SCRIBUS

Published : 2012-06-02
License : GPLv2

1

SCRIBUS
1. MIKÄ SCRIBUS ON?
2. ENNAKKOVAATIMUKSET
3. OPPAASTA
4. ESIMERKKEJÄ KÄYTÖSTÄ

2

1. MIKÄ SCRIBUS ON?
Scribus on ammattimainen taitto- ja julkaisuohjelma. Sitä jaellaan GNU
GPL -lisenssillä: sen voi ladata ilmaiseksi ja sitä saa laillisesti käyttää,
kopioida, tutkia ja muutella!
Scribus toimii Windowsissa, Mac OS:ssä ja Linuxissa: apua asennukseen
löytyy oppaan lopussa olevasta luvusta.

Kotisivu

http://www.scribus.net

Käyttöjärjestelmät

Linux/UNIX, Mac OS X, OS/2 Warp
4/eComStation ja Windows

Vakaa versio

1.4.0

Lokalisoitu
suomeksi?

On

MITÄ SCRIBUSILLA VOI TEHDÄ?
Scribusilla voidaan tehdä lennäkkejä, brosyyrejä, lehtiä ja kaikenlaisia
painettavaksi tai digitaalisessa muodossa näytettäväksi tarkoitettuja
asiakirjoja.
Siinä on nykyaikainen käyttöliittymä, joka tarjoaa kaikki
ammattimaiseen painoon vaadittavat ominaisuudet, kuten värien
erittelyn, CMYK-prosessivärit, suoran värien valinnan, ICC-väriprofiilit ja
monia vaihtoehtoja PDF-tiedostojen luomiseen.
Scribusin oma tiedostomuoto .sla on helposti muokattavissa. Yleensä
Scribusissa tehty dokumentti viedään .pdf-muodossa, jolloin se on
helppo tulostaa ja painaa, ja erilaiset ohjelmat tunnistavat sen.
Scribus on tehty lähinnä taittoa varten ja tässä se on todella
hyvä. Jos tahdot kuitenkin muokata valokuvia voit
käyttää GIMP:iä ja vektorigrafiikan parissa työskentelyyn sopii
parhaiten Inkscape.

KETKÄ TEKIVÄT SCRIBUSIN?
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Scribusin kehitti joukko ihmisiä, joista suurin osa on vapaaehtoisia,
vaikka monet heistä käyttävät Scribusia ammattimaisesti ja
työskentelevät kustannusalalla, graafisen suunnittelun tai ohjelmoinnin
parissa. Voit osallistua sen kehittämiseen omien taitojesi ja tarpeidesi
mukaan, auttaa kehittämään sitä, tehdä parannusehdotuksia,
raportoida ohjelmointivirheistä ja yksinkertaisesti auttaa pitämään
yhteisön hengissä!
Ensimmäinen Scribusin vakaa versio (1.0) julkaistiin 16.6.2003. T ämä
opas käsittelee versiota 1.4.0, joka on julkaistu 1.1.2012. Scribus on nyt
kypsä ohjelma: kuten näet käyttämissämme esimerkeissä, graafikot ja
kustantajat ovat luottaneet siihen jo muutaman vuoden ajan
julkaisuprojekteissaan!
T ämä opas on myös vapaa ja avoin, voit jakaa sen samoilla säännöillä
kuin Scribusin itsensä. Voit löytää tästä lisää tietoa oppaan lopusta.

MITÄ SCRIBUS OSAA TEHDÄ?
Scribusilla on kolme suurta vahvuutta. Sillä voidaan luoda, järjestää ja
tuottaa. T ässä oppaassa jokaiselle näistä omistetaan oma osa.
Ensinnäkin Scribus tarjoaa käyttäjälle suuren vapauden. T ämä
joustavuus on erittäin hyödyllinen ominaisuus luovassa työssä.
Muutaman minuutin kuluessa on mahdollista kokeilla erilaisia
kirjasinmalleja ja graafisia vaihtoehtoja. Kirjasintyypit, värit,
läpinäkyvyys, visuaaliset efektit valokuvissa, typograafiset parametrit,
elementtien sijainti ja kierrätys, kaikki Scribusin toimenpiteet voidaan
tehdä intuitiivisella ja spontaanilla tavalla. Kun olet tehnyt valintasi,
mallisi on valmis ja voit käyttää ohjelman järjestelyominaisuuksia.
Scribusin toinen vahvuus on käyttäjälle tarjolla oleva työkalujen ja
ominaisuuksien määrä, joilla on mahdollista organisoida työ hyvin ja
säästää aikaa tuotannon seuraavassa vaiheessa. T emplaatit,
tyylitiedostot, hallintamoduuli ja toistuvat toiminnot automatisoivat
skriptit nopeuttavat tuotantoa ja optimisoivat sen. Aikaisemmin
käyttäjän täytyi käyttää aikaa valmisteluun, eli asettaa Scribus
sopimaan suunnitteluvaiheessa tehtyihin päätöksiin. T ämä tuotanto on
nyt helpompaa, samalla dokumentista tulee yhdenmukaisempi. Sen
sijaan että jokainen toimenpide pitäisi tehdä käsin, se tehdään käyttäen
tietokoneen ominaisuuksia: se tekee mitä siltä pyydetään tekemättä
virheitä ja väsymättä.
Jäljelle jää vain projektin toteuttaminen käyttäen asettamiasi työkaluja.
Sivujen tuottaminen, tekstin kulku ja muotoilu, kuvien tuominen ja
julkaisun osien järjestely tekevät kauniiden julkaisujen tekemisestä
helppoa ja nautinnollista. Käyttäen ominaisuuspalettia ja muutamia
muita työkaluja ja ominaisuuksia, voit helposti määritellä taiton
elementtien sijainnin (millimetrin tuhannesosaan asti), määritellä niiden
ulkoasun ja niiden sisällön. Voit viimeistellä dokumenttisi käyttäen
Scribusin PDF-moduulia siirtääksesi sen printterille tai verkkoon.
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2. ENNAKKOVAATIMUKSET
T ässä kirjassa emme odota sinulta mitään aiempaa teoreettista tietoa
taitosta tai graafisesta suunnittelusta. T ietenkin luova harjoittelu
visuaalisten taiteiden parissa (valokuvaus, piirtäminen...) tai kokemus
taittamisesta auttaa sinua tekemään kauniita luomuksia ja
ymmärtämään teknisiä seikkoja, mutta se ei ole välttämätöntä
Scribusin käyttöön.
Käytä kuitenkin hiirtä, jossa on kaksi nappia ja rulla (vältä läppärin
kosketushiirtä) ja mukavaa näppäimistöä, jotta tämän kirjan
soveltaminen on mukavaa. Näin voit pitää toisen käden hiirellä ja toisen
näppäimistöllä. T ämä on hyvin yleinen yhdistelmä Scribusia
käytettäessä ja voi säästää aikaasi.
Voit yrittää opetella näppäimistökomennot nopeampaa käyttöä
varten. T ämä opas ei yleensä viittaa niihin vaan käyttää valikkoja
toimintojen tekemiseen. Näissä valikoissa näet kuitenkin
näppäinkomennon valikon oikealla puolella. T ämä on helppo ja nopea
tapa parantaa tuottavuutta.
Lisäksi sinun tulisi osata käyttää hiirtä ja näppäimistöä, tavallisia
toimisto-ohjelmia, internet-selainta ja hallita tiedostoja.
Riippumatta käyttämästäsi tietokoneesta ja käyttöjärjestelmästä
(Windows, Mac OS, Linux...), varmista, että osaat tehdä seuraavat asiat:
Hiiri:
Siirtää ikkunoita ja dialogilaatikoita;
Käyttää oikeaa hiiren nappia (sitä käytetään lähinnä näyttämään
kontekstivalikko);
Käyttää vasenta hiiren nappia (valitsemaan valikosta);
Käyttää keskinappia (napsauttaa hiiren pyörää tai painaa vasenta
ja oikeaa nappia samaan aikaan);
Vetää ja pudottaa (pitää hiiren nappia painettuna siirtääksesi
esinettä ja päästää hiiren napin vapaaksi pudottaaksesi esineen);
Napsauttaa ja vetää (vetääksesi esimerkiksi rajalaatikon);
Siirtää ikkunoita ja dialogilaatikoita ruudulla;
Hiiri + Näppäimistö:
Käyttää näppäinyhdistelmiä (Ctrl, Alt, Shift jne.) yhdessä hiiren
kanssa;
Siirtyäksesi yhdestä ruudusta toiseen;
Tiedostojen hallinta:(tätä täsmennetään luvussa Järjestele tiedostot)
Avata, tallentaa ja siirtää tiedostojasi tietokoneellasi;
Luoda ja järjestää hakemistojen ja tiedostojen hierarkian
(tiedostot tallennetaan sopiviin kansioihin);
T iedät minne tiedostosi on tallennettu (löytääksesi polun
tiedostoon tai hakemistoon);
Navigointi:
Käyttää verkon hyperlinkkejä.
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Jos tämä lista on hieman pelottava, älä huolestu: osaat luultavasti tehdä
nämä asiat. Jos epäilet asiaa, internet-haku tai aloittelijoiden kirjan
lukeminen auttaa varmasti, tai joku ystäväsi tai sukulaisesi voi varmasti
näyttää sinulle nämä toimenpiteet. Lisäksi kaikkeen oppimiseen
tarvitaan asiaan paneutumista: harjoitus tekee mestarin myös
ohjelmistoja käytettäessä.
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3. OPPAASTA
T ämä kirja on vapaan Scribus-ohjelman käyttöopas. Kirjoittajat ovat
kirjaa tehdessään pyrkineet muutamiin päämääriin:
T arjoamaan aloittelijoille nopean johdannon julkaisuohjelmiston
käyttöön.
T arjoamaan perusmenetelmät järkevän työvirran käyttöön
nopeasti, luovuutta rajoittamatta ja laadukkaan painotuotteen
taaten. T ämä opas etenee järjestyksessä ja kannattaa lukea
alusta loppuun.
T arjoaa nopeasti kehittyvän ohjelman käyttäjille ajan tasalla
olevaa dokumentaatiota. T ämä opas on tarjolla wikissä ja sitä
voidaan päivittää ja parannella milloin tahansa.
Suurin osa tästä kirjasta tehtiin viiden päivän BookSprint-tapahtumassa
Strasbourgissa 6.-10. heinäkuuta 2011. T ukijana oli International
Organization of Francophonie (http://www.francophonie.org).
FLOSS Manuals Foundation on kehittänyt ja levittänyt BookSprintmenetelmää osana hankettaan luoda monikielisiä oppaita vapaista
ohjelmistoista ja käytännöistä. Menetelmällä voidaan luoda laadukkaita
kirjoja hyvin nopeasti.
Viiden kirjoittajan ryhmä (opettajia, designereita, ohjelmoijia ja
kustannusalan ihmisiä) Pohjois-Amerikasta, Euroopasta ja Afrikasta on
työskennellyt yhdessä, jotta käyttäjien yhteisö olisi hyvin edustettuna.

Booksprintissä paikalla olleet kirjoittajat:
Camille Bissuel (Ranska)
Magaouata Dan Bourgami (Niger)
Louis Desjardins (Kanada - Quebec)
Cédric Gémy (Ranska)
T hibaut Hofer (Ranska)
Alessandro Rimoldi (Sveitsi)
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Lisäksi booksprintissä oli paikalla kaksi fasilitaattoria:
Elisa de Castro Guerra (Ranska)
Anne Goldenberg (Kanada - Quebec / Ranska)

MONESSA ERI MUODOSSA TARJOTTAVA
VAPAA OPAS
Yhteistyössä kirjoitettu Scribus-opas on vapauden arvojen inspiroima.
Se on tarjolla FLOSS Manuals -sivuilla monissa eri muodoissa:
painettuina kirjoina, verkkosivuina, PDF ja ePub -tiedostoina, joista
viimeisin on helposti luetavissa kannettavilla laitteilla.
T ätä opasta voidaan lukea ja kopioida vapaasti, sillä se on julkaistu
kaksoislisenssillä:
GPLv2 ja Creative Commons Attribution - Share Alike 3.0 (CC-BY-SA
3.0).
T eoksen digitaalinen versio kehittyy kirjoittajien parannuksien ja
ohjelman päivitysten mukaan. Uusimman version löydät FLOSS
Manualsin sivuilta: http://fr.flossmanuals.net/scribus/
Voit esittää parannusehdotuksia FLOSS Manualsin postilistalla. Jos
tunnet Scribusin tai osaat kirjoittaa, tai tahdot tehdä vain pienen
lisäyksen, liity kirjoittajien joukkoon ja lisää uusia tai parantele vanhoja
lukuja! T ämän kirjan lopussa on lista tähän mennessä osallistuneista
kirjoittajista.

OPPAAN SUOMENKIELINEN VERSIO
Oppaan suomenkielinen käännös on tuotettu osana Avoimet verkostot
oppimiseen AVO-hanketta. Hanketta rahoittavat Euroopan
sosiaalirahasto ja Lapin ELY-keskus.
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4. ESIMERKKEJÄ KÄYTÖSTÄ
T ässä luvussa esitellään esimerkkejä töistä, jotka on toteutettu
Scribusin avulla erilaisissa taiteellisissa ja professionaalisissa
konteksteissa.

ITSENÄINEN YLEISLEHTI: LE TIGRE

Le Tigre on itsenäinen yleislehti, jota on julkaistu alkaen vuodesta 2006,
jaettu kioskeissa ja kirjastoissa. Lehteen osallistuvat journalistit,
valokuvaajat, suunnittelijat, kirjoittajat ja akateemikot.

Le Tigren erottaa muista lehdistä sen ekletismi: siitä voi lukea
kirjoittajien pitkiä tarinoita, geopoliittisia artikkeleita, pamfletteja,
sarjakuvia, valokuvakansioita, kulutusyhteiskunnan kritiikkejä...
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Le Tigre on ensimmäinen lehti Ranskassa, joka on tehty täysin vapaiden
ohjelmien avulla.

KIRJA MATKASTA UUSI-SEELANTIIN
Marcus Holland-Moritz teki kahden kuukauden matkan Uusi-Seelantiin
vuonna 2009. T ässä kirjassa on monia tarinoita ja kuvia hänen
matkastaan. Hän kertoo matkastaan tässä erinomaisessa työssä.
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Kirja on julkaistu Creative Commons BY-SA-ND -lisenssillä. Lisätietoa
löydät verkkosivulta http://zrox.org/nzbook/.

KANSI DVD-LEVYLLE VILLES EN EAUX
TROUBLES

Villes en Eaux T roubles on d'Yves Entenich dokumenttifilmi. Kansikuva
tehtiin Inkscapella ja tuotiin Scribusiin. T ämän jälkeen teksti aseteltiin
sivuille Scribusilla, jolla tehtiin myös tavutus ja silmää miellyttävä
typografia. Leikkausmerkit ovat näkyvillä, jotta on mahdollista leikata
kannet oikein.
T oteutus: T hibaut Hofer, Creative Commons BY-SA.

FYSIIKAN JA KEMIAN OPAS
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Kuudennen luokan opas fysiikkaan ja kemiaan. T ehnyt Dan Bourgami
Magaouata, julkaisija Nigerissä Éditions du Sahel.

MATEMATIIKAN KIRJA AFRIKKALAISILLA
KIELILLÄ
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Kaksikielisten koulujen matematiikan kirja, jota käytetään Burkina
Fasossa. T ehnyt Boureima Kinda ja julkaissut OSEO Solidar, Sveitsi,

WIKIPEDIAN KIRJAHYLLYN BROSYYRI

Wikipedian kirjahylly kerää ja luo mainosmateriaalia Wikipediasta. Ne
auttavat ottamaan Wikipedian käyttöön ja on suunnattu niille, jotka
eivät vielä ole Wikipedian käyttäjiä.
Wikimedia kannustaa käyttämään Scribusta luomaan tätä materiaalia ja
uusimmat asiakirjat luotiin Scribusilla.

