен кемінде 3 мм қашықтықта орналасады;
9) Күнтізбелер мен дәптерлер үшін: серіппенің астында парақтың
шетінен 10 мм + 5 мм мәтінді орналастырғанға дейін шегінеді. Сондықтан
шетінен 15 мм кері шегіну керек және тек осы қашықтықтан кесу мен
серіппенің астына түспейтін элементтерді орналастыруға болады;
10) Күнтізбелер үшін: егер үстіне металл жолақ қойылса, онда
қақпақтың жоғарғы жиегінен және жарнамалық жолдың астының төменгі
жиегінен 10 мм шегіну керек.
11) Лак жағылған/өрнегі бар пішіндер. Лак / өрнек баспа қабатына
қатысты орналасқан векторлық форматта беріледі; кесуден кейінгі форматта,
баспа аймағы сияқты ажыратымдылықта; егер лакпен пішін парақтың шетіне
шықса, мөлшерлеуді ескере отырып.
12) жібекбаспа үшін пішін векторда орындалуы керек.
Баспа өнімдерінің түріне байланысты әртүрлі графикалық
бағдарламалар қолданылады:
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1. AdobeIllustrator немесе CorelDraw бағдарламаларында фирмалық
бланкілер, визиткалар, буклеттер, парақшалар және көп беттік өнімдерден
басқа өзге де өнімдер әзірленеді.
2. Компанияның логотипі, барлық мәтіндер, дизайнның барлық нәзік
элементтері жоғары сапалы басып шығару үшін векторлық графика
бағдарламасында жақсы жасалады.
3. Тек мәтін мен кестелерден тұратын бланк өнімдері MicrosoftOffice
(Word, Excel) бағдарламаларында ешқандай графикалық элементтерсіз
ұсынылуы мүмкін.
4. Растрлық суреттер (фотосуреттер) AdobePhotoshop-қа қажетті түс
моделіне (CMYK немесе Grayscale) аударылады және векторлық графикалық
редакторларға (Ai, CDR) импортталады.
5. Көп беттік басылымдар (брошюралар, каталогтар, журналдар,
кітаптар) мамандандырылған бағдарламаларда (AdobeIndesign немесе
QuarkXpress) жақсы дамыған. Бұл бағдарламалар әр жолақта толық түсті
кескіндер, көлемді мәтіндік блоктар бар көптеген беттермен жұмыс жасауға
мүмкіндік береді, беттеуге арналған көптеген мамандандырылған қызметтері
бар (мазмұн жасау, мәтін мен объектілер үшін стильдер, мастер-беттер және
т. б.құру).
6. POS-материалдар, қаптама, заттаңба өнімдері. AdobeIllustrator
немесе CorelDraw векторлық графикалық бағдарламаларда дайындалады [98].
3.3 Графикалық редакторлар
Графикалық редакторлар-компьютерде кескіндерді өңдеу үшін арнайы
бағдарламалар қолданылады . Графикалық редактор-бұл графикалық
кескіндерді жасау, өңдеу және қарау бағдарламасы.
Графикалық редакторларды екі санатқа бөлуге болады: растрлық және
векторлық. Баспа өнімдерінің түріне байланысты әртүрлі графикалық
бағдарламалар қолданылады:
1. AdobeIllustrator немесе CorelDraw бағдарламаларында фирмалық
бланкілер, визиткалар, буклеттер, парақшалар және көп беттік өнімдерден
басқа өзге де өнімдер әзірленеді.
2. Компанияның логотипі, барлық мәтіндер, дизайнның барлық нәзік
элементтері жоғары сапалы басып шығару үшін векторлық графика
бағдарламасында жақсы жасалады.
3. Тек мәтін мен кестелерден тұратын бланк өнімдері MicrosoftOffice
(Word, Excel) бағдарламаларында ешқандай графикалық элементтерсіз
ұсынылуы мүмкін.
4. Растрлық суреттер (фотосуреттер) AdobePhotoshop-қа қажетті түс
моделіне (CMYK немесе Grayscale) аударылады және векторлық графикалық
редакторларға (Ai, CDR) импортталады.
5. Көп беттік басылымдар (брошюралар, каталогтар, журналдар,
кітаптар) мамандандырылған бағдарламаларда (AdobeIndesign немесе
QuarkXpress) жақсы дамыған. Бұл бағдарламалар әр жолақта толық түсті
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кескіндер, көлемді мәтіндік блоктары бар көптеген беттермен жұмыс жасауға
мүмкіндік береді, орналасуға арналған көптеген мамандандырылған
мүмкіндіктерге ие (мазмұн жасау, мәтін мен нысандар үшін стильдер,
мастер-беттер және т.б.).
6.
POS-материалдар, қаптама, заттаңба өнімдері. AdobeIllustrator
немесе CorelDraw векторлық графикалық бағдарламаларында дайындалған
[102].
Баспа дизайнерлері пайдаланады:
AdobePhotoshop. Көп функциялы растрлық редактор. Барлық Adobe
өнімдерімен, графикалық планшеттермен үйлесімді.
AdobeIllustrator-бұл векторлық графиканы құруға арналған бағдарлама,
иллюстрациялар,
анимациялар,
логотиптер
жасауға
жарамды.
AdobePhotoshop-тан айырмашылығы, Illustrator растрлық емес, векторлық
суреттермен жұмыс істейді.
CorelDRAW-векторлық графикалық редактор, баспа өнімдерінің кең
тізімін
жобалауға
және
орналастыруға
жарамды.
Жоғары
ажыратымдылықтағы суреттерді жасауды қолдайды.
AdobeInDesign, AdobePageMaker, QuarkXPress. Бұл кітаптарды,
журналдарды,
брошюраларды
компьютерлік
беттеуге
арналған
бағдарламалар.
3.3.1 Растрлық графика бағдарламалары
Нүктелік
кескін-бұл
көптеген
кішкентай
жасушалардан
(пиксельдерден) тұратын матрица (мозаика), әр осындай ұяшықта түс туралы
ақпарат болады. Өлшем бірлігіне (ажыратымдылыққа) пиксельдер неғұрлым
көп болса, кескін соғұрлым жақсы және ауыр болады. Мысалы, фотосуреттер
нүктелік кескін. Сканерленген суреттер де пиксельдерден тұрады.
Растрлық суреттердің артықшылықтары:
1.
Кішкентай файлдардың салыстырмалы түрде аз салмағы
(мысалы, 32-ден 32 пиксельге дейінгі белгішелер) және күрделі графикасы
бар файлдар (фотосуреттер, фотореалистік суреттер);
2.
Фотореалистік
кескіндерді
жасаудың
салыстырмалы
қарапайымдылығы;
3.
Арнайы бағдарламалық жасақтамаға қажеттіліктің болмауыбарлық графикалық редакторлар (соның ішінде векторлық), кескін көрушілер
және браузерлер растрлық файлдармен жұмыс жасайды.
Растрлық суреттердің кемшіліктері:
1.
Файлдардың салыстырмалы түрде үлкен салмағы (әсіресе үлкен
өлшемдер үшін);
2.
Кескін ретінде жоғалтпай масштабтау мүмкін еместігі;
3.
Векторлық кескінге күрделі аударма;
4.
Салыстырмалы түрде күрделі редакциялау;
5.
Бетіне қолданудың аз мүмкіндіктері-тек басып шығаруға болады.
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Растрлық графика фотосуреттер мен фотоға ұқсас суреттер үшін жақсы
қолданылады, қалғаны үшін - векторлық. Соңғысын әрқашан кез-келген
мөлшердегі растрлық форматқа оңай ауыстыруға болады.
