
Wydawnictwo Helion

ul. Chopina 6

44-100 Gliwice

tel. (32)230-98-63

e-mail: helion@helion.pl

PRZYK£ADOWY ROZDZIA£PRZYK£ADOWY ROZDZIA£

IDZ DOIDZ DO

ZAMÓW DRUKOWANY KATALOGZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

KATALOG KSI¥¯EKKATALOG KSI¥¯EK

TWÓJ KOSZYKTWÓJ KOSZYK

CENNIK I INFORMACJECENNIK I INFORMACJE

ZAMÓW INFORMACJE
O NOWOŒCIACH

ZAMÓW INFORMACJE
O NOWOŒCIACH

ZAMÓW CENNIKZAMÓW CENNIK

CZYTELNIACZYTELNIA

FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINEFRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE

SPIS TREŒCISPIS TREŒCI

DODAJ DO KOSZYKADODAJ DO KOSZYKA

KATALOG ONLINEKATALOG ONLINE

QuarkXPress4.
Praktyczne projekty

Autor:

ISBN: 83-7197-741-7

Format: B5, stron: 118

Marek Kostera-Kosterzewski

Jeœli masz doœæ czytania instrukcji obs³ugi programu i zale¿y ci na zdobyciu

praktycznych umiejêtnoœci, masz jedyn¹ i niepowtarzaln¹ okazjê. Po prostu przeczytaj

tê ksi¹¿kê. Ju¿ wkrótce staniesz na trudnej drodze profesjonalnego DTP — wykonasz

pierwszy w³asny projekt, którym zaskoczysz kontrahentów i który pozwoli ci wygraæ

ka¿dy przetarg.

Omawiane projekty maj¹ formê æwiczeñ, które krok po kroku przeprowadz¹ ciê od

procesu koncepcyjnego, poprzez naukê funkcji Quarka, a¿ do samego koñca procesu

poligraficznego — wspó³pracy z drukarniami i umiejêtnoœci mówienia jêzykiem drukarzy.

Stañ siê dobrym operatorem DTP, zdob¹dŸ swoj¹ pozycjê zawodow¹ poczynaj¹c od

podstaw, czyli poznania profesjonalnego i najbardziej popularnego programu, jaki jest

QuarkXPress. Jego si³ê poznano na ca³ym œwiecie.

Piêtnaœcie praktycznych projektów to miêdzy innymi opis tworzenia:
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W tym projekcie wykonasz jednostronną ulotkę informacyjną dla firmy produkującej

pluszowe zabawki. Na ulotce znajdować się będzie oprócz standardowych elementów

takich jak ilustracje i tekst, dodatkowo — mapka sytuacyjna wykonana narzędziami

Quarka.

Zagadnienia omówione w projekcie

� krzywe Beziera — rysowanie linii o dowolnych kształtach,

� oblewanie tekstem,

� tworzenie strzałek,

� obracanie ramek,

� zmiana kształtów ramek poleceniem Item | Shape,

� wypośrodkowanie tekstu w ramce w pionie i poziomie.
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Praktyka

 1. Otwórz nowy dokument poleceniem File | New | Document.

 2. W palecie New Document, gdzie ustalasz rozmiar dokumentu w pole Width wpisz

wartość 148 mm, a w pole Height wpisz wartość 210 mm. Wszystkie marginesy

(Margin Guides) ustaw na 10 mm. Kliknij w przycisk OK, aby opuścić okno opcji.

Rysunek 7.1.
Ustawienia
nowego dokumentu

 3. Narysuj prostokątną ramkę graficzną o wymiarach większych o 4 mm od wielkości

strony. Najszybciej zrealizujesz takie zadanie rysując dowolną wielkość ramki

i następnie w palecie Measurements wpisując odpowiednie wartości w pola W i H,

czyli W = 152 mm i H = 214 mm.

 4. Zanim zatwierdzisz ustawienia w pola położenia obiektu w układzie współrzędnych

XY, wpisz wartości –2. Teraz dopiero możesz wcisnąć klawisz Enter. Ramka zostanie

przez program przeskalowana i umieszczona centralnie nad stroną dokumentu i będzie

wystawać poza wszystkie krawędzie strony na 2 mm spadu.

 5. Przywołaj paletę Colors klawiszem skrótu F12 i ustaw kolor tła ramki — Yellow.

Rysunek 7.2.
Nadanie koloru tła
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 6. Ramka, którą utworzyłeś będzie tylko podkładem ulotki (tłem), a więc nie będzie
w niej przechowywany żaden tekst ani grafika. W związku z tym zaznacz ramkę
i wybierz polecenie Item | Content | None. Masz już gotowe ładne, rzucające się
w oczy tło ulotki.