OPEN SOURCE PUBLISHING (OSP) KOKEILUJA
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OSP (Open Source Publishing) on kollektiivinen graafisten
suunnittelijoiden hanke, joka käyttää vain vapaita ohjelmistoja. Liittyy
läheisesti Media Arts -järjestöön Brysselissä. OSP:n tavoitteena on
testata mahdollisuuksia vapaiden työkalujen käyttöön käytännön
layoutissa, kuvituksessa, kartografiassa ja typografiassa.

ACTIVDESIGNIN KAUPALLINEN BROSYYRI
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Esitys Activ Design -yhdistyksen vapaiden ohjelmistojen koulutukseen.
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5. ASENNUS
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5. ASENNUS
Scribus.net-sivu listaa kaikki asennuspaketit ja osan
asennusproseduureista.

VERSIOINTI
Ennen Scribusin asennusta on tärkeää ymmärtää versioinnin periaate.
Usein vapailla ohjelmilla on erityinen nimeämisprosessi ohjelmistojen
kehitysprosessille, joka etenee omaa erityistä tahtiaan.
Scribusin tapauksessa tätä kirjaa kirjoitettaessa virallinen vakaa versio
on 1.4.0. Kehitysversio 1.5 (T runk) ei vielä sovellu yrityskäyttöön, mutta
on saatavilla, joten se on olemassa samaan aikaan vakaan version
kanssa. Kehityssykli on sellainen, että kun versio 1.5 saadaan vakaaksi,
sen nimeksi tulee Digital 1.6.
T ällä hetkellä kannattaa käyttää vakaata versiota 1.4.0, joka on
ladattavissa, asennettavissa ja käytettävissä päivittäisessä käytössä
käyttöjärjestelmästä riippumatta.

LINUXIIN
Scribus on vapaa ohjelmisto, joten se on saatavilla kaikkiin Linuxjakeluihin. Joihinkin on asennuspaketti, jotkut asennetaan suoraan
ohjelman lähdekoodista.

PAKETIT
Scribus on saatavilla RPM-pakettina Red Hatiin perustuviin jakeluihin,
kuten Suseen ja Mandrivaan. Usein ohjelmistopaketti on asennettu
jakelun mukana. Mandrivassa se löytyy hakemistosta [Application>
Office].
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ASENNUSOHJELMA
Linuxiin on automaattinen asennusproseduuri ja se on mukautettu
järjestelmän arkkitehtuuriin, joten sitä on helppo käyttää. Useimmat
Linuxin jakelut sisältävät graafisen käyttöliittymän, joten käyttäjän ei
edes tarvitse kirjoittaa asennuskäskyä. Nämä asennuskäyttöliittymät
ovat: drakrpm Mandrivalle, Suse YaST ja Synaptic Ubuntulle.
Asennusohjelma täytyy ehkä säätää asentamaan paketteja
kolmannesta lähteestä, kuten sivulla Scribus.net tarjotuista Debian- ja
Ubuntu-paketeista selviää: http://wiki.scribus.net/canvas/Debian.

LÄHDEKOODI
Scribusin koodi on saatavilla, aivan kuin kaikkien vapaiden ohjelmien
tapauksessa. Kokemattomien (tai seikkailunhaluttomien) käyttäjien ei
kannata kääntää lähdekoodia, joten tämän kirjan kirjoittajat
suosittelevat tutkimaan jakeluversiosi virallista dokumentaatiota.
Lähdekoodista asentamisen etuna on se, että sinulla on käytössäsi
ohjelman viimeisin versio ja saat uusimmat ohjelman parannukset.

WINDOWSIIN
T ässä tapauksessa asennus tapahtuu yksinkertaisesti lataamalla
asennusohjelma suoraan Scribus.netin Download-kohdasta.

Scribusin virallinen verkkosivu.

MAC OS X
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Mac OS X:lle tarjotaan asennusohjelma aivan kuin Windowsiin. DMGpakkaus on myös Scribus.netin kohdassa Download, mutta se on
tarjolla vain versiolle 1.4. Edellinen versio 1.3. vaati X11-palvelimen
asentamista grafiikkoja varten. T ätä proseduuria ei vakauden ja
selkeyden puutteen vuoksi suositella virallisella verkkosivulla eivätkä
sitä suosittele myöskään tämän kirjan kirjoittajat.
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PERUSTEET
6. ALOITTAMINEN
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6. ALOITTAMINEN
T ässä osassa esittelemme Scribusin lyhyesti. Seitsemän askelta
näyttää, kuinka voit tehdä kolmeen sivuun jakautuvan lennäkin, joka
taittuu kasaan.

LUONNOSTELE DOKUMENTTISI
Ensimmäinen askel tapahtuu ilman tietokonetta: itse asiassa työ taiton
parissa päättyy yleensä paperilla olevaan tulokseen, mutta se myös
alkaa ennakkotyöllä paperin kanssa.
Ota ensin valkoinen toimistopaperi (A4) luonnostellaksesi lennäkkisi.
Voit taitella sen kolmanneksiin, jolloin sinulla on kolme osaa. T ämän
jälkeen voit katsoa, että viimeinen sivu (vasemmalle jäävä kolmannes)
on hieman ohuempi kuin toinen, jonka voit taittaa äärimmäisenä
oikealla olevan alle, joka on kansi (yksinkertaisuuden vuoksi jätämme
tämän vaatimuksen väliin tässä esittelyssä).
Yritä piirtää kuva oikealla olevalle sivulle ja katso tulosta:

Joitain huomioita:
T ee aluksi monta luonnosta, käytä monta paperia kokeillaksesi
taitosten toimintaa.
T yöskentele lyijykynällä ja pyyhekumilla: se on luonnos eikä
taideteos, se täytyy tehdä nopeasti, että siitä on hyötyä!
Aloita vapaasti alusta.
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Kun ymmärrät taitosten toiminnan, voit alkaa ajatella sisällön jakoa
osiin.
Yleisesti ottaen on järkevää käyttää kolmea osaa lennäkin sisällä
pääsisällölle, sillä näiden kolmen osan sisältö voidaan taittaa kolmeksi
toisiaan seuraavaksi sivuksi.
Kolmelle muulle osalle (lennäkin ulkopuolella) on järkevintä sovittaa
sisältö niiden sijaintiin lennäkin ollessa suljettuna, mikä vaikuttaa
sisältötyyppiin, joka mukautuu parhaiten:
Oikealla oleva ruutu on kansi ja siihen sopii suuri kuva, otsikko ja
hyvin lyhyt kuvaus sisällöstä.
Keskellä oleva ruutu on lennäkin takakansi: useimmiten siihen
kannattaa laittaa yhteystiedot.
Vasen ruutu on ensimmäinen asia, jonka lukija näkee avatessaan
lennäkin: sen pitäisi sisältää yhteenveto sisällöstä.
Alla olevissa kuvissa näet, että olemme suunnitelleet rakenteen tekstin
ja kuvien sijaintia varten:
Olemme piirtäneet rivejä tekstikehyksiin. Voit myös kirjoitella
sellaista sisältöä, jonka tahdot sijoittaa.
Kuvaruudut sisältävät ristin tai tarvittaessa suuren luonnoksen
kuvasta.
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T ätä esittelyä varten ajattelimme tehdä Scribusilla pienen brosyyrin
Gutenbergistä ja ensimmäisistä askelista, jotka johtivat painon syntyyn.
Käytämme Wikipediassa Creative Commons -lisenssillä julkaistua
materiaalia, jonka voi tietyillä ehdoilla julkaista uudelleen.

LUO UUSI DOKUMENTTI
Käynnistyessään Scribus avaa dialogin, jossa voit luoda dokumentin. Jos
olet jos sulkenut sen, voit avata sen kohdast [T iedosto] >[Uusi].

Luomassasi dokumentissa on seuraavat ominaisuudet:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dokumentin asettelu on [Aukeama];
Sivun koko on [A4];
Sivun suunta on [Pystysuora];
Valmista, että oletusyksikkönä on [Millimetrit (mm)];
Sivujen lukumäärä on kaksi, yksi kumpaakin A4-sivua varten;
Laita sivun reunuksiksi 1cm kaikilla puolilla, jotta voit tulostaa
brosyyrin millä tahansa printterillä.

Voit jättää muut kohdat oletusarvoihinsa.
Napsauta [OK] lopettaaksesi dokumentin luomisen.
T ässä näkyy käyttöliittymä dokumentin luotuasi:

On järkevää tallentaa työtiedosto nyt: luo uusi työhakemisto
"Scribus_Gutenberg" hakemistoosi "Asiakirjat" ja tallenna asiakirja.

MÄÄRITTELE VERTAILUARVOT
Käytä apuviivoja joiden avulla voit toistaa sivujen asettelun. Valitse
valikosta [Sivu] kohta [Apuviivojen hallinta].
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T oisessa välilehdessä [Rivi tai sarake] voit valita apuviivat pystysuoralle
suunnalle, aseta arvoksi 20,000 mm ja Refer to Reunuksiin. Palstan
leveyden arvo on kaksinkertainen marginaali, mikä pitää marginaalin
tasapainossa.
T ulet vielä määrittelemään sarakkeet suhteessa dokumentin
marginaaleihin eikä sivulle.
Lopuksi napsauta [Käytä kaikkiin sivuihin] ja apuviivojen hallinta
sulkeutuu.

Lopuksi mene valikkoon [Sivu] > [Kiinnitä apuviivoihin] ja aktivoi [Näytä]
> [Näytä apuviivat].

TEKSTIN KIRJOITTAMINEN
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TEKSTIN KIRJOITTAMINEN
SCRIBUSISSA ET VOI KIRJOITTAA
SUORAAN SIVULLE: SINUN TÄYTYY ENSIN
LUODA KEHYKSIÄ, JOIHIN TEKSTI JA
GRAFIIKAT LAITETAAN. NÄIN VOIMME
MUOTOILLA VAPAASTI KAIKKIEN
GRAAFISTEN OBJEKTIEN SIJAINTIA
SIVUILLA.
Sijoita se ensimmäisellä sivulla oikeanpuoleisessa ruudussa, jossa on
suurennuslasin kuva. Napsauta sitä ja se lähentää ja loitontaa sivun
zoomausta. Voit myös painaa [CT RL]-näppäintä ja pyörittää hiiren
rullaa eteen- ja taaksepäin. T ämä on nopeampaa kuin työkalun
vaihtaminen.
Voit siirtyä työtilassa oikealta vasemmalle pitämällä hiiren keskinappia
pohjassa ja siirtämällä kursoria haluttuun suuntaan.
Aktivoi tekstikehys kohdasta [Lisää] > [Lisää tekstikehys] tai mene
ikonin [Lisää tekstikehys] kohdalle painamaan valkoista nuolta, jolloin
voit piirtää tekstikehyksen klikkaamalla ja vetämällä.

Vetämällä pientä punaista neliötä oikeassa alakulmassa voit muuttaa
sen kokoa, kunnes siihen mahtuu kaksi riviä tekstiä: "Johannes
Gutenberg".
Kun olet piirtänyt tekstikehyksen, Scribus palaa automaattisesti
valintavälineeseen (valkoinen nuoli), jonka avulla voit siirtää valintaa. Jos
olet juuttunut valkoiseen nuoleen, voit aina palata valitsemalla
työkalupalkista jotain muuta tai painamalla [Esc].
Kaksoisnapsauta kehystä ja voit kirjoittaa nimen Gutenberg.
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T eksti on hyvin pientä! Voit muuttaa kokoa valitsemalla kaiken tekstin
(kun olet muokkaustilassa [Muokkaa] > [Valitse kaikki]), valitse
asetukset-paletti ([Ikkuna] > [Ominaisuudet]), aktivoi kohta [T eksti] ja
voit valita tekstin fontin, fontin lihavoinnin ja koon.
Jos tekstit ovat hieman päällekkäin, voit lisätä riviväliä eli tilaa rivien
väliin. Sen kannattaa yleensä olla 20% suurempi kuin leipätekstin koon.

Voit poistua muokkaustilasta painamalla [Esc]. Pääset takaisin
muokkaustilaan kaksoisnapsauttamalla tekstikehyksiä.
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Lisää kuva
Voit lisätä kuvan Gutenbergin patsaasta. Lataa kuva Wikimedia
Commonsista seuraavasta osoitteesta:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Statue_de_Gutenberg_à_Strasbourg.jpg
Luo kansio "Kuvat" omaan "Scribus_Gutenberg"-kansioosi ja lataa sinne
suurin mahdollinen versio kuvasta.
Lisää kuva valikosta [Lisää] > [Lisää kuvakehys] tai ikonista [Lisää
kuvakehys] ja vedä kehys sivulle.

Varmista että kehys on valittu ja lisää patsaan kuva hakemistosta
"Kuvat" käyttäen komentoa [Lisää].
On todennäköistä että näet valkoisen kuvan: älä hermostu, se on vain
valkoinen taustakuva! Aktivoi paletti kohdasta [Ikkuna] >
[Ominaisuudet] ja aktivoi välilehti [Kuva], joknka jälkeen voit aktivoida
valinnan [Sovita kuva kehyksen kokoon] ja [Säilytä suhteet].

28

T ämä on tärkeää, sillä kuvan koko on määritelty kuvatiedostossa.
Scribus tukee kuvan suurinta mahdollista kokoa pikselintoistokyvyllä.
T oinen nopea menetelmä on napsauttaa oikealla hiiren napilla kuvaa
kehyksessä ja valita [Sovita kuva kehykseen].
Seuraavaksi voit leikata kuvan valitsemalla komennon [Kohde] > [Sovita
kuva kehykseen]:

Vetämällä pientä punaista neliötä oikeassa alakulmassa voit muuttaa
kehyksen kokoa niin, että se sopii palstaan.
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TUO TEKSTI
KUTEN OPIT TÄSSÄ OPPAASSA SCRIBUS
EI OLE OIKEA TYÖKALU TEKSTIN
KÄSITTELYYN. YLEENSÄ OLET
VASTUUSSA ULKOASUSTA JA JOKU MUU
TAI SINÄ ITSE ON TEHNYT TEKSTIT
AIEMMIN TEKSINKÄSITTELYOHJELMALLA.
Simuloidaksesi tätä tilannetta verkkoselaimen avulla voit mennä
Wikipedian Gutenberg-sivulle:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg, kopioi kohta "Nuoruus",
avaa tekstieditorilla, avaa uusi tiedosto ja liitä Wikipediasta kopioitu
teksti. T allenna tiedosto uuteen kansioon "T eksti" työkansiossasi.
Luo tekstikehys. Valitse tekstikehys ja käytä komentoa [T iedosto] >
[T uo] > [Hae teksti] tuodaksesi lataamasi tekstin.
Lisäämäsi tekstin merkkejä on hyödyllistä suurentaa ikkunasta
[Ominaisuudet].

Säädä laajuutta niin, että se sopii palstalle. Varmistettuasi että kehys
on valittuna voit käyttää komentoa [T iedosto] > [T uo] > [T uo teksti]
tuodaksesi lataamasi tekstin.