Танымал растрлық кескін форматтары- бұл PNG (мөлдірлікті
қолдайтын формат), JPG, GIF, сонымен қатар TIFF, PSD (қабаттарды
қолдайтын Фотошоп форматы), BMP.
Растрлық материалдарға қойылатын талаптар:
растрлық файлдардың масштабы-1 : 1;
ажыратымдылық: сандық басып шығару, офсет: 300 н / д, ішкі кең
форматты басып шығару: 150-300 н / д, сыртқы кең форматты басып шығару:
36-72 н / д;
CMYK түсті моделі, TIFF пішімі (қысусыз, LZW немесе ZIP қысу);
альфа арналары жоқ қабаттар жоқ (Жалғыз артқы қабат);
RGB-ны CMYK-ке түрлендіру FOGRA27 профилін қолдану арқылы
жүзеге асырылады. Әдепкі Профильді пайдалану (U. S. WebCoated) түстердің
бұрмалануына әкелуі мүмкін.
AdobePhotoshop-бұл графикамен жұмыс жасауға арналған бағдарлама.
Басқаша айтқанда, Photoshop - бұл сандық кескіндерді өңдеуге және
басқаруға арналған компьютерлік бағдарлама.
Бұл бағдарлама көптеген кәсіби фотографтар мен дизайнерлер
қолданатын өте қуатты бағдарлама, ең танымал функция - фотосуреттерді
өңдеу. Соңғы уақытқа дейін бұл теңі жоқ жалғыз ғана бағдарлама болды,
бірақ бүгінде оның бәсекелестері, GIMP графикалық редакторы пайда болды.
Бүгінгі Photoshop алғашқы нұсқалармен салыстырғанда айтарлықтай
жетілдірілген, ол негізінен суреттерді қайта өңдеу үшін қолданылған.
Photoshop жақсы суретті қажет ететін жұмыстар үшін өте ыңғайлы, сондай-ақ
мәтін көлемі аз және беттері аз. Кескіндеменің дәстүрлі әдістері жаңа сандық
деңгейге көтерілді.
AdobePhotoshop-тың соңғы нұсқасында векторлық суреттерді салуға
болады [99].
3.3.2 Векторлық графикалық бағдарламалар
Векторлық графика - бұл сандық кескіндер, қарапайым деп аталатын
жеңіл объектілер жиынтығы (нүктелер, сызықтар, қарапайым геометриялық
фигуралар, көпбұрыштар, сплайндар). Векторлық графика кескіндерді
"векторлар" деп аталатын түзу және қисық сызықтармен, сондай-ақ
парақтағы түстер мен орналасуды сипаттайтын параметрлермен сипаттайды.
JPEG, GIF және BMP кескіндерінен айырмашылығы, векторлық
графика пиксель торынан тұрмайды. Оның орнына векторлық графика
бастапқы және соңғы нүктелермен, сондай-ақ жол бойындағы басқа
нүктелермен, қисықтармен және бұрыштармен анықталатын жолдардан
тұрады. Жол сызық, шаршы, үшбұрыш немесе қисық болуы мүмкін. Бұл
жолдарды қарапайым сызбалар немесе күрделі диаграммалар жасау үшін
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пайдалануға болады. Жолдар белгілі бір гарнитуралардың таңбаларын
анықтау үшін де қолданылады.
Векторлық кескіндер белгілі бір нүктелерден тұрмайтындықтан,
оларды кескін сапасын жоғалтпай үлкенірек етіп масштабтауға болады. Егер
сіз растрлық графиканы көбейтсеңіз, ол блок немесе "пиксель"болып
көрінеді. Векторлық графиканы көбейткен кезде ондағы әр заттың шеттері
тегіс және таза болып қалады. Бұл векторлық графиканы логотиптер үшін өте
ыңғайлы етеді, олар визит карточкасында көрінуі мүмкін, бірақ сонымен
бірге жарнама тақталарын толтыру үшін масштабталуы мүмкін. Векторлық
графиканың жалпы түрлеріне Adobe Illustrator, Macromedia Freehand және
EPS файлдары кіреді. Көптеген Flash анимациялары векторлық графиканы да
қолданады, өйткені олар жақсырақ масштабталған және әдетте нүктелік
кескіндерге қарағанда аз орын алады.
Графикалық дизайн әлемінде векторлық графика баспа немесе баспа
материалдарының көп бөлігін құрайды. Мысалы, логотиптер әрқашан
векторлық форматқа ие болуы керек. Бұл тегіс сызықтар мен пішіндер қатты,
біркелкі түсті және айқын, айқын мәтіні бар жоғары сапалы баспа
материалдарын алуға мүмкіндік береді. Сіз жарнама тақтасында үлкейтілген
векторлық логотипті қолдана аласыз немесе қаламдар мен фирмалық
бланкілер үшін кішірейте аласыз. Векторлық файлдарда белгішелер мен
басқа да суреттер тиімді.
Векторлық графика дизайн жобасын әлдеқайда жеңіл және жылдам
етеді. Егер сізде бұл файлдар болса, олар сіздің графикалық дизайнеріңізге
көп уақытты үнемдей алады, бұл өз кезегінде ақшаңызды үнемдейді және
жақсы нәтиже береді.
Қарапайым пайдаланушы үшін векторлық графика - егер сізде оны
ашуға арналған бағдарламалық жасақтама болмаса (мысалы, Adobe және
QuarkXPress өнімдері) сирек қолданылатын нәрсе. Көптеген адамдар
векторлық графиканы файл деп атайды. eps. Олар кеңейтімді де қолдана
алады. Illustrator файлдары үшін ai. Сіз бұл файлдарды ешқашан жеке
пайдаланбауыңыз мүмкін немесе оларды ашатын бағдарламалар болмауы
мүмкін, бірақ векторлық кескін файлдарын жоймау өте маңызды. Егер сіз
графикалық дизайн бойынша жұмыс істеуді жоспарласаңыз немесе
логотипіңізді жарнамалық материалдарға орналастырғыңыз келсе, сізден
векторлық графикалық файлдар сұралады.
Векторлық графикалық объект екі элементті қамтиды: жабық немесе
ашық болуы мүмкін контур және оның ішкі аймағы бос болуы мүмкін немесе
түс, градиент немесе мозаикалық өрнек түрінде толтырылуы мүмкін.
Векторлық объектінің контурын безендіруге, оның түсін, қалыңдығын және
стилін орнатуға болады [100].
Векторлық компьютерлік графика объектіге бағытталған, яғни
кескіннің әр элементі пропорцияларды өзгертуге, контур мен толтыру
параметрлерін орнатуға және өзгертуге болатын жеке объект болып
табылады.
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Векторлық графика әр пиксель туралы ақпаратты қажет етпейді, ол
ажыратымдылыққа тәуелді емес, растрлық графикамен салыстырғанда жеңіл.
Екінші артықшылығы-кез-келген бағытта сапалы масштабтау
(нысандарды ұлғайту немесе азайту). Пиксельдерден тұратын басқа кескін
форматтарынан айырмашылығы, векторлық графиканы кез-келген уақытта
өңдеуге болады және оның өлшеміннің сапасын жоғалтпай өзгертуге
болады, бұл басып шығаруға және жоғары ажыратымдылықтағы
дисплейлерге өте ыңғайлы.
Ең
танымал
векторлық
бағдарламалар-AdobeIllustrator
және
CorelDRAW. Векторлық бағдарламалар дәл геометриялық конструкцияларға
арналған, парақты орналастыру үшін, сәйкесінше сызбалар мен басқа да
жобалау құжаттамаларын (диаграммалар, диаграммалар) векторлық
редакторларда салу ыңғайлы.