 7. W ulotce oprócz ilustracji i tekstu informacyjnego przewidziano zaistnienie mapki
sytuacyjnej ułatwiającej odbiorcy reklamy odnalezienie w mieście miejsca usytuowania
sklepu. Do utworzenia takiej mapki użyjesz specjalnych narzędzi do rysowania
krzywych Beziera. Zatem do dzieła. Z palety Tools wybierz narzędzie Bezier Line

, które to „ukryte” jest w grupie narzędzi Line . Kliknij w czarny trójkąt
przy ikonie linii i wybierz narzędzie z ikoną pióra.

 8. Narzędzie działa w dosyć prosty sposób. Kliknij w jednym miejscu, przemieść kursor
kawałek dalej i kliknij w drugim miejscu. Każde kliknięcie oznacza wstawienie punktu
kontrolnego (węzła). Pomiędzy nimi generowana jest linia prosta.

Rysunek 7.3.
Rysowanie krzywej

 9. Zaznacz linię narzędziem Item . Przyjrzyj się teraz palecie Measurements.
Pojawiły się w niej atrybuty linii. W opcji oznaczonej literą W wybierz grubość linii
z listy rozwijalnej. Narysowana linia będzie ulicą na mapie, więc wybierz raczej
dosyć dużą wartość.

 10. No dobrze, ale takie linie to mogłeś rysować narzędziem Line to po co korzystać

z innego. Otóż rysowanie narzędziem Bezier Line  daje możliwość tworzenia
dowolnie skomplikowanych kształtów linii. Kliknij w miejscu pokazanym na rysunku
7.4. Następnie kliknij w drugim miejscu, ale tym razem nie puszczaj lewego klawisza
myszy tylko przemieść kursor w bok. W trakcie poruszania kursorem będzie także
odkształcała się sama linia. Widoczne będą także tzw. punkty kierunkowe. W ten sposób
powstają krzywe Beziera.

Rysunek 7.4.
Działanie
odkształce�
krzywych
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 11. Zwiększ grubość linii, tak jak to robiłeś w punkcie 9.

 12. Spróbuj teraz narysować pozostałą część mapki. W tym celu możesz przerysować

fragment planu własnego miasta.

Rysunek 7.5.
Przykładowy układ
ulic. Pami�taj,
aby mapa nie była
zbyt szczegółowa,
gdy# z daleka
b�dzie nieczytelna

 13. Zaznacz wszystkie linie używając narzędzia Item  i wciśniętego klawisza Shift.

Następnie wybierz polecenie Item | Group, aby zgrupować je razem.

 14. Wybierz narzędzie Rectangle Text Box  i narysuj niewielką ramkę tekstową

do wpisania nazwy ulicy. Przełącz się na narzędzie Content  i wpisz dowolną

nazwę ulicy.

 15. Wybierz teraz z palety narzędziowej narzędzie Rotation . Kliknij w początek

ramki tekstowej, co zainicjuje wstawienie punktu środka obrotu widocznego w postaci

symbolu celownika. Następnie nie puszczając klawisza myszy przemieść kursor

w kierunku nachylenia linii ulicy. Równocześnie będziesz obserwować ruch obrotu

samej ramki.

Rysunek 7.6.
Do wykonania
nazw ulic
wykorzystuj
raczej prost$
czcionk� (np. Arial)

 16. Aby napisy na mapce nie zaśmiecały obrazu, usuń z ich ramek kolor tła i obrysu.

Zaznacz ramkę i w palecie Colors wybierz kolor None przy aktywnej ikonie

Background.
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 17. Ważniejsze nazwy ulic możesz pogrubić wybierając opcję Bold (symbol B) w palecie

Measurements.

Rysunek 7.7.
Gotowy układ
ulic z nazwami

 18. Narysuj prostokątną ramkę graficzną, używając narzędzia Rectangle Picture Box .

 19. Zaznacz ramkę i z menu głównego wybierz polecenie Item | Shape. Pojawi się menu
rozwijalne, w którym znajdują się ikony kształtów ramek, w jakie możesz przekształcić
ramkę już istniejącą. Wybierz kształt ramki prostokątnej ze ściętymi narożnikami.

Rysunek 7.8.
Quark dzi�ki
opcji Shape
oferuje zmian�
kształtu ramki
w dowolnym
momencie pracy

 20. Wciśnij skrót klawiaturowy Ctrl+E, aby zaimportować ilustrację do utworzonej ramki.

 21. Z palety Tools wybierz narzędzie Oval Picture Box . Narzędzie to służy do
rysowania owalnych i okrągłych ramek graficznych. Standardowo ramki rysowane
tym narzędziem są owalne. Aby móc narysować okrągłą ramkę, podczas rysowania
przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift. Narysuj okrągłą ramkę, która będzie zaznaczeniem
na mapce miejsca usytuowania siedziby firmy.

 22. W palecie Colors nadaj okrągłej ramce kolor tła — Red.

 23. Przełącz się na narzędzie Bezier Line  i narysuj zagiętą linię biegnącą od
wstawionego zdjęcia do okrągłej, czerwonej ramki.
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 24. Przełącz się na narzędzie Item  i w palecie Measurements określ grubość linii

na ok. 8 pt.