LINKITÄ TEKSTIKEHYKSET
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Esitteen toiselle sivulle voit lopuksi lisätä tekstiä, mikä liittää yhteen
kolme toimintalinjaa.
Ensimmäinen pikku temppu: aktivoinnin jälkeen valitse tekstityökalu
([Lisää]> [Lisää tekstikehys]). Pidä vaihtonäppäintä alhaalla ja napsauta
työtasolle: se luo tekstikehyksen, jotka täyttää apuviivat. Kokeile sitä
kolmesta osatekijästä toiseen (jos et onnistu, luo tekstikehys kuten
olemme nähneet aiemmin: magneettiset apuviivat auttavat sinua).
Kun taitto tapahtuu, ei vielä ole kaikkia tekstejä. T ässä tapauksessa
voimme lisätä esimerkkitekstin odotettaessa: valitse ensimmäinen
tekstikehys, valitse [Lisää] > [Lisää esimerkkiteksti] ja valitse [Lorem
Ipsum].

Oikeassa alakulmassa näkyy pieni punainen neliö, se osoittaa, että
teksti ei mahdu kehykseen. Varmista, että Lorem Ipsum on valittuna,
valitse [Kohde] > [Linkitä tekstikehykset] ja napsauta toisessa
tekstikehyksessä, jolloin näet tekstin virtaavan kehyksestä toiseen.
T oista tehtävä valitsemalla toinen tekstikehys, aktivoimalla
linkkityökalu ja lopuksi napsauttamalla kolmatta tekstikehystä.
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Havaitse nyt työsi tulos!

TÄRKEIMMÄT SCRIBUSIN TYÖKALUT
T utki Scribusin erilaisia työkaluja nykyisellä sivulla. T ärkeimmät
nykyisen dokumentin koostumukseen vaikuttavat työkalut ovat:
valintatyökalu: voit valita ja siirtää kuvan, tekstin, tiedoston jne.
lisää tekstikehys: voit tuoda tai kirjoittaa tekstiä
lisää muoto: tämä mahdollistaa muotojen luomisen
pudotusvalikosta osoittamalla oikealle nuolen kärjellä
tuo polygoni: (samat ominaisuudet kuin lisää muoto-työkalulla)
tuo tiedosto: voit seurata oikealle tai viistoon
rotaatio: voit kierittää objektia
zoomaustyökalu: suurentaa tai pienentää työaluetta
tekstieditori: voit kirjoittaa kehykseen
sido tai löysää tekstikehystä: mahdollistaa tekstikehyksen
sitomisen tai löysäämisen.
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BRAVO!
Siinä se on, olet tehnyt ensimmäisen sivusi taiton: se ei ehkä ole
täydellinen teos, mutta se on hyvä alku!
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Kun tämä työ on valmis, voit viedä sen PDF-muodossa jaettavaksi,
mutta se on juuri nyt hieman monimutkaista. T ämän vuoksi on parasta
jatkaa oppaan opiskelemista!
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7. SUUNNITTELU
Voi olla innostava ajatus ryhtyä töihin heti kun päätös julkaisun
tekemisestä on tehty. Loppujen lopuksi kädessäsi on hieno luonnos ja
sinulla on suurin osa kuvista ja tekstistä. Mikset aloittaisi heti? Koska
hyvä suunnittelu on välttämätöntä ja sen täytyy ottaa huomioon kaikki
tuotannon vaiheet, myös PDF-tiedostojen luominen ja lopullinen
tulostaminen.
Alussa projektien teknisten parametrien määrittely on yksi
menestyksen avaimista. Nämä valinnat vaikuttavat moniin graafisiin
valintoihin ja työsi lopputulokseen. T akaumat ovat usein vaikeita. Jos
esimerkiksi lopullinen tuote on suunniteltu tulostettavaksi tavallisella
printterillä, dokumenttisi muotoa määrittää tämä valinta, esimerkiksi
väri, jätetty leikkuuvara, tulostus, paperityyppi, sidonta jne. Jos jotkin
tässä käytetyt termit eivät ole tuttuja, älä huolestu, palaamme niihin
vielä. Voit myös katsoa käyttöoppaan lopussa olevaa sanastoa, joka
sisältää monia teknisiä termejä.

TAITA PAPERISI
T ee fyysinen malli julkaisustasi. Jos tahdot tehdä brosyyrin, taittele
paperisi! Sinun on näin helpompi nähdä eri osille jäävä tila ja voit välttää
sen tilanteen, jossa osa tekstistä jää piiloon paperin reunan alle.
T aiton luonne riippuu myös dokumentissasi olevista sivuista. Jos
julkaiset suuren kirjan, sinun täytyy käyttää sidontaa eikä nidontaa.

SUUNNITTELE AIKATAULUSI
Aikataulu voi vaikuttaa tulostusprosessin valintaan. Kiireessä
digitaalinen paino voi olla paras valinta, suuria määriä painettaessa
offset-paino voi sopia paremmin. Ajoitus voi kuitenkin pilata kaiken!
Painoa edeltävä työ, verotus, kalibraatiot ja säädöt voivat viedä aikaa.
Lopulta muutkaan asiat eivät saa jäädä huomiotta. Näihin liittyvät
tarpeellisen paperin laatu ja saatavuus, jotta lopullinen ulkonäkö on
yhdenmukainen ja aikataulut eivät sekoa, jos paperi puuttuu, kopioiden
kokonaispaino pakattuna ja ilman pakkausta (tärkeää tietoa, jos tahdot
levittää painotuotteesi postin avulla).
Kuten näemme, projektiisi vaikuttavat monet muuttujat. Sinun täytyy
suunnitella etukäteen, koska jossain vaiheessa voi olla vaikeaa tai
kallista tehdä muutoksia.
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kallista tehdä muutoksia.
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9. TEKSTI JA GRAFIIKKA
Edellisen luvun luettuasi tiedät millaisia kysymyksiä kohtaat
aloittaessasi julkaisuprojektisi.
Muutama asiat täytyy ottaa vielä huomioon Scribusin tehokasta
käyttöä ajatellen, mutta tällä ei pyritä rajoittamaan luovuuttasi. Koska
Scribusta ei ole tarkoitettu kaikkien mahdollisten asioiden tekemiseen
se keskittyy oman ydinalueensa toimenpiteisiin.
T ässä luvussa esittelemme parhaat toimintatavat ja prosessit, joiden
avulla voit ymmärtää Scribus-taittamista paremmin.

EROTA ULKOASU SISÄLLÖSTÄ
Julkaisutoiminnan maailmassa tuotetaan laajalti tarkastellen monenlaisia
dokumentteja: pitkiä ja lyhyitä kirjoja ja lehtiä, kuvituksella ja ilman,
erilaisten ammattimaisten kirjoittajien (kirjailijoiden, journalistien jne.) tai
amatöörikirjoittajien teksteillä... Kaikki nämä tekijät vaikuttavat
työskentelymenetelmään ja ohjelman toimintaan.
Kuitenkin toimivaksi menetelmäksi julkaisussa ja muillakin alueilla on
osoittautunut ulkoasun ja sisällön erottaminen, eli sisältö ja ulkoasu
suunnitellaan erikseen. T ämä oli hyödyllistä esimerkiksi julkaistaessa
kirjakokoelma uudestaan erilaisella graafisella tyylillä. T eksti oli
kuitenkin sama (vaikka sekin olisi voitu päivittää). T ällä menetelmällä
kirjoittajan ei tarvitse pohtia lopullista ulkoasua kirjoittaessaan, joten
hän voi keskittyä tekstiin.
T ämä yksinkertainen menetelmä, joka voi aluksi tuntua rajoittavalta,
antaa todellisuudessa paljon joustavuutta painettavan dokumentin
luomiseen. Kirjan kirjoittaja voi osoittaa jonkin tekstin osan olevan
otsikko ja toisen olevan kappale, taittaja voi valita sopivan tyylin
kaunista julkaisua varten ilman riskiä tyylin, kielen tai sisällön
muuttumisesta.
Scribus perustuu tälle olennaiselle erolle. Suosittelemme, että totuttelet
heti erottamaan sisällön ja muodon projekteissasi.

TOIMITUSPROSESSI
Kuvittele, että työskentelet suuren sanomalehden painossa, joka
julkaisee uutisartikkeleita päivittäisessä lehdessä ja myös
verkkosivullaan. Olet lehden taittaja, eli olet vastuussa sen ulkoasusta.
T yötoverisi ovat journalisteja, valokuvaajia, kirjoittajia, päätoimittajia,
kirjastonhoitajia, painajia ja tallentajia, sillä sanomalehdellä on painonsa.
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Sanomalehti on luonut toimitusprosessin, joka määrittelee tekstin polun
sen luomisesta sen jakeluun, ja johon kuuluu seuraavat askeleet:
kirjoittaminen (yhden tai useamman kirjoittajan), tekstin editointi,
oikoluku, taitto, vedoksen tarkastus, korjaukset, painaminen, sitominen,
pakkaus ja jakelu. Sama teksti käsitellään erottamalla sisältö taitostaan
ja se on hieman erilainen verkkosivulla ja painetussa lehdessä, koska
editointiprosessi on jakautunut kahdeksi eri poluksi.
T oimitusprosessi on joukko menetelmiä, sääntöjä (esimerkiksi artikkelin
merkkimäärä) ja teknisiä prosesseja, jotka mahdollistavat
toimitusprosessin joustavan etenemisen.

GRAAFINEN PROSESSI
T oimitusprosessin graafinen osa liittyy suoraan taittajaan, jonka täytyy
luoda taitto muotoilemalla teksti ja kuvat, sekä varmistamalla, että
kaikki elementit (tekstit, kuvat) jotka on tuotu on integroitu hyvin, jonka
jälkeen dokumentti pitää valmistella oikein painoa varten.
Graafiseen prosessiin kuuluu yleensä kolme keskeistä askelta:
1. Luova työ: idean kehittely, luonnostelu, projektin muokkaus,
menetelmien tutkiminen, toimintatapojen valinta.
2. Esipaino: tuotannon vaihe, jossa luova työ on valmiina ja tekniset
ongelmat ratkotaan ennen painoa, jotta lopputulos on tarpeeksi
laadukas.
3. Dokumentti painetaan suurina määrinä ja lopputuloksen laatu
tarkastetaan.
Roolistasi riippuen joudut osallistumaan enemmän tai vähemmän näihin
kolmeen askeleeseen. Voit käyttää Scribusta, jolla on roolinsa
esipainossa. Projektista riippuen joitain askelia ei tarvitse ottaa joka
kerralla: esimerkiksi päivittäinen sanomalehti ei muuta graafista asuaan
joka päivä: se käyttää samaa asua monta vuotta, mikä auttaa sitä
vähentämään tuotantoaikaa ja lisäämään näkyvyyttä kauppojen
hyllyillä. Dokumentin taitto ei aina merkitse ulkoasun tekemistä suoraan
tyhjästä. T ässä esimerkissä pitää muistaa, että Scribus on graafinen
työkalu ja voit tehdä kaikki nämä askeleet tuotantoprosessissa: niinpä
sinulla pitäisi olla kaikki tekstit ja kuvat valmiina aloittaessasi projektin.
Jos työskentelet yksin (teet koko prosessin yksin) tai ryhmässä (jossa
roolisi on rajoitettu), näiden tuotannon askelien noudattaminen ja
parhaiden työkalujen valinta tekee työstäsi joustavampaa ja
helpompaa.

TÄRKEIMMÄT ASKELEET SCRIBUSTYÖSKENTELYSSÄ
T yösi Scribusissa seuraa joitain keskeisiä askelia, jotka ovat enemmän
tai vähemmän aikaavieviä. Koko taittoon tarvitset muutaman päivän
aikaa, varsinkin jos olet uusi taittaja. Koko prosessin kesto riippuu
sisällön määrästä ja graafisesta laadusta. Viimeistely vaatii vielä
enemmän tarkkaavaisuutta kuin valmistelu.

Esimerkiksi kahdeksan sivun kirjasen tekeminen tekstistä ja kuvista
vaatii aloittelijalta ainakin kaksi päivää.
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Askel

Arvio
työajasta

Luo
1. Lähteiden valmistelu ja tarkastus
≃ 5%
2. Dokumentin formaatin valinta, värien ja kirjasimien
≃ 5%
valinta
Järjestä
3. T emplaattien, oppaiden ja albumien luominen
≃ 15%
4. T ekstityylien valmistelu ja luominen
≃ 30%
T uota
5. T ekstien ja kuvien tuominen ja tyylien soveltaminen
≃ 15%
6. Sijoittelu käsin ja tekstin tyypittäminen
≃ 10%
7 . Sivun asettelun korjaus ja tarkastus
≃ 15%
8. Vienti PDF-tiedostoksi ja viimeiset asetukset tulostusta
≃ 5%
varten
Nämä arviot ajankäytöstä ovat vain suuntaa-antavia ja riippuvat
tietenkin projektistasi ja sen ominaisuuksista.
Jos teet lehden, sen tekeminen on nopeampaa ensimmäisen numeron
jälkeen, koska askeleet 2-4 on jo tehty (kaikki säännöt on määritelty) ja
niitä voidaan käyttää uudelleen tulevissa numeroissa templaatin avulla:
aikaa kuluu 50% vähemmän kuin ensimmäisellä kerralla!

1. Lähteiden valmistelu ja tarkastus
T ämä merkitsee kaiken dokumentin sisällön keräämistä, olipa kyse
tekstistä tai kuvista, logoista, tekijänoikeustiedoista, tietokannoista tai
muista lähteistä, ja näiden tiedostojen organisoimista niin, että löydät
ne käyttökelpoisessa muodossa, jonka ohjelma tunnistaa ja jotka ovat
tarpeeksi hyvälaatuisia.
T ähän voi liittyä erilaisia toimintoja, kuten tutkimustyö tai kuvien
valinta, ehkä puhelinnumerolistan tarkastaminen. T ässä oletamme, että
olet valinnut sisällön ennen taiton aloittamista, editointi on tehty ja
sinun tarvitsee vain tarkastaa, että kaikki elementit ovat saatavilla ja
toimivat. T ämä on ihannetilanne, mutta kokemus osoittaa, että näin on
itse asiassa harvoin.

2. Dokumentin formaatin, värien ja kirjasimien valinta
Scribus-projektin aloittaessasi voit ensin valita paperin koon, suunnan ja
taiton. Kiinnitä erityistä huomiota tähän vaiheeseen. Jos tahdot luoda
dokumentin, josta lukijasi nauttivat, laita itsesi heidän asemaansa. Ota
paperi ja taittele se nähdäksesi tuloksen jo ennen kuin aloitat. Kysy
itseltäsi: millaisen lopputuloksen saisin?
Hyvä työmenetelmä on valita kaksi tai kolme kirjasintyyppiä
(esimerkiksi yksi otsikoille ja yksi leipätekstille) ja kaksi tai kolme väriä,
joista voit luoda värikirjaston. Näiden ensimmäisien elementtien avulla
olet jo määritellyt tyylin tulevalle taitollesi. Jos graafinen tyyli on
määritelty ennalta, tämä työ on yleensä jo tehty.

3. Templaattien, oppaiden ja albumien luominen
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Seuraava askel on luoda sivuillesi dokumentin kehykset. Jos luot
kirjasen, on tarpeen tarkastaa, että sivujen määrä on jaettavissa
neljällä, jotta vältät roikkuvat sivut. Ota joka tapauksessa yhteyttä
painotaloosi.
T ämän jälkeen voit luoda sivutemplaatin käyttäen templaatteja (eli
vasen sivu ja oikea sivu käyttävät automaattisesti eri marginaaleja ja
sivunumeroita). Voit valmistella taittoristikon tai palstojen asettamisen
ja valmistella tyyppiobjektisi (esimerkiksi laatikon) luomalla joukon
objekteja albumiin (Scribusille ominainen toiminnallisuus, johon
varastoidaan usein käytettävät taittoelementit). On hyödyllistä
valmistella tietokoneella tehtävä työ muutaman luonnoksen avulla.