3.78- сурет. 300 % масштабты расторлық сурет

3.79 - сурет. 300 % масштабты векторлық сурет
Векторлық суреттердің артықшылықтары:
1. Файлдардың салыстырмалы түрде аз салмағы (әсіресе үлкен
өлшемдер үшін);
2. Кескіннің масштабталуы сапасын жоғалтпайды;
3. Нүктелік кескінге қарапайым аударма;
4. Салыстырмалы түрде қарапайым және сапалы редакциялау;
5. Бетіне жағу үшін кең мүмкіндіктер (басып шығару, Жібек баспа,
нақыштау, бедерлеу, фольгалау, кесу және басқалар).
Векторлық суреттердің кемшіліктері:
1. Кішкентай файлдардың салыстырмалы түрде үлкен салмағы
(мысалы, 32x32 px белгішелері) және күрделі графикасы бар файлдар
(мысалы, фотореалистік суреттер);
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2. Фотореалистік суреттер жасаудың күрделілігі;
3. Толық көлемде пайдалану үшін арнайы бағдарламалық
жасақтаманың қажеттілігі - графикалық редакторлардың көпшілігі,
бақылаушылар тек растрлық графикамен жұмыс жасайды.
Illustrator қайда қолданылады:
1. Логотип дизайны;
2. Карталарды құру;
3. Суреттер жасау;
4. Инфографика;
5. Фотореалистік суреттер;
6. Қаптаманың дизайны.
Жалпы векторлық форматтар-бұл AI (Жергілікті AdobeIllustrator
пішімі) және CDR (Жергілікті CorelDRAW пішімі), тиісінше, оларды
барынша дұрыс қолдайды.
Бұл екі форматты да басқа бағдарламалық жасақтамамен оқуға және
өңдеуге болады, бірақ кейбір шектеулермен. Сондай-ақ, әртүрлі
қажеттіліктерге арналған басқа векторлық форматтар бар: SVG (келесі
анимацияға арналған формат, мысалы, "Сурет салатын қолдар" үшін), PDF,
EPS.
Ең көп таралған формат-SVG, оны кез-келген векторлық редакторда
көруге және өңдеуге болады және оны барлық заманауи шолушылар
қолдайды [101].Векторлық материалдарға қойылатын талаптар:
-қисықтардағы мәтіндер;
-CMYK түсті моделі (растрлық нысандарды қоса);
-растрлық әсерлер (мөлдірлік, көлеңкелер және т. б.) 300 dp
ажыратымдылығымен расталуы керек;
1: 1 масштабындағы растрлық кескіндер (растрлық редакторда алдынала бұралған, кесілген және масштабталған);
Барлық объектілерден overprint алынып тасталуы керек.
Нүктелік кескінді векторға қалай аударуға болады, бұл процесс бақылау деп аталады. Ол үшін суретті кемінде 600 dpi ажыратымдылығымен
сканерлеу керек, егер қажет болса, суретті AdobePhotoshop-та реттеуге
болады. Содан кейін біз нүктелік кескінді AdobeIllustrator-ға импорттаймыз,
интерфейстегі басқару тақтасында "Бақылау"пәрменін таңдаңыз.
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3.80-сурет. Растрлық кескінді іздеудің мысалы

3.81-сурет. Векторлық кескінді өңдеу, "Тамшуыр" құралының көмегімен
түстерді таңдау»

241

3.82- сурет. AdobeIllustrator-да жұмыс жасау, түстерді өз бетінше
таңдау жəне сəндік элементтерді қосу [102].
Сұрақтар өзіндік бақылау
1. Қаріп сыйымдылығы дегеніміз не?
2. Қаріптердің қандай түрлері бар?
3. Қаріптер қандай санаттарға жіктеледі?
4. Қандай санаттарда ішкі санаттарға бөлуге болады?
Тәжірибелік тапсырмалар
№ 1 тәжірибелік тапсырма
"Логотипке арналған табиғи объектілерді сәндеу»
Жұмыстың мақсаты мен міндеттері: дерексіз ойлауды дамыту.
Графикалық дағдыларды дамыту дәріс материалын бекіту; негізгі
ұғымдармен танысу, эскиздеу, материалмен (қағаз, бояу) жұмыс жасай білу.
Графикалық бөлім келесілерді қамтиды:
Өсімдіктер мен жануарларды сызық, дақ, қарапайым геометриялық
пішіндер арқылы графикалық сәндеуге арналған жаттығуларды орындау.
Жұмыс көлемі: әр бөлік бойынша 10-15 эскиз, форматы 20×20 см.
Табиғи объектілерді сәндеу жөніндегі жұмыстың дәйектілігі:
1. Таңдау бейнесі.
2. Конструктивті негізді анықтаңыз.
3. Геометриялауға оңай болатын пішіндерді таңдаңыз.
4. Контурларды дөңгелектеңіз, растрлық және контурлық кескіндерді
ажыратыңыз.
5. Графикалық кескінге үлкен мәнерлілік беру үшін контурларды
өзгертіңіз.
6. Алынған графикалық бланкілерден қызықты композициялар,
комбинаторлық сәндік әшекейлер жасауға болады [103].
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3.83-3.85-суреттерде стилизация мысалдары, ал 3.86-суретте Табиғи
формалардың стилизациясы, Мұхамедқалиева Эльмираның жұмысы
көрсетілген.

3.83-сурет.. Өсімдік пішіндерін сəндеу

3.84-сурет. Стильдеу мысалдары
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3.85-сурет. Табиғи формаларды сəндеу кезеңдері

3.86-сурет. Табиғи формаларды сəндеу
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№ 2 тәжірибелік тапсырма
"Стильдендірілген жануар негізіндегі комбинаторлық ою»
Жұмыстың мақсаты мен міндеттері: геометриялық және ою-өрнек
композицияларын эскиздеу. Аналогтармен жұмыс, зооморфты және
геометриялық ою-өрнектерді зерттеу [103].
Графикалық бөлім белгінің ою-өрнекті бейнесіне арналған
жаттығуларды орындауды қамтиды.
Жұмыс көлемі: әр бөлім бойынша 5 эскиз, А4 форматы.
Мысалдар: 3.87 суретте Амешева Лаура Т. Жүргенов атындағы
ҚазҰӨА студенттің жұмыстары көрсетілген.

3.87-сурет.Стильдендірілген жануар негізіндегі комбинаторлық ою
№ 3 тәжірибелік тапсырма
"Визитка дизайны»
1.
Монтаждау аймағын таңдаймыз ені 742 рх биіктігі 500рх.
"Тіктөртбұрыш" құралын пайдаланып, бүкіл монтаждау аймағын таңдаймыз.
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2."Градиент" құралын басыңыз, "Градиент"терезесінде екі түсті
таңдаңыз.

3. Монтаждау аймағының кез - келген кеңістігіне "T" - мәтін құралын
қолдана отырып мәтін енгіземіз. Мәтінді көшіру үшін Alt пернесін басып,
кез-келген бағытта тартыңыз, көшірме алынады. Әрі қарай, біз мәтінді кез-
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келген түспен толтырамыз. Содан кейін мәтін бір-бірінің үстіне қойылады.

4. Әрі қарай, мәтінді таңдаңыз, тышқанның оң жақ батырмасымен
"Қисықтарға айналдыруды"таңдаймыз.
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5. Содан кейін мәтінді қайтадан таңдап, "Пішіндер жасау"құралын
таңдаймыз. Мәтін аймағын таңдап, басқа түспен толтырып, қабаттың әсерін
аламыз.

6. Суретті таңдап, "Топтау" пәрменін басып, барлығы, мәтін дайын,
оны монтаждау аймағына өткізеиіз.

7. Біз бірнеше әріптерді аламыз, қызықты комбинацияларды жасаймыз,
әріптерді оң жақ тақтаны пайдаланып түстермен толтырамыз.
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8.Әріптерді диагональ бойынша саламыз. Біз әріптерді таңдаймыз,
"Мөлдірлік" құралын таңдаймыз, 15% қоямыз. Біз шағылысу әсерін
жасаймыз.

9. "Тіктөртбұрыш" құралын пайдаланып, құйманы алып тастап,
таңдалған түс пен қалыңдықты "Жиек" құралын таңдаймыз. Alt пернесін
пайдаланып көшірме жасап, басқа түспен толтырамыз. "Градиент" құралын
пайдалануға болады [104].
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10. "Тіктөртбұрыш" құралын пайдаланып бірнеше пішін жасаңыз,
оларды әртүрлі түстермен толтырыңыз. Біз оларды монтаждау аймағына
орналастырамыз, "Жиек" құралын таңдаймыз, жоғарғы тақтада "Монтажды"
таңдаймыз және жақтауды бірінші орынға қоямыз [105].

11. Визит карточкасының дизайны жасалды.
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12. Біз бүкіл орнату аймағын таңдаймыз, визит карточкасының қарсы бетін
жасау үшін Alt пернесін пайдаланып көшіреміз.

13. Біз бүкіл мәтінді алып тастаймыз, "Тіктөртбұрыш" құралының
көмегімен жақтау жасаймыз, құйманы алып тастаймыз, жиектерін түспен
бөлектейміз.

14.

252

Бұл аймаққа логотип қоюға болады.

15. Сол құралдарды қолдана отырып, біз қажетті байланыс ақпаратын
енгіземіз (түс пен өлшем сіздің қалауыңыз бойынша).

16. Визит карточкасын сақтау үшін жоғарғы құралдар тақтасындағы
экспорттау пәрменін, JPG немесе PNG файл түрін таңдаймыз.
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№4 тәжірибелік тапсырма
"Қаріп логотипін жасау»

1.

Монтаждық облыс мөлшерін таңдаймыз.