 25. Pracując nadal z paletą Measurements kliknij w ikonę czarnego trójkąta przy pierwszej

opcji od prawej strony. Z listy rozwijanej wybierz rodzaj strzałki, jaką ma się

kończyć linia.

Rysunek 7.9.
Formatowanie
ko�cówki linii

 26. Teraz pora na kolor. W palecie Colors pojawiła się nowa ikona (pierwsza z lewej)

z symbolem linii. Jeśli jest ona aktywna, to wybierz z palety dla narysowanej strzałki

odpowiedni kolor.

 27. Narysuj teraz prostokątną ramkę tekstową o szerokości równej 128 mm. Ramkę umieść

pomiędzy prowadnicami wyznaczającymi marginesy strony. Dodatkowo umieść

ramkę, tak aby częściowo pokrywała się z ramką ze zdjęciem.

 28. W palecie Colors kliknij w ikonę koloru tła ramki (pierwsza z prawej) i z listy kolorów

wybierz kolor None.

Rysunek 7.10.
Okre.lenie
prze/roczysto.ci
ramki

 29. Przełącz się na narzędzie Content  i wpisz dowolny tekst reklamujący firmę

produkującą pluszowe zabawki. Końcowy efekt powinien być taki, że napis wchodzi

na ilustrację tam, gdzie ramki pokrywają się ze sobą.

 30. Wybierz narzędzie Item  i zaznacz ramkę z ilustracją. Następnie wybierz polecenie

Item | Bring To Front. Możesz także użyć skrótu F5. Polecenie przemieści ramkę

na wierzch stosu wszystkich obiektów (ramek i linii) na stronie. Dodatkowym

efektem wizualnym będzie rozsunięcie tekstu w ramce tekstowej w wyniku działania

opcji oblewania tekstem.

 31. Mając nadal zaznaczoną ramkę wybierz polecenie z menu głównego Item | Modify,

a następnie przełącz się na zakładkę Runaround. Możesz także użyć skrótu Ctrl+T,

który daje szybki i bezpośredni dostęp do palety.
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 32. W opcji Outset wpisz wartość 3 pt. O tyle program odsunie tekst od ramki tworząc

niewidzialną otoczkę dookoła ramki graficznej.

Wartość Outset występuje w przypadku pracy z ramką o nietypowym kształcie.

Dla typowej ramki prostokątnej pojawiają się opcje Top, Left, Bottom i Right.

Rysunek 7.11.
Ustawienia opcji
oblewania tekstem

 33. Narysuj prostokątną ramkę tekstową o wymiarach 128 mm szerokości i 20 mm
wysokości.

 34. Przełącz się na narzędzie Content  i wpisz hasło reklamowe — PLUSZOWE
ZABAWKI.

 35. Zaznacz tekst w ramce i w palecie Measurements wybierz krój czcionki Impact
o rozmiarze 45 pt. Wielkość czcionki musisz wpisać w okno opcji i zatwierdzić
klawiszem Enter.

 36. Zaznacz opcję centralnego wyrównywania tekstu w akapicie — Centered. Całe hasło
zostanie przesunięte na środek strony.

 37. Dodatkowo umieść tekst pośrodku strony w płaszczyźnie poziomej. W tym celu
wciśnij skrót Ctrl+M i przełącz się na zakładkę Text. W sekcji Vertical Alignment
w opcji Type wybierz typ ułożenia tekstu Centered.

 38. Przełącz się na paletę Colors. Dla opcji koloru tła wybierz kolor Yellow. Obok w opcji
tinty wybierz opcję 30%. Natomiast dla tekstu wybierz kolor Red.

 39. Narysuj prostokątną ramkę graficzną o rozmiarach 152 mm szerokości i 20 mm
wysokości. Sformatuj jej typ poleceniem Item | Content | None. Ramkę umieść
we współrzędnych X = –2 mm i Y = 185 mm.

 40. Przełącz się na paletę Colors. W opcji koloru tła wybierz kolor Yellow. Obok w opcji
tinty wybierz 30%.

 41. Ramka utworzona w poprzednim punkcie zasłania część mapki. Do wyboru masz dwie
możliwości. Zaznacz ramkę i wybierz polecenie Item | Send Backward tyle razy,
aż ramka zostanie przesunięta pod mapkę. Krotność wyboru polecenia przesunięcia
zależna jest od ilości obiektów leżących w stosie pomiędzy mapką, a ramką, którą
chcesz przesunąć. Drugim sposobem jest zaznaczenie mapki i strzałki i wybranie
polecenia Item | Brind To Front.
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Rysunek 7.12.
Gotowy projekt.
Dodane na ko�cu
pasy urozmaicaj$
prostot� ulotki