4. Tekstityylien valmistelu ja luominen
T eksti ja typografia ovat luultavasti tärkein osa taittoasi.
T yösi suurin osa on palstojen tyylin ja luonteen määrittely ja
säätäminen. Se on välttämätön askel, koska vaikka siihen menee aikaa,
se on silti olennainen osa dokumentin laatua ja tuottavuuttasi. Luo tyyli
ja sovella sitä napsautuksen avulla, jolloin voit muuttaa ja säätää suuria
tekstimääriä nopeasti. Luo tyyli, vaikka soveltaisit sitä vain yhteen
tekstiriviin: se on valmiina käytettäväksi uudelleen.
Voimme lisätä verkkojen tyylit tässä vaiheessa, mutta ne ovat yleensä
pieni urakka.

5. Tekstin ja kuvien tuominen, tyylien soveltaminen
On aika tuoda kaikki sisältö taittoa varten ja soveltaa määrittelemiäsi
tyylejä, joihin luultavasti joudut tekemään pieiä säätöjä.
Voit tuoda myös kuvasi ja säätää ne sopimaan tekstiin.
T ässä vaiheessa näet taittosi muotoutuvan. Nyt valmistelu näyttä
arvonsa ja tunnet työskenteleväsi nopeasti: hyvä valmistelu perustuen
sisällön ja muodon erottamiseen antaa sinun tehdä muutoksia nopeasti
ilman että joudut määrittelemään koko dokumentin uudestaan.

6. Taiton asettelu ja typografian tarkastaminen
Siinäpä se, taittosi alkaa lähestyä lopullista asuaan! Suuri osa työstä on
tehty, mutta on tarpeen tarkastella yksityiskohtia, ja on edelleen monia
viimeistelytoimenpiteitä: kuvien oikeiden sijaintien määrittely suhteessa
tekstiin, elementtien painottaminen, rivien lopussa olevien sanojen
tavuttaminen, leski- ja orporivit sivujen alussa ja lopussa, välimerkkejä
edeltävät välilyönnit, halkeamat palstoissa ja kaikki typografiset
yksityiskohdat, joista tulee kaunis taitto ja helposti luettava
dokumentti.
T ämä voi olla lyhempi tai pidempi prosessi riippuen taitostasi ja
tekstistäsi. Joka tapauksessa tässä vaiheessa tarkastelemme
yksityiskohtia ja tämä mahdollistaa dokumentin yleisen graafisen
laadun, mikä lisää lukemismukavuutta.

7. Taiton korjaus ja tarkastaminen
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Nyt kannattaa tarkastaa dokumentti, lukea se uudelleen ja uudelleen,
jotta kaikki taiton ja typografian virheet löytyvät. T ässä vaiheessa
havaitset lähteiden todellisen laadun: jos teksti oli huonosti laadittu,
tämä osa voi kestää kauemmin kuin sille varattu aika ja olla todella
tuskallista. Hyvin tehty taitto korostaa tiettyjä elementtejä, mutta
valitettavan usein myös niiden heikkouksia.
T äydellisessä maailmassa tässä tuotannon vaiheessa tekstistä ei pitäisi
löytyä virheitä, mutta käytännössä niin tapahtuu melkein aina: taitto
raikastaa tekstiä ja voi painottaa tiettyjä ongelmia, joita ei ole
aikaisemmin huomattu. T arkasta vaikutelma tulostimen avulla ja asetut
lukijan asemaan. Voit tehdä merkintöjä marginaaliin. Älä sekoita
oikolukua ja korjausten tekemistä, koska ne ovat kaksi eri vaihetta.
Pyydä muita lukemaan dokumentti, jos mahdollista.
Scribusin tarkastustyökalu voi olla hyvin käyttökelpoinen tässä
vaiheessa, sillä se tarkastaa automaattisesti joukon taiton klassisia ja
objektiivisia teknisiä virheitä. Auditointityökalu ei tarkasta sisältöä.

8. Vienti PDF-tiedostoksi ja viimeiset asetukset ennen
taittoa
Kaikki virheet on nyt korjattu, taittosi on kaunis ja täydellinen! Olet
valmistellut dokumenttiasi painoa varten alusta asti, mutta nyt on aika
kiinnittää huomiota kaikkiin teknisiin yksityiskohtiin, jotka varmistavat,
että dokumentti menee painajalle oikeassa muodossa ja sitä käytetään
tarkoittamallasi tavalla: tämä on viimeinen vaihe
esipainotyöskentelyssä, joka alkoi lähteiden keräämisellä.
PDF-tiedoston viennin jälkeen voit lähettää sen painotaloon ja tarkastaa
dokumentin oikovedokset. Pian dokumentti on painettu!
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10. LÄHTEIDEN VALMISTELU
T aiton suunnittelun alussa tunnetusta kiireestä huolimatta on olemassa
muutamia askelia, jotka pitää muistaa ennen Scribus-taiton
aloittamista. Hyvä suunnittelija joutuu itse asiassa keräämään kaikki
dokumentin luomiseksi tarvittavat elementit. T ämä on
ennakkovalmistelua, sitä kutsutaan keskeisten lähteiden valmisteluksi.
T ämä luku käsittelee eri kysymyksiä, joihin pitää vastata, jotta
työskentely Scribusin parissa on mukavaa varsinaisen taiton alkaessa.
Loogisesti, taittoa alotettaessa, olet jo määritellyt dokumentin
pituuden. Varsinkin olet varmasti päättänyt painoksen koon. Sinulla on
sisältöä, joka tulisi laittaa dokumenttiin, ja jonka olet luonut itse tai
saanut muilta dokumentin parissa työskenteleviltä ihmisiltä. On tärkeää
kerätä kaikki tämä materiaali mahdollisimman pian ja mieluiten ennen
työskentelyä taiton parissa, muutamasta eri syystä:
Järjestelyn tasolla kannattaa harkita sitä informaatiomäärää, joka
auttaa määrittelemään dokumentin ja sen taiton luonteen,
varsinkin koon ja eri asetuksien arvot;
Jos sinulla on kuvia ja grafiikkaa, voit paremmin arvioida sivun
estetiikkaa ja kuvien käytön tiheyttä;
T uotannossa tehtävien jaottelu merkitsee, että taittovaiheessa ei
enää tarvitse pohtia näitä kysymyksiä ja ulkoasuun voi keskittyä
rauhassa.

MITKÄ LÄHTEET?
Lähteet ovat täysin visuaalisia elementtejä (valokuvia, kuvituksia,
grafiikkaa jne.) ja tekstiä, jota käytetään dokumentin asettelussa.
Erotamme lähdekuvan ja lähdetekstin selittääksemme paremmin nämä
kaksi lähdetyyppiä.

Kuvalähteet
Valokuvatyyppiset kuvalähteet ovat yleensä kahdessa eri muodossa:
vanhanaikaisina valokuvina tai digitaalisina kuvina ja niiden käsittelyyn
tarvitaan erilaisia teknologioita:
Jos kuvat ovat vanhanaikaisia paperikuvia, ne tulisi skannata
käyttäen hyvää skanneria ja tallentaa käyttäen vientikelpoista
formaattia, joka on yleensä PNG.
Jos kuvat ovat saatavilla negatiiveina, on olemassa skannereita
juuri negatiiveja varten.
Jos kuvat ovat jo olemassa digitaalisessa muodossa, ne voidaan
sijoittaa CD:lle, DVD:lle tai ulkoiselle kovalevylle, ne voidaan siirtää
myös internet-palvelimen kautta. On hyvä käsitellä kuvaa
paikallisesti (omalla tietokoneellasi), ellei joku vaadi sinua
toimimaan toisella tavalla. Jos ne ovat ulkoisella palvelimella,
kopioi ne työkansioon koneellasi, kunnes voit siirtää valmiit kuvat
palvelimelle ja poistaa ne omalta koneeltasi työn valmistuttua.
Jos kuvat ovat digitaalisesta kamerasta, käytä vain liitäntää
laitteen ja tietokoneen välillä saadaksesi ne käyttöön:
Bluetooth/Wifi, SD-kortti tai internet-yhteys sopivat tähän
riippuen digitaalikamerastasi. Nämä laitteet yleensä tallentavat
kuvat joko JPEG tai RAW -muodossa, joista RAW on paljon
suurempi mutta laadukkaampi kuvaformaatti.
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Kaikki nämä kuvat tulisi mahdollisuuksien mukaan valmistella ennen kuin
ne tuodaan projektiin. T ämä selitetään seuraavissa kappaleissa.
T oiseen lähderyhmään kuuluvat piirrokset, kaaviot, kartat, logot ja
muut elementit, jotka graafinen suunnittelija luo. Nämä on yleensä
tallennettu vektorimuodossa, joka säilyttää geometristen kuvioiden
laadun tuotannossa niin kauan kuin mahdollista.
T iedostojen järjestämistä käsittelevä luku antaa lisää tietoa lähteiden
järjestämisestä.
Yleisesti ottaen kannattaa varmistaa, että:
Voit avata kuvat käsittelyä varten kuvankäsittely- tai
piirrosohjelmassa, kuten Gimp (ilmainen), Photoshop (maksullinen),
Inkscape (ilmainen) tai Illustrator (maksullinen).
Kuvat ovat tarpeeksi suuria sijoitettaviksi taittoon ja laadun
säilytystä varten. Puhumme tästä myöhemmin.

Tekstilähteet
T eksti on olennainen osa kirjojen tapauksessa. T eksti on kirjoitettu
monissa eri ohjelmissa: tekstieditorissa, tekstinkäsittelyohjelmassa,
sähköpostissa, verkkosivulla, tietokannassa. T ekstinkäsittelyohjelmista
yleisiä ovat LibreOffice, OpenOffice ja Word. Joka tapauksessa on
tärkeää selkiyttää tilannetta.
Jos lähteitä on paljon (monta kirjoittajaa, monta eri ohjelmaa) voit
järjestää ne siihen järjestykseen, jossa ne tuodaan, nimetä ne
uudelleen selkeyttääksesi tuontijärjestyksen tai yhdistää ne;
Varmista, että voit avata dokumentin yhdessä ohjelmistasi,
mieluiten suoraan Scribusissa. Pyydä tekijöitä antamaan sinulle
työkaluillasi toimivat tiedostot. Mainitsemme nykyiset formaatit
hetken päästä;
Varmista, että olet tehnyt lopullisen version tekstistä, jonka ei
pitäisi vaatia lisää korjauksia aloitettuasi taiton. Muutamien
sanojen lisääminen tai poistaminen voi johtaa kymmenien
minuuttien ajanhukkaan, kun kaikki kiirehtivät sinua
valmistelemaan tekstin ja kaikki painostavat sinua lähettämään
dokumentin painoon;
T arkasta, että tekstit, jotka lähetät, eivät sisällä kuvia, tai että
sinulla on tämä tiedostoista riippumaton lähde, koska Scribus ei
voi tuoda kuvia tekstitiedostojen sisällä;
Varmista, että sinulla on kaikki tekijätiedot teksti- ja
grafiikkatiedostoja varten.

LÄHTEIDEN VALMISTELU
Käytät monia eri tiedostoja (tekstitiedostoja, kuvatiedostoja...)
valmistellessasi taitoasi, mutta kaikki eivät tarjoa samoja vakuuksia ja
samaa vapautta. Jotkut vaativat monia säätöjä tai korjauksia.
Valmistelu perustuu kolmeen periaatteeseen:
Varmista, että lähde on yhteensopiva Scribusin kanssa;
Varmista, että lähteen laatu on sopiva taiton kanssa;
Varmista mukavuutesi taittotyön aikana.

Tiedostoformaatit
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Formaatit, joita voit käyttää, ovat tärkeitä: jotkut on suunniteltu
ainoastaan tiedostojen siirtämiseen, toiset säilyttämään yksityiskohdat
työskentelyn aikana ja kaikkein tärkeimpänä tekijänä, jotkut eivät toimi
hyvin jossain ohjelmassa, koska ne eivät ole yhteensopivia tai formaatin
yksityiskohdat ovat piilotettuja muilta ohjelmilta.
Kaikki tässä listatut formaatit voidaan tuoda Scribusiin ja tässä
rajoitutaan suositeltuihin ja tarpeeksi laadukkaisiin formaatteihin.

T yyppi
Kuvat

Edut

Ongelmat

JPEG Standardi

Valoa ja
voimaa

Laatu vaihtelee

PNG

W3C-standardi

Laatu ja
läpinäkyvyys

T IFF

Standardi

Laatu ja
syväyspolku

PDF

Standardi

Laatu kuin
alkuperäisessä
asiakirjassa

PSD

Photoshop -natiivi ja Laatu ja
yksityisomistuksessa kattavuus

Paino ja
yksityisomistuksessa

Illustrator -natiivi ja
yksityisomistuksessa

Yksityisomistuksessa

Vektori AI
EPS

Standardi

SVG W3C-standardi

T eksti DOC

Standardi
tunnetaan ja
tunnustetaan

Paino

Vanha ja rajoittunut

Yhteensopivuus
webin ja
Vaatii värien
kaikkien
adaptaatiota
ohjelmistojen
kanssa

Word -natiivi ja
yksityisomistuksessa

Vaatii wordin ja
rajoittunut

ODT

ISO-standardi,
LibreOffice

Kevyt, moderni
ja
dokumentoitu

HT ML

Standard W3Cstandardi

Moderni

T XT

Standardi

Moderni ja
yksinkertainen

Ohjelmien omia formaatteja ei ole tarkoitettu vaihdetavaksi ohjelmien
välillä. Yksityisomisteiset formaatit kuuluvat vain ne luoneille yhtiöille.
T yön perustaminen avoimille formaateille (normit, standardit tai
suositukset) voi olla luotettavampaa pidemmän päälle.
Jos tahdot tietää enemmän avoimien formaattien käytön eduista, katso
tätä verkkosivua: http://www.openformats.org

Kuvien valmistelu
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Digitaalisessa muodossa olevat kuvat täytyy ensin prosessoida. Se
täytyy siistiä kuvankäsittelyohjelman avulla. Sillä täytyy siten olla kaikki
nämä ominaisuudet:
Lopullinen tuotava formaatti ja laatu;
Sopiva resoluutio hyvälaatuista painoa varten, yleensä 200-300
dpi
Voidaan muuttaa oikeaan kokoon, jos kuvan paikka taitossa
tunnetaan jo.
Kaksi ensimmäistä askelta voidaan yleensä tehdä automaattisesti
Photoshopin tai Gimpin kaltaisella ohjelmalla. Jos et tunne näitä
monimutkaisia ohjelmia, voimme neuvoa sinua käyttämään Phatchia:
http://photobatch.stani.be/
T yövirrassa on tapana muokata kuvat CMYK-väreihin ennen tuontia.
Scribus on vastuussa vain tästä tehtävästä, joka on melko
yksinkertainen. Jos tahdot muuttaa näitä asetuksia Scribusissa, katso
lukua värinhallinnasta.
T ämän käsittelyn jälkeen kuva tallennetaan nimellä, joka antaa
käyttäjän tunnistaa tuodun kuvan. Näin sinulla on kansio, jossa kaikki
kuvat ovat valmiina liitettäväksi dokumenttiin.
On tärkeää muistaa jokaisen kuvan kuvatekstissä kuvan
tekijänoikeudet.