2. Төртбұрыш құралын пайдаланып төрт пішінді жасаймыз.
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3. "Тікелей таңдау" құралын пайдаланып, бір тіктөртбұрыштың
жоғарғы нүктелерін таңдаймыз.
4. Белгіленген нүктелерді келесі тіктөртбұрыштың нүктелеріне
қосамыз.
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5. Сонымен біз "М"әрпін құрайтын барлық тіктөртбұрыштарды
қосамыз.

6. "Тіктөртбұрыш" фигурасын қосып, сонымен қатар "Тікелей таңдау"
құралын қолдана отырып, "К"әрпін жасаймыз.

7. Біз бүкіл пішінді таңдап, "Пішіндер жасау"құралын басамыз.
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8. «К» әріпін таңдаймыз.

9.Сіздің таңдауыңызбен біз әр әріпті (фигураны) түспен толтырамыз .

10. Бүкіл фигураны таңдаймыз, "Топтау"құралын нұқимыз.
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11. Содан кейін қайтадан фигураны толығымен таңдаймыз, жоғарғы
тақтадағы
"Нәтиже"
терезесін
таңдап,
"Сәндеу",
содан
кейін
"Көлеңкені"таңдаймыз.

12. Біз "Тіктөртбұрыш" құралын аламыз, бүкіл монтаждау аймағын
таңдап, түспен толтырамыз.
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13. Бүкіл аймақты таңдаймыз, тышқанның оң жақ батырмасымен
"Монтаж" әрекетін таңдап, содан кейін "Артқы көрініс"түймесін басамыз.
Фонның үстінен логотип аласыз.
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№ 5 тәжірибелік тапсырма
"Көбелектің табиғи формасын сәндеу"

1. Біз 3287 px *1000px монтаждау аймағын жасаймыз.

2. Таңдалған көбелектің суретін монтаждау аймағына жүктеңіз.
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3. Біз "Сұлба" құралының көмегімен контурлық сурет жасаймыз.

4.

Сондай-ақ, сіз "Қауырсын"құралымен көбелектің контурын
жасай аласыз.

5. Тышқанның сол жақ батырмасын басып, оңға қарай тартамыз,
контурлық сурет алынады.
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6. Сол жақ құралдар тақтасындағы Эллипс құралын пайдаланып
көбелектің құрылымын таңдаймыз.

7. Объектіні тышқанның көмегімен таңдап, Alt пернесін басып,
тышқанды оңға қарай тартамыз. Содан кейін біз көшірмені таңдап, фигураны
"Пішіндер жасау"құралын пайдаланып сақтаймыз.
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8.

Біз көбелектің жоғарғы қанаттарын қосамыз.

9. Бұл көбелектің стильдендірілген суреті.
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№ 6 тәжірибелік тапсырма
"Паттерн»

1. Біз көбелектің дайын стильдендірілген суретін аламыз, оны
монтаждау аймағына енгіземіз.

2.
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Бояғыштан түс қосамыз.

3.

Градиент қосуға болады.

4. Суретті белгілеп, "Объект"тақтасында таңдаймыз, содан кейін
"Өрнекті"құраймыз.
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5. "Өрнек" параметрлерінде "Бағандар бойынша кірпіш"фрагментінің
түрін таңдауға болады.
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6. Біз өрнегімізге "Көбелектер" атауын береміз және файлды сақтаймыз.

7. Біз жаңа монтаждау аймағын жасаймыз, "құйма" құралын таңдаймыз,
өрнегімізді таңдаймыз.
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8.«Эллипс» құралын таңдаңыз, сіз эллипсте өрнек аласыз.

Тест тапсырмалары:
1.Объектінің (фирманың, кәсіпорынның,
қысқартылған атауының нақты контуры?
A. Идеограмма.
Б. Логотип.
В. Пиктограмма.
Г. Ұран.
Д. Белгі.

өнімнің)

толық

немесе

2.Дизайнердің негізгі қызмет саласы қалай аталады?
A. Қалалық орта.
Б. Табиғи орта.
В. Әлеуметтік-мәдени орта.
Г. Пәндік-кеңістіктік орта.
Д. Пәндік орта.
3.Кітап графикасы дизайнның қай саласына жатады?
A. Графикалық дизайн.
Б. Өнеркәсіптік өнімді жобалау.
В. Дизайндік орта.
Г. Ландшафтық дизайн.
Д. Эксподизайн.
4.Өнімдерді жобалау кезінде дизайнердің белгілі бір стильдің белгілерін
саналы түрде қолдануы?
A. Стилизация.
Б. Модернизация.
В. Вариация
Г. Аппликация.
Д. Типтеу .
268

5. Қалалық дизайн элементтері
...жататындар?
A. Көрнекі ақпарат.
Б. Сәндік қондырғылар.
В. Шағын сәулет нысандары.
Г. Жарнамалық акция
Д. Байланыс мәліметтері.

ретінде жарнамалық

қалқандар

6.Арнайы ақпаратты жеткізуге арналған кәдімгі кескіндер жүйесі қалай
аталады - жол ережелері, компанияға кіру және т.б.?
A. Көрнекі тіл.
Б. Бағдарламалау тілі.
В. Шетел тілі.
Г. Фирмалық стиль.
Д. Коммуникативті стиль.
7. Дизайнда бөлшектердің (элементтердің) және бүтіннің бірлігі,
мөлшерлестігі-бұл...?
A. Тепе-теңдік
Б. Үйлесімділік.
В.Сәйкестік.
Г.Тұтастық.
Д.Ырғақтылық.
8. Дизайндағы болашақ объектінің негізгі бейнелі идеясы қалай
аталады?
A. Бренд.
Б. Жобаны әзірлеу.
В. Көрнекі түсінік.
Г. Пішіндеу
Д. Дизайн тұжырымдамасы.
9.Кітап дизайнының сәндік элементі қалай аталады, материалды
бөлектеуге және бөлуге қызмет етеді, мақаланың басында немесе оның әр
бөлігінде қолданылады?
A. Әріп.
Б. Сызықша.
В. Тор.
Г. Жиектеме.
Д. Керткен таңба.
10. Негізгі және байланыстырушы жіңішке сызықтар арасындағы қаріп
бөлігінің көлбеуі қалай аталады, ол түзу немесе қиғаш болуы мүмкін?
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A. Ағын.
Б. Жарық.
В.Тор.
Г.Кегль.
Д. Керткен таңба.
11. Ұлттық танымалдылыққа ие графикалық кескін көмегімен дерексіз
ұғымның шартты түсіндірмесі қалай аталады,
А.Пиктограмма.
Б. Экслибрис.
В.Эмблема.
Г.Символ.
Д. Монограмма
12. Мәтін тармақтарын тігінен бөлетін бос орындар қандай.?
А. Интерлиньяж.
Б.Кернинг.
В.Трекинг.
Г. Кегль.
Д. Хинтинг.
13.Кез келген баспа өнімдерінің барлық бет элементтері (мәтін,
тақырыптар, иллюстрациялар) үшін көрінбейтін негіз ретінде қызмет етеді:
A. Пішін.
Б. Белгілеу.
В. Тор.
Г. Сызбанұсқа.
Д. Формат.
14. Тауар немесе бір тауар санатына жататын тауарлар тобы
жарнамаланатын баспа басылымы қалай аталады?
A. Буклет.
Б. Кітапша.
В. Кітап.
Г.Каталог.
Д.Аңдатпа.
15. Өнімді жылжыту және назар аудару үшін тиімді құрал болып
табылатын жарнамалық дизайн құралдары қалай аталады?
A. POS материалдары.
Б. Бренд.
В.Логотип.
Г. PR-байланыс.
Д. фирмалық стиль.
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16. Белгілі бір ретпен орналастырылған және бір-бірімен жақсы
үйлесетін түстердің комбинациясы қалай аталады?
A. Түсті гармоника.
Б. Түс қатынастары.
B. Қарама-қарсы түстер.
Г. Монохромды түстер.
D. Түс моделі.
17. Түстердің үйлесімділігі олардың тепе-теңдігі мен үндестігі қалай
аталады?
A. Түс үйлесімі.
Б. Түс контрасты.
B. Түс комбинациясы.
Г. Түстер қауымдастығы.
Д. Түсті коммуникация.
18.Мәтін, иллюстрациялар немесе сызғыштар сияқты барлық дизайн
элементтерін біріктіретін парақтың немесе беттің пішіні қалай аталады?
A. Түпнұсқа-пішін.
Б. Сынақ жолағы.
В. Растрлы бейне
Г. Суретті түпнұсқасы
Д.Пішіндеу.
19. Бірдей дизайны, стилі мен өлшемі бар мәтін бөлігі қалай аталады?
A. Гарнитура.
Б. Қаріп.
B. жетекші.
Г. Кіріспе.
Д. Қолжазба.
20.Элементтердің ырғақты кезектесуіне салынған өрнек қалай аталады?
A. Ою-өрнек.
Б. Раппорт.
B. Сурет салу.
Г. Ырғақ.
Д. Модуль.
21. Композицияны үйлестіру құралдарының қайсы жұбы ішкі емес,
сыртқы күйді немесе форманың көлемін сипаттайды?
A. Өлшем – көлем.
Б. Симметрия – асимметрия.
B. Статика – динамика.
Г. Нюанс-кереғарлық.
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Д. Құрылымдық – икемділік.
22. Бұл жұп графикалық құралдар композиция элементтерінің негізгі
оське қатысты орналасуын анықтай ма?
A. Симметрия - асимметрия.
Б. Статика - динамика.
B. Нюанстық кереғарлығы.
Г. Реңкі - жартылай реңкі.
Д. құрылымдық - икемділік.
23. Композицияның классикалық құралы – пішіні мен түсінің айқын
айырмашылығы ...?
А. Асимметрия.
Б. Пропорция.
В. Контраст.
Г.Симметрия.
Д. Сәйкестілік.
24. InDesign бағдарламасындағы көпбұрыштың параметрлерін атаңыз?
А. Жақтардың саны және бұрыштар саны.
Б. Жақтардың саны және сәулелердің тереңдігі.
В. Желілер саны және түйіндер саны.
Г. Сегменттер саны және түйіндер саны.
D. Сыну нүктелері және сегменттер саны.
25. InDesign бағдарламасындағы кадрлардың түрлерін атаңыз?
А. Тікбұрышты, сопақша, көпбұрышты.
Б. Тікбұрышты, сопақша, көпбұрышты, жұлдыз тәрізді.
В. Тікбұрышты, сопақша, көпбұрышты, еркін пішінді.
Г. Тікбұрышты, сопақша, көпбұрышты, үшбұрышты.
D. Тікбұрышты, сопақша, көпбұрышты, үшбұрышты, еркін пішінді.
26.InDesign-те мәтінмен жұмыс жасау кезінде басқару палитрасы
режимдерін атаңыз …?
A. Мәтіндік және графикалық редактор.
Б. Мәтін және шегініс.
В. Мәтін және интервал.
Г. Мәтін, абзацтар мен шегіністер
Д. Мәтін және абзацтар.
27. InDesign-те мәтіндік опциялар палитрасына жылдам қол жетімділік
қалай аталады?
A. Аспаптық.
Б. Менеджер.
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В. Мәтін.
Г.Символикалық.
Д. командалық.
28. InDesign бағдарламасында бір беттен екінші бетке қалай ауысуға
болады?
А. Бет нөмірлері бар төте жолдар.
Б. Бет нөмірлері бар белгішелер.
В.Бет нөмірлері бар пиктограммалар.
Г. Бет нөмірлері бар суреттер.
Д. Бет нөмірлері бар тіктөртбұрыштар.
29. InDesign бағдарламасындағы бағандар санын анықтау үшін қандай
пәрмендерді қолдану қажет?
A. «Пішін»мәзірі → «Баған шекаралары» пәрмені.
Б. «Мәтін» мәзірі → «Баған шекаралары» пәрмені.
В. «Бағандар»мәзірі → «Баған шекаралары» пәрмені.
Г. «Құралдар» мәзірі → «Баған шекаралары» пәрмені.
Д. «Өңдеу» мәзірі → «Баған шекаралары» пәрмені.
30. InDesign бағдарламасында
пернелермен орналастыруға болады?
A. Alt + Shift + D.
B. Shift + D.
C. Alt + D.
Г. Ctrl + Shift + D.
D. Ctrl + D.

мәтінді

немесе

суретті

қандай

31. InDesign бағдарламасында көрсеткіш құралы не үшін қолданылады?
А.Объектілерді бұру үшін
Б. Пішін элементтерін орналастыру үшін.
Б. Пішінді өңдеу үшін.