Tekstien valmistelu
T eksteihin liittyvät toisenlaiset ongelmat. T ekstinkäsittelyohjelmaa
käytetään moniin eri tehtäviin ja siinä on erilaisia ominaisuuksia, jotka
mahdollistavat nopean kirjoittamisen, mutta usein ulkoasu on
tarkemmin määrittelemätön. T ässä suhteessa tekstinkäsittelyohjelmat
ovat taitto-ohjelmien vastakohta. T aitto-ohjelmilla pyritään
nimenomaan saamaan kaikki sisältö saman näköiseksi. Scribusin ja
tekstinkäsittelyohjelmien yhteensopivuus ei ole läheskään täydellistä,
koska monet tekstinkäsittelyohjelmien toiminnot ovat
merkityksettömiä Scribusissa: esimerkiksi otsikot, aliot, yliöt, viitteet...
Monien mielestä on parasta tuoda muotoilematonta tekstiä Scribusiin.
Avaa vain DOC tai ODT -tiedosto sen ohjelmassa ja tallenna se
uudestaan pelkkänä muotoilemattomana tekstinä. On mahdollista, että
kirjoittaja on käyttänyt muotoilua (otsikot suurella, lihavointi, kursiivi...)
T ämä kaikki pitäisi huomioida tekstiä taitettaessa.
T ämä tieto voidaan tallentaa ODT ja DOC -tiedostoissa joko
määriteltyinä omminaisuuksina tai tyyleillä (katso tyylitiedostot ja
tekstin tuominen), mutta näiden muotoilujen ottaminen käyttöön
Scribusissa voi joskus olla suuri urakka.
Joka tapauksessa on usein tärkeää hallita kaikkea tekstin rakennetta,
järjestelyä, mahdollisia virheitä, tyhjien rivien poistoa, kaksoisvälilyöntejä
ja muita typograafisia ongelmia. T ee nämä tarkastukset ennen
tuomista, niitä on vielä vaikeampi tehdä Scribusissa.
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11. FORMAATTI
Dokumenttia luotaessa kysymys formaatista on ensisijainen. Formaatin
määrittelee sisältö: sen tiheys, mutta myös sen merkitys, sen hierarkia,
sen jaottelu ja päämäärä. Valikko [T iedosto > Uusi] avaa ikkunan, joka
on täynnä erilaisia vaihtoehtoja. Se on usein vaikeatajuinen uudelle
käyttäjälle, mutta se on täysin välttämätön dokumenttia
suunniteltaessa. On tarpeen ennustaa dokumentin tarpeet, ei
ainoastaan taittoa, vaan myös julkaisua varten.

KOKO
Painettavaa dokumenttia varten täytyy määritellä ulottuvuudet ja
työvirta, sekä seurattavat ISO-normit. Standardi on yleisin formaattien
määritelmä, johon kuuluu myös kuuluisa A4, jota käytetään
printtereissä.

IMPOSITION PERIAATE
Riippuen painomenetelmästä painaja voi valita imposition, eli asettelun
ja sivujärjestyksen, joka on paljon lopullista tulosta suurempi, jolloin
taiton jälkeen saadaan vihko. T ämä menetelmä mahdollistaa säästöt
käsittely- ja materiaalikuluissa, mutta mahdollistaa myös sivujen
reunojen painamisen.

Kuvan lähde: Wikipedia, tekijä ©éréales Kille®, lisenssi GNU FDL 1.2:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Impo_8_poses.jpg

SUHTEELLISUUDEN KUNNIOITTAMINEN
Asetus on mahdollista vain eri formaattien ollessa suhteessa
keskenään. Esimerkiksi kahden A-formaatin välinen suhde on kahden
neliöjuuri. T ämän suhteen vuoksi on mahdollista ottaa tässä
formaatissa paperi suoraan edellisestä formaatista. T ämä ilmiö
vaikuttaa kaikkiin formaatteihin. Näin on mahdollista tehdä taitettuja ja
viimeisteltyjä vihkoja. Yleisin asetus on ottaa 16 A4-sivua A0-sivulta.

HYVÄN KOON VALINTA
Erikoisformaatit ovat mahdollisia vain erikoisvaatimuksesta tai
graafisten kokeilujen vuoksi. Usein on parasta valita joku yleisistä
formaateista, koska se on hyvä painon mahdollisuuksien ja myös lukijan
kannalta.
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Painettujen dokumenttien tuotanto on täten keskittynyt koon A4
ympärille, myös hervinaisissa tapauksissa, kuten kolmeen osaan
taitettavan vihkosemme tapauksessa. Erityisvaatimuksia pitää kysyä
ajoissa painotalolta, jotta ei tule ongelmia työn vaikeusasteen tai
kustannuksien kanssa.
Dokumenttia luotaessa pudotusvalikosta [Koko] tulee näkyville kattava
lista standardikokoja, kuten A4, ameikkalainen Letter ja jopa Quarto,
mikä mahdollistaa sekä kokeilujen teon että standardien
noudattamisen ja kustannussäästöt painettaessa.

Kuvan lähde: Wikipedia, tekijä par sven, GNU FDL 1.2 :
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/A_size_illustration.svg

SUUNTA
Valittavana on kaksi erilaista suuntaa:
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Pystysuora tai ranskalainen on yleisin. T ämä on vertikaalinen, eli
se soveltuu parhaiten ihmisen silmän ominaisuuksiin, sillä silmä
väsyy nopeasti pitkiin riveihin. T ämän vuoksi pystysuora on
yleisin asettelu riippumatta paperin koosta.
Vaakasuora eli italialainen on harvinaisempi, koska se ei sovi yhtä
hyvin luettavaksi tai kädessä pidettäväksi, mutta sitä voidaan
käyttää erikoistapauksissa, jos tahdotaan kokeilla luovaa sisältöä
tai erityistä sitomistapaa.

MITAT
Mittayksiköt ovat tärkeitä kaikkien ulottuvuuksien ja parametrien
suhteen. Ne määritellään tietokone-ohjelmassa numeroina: sivun
asettelu, marginaalit, blokkien koko, valittu fonttityyppi ja niin edelleen.
Oletusarvoisesti mitat ilmaistaan pisteinä, mikä on anglosaksisista
maista tullut tapa määritellä kirjainten koko, sekä toimii historiallisesti
perustana nimetä suhteellinen koko kuuden kertoimina. Esimerkiksi linja
on kaksitoista pistettä, kuudesosa tuumasta. T ämän suhdeluvun avulla
on mahdollista määritellä tekstiblokille varattava osa sivusta koko
suhteessa sivun kokoon.
Metrinen järjestelmä perustuu tarkkoihin kansainvälisiin normeihin.
Scribusissa muutos millimetreiksi ja pisteiksi tapahtuu heti ja
automaattisesti. Voit siis vaihtaa milloin tahansa sopivimpaan
mittayksikköön. Yleensä tekstin koko määritellään pisteissä, mutta voit
tehdä halutessasi 1cm korkeaa tekstiä tietämättä sen kokoa pisteissä.
T ällöin Scribus tekee laskelmat puolestasi. T ästä näkökulmasta
työskentelymukavuus on maksimissaan.
Dokumentin suunnitteluikkunassa Scribus antaa valita kohdasta
[Asetukset] valinnan [Oletusarvot], joita sovelletaan työn alla olevaan
dokumenttiin. Jos unohdat tehdä tämän, voit aina tehdä sen
myöhemmin kohdasta [T iedosto > Asiakirjan asettelut > Asiakirja]. Jos
tahdot käyttää sitä kaikissa dokumenteissasi, voit valita sen kohdasta
[T iedosto > Asetukset > Dokumentti], jotta vältyt unohtamasta sitä.
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T ässä tapauksessa 12 pisteen tekstilinjat ovat ideaalisia dokumentin
marginaaleiksi, jotka on laskettu tuumissa, ja ne on integroitu
suhteelliseen asetteluun, vaikka alkuperäiset A4-mitat ovatkin
millimetreinä.

DOKUMENTIN LAYOUT
Dokumentin asetukset viittaavat koon ja painon konsepteihin, jotka on
esitelty yllä. T ämä parametri määrittelee kuinka dokumentti taitetaan,
leikataan ja lopulta liitetään yhteen.
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[Yksi sivu] on tapaus, jossa dokumentin sivuja ei katsota
pareittain. Kyseeseen tulevat julisteet, lennäkit, jne. Muita
erikoistapauksia ovat dokumentit, jotka toistetaan ruudulla;
[Vastakkaiset sivut] on suosituin menetelmä, koska se voi hallita
molemmat puolet sivusta ja keskilinja taittaa sivut vastakkain. Se
on täten ihanteellinen useimpiin painotilanteisiin, lehtiin ja
myyntibrosyyreihin.
[3 sivua] ja [4 sivua] mahdollistavat dokumentin jakamisen
identtisiin osiin. Jokainen näin luotu sivu vastaa rakenteen
komponenttia. On tärkeää ennakoida dokumentin lopullinen
muoto, jotta voidaan luoda jokainen uusi osa vastaamaan
ensimmäistä, joka on kokoa A4. Nämä valinnat hylätään yleensä
yhden hyvin organisoidun sivun hyväksi.
Asetukset täydentävät taiton asetuksia. Kohdassa [Sivut] on
mahdollista määritellä asetukset alusta asti, mutta niitä voidaan
muutella milloin tahansa taiton kuluessa.
Käyttäjillä on myös mahdollisuus käyttää [Automaattiset
tekstikehykset] joka sivulla. T ämä valinta voi olla hyödyllinen, jos
tuotettava dokumentti sisältää paljon teksiä ja sen pitää sopia
"marginaaleihin" luotuna tekstiblokkina. T oinen huono puoli: näin luodut
tekstikehykset linkitetään automaattisesti. Blokki on kustomoitavia
palstoja ja reunan leveys.

MARGINAALIT JA LEIKKAUSLINJAT
Marginaalien käyttö riippuu käyttäjän päämääristä. Niitä voidaan
esimerkiksi käyttää määrittelemään formaatti tai tekstin sijainti. Ne
toimivat tärkeimpinä kiinnepisteinä dokumenetissa ja niillä ei ole
vaikutusta ammattimaiseen painamiseen. Jos tulostat kotona, ajattele
printterisi marginaaleja.
Leikkauslinjat ovat elementtien komposition osia, jotka tulevat ulos
sivulta. Nämä ovat yleensä kuvia tai värialueita. Leikkauslinjat antavat
käyttäjälle mahdollisuuden antaa vaikutelma, että leikkauksen jälkeen
elementti loppuu sivun äärimmäiseen reunaan.

KOROSTA TIETO
Ennakointi on taas avain. Marginaalit peittävät yleensä dokumentin
pinnan, tämä merkitsee dokumentin aluetta, joka sisältää ensisijaisen
tiedon: tekstin ja kuvat. Kuvat ja koristealueet luultavasti ylittävät nämä
marginaalit ja jatkuvat reunoille asti, sillä niiden näkyvyys ei ole
olennaista dokumentin kannalta. Ne voidaan nähdä toiseen kertaan
ilman tiedon käsityskyvyn vaarantumista.

LUO MARGINAALIT
Marginaalien luominen näyttää yksinkertaiselta, mutta se vaatii
määrittelemään suhteiden tasapainon ja fokusoimaan yleisön huomion
avoimelle alueelle, joka on näkyvillä ja luettavissa. Muutamat säännöt
auttavat välttämään sudenkuoppia dokumentin luettavuudessa,
varsinkin dokumentin, jossa on sivunumerot:
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Marginaalien täytyy seurata hierarkiaa etäisyydessään sivun
reunasta: alamarginaali (jalka) on etäisin, sitä seuraa ulompi
marginaali (pitkä etäisyys), ylämarginaali (yliö) ja lopulta
sisämarginaali (matala)
Reunuksen tulee olla vähintään 5 mm sisimmästä reunasta, sillä
keskustan taitto voi vaikuttaa lukemiseen, varsinkin leveän taiton
tapauksessa
Suositellaan myös soveltamaan suhteellista lähestymistapaa
marginaaleihin, jotta sisällön ja sivun välille syntyy tasapaino.
Scribus tahtoo automatisoida tämän tekemisen komennolla
[Muotoile oletusarvot], joka on lista kokeiltuja ja tasapainotettuja
suhteita. Nämä prosentit eivät sovi yksittäisen sivun taittoon.

LEIKKAUSVIIVA
Scribusissa leikkausviiva asetetaan saman nimisessä välilehdessä. Kuten
marginaaleilla, leikkausviivoilla on neljä sijaintia sivulla. Mutta toisin kuin
niiden tapauksessa, on suositeltavaa laittaa kaikkiin reunoihin sama
leikkausraja ja jättää linkki aktiiviseksi. Leikkausrajan arvo riippuu
painajan vaatimuksista ja on yleensä 3-5mm. Jos epäilet kysy
painotalosta.

MUOKKAA OMINAISUUKSIA
Kun dokumentti on luotu ja aloitettu layoutiin voidaan tehdä muutoksia,
kuten kuka tahansa suunnittelija tietää kokemuksesta. Kun ne liittyvät
formaattiin paniikki voi vallata mielet.
Dokumenttia luotaessa valitut parametrit eivät ole lopullisia. Scribusissa
voi koska tahansa muokata näitä parametrejä asetuksesta [T iedosto >
Dokumentin asetukset > Dokumentti] tulevia sivuja varten tai luoda
[Sivu > Sivun ominaisuudet]. T ätä muutetaan sitten reaaliajassa ja
sovelletaan valittuun menuun.
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Jos layoutissa on alettu muuttamaan olemassaolevien sivujen
formaattia, nousee komposition elementtien skaalauksen vaikeus.
Layout perustuu objektien kokoon ja pysyviin sijainteihin, sisältöä ei
voida soveltaa uuteen formaattiin ja layout pitää tehdä uudelleen.
Jotkin vinkit voivat auttaa pysymään suhteellisen kylmähermoisena
avattaessa [T iedosto > Dokumentin asetukset > Dokumentti]:
T ee muutokset kahden saman standardin dokumentin välillä,
esimerkiksi A4 ja A5. Niiden suhteellisuus pitää samat suhteet yllä;
T arkasta marginaalisi, koska niitä ei automaattisesti lasketa
uudelleen. Yritä harkita edelliseen formaattiin sovellettua
suhdetta ja pitää se;
Älä koske leipätekstiin. Se on yleensä riippumaton dokumentin
koosta. Paitsi jos leipäteksti menettää luettavuuttaan ei kannata
koskea tyyleihin, kokoon, kirjasinväliin ja muihin ominaisuuksiin;
Muista tehdä muutokset aina valitsemalla optioita, kuten [Kaikki
dokumentin sivut] ja [Kaikki templaatit] referenssiin [Sovella
asetuksia].
Formaatin muuttaminen ei ole mahdotonta, mutta vaatii aikaa ja
valmisteluja, koska toimenpiteen automatisointiin ei ole mitään tapaa.
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12. VÄRIEN VALINTA
Kaikkien asiakirjojen luomiseen liittyy värien valinta. T ämä valinta on
joskus graafisen suunnittelijan sponsorin määrittelemä, jolloin sponsori
luettelee kaikki fontit ja värit, jotka liittyvät sponsorin brändiin.
Scribusissa on työkaluja ja ominaisuuksia, joilla voi luoda, muokata ja
käyttää väripaletteja.

VÄRITILAT
Ennen kuin käytät väripalettia, on ymmärrettävä miten väritiloja
käytetään, miten ne on sopeutettava tukemaan julkaisua ja miten
niiden käyttö optimoidaan.

KIRJO
Emme näe kaikkia värejä... Ja koneemme eivät kykene toistamaan niitä
kaikkia. Värivalikoimaa tiettyjen värien välillä kutsutaan kirjoksi.
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Lähde: Wikimedia Commons, tekijä Christophe.moustier, Public Domain
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Comparaison_de_diff% C3%
A9rents_Gamuts.svg

RGB
T ämä on yleisin väritila, koska se perustuu näytön väreihin. Se
perustuu additiivisen synteesin periaatteeseen, joka viittaa kolme värin
sekoitukseen: nämä värit ovat punainen, vihreä ja sininen. Sekoitus
kaikkia kolmea väriä tuottaa kirkkaan valkoisen taustavalon näytölle.
Se on valonlähteestä projisoitu väri.

T äydentävä väri: täydentävä väri on yleensä valkoinen.

RGB tarjoaa laajan "kirjon", sillä voidaan näyttää useita värejä, joista
jotkut ovat jopa ihmisen aistien havaintokyvyn tuolla puolen. Joten siinä
tilassa on rikkaita sävyjä ja kontrasteja, jotka sopivat laadultaan
jatkuvasti paraneville näytöille.

Digitaaliset bittikarttakuvat hyödyntävät tätä laajennettua
väriavaruutta, sillä sekä näyttö että myös hienous paranee. Siksi niitä ei
ole välttämättä suositeltavaa muuntaa CMYK-kuviksi sisällytettäväksi
tulostettaviin asiakirjoihin. Kuitenkaan graafikko ei voi keskittyä
väripaletin väreihin tässä tilassa.

CMYK
"CMYK"-väritila (Syaani, Magenta, Keltainen, Musta) on ehdottoman
tarpeellinen tulostamiseen, koska se perustuu vähentävään synteesi.
T oisin kuin additiivinen synteesin tapauksessa, subtraktiivisen synteesin
tuloksena ei ole projektio, vaan tuloksena on valon imeytyminen
fyysiseen musteeseen. Sovellettava väri on itse asiassa vastaava kuin
linssiin musteesta heijastuva valo heijastuu. Lisäksi yhdistelmä kolmea
väriä (syaani, magenta ja keltainen) antaa tulokseksi hyvin
tummanruskeaa. Mustasta saadaan todellisia harmaasävyjä, mikä
täydentää CMY-seoksia.
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Subtraktiivinen väri: Värin lisääminen mustaan

CMYK-väriavaruus on paljon pienempi kuin RGB-väriavaruus. Musteet
eivät todellakaan pysty toistamaan samoja rikkaita vivahteita. Siksi on
tärkeää pitää mielessä, että värien määrää tulostusta varten
vähennetään välillä ruudulla olevasta työn alla olevasta asiakirjasta.
Haasteena on ennakoida tämä vähennys, tai ainakin tajuta, että se
tapahtuu.

HARMAASÄVY
Se on värin puute. Kaikki väritiedot on poistettu jättäen vain arvot
musta, harmaa ja kevyempi ja voimakkaampi valkoinen. T ässä on
vaikeaa säilyttää tai säätää kirkkautta. Valon sisältämä informaatio on
osittain väritiedoissa ja poistamalla väritietoja voi enemmän tai
vähemmän säätää koko kuvan kirkkautta.

Aloittelijat ovat usein puroamassa yhteen sudenkuoppaan, joka on
uskoa, että desaturoitu kuva on harmaasävyinen kuva. Se on virhe. Itse
asiassa värikylläisyystiedon poistaminen ei poista kaikkia väritietoja,
joten kuva säilyttää alkuperäisen väritilansa: harmaat tuotetaan
seoksena värejä, ei vain mustana. Jos kyseessä on asiakirja, joka sisältää
RGB- tai CMYK- kuvia ja joka on tarkoitettu näytölle, tämä virhe ei ole
tärkeä (tuloksena tulee olemaan sekoitusväri joka tapauksessa), mutta
painettavaksi tarkoitettu dokumentti tulee mitoittaa siten, että
dokumentin ulkoasuun kuuluu vain musta, koska muuten voi syntyä
lisäkustannuksia ja tahraisuutta.

KAKSIVÄRI
Kaksiväri ja sen variaatiot (yksiväri, värien sekoittaminen) ovat tapa
vapaaehtoisesti rajoittaa värien määrää riippuen graafikon tarpeista tai
taloudellisista resursseista.

Kuten harmaasävyt, kaksiväri vaatii jotain menetelmää, jolla
huolehditaan värien määrän rajoittamisesta sekä kuvissa että muussa
asiakirjassa. Yleensä tämäntyyppisessä toiminnassa on esiintynyt
spottivärejä (ks. alla), että vältetään musteseokset.

VÄRIPALETTI
Olipa värit määritelty sopimuksessa tai luotava itse, väripaletti on
olennainen askel luotaessa mikä tahansa asiakirja. Kompositio vaatii
erilaisia menetelmiä, koska se määrittää paperin tunnelman ja sen
luettavuuden.

LAJITTELE VÄRIT
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Scribusissa on väreille omistettu ikkuna, jota kutsutaan myös
"Värikirjastoksi", ja johon pääsee valikosta [Muokkaa] > [Värit]. T ässä
ikkunassa on oletuksena suoraan käytettävä määrä värejä. Värejä voi
jo lajitella, riippuen dokumentin levitystavasta, joten on mahdollista
poimia väritila, joka on edullisin:

CMYK: Scribus on tarkoitettu ensisijaisesti painettuihin julkaisuhin,
useimmat lehdet käyttävät CMYK-tilaa. Se tässä tapauksessa on
suositeltavaa poistaa viittaukset RGB-väreihin. Voit tehdä tämän
valitsemalla värisävyn ja napsauttamalla Poista.
RGB:n tapauksessa asiakirja on tarkoitettu näytölle, jolloin on
mahdollista määritellä RGB värejä, ja tässä tapauksessa poistaa
viittaukset CMYK-väreihin samalla menetelmällä kuin edellä on
ehdotettu.
Harmaasävy: tässä toimintoa [Poista käyttämättömät] on
hyödyllistä käyttää avattaessa asiakirjaa, se säilyttää värit
[Musta] ja [Seuranta]. Ensimmäinen on tarpeen harmaasävyjen
toiminnan takia, ja toinen on väri, jota ei voi poistaa, koska sitä
tarvitaan näyttämään leikkausmerkkejä ja asiakirjan ajoitus.
Duotone: kuten harmaasävyjen tapauksessa, käyttämättömien
värien poistaminen voisi olla suureksi avuksi tässä. Seuraava
toimenpide on valita värit, jotka täydentävät kahta väriä.

Varoitus: värin poistaminen listasta ei tarkoita, että vastaavaa
mustetta ei käytetä tulostettaessa asiakirjaa, vaan luettelon värejä
käytetään taittoa toteutettaessa. Pysyvä väritiedon poisto merkitsee
samaa toimenpidettä tuoduille kohteille, varsinkin kuville.

LUO VÄREJÄ
Kun seulonta tehdään ja värejä vähennetään luettelosta, kunnes
täytetään vain perustarpeet, on värien seulonta valmis.

Voit lisätä värin valitsemalla valikosta [Uusi]. Voit muuttaa olemassa
olevaan värin ominaisuuksia napsauttamalla [Muokkaa]. Avautuva
ikkuna ehdottaa valittavaksi väritilaa luomiseen tai muokkaamiseen.
Oikealla puolella on avattava valikko värikartan tai väriavaruuden
värien valintaan. RGB-tilassa voit oletuksena valita värejä katsomalla
värikoordinaatit kartalta. Värikartta voi toimia myös visuaalisena
vihjeenä tunnelman määrittämiseen.
CMYK tai RGB -liukusäätimillä voit syöttää erityisiä viittauksia tarkkaan
väriin tai tarkentaa valitun värin värikartan. Ne ovat erittäin tärkeitä,
koska ne toimivat viittauksena musteseoksiin ja ovat hyvä tapa nimetä
uusia värejä.

SPOTTIVÄRIT
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Ikkuna värien luomiseen ja muokkaamiseen voi myös muuttaa
sekoituksen spottiväriksi yksinkertaisesti valinnalla [Spottiväri].
T oiminto sekoittaa CMYK-musteen käyttäen fyysisenä perusteena
prosenttiosuutta seokseen määritellyistä syötetyistä arvoista.

Spottivärit mahdollistavat suuren joustavuuden värinhallintaan, koska
niiden avulla voidaan luopua perinteisistä väreistä ja saada hallintaan
pienempi määrä värejä (kuten kaksisävy), tai eri syaanin, magentan,
keltaisen ja mustan sävyt.

Spottivärillä on kuitenkin se rajoitus, että sen on oltava
valmistettavissa musteella. Siksi on olemassa väriviuhkat, joita myyvät
kaupallisesti värien ammattilaiset, koska nämä värit muodostavat
fyysisesti sen seoksen, josta tehdään värikartan määrittämät
perusvärit. Pantone on tunnetuin, mutta muitakin on olemassa, kuten
Focoltone. Viitaten värien käytön ammattimaisuuteen, voi olla
suositeltavaa käyttää seoksia neljästä väriviuhkapaperista, jotta voi
luoda luoda oman spottivärin osoittaen viittauksen Pantoneen tai
muihin sopiviin väreihin, jotta painaja tietää, mitä on tekeillä.

MITEN VALITA VÄRIT
Värivalikoima riippuu dokumentin tunnelmasta, ja se voi viestittää
esimerkiksi toimeksiantajan brändiä. Mutta ei ole helppoa ymmärtää,
miten värit ovat vuorovaikutuksessa ja täydentävät toisiaan. Ja usein,
aloittelijat ovat siirtymässä kapeaan määrään sävyjä tai kontrasteja
tilanteesta, jossa täydellistä värilistaa käytetään sekaisin.

Scribus tarjoaa käyttäjilleen tehokkaan välineen tukemaan väripalettien
luomista. Siirry valikossa kohtaan [Apuvälineet] > [Väripyörä]. Ikkuna on
hieman mutkikas, mutta se on riittävä ja asianmukainen toteuttamaan
väripaletit täydentävyyden periaatteiden mukaisesti, jotka on tutkittu
ja testattu.

Kaikki alkaa pohjavärin valinnasta oikeassa ylänurkassa, josta
löydämme värivalitsimen, joka on jo kohdattu uutta värisävyä
luotaessa (ks. edellä), paitsi että on mahdollista valita pohjaväri suoraan
luettelosta, johon vivahteet luotu aiemmin, napsauttamalla
[Dokumentti].

Kun pohjaväri on valittu, on tarpeen määritellä malli, jota käytetään
sommittelemaan komplementtivärit, valitsemalla jokin valinta
alasvetovalikosta vasemmalla puolella. Kuutta mallia, jotka ovat kohdan
[Monokromaattinen] ja kohdan [Kolmiväri] välillä, käytetään
määrittämään kolmesta neljään väriä, jotka ovat dokumentin
perustana. Osa malleista perustuu sävyhen vastaavuuteen, kuten
[Monochromaattinen] tai [Analoginen], toiset kontrastiin: näin on
kaikkien toisiaan täydentävien (vastapäätä väriympyrässä olevien)
värien tapauksessa.
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Lopuksi tarvitsee vain lisätä niitä vivahteita jo olemassa olevaan
väripalettiin, joka on käsitelty tässä luvussa, tai täyttämällä
alkuperäinen luettelo valikolla [Yhdistä] ikkunan oikeassa alareunassa,
tai korvaamalla alkuperäiset sävyt käyttämällä viereistä painiketta
[Korvike].

KORVAA VÄREJÄ
Yksi vaikeuksista jokapäiväisessä graafisen editorin elämässä on
väripaletin tai grafiikan editointi. Sen sijaan, että toistettaisiin koko
asiakirjan värien vaihtaminen yksitellen, Scribus tarjoaa käyttäjälle
mahdollisuuden käyttää valikkoa Muokkaa > Korvaa väri, josta voit
valita värejä palettiin, luotu tämän luvun alussa, ja korvata ne toisella
vivahteella, joka oli ensin luotu Värit-ikkunassa .

TAUSTAKUVIOT
On olemassa myös oliokirjasto, jota käytetään paljon harvemmin,
mutta siellä on myös "tyylikirjasto." On hyvä käytäntö valmistella
suunnittelua, kun valmistelet värit, joita haluat käyttää.

TYYLIEN HALLINTA
[Värit]-valikon [Muokkaa]-kohta tarjoaa myös tyylien hallinnan. [T yylit]
tarjoaa pääsyn samanlaisiin vaihtoehtoihin kuin [Värit], paitsi että ei ole
mahdollista suoraan luoda kuviota. Ikkuna on rajoitettu pohjana
toimivien tiedostojen lataamiseen. Luettelo hyväksytyistä muodoista on
laaja ja monipuolinen, muodon lisääminen onnistuu helposti
napsauttamalla [Lataa kuva]. On myös mahdollista ladata koko joukko
malleja napsauttamalla [Lataa mallijoukko]. Joukko kuvioita kasataan
monista syistä yhteen leikekirjaan (ks. luku mallien järjestäminen tässä
osiossa). Voit muokata kuvioita napeilla [Nimeä uudestaan], [Poista] tai
[Poista kaikki].

LUO KUVIO
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Designin luomista on helpotettu Scribusissa. Mikä tahansa muotoryhmä
(kun se on kerran ryhmitetty komennolla Objekti > Ryhmä) voidaan
käyttää täyttökuviona, kun se on rekisteröity kuviokirjastoon käyttäen
komentoa Objekti > Lähetä pohjakuvioihin.
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13. FONTTIEN VALINTA
T ypografiassa fontit on suunniteltu toimimaan yhdessä. Esimerkkejä:
Times, Garamond, Helvetica, Futura, Dejavu, Droid. Niitä kutsutaan myös
fonttiperheiksi. T ämä sisältää kaikki saman perheen visuaaliset tyylit ja
painotukset. T yyli on koordinoitua ja muodostaa aakkoset.

JOITAIN TÄRKEITÄ YKSITYISKOHTIA

Fontilla voi olla paino (esim. lihavointi) ja tyyli (esim. kursiivi), muuten
puhumme kirjainperheestä (esimerkiksi Helvetica).
Gentium on kirjasintyyppi
Gentium koko 12, on lihavoitu fontti, joka on tämän kirjainperheen
jäsen.

Juridisilta kuulostavat fontteja koskevat ehdot ovat vain sääntöjä, jotka
määrittelevät logiikan kirjoittaa kaikki merkit.
T ypografian alkuvuosina käytettiin lyijyä. Metalliset irtokirjakkeet oli
koottu yhteen pieneen typografialaatikkoon. T ypografisissa laatikoissa
oli säännönmukaisesti kaikki merkit. T ällöin puhuttiin irtokirjakkeista,
jotka olivat metallisia painossa käytettyjä kirjaimia.
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Puhumme joskus virheellisesti käsitteestä "valu" viitaten kaudella
käytettyyn lyijyyn, mikä sekoitetaan englannin termiin "font".
Mutta nämä kaksi sanaa eivät välttämättä merkitse samaa asiaa.
T uolloin merkkejä olivat erityisesti suunnitellut aakkoset. Sulaa metallia
oli valettu kaiverruksen suuraakkosiin. Fontista listataan, kuinka monta
merkkiä siihen kuuluu.
T ietokoneaikaudella ja työpöydällä tapahtuvan julkaisemisen
aikakaudella termeistä valu ja fontti on tullut keskenään vaihdettavia.
Kirjaimet ovat nyt digitaalisessa muodossa, niitä voi muokata
mieleisikseen. Käyttäjä asentaa tietokoneelleen fontteja tai fontin
luodakseen tekstinsä.
Näitä käytetään ongelmien ratkaisemiseksi. Ligatuurit, eli
kirjainyhdistelmät, jotka ovat kuin "ow", "T T ", "FF" tai "fi", johtuvat
erityisesti käsikirjoituksen ongelmista. Ratkaisemme tämän ongelman
muodostamalla yhden merkin kahdesta.