Г. Парақ бетін монтаждау үстелінде жылжыту үшін.
D.Кескінді кесу үшін.
32. InDesign бағдарламасында айна бейнесі және көлбеу операциялары
қайда орындалады?
А. Пішімдеу тақталары.
B. Стандартты тақталары.
В. Басқару палитрасы.
Г. Графикалық тақталары.
Д. Сурет тақталары.
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33. InDesign бағдарламасында тіктөртбұрыштың бұрыштарын
дөңгелектеу нұсқасын қандай командалар орнатады?
А. "Өңдеу" мәзірі→ "Дөңгелектелген бұрыштар" пәрмені.
Б. "Пішін" мәзірі → "Дөңгелектелген бұрыштар" пәрмені.
В. "Сервис" мәзірі→"Дөңгелектелген бұрыштар" пәрмені.
Г. "Элемент"мәзірі → "Дөңгелектелген бұрыштар" пәрмені.
Д. "Объектілер" мәзірі → "Дөңгелектелген бұрыштар" пәрмені.
34. InDesign-те объектілердің көшірмесін жасаудың ең ыңғайлы әдісі
қандай?
A. Ctrl + Alt + тышқанның сол жақ батырмасын басып, нысанды жаңа
орынға жылжытыңыз.
Б. Alt + тышқанның сол жақ батырмасын басып, нысанды жаңа орынға
жылжытыңыз.
B. Alt + Shift + тышқанның сол жақ батырмасын басып, нысанды жаңа
орынға жылжытыңыз.
Г. Ctrl + Shift + тышқанның сол жақ батырмасын басып, нысанды жаңа
орынға жылжытыңыз.
Д. Ctrl + тышқанның сол жақ батырмасын басып, нысанды жаңа орынға
жылжытыңыз.
35. InDesign бағдарламасында тұрақты (қайталанатын) көшірмелерді
жасау үшін қандай командаларды қолдану ыңғайлы?
A. Ctrl + "Сервис"мәзірі → "Бірнеше рет желімдеңіз".
B. Ctrl + "Өңдеу" мәзірі → "Бірнеше рет желімдеңіз".
Б. Ctrl + "Пішін" мәзірі → "Бірнеше рет желімдеу".
G. Ctrl + "Объект"мәзірі → "Бірнеше рет желімдеңіз".
D. Ctrl + "Элемент"мәзірі → "Бірнеше рет желімдеңіз".
36. InDesign бағдарламасындағы Объектілік таңдау...?
A. Shift пернесін басып тұрып, алдыңғы бөлектеуді сақтай отырып,
қосымша объектілерді таңдауға болады.
B. Ctrl пернесін басып тұрып, алдыңғы бөлектеу кезінде қосымша
объектілерді таңдауға болады.
Ctrl + Shift пернесін басып тұрып, алдыңғы бөлектеу кезінде қосымша
объектілерді таңдауға болады.
G. Alt+Shift пернесін басып тұрып, алдыңғы бөлектеу кезінде қосымша
объектілерді таңдауға болады.
D. Alt пернесін басып тұрып, алдыңғы бөлектеу кезінде қосымша
объектілерді таңдауға болады.
37. InDesign бағдарламасындағы объектілердің өзара орналасуын
өзгерту үшін қандай командалар қолданылады?
А. "Элемент"мәзірі → "Тәртіп" пәрмені
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Б. "Объект" мәзірі→ "Монтаж" пәрмені.
В. "Элемент" мәзірі→ "Монтаж"пәрмені.
G. "Элемент"мәзірі → "Пішін" пәрмені.
D. "Элемент"мәзірі → "Объектілерді бөлу" пәрмені.
38. InDesign бағдарламасында объектілерді бүркемелеу қалай жүзеге
асырылады?
А. "Пішін" мәзірі→ "Бүркемені қолдану"пәрмені.
Б. "Элемент"мәзірі → "Бүркемені қолдану" пәрмені.
В."Сервис" мәзірі→ "Бүркемені қолдану"пәрмені.
G. "Объект" мәзірі→ "Бүркемені қолдану" пәрмені.
D. "Өңдеу" мәзірі → "Бүркемені қолдану"пәрмені.
39. InDesign бағдарламасындағы нөлдік позицияларды өзгерту үшін не
істеу қажет?
А. Қол- құрал, сілтеменің басталуын көрсетіңіз және оны жаңа жерге
жылжытыңыз.
B. Көрсеткіш тетігі- құрал, сілтеменің басталуын көрсетіңіз және оны
жаңа жерге жылжытыңыз.
B. Көлем-құрал, сілтеменің басталуын көрсетіңіз және оны жаңа орынға
жылжытыңыз.
Г. Пиктограмманы басып алып, оны жаңа орынға жылжытыңыз.
Д. Құрал жақтауы, сілтеменің басталуын көрсетіңіз және оны жаңа
жерге жылжытыңыз.
40. InDesign бағдарламасында бетті қалай нөмірлеуге болады?
А. Нөмір маркері Ctrl+ 3 парақ- шаблонына қойылады.
B. Нөмір маркері Shift+ 3 парақ- шаблонына қойылады.
Б. Нөмір маркері Ctrl+Shift+ 3 парақ- шаблонына қойылады.
G. Нөмір маркері Alt+Shift+ 3 парақ- шаблонына қойылады.
D. Нөмір маркері Alt+Ctrl+Shift+N парақ- шаблонына қойылады.
41. InDesign бағдарламасындағы мәтін блогының жоғарғы және төменгі
жағында мәтінді орналастырған кезде қандай белгілер пайда болады?
А. Блоктарды біріктіру элементтері.
Б. Мәтіннің пайда болуын көрсететін белгі беруші сигналдар
В. Мәтінді орналастыру туралы сигнал беретін шектегіштер.
Г. Мәтінді орналастыру туралы сигнал беретін индикаторлар.
Д. Мәтінді орналастыру туралы сигнал беретін көрсеткіштер.
42. Corel Draw бағдарламасында "таңдау" құралы не үшін қызмет етеді?
А.Объектілерді таңдау және түрлендіру үшін.
Б. Объектілердің қалыбын өзгерту үшін.
В. Объектінің бір бөлігін өшіру үшін.
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Г. Объектінің түрін өзгерту үшін
Д. құжаттарды жасау үшін.
43. Ереже бойынша Corel Draw бағдарламасында объектінің құрылымын
қалай орнатады?
А.Объектінің алдында.
Б. Құйманың жанында.
В.Объектінің артында.
Г. Құйманың үстінде.
Д Жеке қабатында.
44. Түрлі-түсті кескіннің жеке түстерге бөлінуі ... деп нені атаймыз?
А. Таспаға бөлу.
Б. Пішінге бөлу.
B. Кескінді 4 компонентке түрлендіру.
Г. Кескінді 3 компонентке түрлендіру.
Д. Түстерді бөлу.
45. Егер сіз жұмысты баспаханалық қалпына келтіру үшін дайындап
жатсаңыз, онда барлық материалдарды қандай түсті модельге айналдыру
керек?
А. HSB.
Б. RGB.
В. LAB.
Г. CMYK.
Д. Индекстелген түстер.
46.Тіркеу белгілері не үшін қолданылады?
A. Пішіндегі парақтардың қозғалғыштығы үшін.
Б. Кескіндерді кесу үшін.
B. Әртүрлі түстер мен басып шығаруды тіркеуді реттеу үшін.
Г. Дәптерлерді кесуге арналған.
Д.Түстерді реттеу үшін.
47. Басып шығару үшін қандай түс моделі қолданылады?
А. RGB.
Б. CMYK.
В. JPEG.
Г. GTF.
Д. LAB.
48. Файлды қызмет бюросына шығару үшін келесі түрде дайындау қажет
пе…?
А.
EPS форматындағы файл.
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Б.
В.
Г.
Д.