FONTIT TÄNÄÄN
Jätimme mainitsematta historiallisia luokituksia (T hibaudeau, Vox).
T ypograafit tai suunnittelijat ovat tänään samaa mieltä siitä, että fontit
voidaan järjestää suuriin ryhmiin samanlaisten ominaisuuksien
perusteella.
On olemassa kaksi yksinkertaista kriteeriä ymmärtää tätä luokittelua:
päätteet (englanniksi "Serif") ja laatikko.

PÄÄTTEET
Latinalaisien merkkien päätteissä on pieniä laajennuksia, jotka
muodostavat merkin kirjasimen päättymisestä. Aluksi päätteitä tuli
jäljestä, joka tuli kun kirjoitusväline (kynä, sivellin, jne..) nousi, kun käsi
lopetti kirjoittamisen. Nyt ne ovat lähinnä vahvistamassa perusviivaa,
mikä parantaa fontin luettavuutta, varsinkin paperilla.

Yleisimmät fonttien jaot perustuvat päätteisiin. Niitä kutsutaan
päätteettömiksi eli groteskeiksi ("Sans serif") tai päätteellisiksi eli
antiikvoiksi ("Serif").
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Päätteellisyys tai päätteettömyys edelsi tietokoneita, mutta nykyisin
fontteja on myös näytöillä, jotka suosivat groteskeja eli "Sans"fontteja. Paperilla taas suositaan antiikvoja eli "Serif"-fontteja.
T ähän liittyvät näyttöjen ominaisuudet. Useimmat näytöt käyttävät
neliön tai suorakulmion muotoisia pikseleitä, joten päätteistä tulee
rumia, mikä tekee fonteista epäselviä. T ietenkään ei ole olemassa
sääntöjä ja voit kokeilla eri ominaisuuksia, joten tämä on vain suositus.

LAATIKKO
Laatikko on fontin merkkien vaatima tila (eli kahden merkin välillä oleva
tila kasvaa, mutta siitä enemmän myöhemmin).

Yllä suhteutettu fontti, eli, laatikollinen fontti ja alapuolella
suhteuttamaton fontti, eli kiinteän leveyden fontti tai "monochasse."
Vie aikaa tarkkailla jokaisen merkin leveyttä ja kirjainten välejä.
Siinä on helppo fontti yhden välin kirjoituskoneille: todellakin useimmat
kirjoituskoneet tuottavat kiinteävälisiä tekstejä mekaanisesta
rasituksesta johtuen. Joten ne ovat säilyttäneet jonkinlaisen dekkarin
tunnelman...

ISOT FONTTIPERHEET
Kun nämä kaksi perustetta, päätteellisyys ("Serif"), ja runko yhdistetään
kolmanteen, erilaisiin kuvioihin, voimme jo määritellä fonttien päätyypit:
Päätteettömät kirjasimet muodostavat perheen serif;
Päätteettömät kirjasimet muodostavat perheen sans serif;
Yksiväliset kirjoituskoneen kirjasimet muodostavat perheen
mono;
Kursiivi tai käsikirjoitusta simuloiva fonttiperhe;
Fantasiamerkit perhe kuviollisia fontteja, jotka ovat eksoottisia ja
koristeellisia;
Symbolifontit (englanniksi "Dings"): ne ovat yksinkertaisesti
kokoelma symboleja, kuvakkeita tai piirrustuksia, jotka on
ryhmitelty johonkin käytännön käyttöön.

Voimme mennä hieman pidemmälle ehdottamalla kahta muuta laajaa
luokkaa: lihavoidut ja kursivoidut.

LIHAVOIDUT
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Lihavoitu merkki on paksunnettu merkki. Lisäämällä painoa kevyeen
kirjasimeen, saamme puoliksi lihavoidun ja lihavoidun merkin, ja niin
edelleen. Alla on esimerkiksi Helvetica-fontti, mistä esimerkkejä "erittäin
kevyestä" aina "mustaan" asti.

KURSIVOIDUT JA VINOT
Kursiivi on kallellaan oikealle ... toisin kuin pystysuora kirjasin, nimeltään
"Roman". mutta älä sekoita kursiivia ja vinoa fonttia.
Vaikka tekstinkäsittelyohjelmissa voit kallistaa minkä tahansa fontin,
tämä on useimmiten hieman huijausta, jossa kaikki fontit ovat
automaattisesti taipuvaisia Roman-fontteja.
T odellinen painopiste on merkeissä, jotka on suunniteltu vinoiksi, eikä
merkeissä, joita voidaan muuttaa tyypistä toiseen.
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T ietenkin, viistoksi suunniteltu fontti on aina professionaalisesti
parempi ja kauniimpi kuin automaattinen kursiivointi, joten Scribus, joka
on suunniteltu ammattikäyttöön, ei käytä automaattista kursivointia.
Ratkaisuna on valita ja käyttää viistoja fontteja.

KIRJASINTIEDOSTOISTA
Useimmat kirjasintiedostoista löydät nykyään joko T rueT ypemuodossa, jonka tunniste on T T F tai OpenT ype-muodossa, jossa on
otf -laajennus. Ne ovat luotettavia ja standardoituja tiedostomuotoja.
Löydät myös kirjasimia vanhemmassa PostScript-muodossa. Puhumme
tällaisissa tapauksissa tyypin 1 fonteista ja tyypin 3 fonteista
loppupäätteillä PFM (Printer Font Metrics) ja PFB (Printer Font Binary).
Lisäksi on Adobe T ype Manager fontteja, laajennus AT M. Niitä ei enää
käytetä.

FONTTIEN ASENTAMINEN
KÄYTTÖJÄRJESTELMÄÄN
Voit asentaa T rueT ype, OpenT ype ja Poscript -fontteja. T ämä on tie
eteenpäin riippuen järjestelmästä:
Windows 7 /Vista: Napsauta hiiren oikealla napilla kirjasintiedostoa >
"Asenna"
Windows XP: Laita fontin tiedostot hakemistoon C:\Windows\Fonts
Mac OS X: kaksoisnapsauta fonttitiedosto > painike "Asenna fontti".
Linux: Mene käyttäjän kansioon valitsemalla valikosta Näytä > Näytä
piilotetut tiedostot ja sinun pitäisi löytää piilotettu kansio Fonts (jos sitä
ei ole, luo se), ja kopioi sitten fonttitiedosto.
Jos Scribus on jo käynnissä, sinun täytyy sulkea se ja käynnistää se
uudelleen, jotta se löytää fontin, jonka olet juuri asentanut.

FONTTIEN MUKAUTETTU ASENNUS
KANSIOIHIN
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Voit myös käyttää fontteja muissa hakemistoissa tietokoneessa, jos
kerrot Scribusille mistä löytää niitä: käynnistä se avaamatta mitään
asiakirjaa (napsauta [Peruuta] alkunäytössä), tai sulje nykyinen asiakirja
napsauttamalla [X] kulmassa asiakirjan sisällä Scribusin
käyttöliittymässä.
Siirry sitten [T iedosto]-valikosta alivalikkoon [Asetukset]. Valitse
[Fonts]. Valitse [lisää polku].
Voit lisätä fontteja valitsemalla [Lisää] oikealta. Scribus tukee fonttien
asennusta erikoishakemistoihin (kuten työhakemisto) ja ne ovat
välittömästi käytettävissä. Valmis vahvistamalla kohdasta [OK].

MITEN VALITA FONTIT?
DT P:ssä liiallinen eri fonttien käyttö samassa dokumentissa voi olla
todella ärsyttävää, koska luettavuus ja ulkoasu kärsii paljon, varsinkin
jos käytetään fontteja ilman hierarkiaa. T ämä huono käytäntö on
seurausta siitä, että eri käyttöjärjestelmissä on suuri määrä fontteja: se
on helppo käyttää niitä suoraan, ilman tarkkaa harkintaa niiden
soveltuvuudesta rakenteeseen.
Neuvomme sinua valitsemaan kaksi tai kolme fonttia, jotka vastaavat
projektin tarpeita ennen kuin aloitat taiton: tämä pettymysten (ja
kaatumisten) välttämiseksi. Fontit myös tarjoavat hyvän perustan
omalle rakenteelle, joka koostuu muutamasta hyvin valitusta
elementistä, joiden kanssa on helppo toimia: esimerkiksi fontti
otsikoissa, fontti väliotsikoissa, ja fontti leipätekstissä antaa sinulle
hyvän valikoiman mahdollisuuksia.
Valitettavasti kaikki nämä fontit asennettuna meidän
käyttöjärjestelmiimme eivät välttämättä täytä ammattimaisen taiton
vaatimuksia, koska ne eivät välttämättä vastaa kaikkia hyvän fontin
teknisiä vaatimuksia:
Kaikki käyttämäsi kielen merkit ovat saatavilla;
Merkistökoodaus: kaikki merkit vastaavat odotettavissa olevaa
kirjoitettavaa tai tuotavaa tekstiä.
PDF-luotettavuus: kaikki käytetyt merkit soveltuvat PDF-vientiin;
Luotettavuus tulostusta varten: kaikki käytetyt merkit sopivat
tulostettavaksi.
Scribus asettaa tiukat vaatimukset: vaatii hyvää teknistä laatua täyttää
kaikki nämä vaatimukset. Aluksi kokeilut voivat olla tarpeen, jos et ole
aivan varma mitä fonttia haluat käyttää.
Nämä kriteerit ovat vielä tärkeämpiä muita kuin latinalaisia fontteja
käyttävissä kielissä, koska näissä kielissä fontit ovat yleensä harvinaisia,
tai jopa kokeellisia.
Scribus tekee pikatestin fonttien laadusta kun se käynnistyy, mutta
tietenkään mikään ei korvaa sitä, että tarkistat niiden laadun itse.
Niinpä jos fonttia ei ole näkyvillä Scribusissa, vaikka tiedät hyvin että se
on asennettuna käyttöjärjestelmään järjestelmään, syynä on
epäonnistunut pikatesti, koska fontissa oli jotain vikaa ja Scribus ei
käytä sitä, tai koska tiedosto oli vioittunut kopioinnin aikana, ja sitä ei
voi käyttää.
Yksinkertainen kriteeri laadun ennakkoarvioimiseksi on se, että jos
fontissa on enemmän vaihtoehtoja ja merkkejä monille kielille, on
vähemmän todennäköistä, että se sisältää virheitä.
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Huom: Jos menet pidemmälle ja käytät taitossa huonolaatuista fontteja,
Scribus voi kaatua ja saattaa ilmetä muita ongelmia matkan varrella,
kun yrität viedä tai tulostaa julkaisuasi.
Scribus ei vielä tue aidosti latinalaisten aakkosten lisäksi muita kuin
kyrillisiä aakkosia, mutta tuki muille kirjoitusjärjestelmille on kehitteillä, ja
toivottavasti niitä tuetaan seuraavassa vakaassa versiossa.

KÄYTÄ FONTINHALLINTAOHJELMAA
LAJITTELUUN JA VALINTAAN
On vaikeaa valita kaksi tai kolme hyvää fonttia paneelista, joka voi
sisältää useita tuhansia fontteja, kun aloit koota kokoelmaa... Joten
käytä tähän erikoistunutta välinettä: fontinhallintaohjelmaa.
T ämän työkalun avulla voit nähdä luettelon fontit asennettuna
järjestelmään, sekä käyttäjäkansiot, mutta myös luokitella ja lajitella
fontteja, katsella niiden metatietoja kuten käyttöoikeuksia ja niiden
tekijätietoja, mutta myös poistaa koko järjestelmästä kaikki fontit, joita
et halua käyttää, tai aktivoida vain ne, jotka ovat hyödyllisiä nykyisen
projektisi kannalta.
Fontinhallintaohjelman kanssa käyttöjärjestelmälläsi on vähemmän
fontteja ladattavana, ja se muuttuu nopeammaksi ja kevyemmäksi.
Yksityiskohtainen selvitys fontinhallintaohjelmasta ei kuulu tämän
ohjeen piiriin, mutta se on melko yksinkertainen työkalu hallita, kun
ymmärrämme miksi sitä käytetään.
Jos etsit fontinhallintaohjelmaa, voimme vain neuvoa sinua käyttämään
Fontmatrixia: http://fontmatrix.net/, joka on ilmainen ohjelmisto, joka
toimii Linux, Windows ja Mac -käyttöjärjestelmissä ja on erittäin kypsä.

Fontmatrixin käyttöliittymä
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Mielenkiintoinen vaihtoehto Linuxiin, yksinkertaisempi mutta täysin
toimiva, on Font Manager: http://code.google.com/p/font-manager/
Mitä jos avaan asiakirjan käyttäen fontteja, joita ei ole asennettu
tietokoneeseen?
Kun avaat Scribuksen, ohjelmisto tarkistaa, että kaikki asiakirjassa
käytetyt fontit on todella asennettu käyttöjärjestelmään.
Jos näin ei ole, ikkuna avautuu ja kertoo ettei fontti ole käytettävissä.
Jokaisen puuttuvan fontin edessä näkyy korvaava fontti. Valitse
oletusarvoinen välilehti ja vieritä se esiin, jolloin voit valita listasta
käytettävissä olevia fontteja, jotka sopivat sinulle parhaiten.

ALUKSI MUUTAMA FONTTI
Kuten aiemmin on sanottu, kaikki fontit eivät täytä DT P-taiton
vaatimuksia. Mikä tahansa käyttöjärjestelmä ja mitä tahansa fontteja
sinulla jo onkin, on tarpeen käyttää laadukkaita fontteja, jotta voi
saavuttaa riittäviä tuloksia.
T ässä luettelo luotettavista, laadukkaista, vapaan ja avoimen
lähdekoodin fonteista, jotta voit jatkaa taittoa joutumatta jumiin, koska
et löydä sopivaa fonttia.

LIBERATION
Liberation-kirjasinperhe on Red Hatin yleisesti käytetty fonttiperhe,
joka vastaa Arial, Arial Narowa, T imes New Roman ja Courier New fontteja. Se, että ne kootaan yhteen antaa niille yhteistä
johdonmukaisuutta, joka on voimavara hyvää dokumentin rakennetta
haettaessa.
Liberation-kirjasinperhe sisältää Liberation Sans, Liberation Sans
Narrow, Liberation Serif ja Liberation Mono -fontit.
Voit ladata ne täältä: https://fedorahosted.org/liberation-fonts/
Lisenssi: GPL v2.