JPEG форматындағы файл.
PDF форматындағы файл.
GIF форматындағы файл.
Postscript файл.

49.
А.
Б.
В.
Г.
Д.

Photoshop – бұл бағдарлама ма … кестелер ме?
Бейнелеу.
Векторлық.
Сызықтық.
Интерактивті.
Растрлы.

50.
А.
Б.
В.
Г.
Д.

Photoshop-дағы басқару элементтері қайда орналасқан?
Инструментарий.
Палитралар.
Параметрлер.
Панельдер.
Терезе .

Қысқаша қорытынды
Баспа өнімдерінің дизайнын орындау және әр түрлі функционалды
мақсаттағы жарнамалық өнімдерді әзірлеу бастапқы кезеңде композиция, түс
және баспахана негіздерін ұмытпай, жоба тұжырымдамасын жақсы түсіну
және жүзеге асыру үшін эскиздерді қолмен орындау керек, содан кейін
пішінді өңдеу және басып шығаруға дайындау үшін растрлық және
векторлық графикалық бағдарламаларды қолданыңыз.
Ұсынылатын оқулар мен қосымша дереккөздердің тізімі
1. Рунге В.Ф. История дизайна, науки и техники/ Учеб. пособие.
Издание в двух книгах. Книга 1. - М.: Архитектура-С, 2006. - 368 с.
2. Устин В.Б Композиция в дизайне М.: АСТ: астрель,2008, 239 с.
3. Дебнер Д. Школа графического дизайна М.: РИПОЛ классик, 2007.
- 192 с.
4. Шпаковский Ю.Ф. Шрифты справочное пособие дизайнераМинск:
Харвест,2006. - 336 с.
5. Элис Туэмлоу. Графический дизайн. Фирменный стиль. - АСТ
Астрель, 2014
6. Квентин Ньюарк. Что такое графический дизайн? - Астрель, 2014
7. Юрий Гордон. Книга про буквы от Аа до Яя - Студия Артемия
Лебедева, 2017
8. Йозеф Мюллера-Брокманн. «Модульные системы в графическом
дизайне. Пособие для графиков, типографов и оформителей выставок» Москва, Студия Артемия Лебедева, 2014
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9. ИоханнесИттен. Искусство цвета. -Москва: Издатель Дмитрий
Аронов, 2016
10. Кнабе Г. А. Оперативная полиграфия. Организация бизнеса и
эффективное управление цифровой мини-типографией. Москва: «Вильямс».
Электрондық ресурстар
1. https://ru.freepik.com/collections
2. https://www.flaticon.com
3. сайт дизайны бойынша ақпараттық портал (және баспа журналы)
http://kak.ru
4. INTERNI журналының блогы, әлемнің дизайн және сәулет
жаңалықтары сайт http://www.internirussia.ru
5. Кәсіби
жарнама
қоғамдастық
және
дизайнерлер
сайты
http://www.adcrussia.ru
6. Дизайн - как стиль жизни / ақпараттық дизайн порталы сайт
http://www.rosdesign.com
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Глоссарий
Автор - шығармашылық еңбегімен ғылым, әдебиет, өнер туындысын
жасаған жеке тұлға.
Авторлық құқық - автордың жеке мүліктік емес және мүліктік
құқықтары.
Авторлық шарт - бір немесе одан да көп авторлық құқық объектілерін
пайдалануға мүліктік құқықтарды беру мәні болып табылатын шарт.
Кестенің бүйір жағы-кестенің тармақтары туралы мәліметтерді
қамтитын кестенің сол жақ бағаны.
Қорытынды-бос орындармен ауыстырылған бөлу сызықтары жоқ
кесте, фразаны оның жалғасы немесе аяқталуы ретінде қосуға болады.
Қайта
шығару-туындылардың
немесе
сабақтас
құқықтар
объектілерінің бір немесе одан да көп тұрақты немесе уақытша даналарын
кез келген тәсілмен және кез келген нысанда, толық немесе ішінара, тікелей
немесе жанама түрде дайындау.
Полиграфия өндірісінің қосалқы жұмысшылары-өнімді дайындау
жөніндегі операцияларды орындауға тікелей қатыспайтын, технологиялық
процестерге қызмет көрсетумен айналысатын жұмысшылар.
Беттеу - терілген мәтін, тақырыптар, кестелер, иллюстрациялар,
әшекейлер және т. б. құрамдас элементтерден түпнұсқа-пішін жолақтарын
құрастыру;
Кестенің басы-бағандардың тақырыптары орналасқан кестенің жоғарғы
бөлігі.
Кесте бағаны - кестеде тігінен орналасқан және әдетте тік
сызғыштар арасында орналастырылған мәліметтер сериясы (яғни,
сызғышқа салынған бағаннан және оның сол және оң жағындағы тік
кеңістіктерден тұратын кесте элементі).
Парақтың үлесі-белгілі бір жолмен бірнеше рет бүктелген стандартты
өлшемдегі басып шығарылған парақтың бөлігі.
Дизайнер - суретші-конструктор, әр түрлі салаларда көркемдіктехникалық қызметпен айналысатын адам (оның ішінде сәулетші,
жобалаушы, иллюстратор, плакаттық және басқа да жарнамалық графика
дизайнері, веб-дизайнер)
Жабық кесте-сызықтармен көмкерілген кесте.
Басылым-ондағы ақпаратты таратуға арналған, редакциялық-баспа
өңдеуден өткен, дербес ресімделген, белгіленген Шығыс мәліметтері бар
құжат.
Баспа ісі - баспа, музыка және басқа да өнім нысандарында ақпаратты
дайындауға, жасауға, басып шығаруға (тиражбен шығаруға) және жаппай
таратуға маманданған қызмет, экономика саласы.
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Инженерлік-техникалық
қызметкерлер
өндірісті
басқару,
ұйымдастыру және дайындау бойынша міндеттерді орындайды, инженер
немесе техник біліктілігі талап етілетін лауазымдарды атқарады.
Айрықша құқық-автордың және (немесе) өзге де құқық иеленушінің
туындыны және (немесе) сабақтас құқықтар объектісін белгіленген мерзім
ішінде кез келген әдіспен пайдалануды жүзеге асыруға, рұқсат етуге және
оған тыйым салуға белгіленген мүліктік құқығы.
Құқықтарды басқару туралы ақпарат- туындыны, туынды авторын,
Орындаушыны,
Орындаушының
орындаушылығын,
фонограмма
жасаушыны,
фонограмманы,
туындыға,
орындаушылыққа
немесе
фонограммаға не туындыны, орындаушылықты немесе фонограмманы
пайдалану шарттары туралы ақпаратқа қандай да бір құқық иеленушіні
сәйкестендіретін ақпарат.
Бөлік кесте-ширатылған кесте.
Кітап блогы-мұқабадағы немесе түптеу қақпағындағы жаңа кітап
басылымының дәптерлерінің немесе парақтарының және басқа да
бөлшектерінің берілген ретпен біріктірілген (түбіршекке бекітілген)
жиынтығы.
Түзету-түзетулердің жиынтығы және түзетушінің жұмыс процесі.
Корректормәтінді
оқитын,
грамматиканы
форматтайтын
(орфографиялық, пунктуациялық, стилистикалық қателерді түзететін)
баспаның, баспахананың немесе редакцияның маманы;
Авторлық құқық және (немесе) сабақтас құқықтар объектісінің
контрафактілік данасы - туындының, жазып алынған орындаушылықтың,
фонограмманың, эфирлік және кәбілдік хабар тарату ұйымдары хабарының
жасалуы, таратылуы немесе өзгедей пайдаланылуы авторлық құқықты және
(немесе) сабақтас құқықтарды бұзуға әкеп соғатын данасы.
Көшіру процесі - жарықтың әсерінен фотоформадан ақпаратты
формалы материалға қолданылатын фотосезімтал көшірме қабатына
тасымалдау.
Парақты басып шығару-Басып шығарылатын материал баспа
аппаратына жеке парақтармен берілетін басып шығару процесі.
Басылымның пішіні-дайын басылымның үлгісі.
Көп жолақты кесте-басылым мәтінінің бірнеше бетін қамтитын кесте.
Үздіксіздік - бұл дайын өнімді өндіру процесінде үзілістерді нөлге
дейін кеміту немесе қысқарту, сонымен қатар бір процестің әрбір келесі
операциясы алдыңғысы аяқталғаннан кейін бірден басталады, бұл өнімді
дайындау уақытын қысқартады, жабдық пен жұмыс орындарының тұрып
қалуын азайтады.
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Ерекше емес құқық - автордың немесе өзге құқық иеленушінің тиісті
рұқсаты бола отырып, басқа адамдар құқық иеленушімен бір мезгілде
туындыларды, орындаушылықты, қойылымды, фонограмманы, эфирлік және
кабельдік хабар тарату ұйымдарының хабарларын пайдалана алатын құқық.
Негізгі жұмысшылар-бұл өнімді өндіру бойынша технологиялық
процестің операцияларын тікелей орындайтын жұмысшылар.
Баспа-таңба- бояуды баспа қалыбынан қысыммен беру арқылы
алынған мәтіннің немесе графикалық кескіннің қағазға, қатырмақағазға және
т.б. басып шығару.
Туындыны жариялау - автордың келісімімен туындыны жариялау,
көпшілік алдында көрсету, көпшілік алдында орындау, жалпы жұрттың
назарына жеткізу және өзге де тәсілдер арқылы оны көпшілікке алғаш рет
қолжетімді ететін іс-әрекетті жүзеге асыру.
Ашық кесте - екі жағында және астында сызықтары жоқ кесте.
Көлденең кесте-жолдары мәтін жолдарына перпендикуляр болатын
кесте.
Бағдарлама-кестенің тақырыбы мен бүйіріне қатысты ақпаратты
қамтитын кестенің ажырамас бөлігі.
Бойлық кесте-жолдары мәтін жолдарына қатар түсетін кесте.
Проформа -есеп беру нысандарының үлгісі ретінде қызмет ететін және
бағдарламаны бастайтын қысқа сызықтары бар басын және/немесе бүйірін
қамтитын кесте.
Босбаған -Графиктер мен бүйір жақтарының тақырыптары бар, бірақ
типографиялық емес тәсілмен толтыруға арналған бос бағдарлама бар кесте.
Туынды шығарма-басқа туындыны шығармашылық тұрғыдан өңдеу
нәтижесінде жасалған туынды.
Өндіріс-еңбек
өнімдерін
алуға
арналған
техникалық
және
ұйымдастырушылық бөлім;
Өндіріс процесі-баспа өнімдерін шығаруды қамтамасыз ететін әртүрлі
технологиялық процестердің жиынтығы.
Полиграфия өнеркәсібі-бұл баспа өнімдерінің барлық түрлерін
шығарумен айналысатын сала.
Баспагер-баспа машинасында жұмыс жасайтын және онда жасалған
баспа өнімдерінің таралымы мен сапасына жауап беретін маман.
Өндірістік операция-бұл өндірістік процестің бөлігі. Әдетте, ол бір
жұмыс орнында жабдықты қайта орнатпай орындалады және бірдей құралдар
жиынтығы арқылы жүзеге асырылады.
Өндірістік цикл-бұл өнім өндірудегі біріншіден соңғысына дейінгі
өндірістік операциялардың аяқталған шеңбері;
Басып шығару-басып шығарылатын материалға баспа бояуын кескін
тасымалдаушысының (мысалы, баспа үлгісінің) көмегімен жағу жолымен
ақпаратты (иллюстрацияларды, графиканы, мәтінді) бірнеше рет қайта
шығару процесі.
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Құқық иеленуші-авторлық құқыққа қатысты автор (оның мұрагерлері),
сабақтас құқықтарға қатысты Орындаушы (оның мұрагерлері), фонограмма
шығарушы, эфирлік немесе кабельдік хабар тарату ұйымы, сондай-ақ шарт
немесе өзге де негіз бойынша туындыны және (немесе) сабақтас құқықтар
объектісін пайдалануға айрықша құқық алған өзге де жеке немесе заңды
тұлғалар.
Пайдаланушы-авторлық құқық және сабақтас құқықтар объектілерін
пайдалануды жүзеге асыратын немесе ұйымдастыратын жеке немесе заңды
тұлға.
Шығарманың аудармасы-шығарманы түпнұсқа шығарманың тілінен
басқа тілде білдіру. Бұл ретте аударма дұрыс және түпнұсқа туындының
мазмұнын да, стилін де бұрмаламайтын болуға тиіс.
Баспа нысаны-баспа (сурет) және бос (қалған жарық) элементтері бар
қатты беті, жалпақ немесе цилиндр тәрізді кескін тасымалдаушысы.
Басып шығару-басып шығаруға дайын макет, ол басып шығару
формасын жасамас бұрын шығарылады және Тапсырыс берушіге келісуге
жіберіледі.
Топсалы кесте-жолдары кері бұрылыста орналасқан және жұп беттен
тақ бетке ауысатын кесте.
Ажыратымдылық - жарық сезгіш қабаттың бейненің ұсақ элементтерін
(нүктелер, штрихтар және т.б. )
Кесуші-полиграфия өнімін кесетін және кесуші маман.
Қағазды кесу дегеніміз-қағазды белгілі бір форматтағы парақтарға
механикалық әсер ету арқылы бөлу процесі.
Орама басып шығару-орама баспа машиналарында орама қағаз
таспасында (жаймада) орама арқылы тарқатылатын басып шығару.
Репродукциялау (репрографиялық қайта шығару) - басылым
мақсаттарынан тыс жүзеге асырылатын туындыларды кез келген техникалық
құралдардың көмегімен факсимильдік қайта шығару. Техникалық
құралдардың көмегімен көшірмелеуді жүзеге асыруға арналған уақытша
көшірмелерді жасау жағдайларынан басқа, көшірмелеуге туындыны қайта
шығару немесе оның көшірмелерін электрондық (оның ішінде Цифрлық),
оптикалық немесе машинамен оқылатын өзге де нысанда сақтау кірмейді.
Құрамдас туынды-материалдарды іріктеу және (немесе) орналастыру
бойынша шығармашылық қызметтің нәтижесін білдіретін туындылар мен
басқа да материалдардың жинағы (энциклопедия, антология, деректер
базасы). Сабақтас құқықтар-орындаушының, фонограмма жасаушының,
эфирлік және кабельдік хабар тарату ұйымының мүліктік құқықтары және
орындаушының жеке мүліктік емес құқықтары.
Мамандандыру-әр цехқа, учаскеге, жұмыс орнына технологиялық
біртекті немесе қатаң анықталған өнім номенклатурасы бекітілетіндігінде.
Кесте жолы-көлденең орналасқан және әдетте көлденең сызғыштар
арасында орналастырылған кестедегі мәліметтер қатары.
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Қосарланған (салынған) кесте - екі (үш) бөлікке бөлінген, бір-бірінің
астына қайталанатын бүйірімен немесе бірінің жанына қайталанатын
басымен орналастырылатын кесте.
Кесте-жүйелі түрде ұсынылған өзара байланысты деректер топтары
бағандар мен жолдар бойынша әрбір жеке көрсеткіш бағандардың да,
жолдардың да құрамына кіретіндей етіп орналастырылатын басылым
мәтініндегі материалды ұйымдастыру нысаны, бұл ретте жолдар мен
бағандар сызғыштармен бөлінеді.
Технологиялық процесс-бұл өңдеуге механикалық, физикалық,
химиялық әсер етудің бірқатар дәйекті операциялары, нәтижесінде ол
жартылай фабрикатқа немесе дайын өнімге айналады.
Техникалық-экономикалық негіздеме (ТЭН) - барлық техникалық
шешімдер нақтыланатын және нақтыланатын жоба үшін тапсырма болып
табылады.
Техник-технолог-маман, технологиялық процесті өндірісте жүргізуді
қамтамасыз етеді,.
Технология-өндірістің белгілі бір (полиграфия) саласындағы
материалдарды өңдеу немесе қайта өңдеу процестерінің жиынтығы, сондайақ өндіріс тәсілдерінің ғылыми сипаттамасы.
Авторлық құқық пен сабақтас құқықтарды қорғаудың техникалық
құралы - туындыларға немесе сабақтас құқықтар объектілеріне қол жеткізуді
бақылайтын, автор, сабақтас құқықтар иесі немесе өзге де айрықша құқықтар
иесі туындыларға немесе сабақтас құқықтар объектілеріне қатысты рұқсат
бермеген іс-әрекеттерді жүзеге асыруды болғызбайтын не шектейтін
техникалық
(бағдарламалық-техникалық)
құрылғы
немесе
оның
компоненттері.
Уәкілетті орган-Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын
және авторлық құқық пен сабақтас құқықтар саласында мемлекеттік реттеуді
жүзеге асыратын мемлекеттік орган.
Кестенің соңы-кестенің төменгі бөлігі, ол бүйір және бағдарламаға
бөлінеді.
Шпация-жолдарды ажыратқан кезде, абзац шегіністерінде, мәтінді
сызғыштардан үзген кезде және басқа жағдайларда сөздер арасындағы бос
орындарды толтыру үшін пайдаланылатын бос орын материалы (қолмен теру
кезінде). Компьютерлік теру кезінде терминді шегініс (бос орын) көлемін
сипаттау үшін қолдануға болады. Ені оның кегліне тең болатын Шпация
кегель немесе дөңгелек деп аталады; егер шпацияның ені кегльдің
жартысына тең болса, онда ол жартылай кегель немесе жартылай шеңбер деп
аталады; ені кегльдің төрттен біріне тең болатын шпация жұқа деп аталады.
Туындының данасы-туындының кез келген материалдық нысанда,
оның ішінде ашық ақпараттық-коммуникациялық желіде дайындалған
көшірмесі.
Кесте басының деңгейлері-мағынасы бойынша бағыныңқы және
кестенің басында бір-бірінің астында орналасқан графиктердің тақырыптары.
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Қорытынды
"Баспа ісінің маманы" біліктілігіне арналған "Полиграфия өндірісі"
мамандығы бойынша оқу құралы модуль бойынша пән бағдарламасына
сәйкес теориялық және практикалық мәліметтерден тұрады, бұл өз бетінше
және тереңдетіп оқуға арналған тәжірибелік тапсырмаларды, тестілер мен
сұрақтарды әзірлеу кезінде студенттердің түсінуі және оны қарапайым және
қолжетімді тілде баяндауы үшін аса күрделі материалды анықтауға
мүмкіндік берді.
Оқу құралы баспа ісі бойынша қажетті мәліметтерді береді, сондықтан
жұмыс өндірісінің егжей-тегжейін одан әрі зерттеуге итермелейді. Басылым
модульдер бойынша теориялық және практикалық ақпаратты қамтиды: КM
01.Терудің грамматикалық және техникалық ережелерін ескере отырып
терудің технологиялық процесін жүзеге асыру; КМ 02. Электронды теру
және беттеу кезінде ақпаратты енгізу; КМ 03. Полиграфия өндірісі
басылымдарының графикалық дизайнын орындау.
Баспа ісі дегеніміз-әртүрлі баспа өнімдерін (кітаптар, журналдар,
буклеттер, брошюралар) жасау және тарату. Интернеттің пайда болуымен
және дамуымен электронды ресурстарды қоса отырып, баспа қызметінің
көлемі едәуір кеңейді. Бұл баспагер мамандығы танымал болмады дегенді
білдірмейді, керісінше, мұндай мамандар үшін жыл сайын еңбек нарығында
көбірек жұмыс орындары ұсынылады. Баспа ісі саласындағы маманның
басты міндеті-сатылған өнім даналарының санын көбейту арқылы ұйымның
кірістілігін жақсарту. Осыған сүйене отырып, баспагер түпкілікті мақсатқа
жету үшін өнім шығаруды жолға қоюы керек.
Оқу құралының құрылымы оқушыға келесі сабаққа дайындықты дәйекті
түрде жүргізуге мүмкіндік береді, қажетті материалдарды іздеуді
айтарлықтай жеңілдетеді. Негізгі ережелерді, қарастырылған тақырыптарды
нәтижелі игеру үшін әр бөлімнің соңында бақылау сұрақтары, тест
тапсырмалары берілген. Оқу құралының сұрақтары мен тапсырмалары баспа
қызметі және полиграфиялық басылымды дайындау саласындағы
құбылыстарды практикалық пайдалану және бағалау дағдыларын меңгеруге
бағытталған. Оқу құралы оқушыға ойлау мәдениетін игеруге, ақпаратты
қабылдау, талдау және жалпылау қабілеттерін дамытуға көмектесуі керек.
Көрнекілікті қамтамасыз ету үшін нұсқаулықта көрнекі және терең зерттеуге
арналған кестелер, диаграммалар, графиктер мен суреттер бар.
Оқу құралының мазмұны студенттердің келесі дағдыларды игеруіне
бағытталған:
- технологиялық процестің талаптарын ескере отырып мәтін теру;
- беттеу, жолақтарды түсіру және өнім дизайны;
- жұмыс үстелі-баспа жүйесінің құрылғылары.
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