DROID
Droid: Kirjasinperhe on kehitetty Android-käyttjärjestelmään, sisältää
Droid Serif, Droid Sans, Droid Sans Mono -fontit.
Voit ladata ne täältä: http://www.droidfonts.com/
Lisenssi: Apache License v2

GENTIUM
Gentium: kiva fonttiperhe, jonka suunnitteli Victor Gaultney. Se
muistuttaa paljon Classic Garamond -fonttia. Perhe sisältää fontit
Gentium Gentium, Gentium Alternative, Gentium Basic, Gentium Book
Basic, Gentium Plus ja Gentium More Compact.
Voit ladata ne täältä: http://scripts.sil.org/gentium
Lisenssi: SIL Open Font License (OFL)

DEJAVU
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Dejavu: Kirjasinperhe perustuu fonttiin Bitstream Vera, jonka
ominaisuuksista eräs on saada hyviä tuloksia näytöllä, vaikka se on
karkean näköinen, ja on laadultaan riittävä tarjoamaan laajan valikoiman
merkkejä. Jos sinulta puuttuu erikoismerkit, löydät sen etsimällä
fonttiperheestä DejaVu. Perheeseen kuuluu DejaVu, DejaVu Sans,
DejaVu Sans Mono ja DejaVu Serif.
Voit ladata ne täältä: http://dejavu-fonts.org/wiki/Main_Page
Lisenssi: erityisen salliva lisenssi, luettavissa osoitteesta http://dejavufonts.org/wiki/License

CANTARELL
Cantarell: päätteetön moderni ja kattava fontti, jonka on suunnitellut
Dave Crossland. Sisältää vaihtoehtoja ja lihavoidut ja kursivoidut
merkit.
Voit ladata sen täältä: http://abattis.org/cantarell/
Lisenssi: SIL Open Font License (OFL)

MISTÄ LÖYDÄN VAPAAT FONTIT?
Voimme mainita kolme luotettavaa lähdettä Internetissä:
Open Font Library: http://openfontlibrary.org/
Google Web Font: http://www.google.com/webfonts
Font Squirrel: http://www.fontsquirrel.com/
T ietenkin kannattaa aina ennen latausta tarkistaa fonttien lisenssit ja
selvittää millä edellytyksillä voit käyttää ja ehkä muokata niitä.
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14. TIEDOSTOJEN JÄRJESTELY
Kun työsi ulkoasu kehittyy, käsiteltävänä on kasvava määrä tiedostoja.
Ensinnäkin lähteet: tekstejä ja kuvia. Sitten Scribusin omat tiedostot,
PDF-vedoksia, tuotantomuistiinpanoja ja muuta viestintää, palaute
tapahtumista selityksineen, jonka yhteyshenkilöt vaativat, sekä muutosja lisäyspyyntöjä.
Käytännössä taittoa tehdessäsi joudut käsittelemään toistuvasti
samanlaisia kysymyksiä, kuten peräkkäisten numeroiden ilmestyessä
määräajoin, jolloin haluat katsoa vanhoja tiedostoja tai rakentaa
asettelua myös seuraavia numeroita varten. Nämä tiedostot, vaikka
niiden määrä on aluksi pieni, voivat jäädä sekamelskaan kiintolevyllä,
mikä voi haitata toimintasi.
Kansion luominen koko projektille on ensimmäinen askel. Nimeä se niin,
että löydät sen helposti. Se on vieläkin tärkeämpää, jos voisit käsitellä
monia siihen liittyviä asioita samanaikaisesti. Jos aiot työskennellä
suuressa joukossa hankkeita, se voi olla viisasta edetä numeeristen
arvojen mukaan (esim. tiedostojen nimet etuliitteellä 0001, 0002, 0003
jne.) tai luokitella tiedostot työnkulkua varten.
T ämä luokittelu voi sisältää päivämäärän, projektin nimen ja antaa
joitakin tietoja tiedostoista ja niiden käytöstä.
Nimi voisi olla tyyppiä vvvvkkpp_projektin-nimi_tiedostonnimi_mitat_väriavaruus_resoluutio.tiedostomuoto, esimerkiksi
20120119_lennäkki-A4-floss-manuals_150x125mm_CMYK_300dpi.tif.
Elementtien määrä voi tuntua pitkältä, mutta se on erittäin hyödyllistä
hallittaessa suuria määriä tiedostoja ja helpottaa hakusanan keksimistä
tarvittaessa.
T ämän kansion sisällä, puu jaetaan seuraavasti: ensimmäisen tason
Scribus-tiedosto (. SLA), jonka jälkeen on alikansio jokaiselle
tärkeimmälle sisältöluokalle. T iettyihin kansioihin tulee tekstiä, kuvia
(jotkut käyttäjät ovat tahtovat erottaa alkuperäiset ja käsitellyt
tiedostot, jotka voivat olla hyödyllisiä, jos hankkeille tulee useita
sidosryhmiä), kokeilut ja - luonteenomaisesti DT P-prosessille tiedoston, joka sisältää lopullisen "tulostiedoston" (ks. luku tästä
aiheesta).
Mikään ei estä sinua lisäämästä kansioita tiettyä sisältöä varten. Jos
projekti sisältää suuren määrän sivuja, sinun kannattaa jakaa se
useampaan osaan. Voit perustaa sisäisen hierarkian teidän tärkeimpään
kansioonne, ottaen huomioon projektin erityispiirteet.

KUVIEN SITOMINEN JA REKISTERÖINTI
T oisin kuin tekstinkäsittelyohjelmistot, Scribus ja DT P-ohjelmat
yleensäkin sisältävät tosiaan vain linkit kuvatiedostoihin. Scribus ei
tallenna kuvia - lukuun ottamatta tuotuja vektorielementtejä, joista
tulee Scribusin objekteja (katso lukua Kuvat saadaksesi lisätietoja). Nyt
ymmärrämme paremmin, miksi on tärkeää laittaa nämä kuvat yhteen
kansioon.
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TESTITAPAUKSET
PDF-testitiedostoja sisältävä kansio on hyödyllinen seurattaessa
projektin tapahtumia ja laadunvalvonnan kannalta. Muista numeroida
tulosteet.

TUTTU TAPA: LUO KOTIKANSIO
Helppo tapa ratkaista ongelma lopullisesti, on kopioida päähakemisto
ja sen alikansiot - kaikki ilman sisältöä - aina aloitettaessa uusi projekti.
Nimeä pääkansio uudelleen ja homma on hoidettu. Kun alat linkittää
kuvia Scribus-tiedostoon (. SLA), linkit eivät muutu ajan, tiedoston
paikan tai organisaation sisäisen arkkitehtuurin vuoksi. Kuvien polut
eivät ole enää liikkuvia.
Pääkansion järjestäminen - esimerkki jurttahankkeen
tiedostojärjestelmästä.
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15. MALLIT,
REFERENSSIMERKINNÄT JA
LEIKEKIRJAT
T ässä luvussa käsitellään työkaluja, joita Scribus tarjoaa asiakirjan
graafisen rakenteen "koherenttia" määrittelyä varten, jolloin
tavoitteena on saada hyvä graafinen yhtenäisyys ja helpottaa
suunnittelun vaiheita ja suunnitelman toteuttamista mallin avulla.
Meillä on kolme osatekijää:
1. Malli on staattinen ja yhteinen kaikille sivuille, joihin sitä
sovelletaan;
2. Apuviivat ovat vaaka- tai pystyviivoja, joiden magneettisuus
mahdollistaa tarkan elementtien sijoittamisen sivulle;
3. Leikekirjat ovat elementtien säilytystä varten, jotta niistä tulee
uudelleenkäytettäviä helposti ja ilman rajoituksia koko
asiakirjassa.

MALLIT
Mallia voidaan pitää "taustana", jota sovelletaan asiakirjan sivuihin.
T yypillisesti se sisältää graafisia elementtejä, kuten asiakirjan otsikon
tai sivunumeron.

[RAKENNE]
Jotta sivut voi sijoittaa luotuihin malleihin, ikkuna [Rakenne] sisältää
niiden luettelon, joka osoittaa asiakirjan sivut, ja kaikki lisätyt objektit.
Anna kuvaavia nimiä malleille, jotta ne tunnistaa paremmin kun julkaisut
ovat monimutkaisia (oletusmallin nimeksi "oletus").
Se löytyy valikosta [Ikkunat > Rakenne].

[JÄRJESTÄ SIVUJA]
[Järjestä sivuja] tarjoaa yleiskatsauksen asiakirjaan sivu sivulta
(tiekartan), mahdollisuuden liikkua näillä sivuilla, järjestää sivuja uudelleen
nopeasti ja soveltaa niiden koko mieleisekseen.
Se löytyy valikosta [Ikkunat > Järjestä sivuja].

LUO MALLEJA
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Oletuksena Normaali-mallia käytetään asiakirjan sivuihin. Joten jokainen
sivu on välttämättä riippuvainen mallista, vaikka se on tyhjä. Voit
muokata mallia kaksoisnapsauttamalla mallin nimeä ikkunan
yläreunassa [järjestä sivuja] tai [Muokkaa > Mallisivut].

HALLITSE SIVUJA JA MALLEJA
Voit määrittää vain nykyisen sivun mallia käyttäen [Sivu > Käytä
mallisivua].
Malliin voit asettaa elementit toistumaan samoin sivuilla, aina identtisinä.
Voimme käyttää mallia kolmella tavalla:
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1. Uusien sivujen sisältö voidaan sijoittaa suoraan malliin
2. Soveltamalla mallia olemassa oleville sivulle
3. Soveltamalla mallia sarjaan sivuja

Tässä mallia käytetään sivuun ikkunasta [Sivu > Sivun asetukset].
Huomautus: On tärkeää huomata, että mallin elementit sijoitetaan aina
sivun elementtien taakse, ja että opasviivat asennetaan aina kun uutta
mallia sovelletaan (mutta vanhoja opasviivoja ei poisteta).

MALLIEN UUDELLEENKÄYTTÖ
On mahdollista tuoda malleja. Varmistat vain, että kaikki elementit
asiakirjassa ovat tunnistettavissa (kuvat, fontit). T ämä tapahtuu
menemällä valikkoon [Muokkaa > Mallisivut] ja napsauttamalla kolmatta
nappia [T uo malli toisesta dokumentista].

VERTAILUINDEKSIT
Vertailuarvot ovat yksi tärkeimmistä malleista ja helpottavat suuresti
sisällön sijoittamista. Ne ovat näkymättömiä viivoja, joiden avulla voit
järjestää asettelua ja yhdenmukaistaa dokumentteja. Samojen
suuntaviivojen käyttö useissa asiakirjoissa auttaa säilyttämään
graafisen yhtenäisyyden.

TAITTOVERKKO TAI SARAKE
Oppaat ovat olennainen työväline muotoilua varten, sillä ne antavat
meille mahdollisuuden valmistella kankaan, jolle voimme laittaa kaikki
elementit.
On olemassa kaksi tapaa helpottaa asettelun kokoonpanon laatua:
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Modulaarinen ruudukko, joka koostuu pinnan alueen blokeista,
jotka murtavat sivun modulaarisiin tiloihin, joihin voit lisätä
tekstiruutuja ja kuvitusta.
T aitto sarakkeisiin, jossa määritellään useita sarakkeita
asiakirjaan, jolloin on mahdollista sijoittaa elementit
johdonmukaisesti vaaka-akselilla koko asiakirjan läpi (jäljempänä
taitto x sarakkeet).

TYPOGRAAFINEN RUUDUKKO
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T aitto ruudukkoon on vaativampaa, ja sopii dokumentteihin, joissa
graafinen tyyli etenee lähes sivu sivulta, mutta palstoihin perustuva
taitto on joustava ja kestävä pitkissä asiakirjoissa.

HALLITSE REFERENSSIARVOJA
Kun mallin on noudatettava yrityksen brändiä, on usein tarpeen asettaa
markkerit tiettyihin tarkkoihin kohtiin. T ällöin on suositeltavaa käyttää
valikkoa [Sivu > Apuviivojen hallinta].
T ässä ikkunassa voidaan myös lukita apuviivat ja estää niiden
siirtyminen vahingossa.

MÄÄRITTELE SARAKKEET APUVIIVOILLA
Modulaarinen ruudukko on aktivoitavissa ja muokattavissa valikosta
[T iedosto> Asetukset> Apuviivat] globaalisti ja valikosta [T iedosto >
Asiakirjan asettelu > Apuviivat] vain nykyiseen dokumenttiin. Riippuen
arvojen väleistä, toiminto luo kaksinkertaisen ruudukon, johon voi
sijoittaa kaikki elementit, sekä vaaka- että pystysuunnassa.
T äytäntöpanovaiheessa apuviivoista ei pitäisi unohtaa laaksoja, tiloja
palstojen välillä. Ilmavassa ruudukossa laaksot voivat näyttää
tarpeettomilta, koska kuvia ja tekstiä ei ole vierekkäin, Vuonna
modulaarinen ruudukko on ilmava, laaksoja voidaan pitää tarpeettomia,
koska kuvia ja tekstiä ei ole vierekkäin, jolloin etusijalle nousee raikas
ilmavuus. Olipa käytössä modulaarinen ruudukko, jossa teksti on
sarakkeissa, tai suoraan sarakkeita, on syytä ennakoida niiden väliin
jäävää tilaa.
Manuaalinen apuviivojen hallinta voi tässä tapauksessa voi olla parempi
valinta, koska silloin voi valvoa tarkemmin sijoittamista sarakkeisiin (ja
ruudukkoon), jolloin voi hallita laaksoja tarkasti.
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MERKKIEN NÄYTTÖ
Kuten aiemmin tässä luvussa on mainittu, merkkinäyttö laitetaan päälle
valikosta [Näytä > Näytä apuviivat]. On myös tärkeää varmistaa, että
vertailuarvot ovat käytössä. T ämä on mahdollista valikosta [Sivu >
Kiinnitä apuviivoihin].
Scribus voi apuviivojen merkkien näkyvyyttä. Useimmissa asiakirjoissa
oletusarvot ovat todennäköisesti oikein (ne voidaan muuttaa kohdasta
[T iedosto > Asetukset > Apuviivat]), mutta tietyissä tilanteissa voi olla
tarpeen muuttaa niiden väriä, esimerkiksi, kun tahdot laittaa kuvan
suuntaviivat tumman tai mustan taustan päälle.

LEIKEKIRJAT
Leikekirjat ovat kirjastoja, jotka sisältävät elementtejä, jotka haluat
käyttää useita kertoja joutumatta tuomaan tai luomaan niitä uudelleen.
Leikekirjojen hallintaikkuna on saatavilla valikosta [Ikkunat > Leikekirja].

LEIKEKIRJAN TOIMINTA
Leikekirja on lisätty valikosta [Kohde > Vie leikekirjaan] ja sitten
valitsemalla Kohdealbumi ja antamalla nimi, joka tässä tapauksessa
lisätään. Se voidaan säilyttää, samoin sen ominaisuudet. T ämä sisältää
attribuutteja, kuten täyttö ja ääriviivat, mutta myös tyylejä. Jokainen
elementti, joka tuodaan tai luodaan Scribukseen, voidaan laittaa
leikekirjaan: vektorimuoto, kuva tai jopa teksti. Monimutkaisuus ei ole
ongelma, Scribus tukee hyvin monimutkaisia muotoja.
Helppo tapa lisätä elementti on vetää ja pudottaa se leikekirjan sivulle.
Koska ei ole todellista yhteyttä leikekirjan ja asiakirjan välillä, sivulle
asetettu elementti on muokattavissa ja jos kyseessä on esimerkiksi
tyyli, sille voi määrittää uudet parametrit.

LEIKEKIRJOJEN HALLINTA
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Leikekirjat ovat erittäin joustavia, ne sopivat myös useampiin
asiakirjoihin. Ikkuna [Leikekirja] mahdollistaa uuden leikekirjan luomisen
kaikille uusille asiakirjoille napsauttamalla yksinkertaisesti komentoa Luo
uusi leikekirja sivulle. T oiminnolle on valittava kohdekansio
käyttöjärjestelmän kansiorakenteessa.
Leikekirjan päivitys on automaattinen. On mahdollista muuttaa
leikekirjan hakemistoa napsauttamalla T allenna-painiketta valitun
leikekirjan kohdalla. Avautuu ikkuna, joka tarjoaa uuden hakemiston
valinnan.
Sen vastakohtana on mahdollista rekisteröidä leikekirja napsauttamalla
[Lataa leikekirja]. T oinen kuvake sallii tuoda leikekirjan, joka on
tallennettu ohjelman versiossa 1.3.2 tai alemmassa.
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16. KOMPOSITIO
Nyt kun mallisi ja merkkisi ovat paikoillaan, olet tehnyt perustyön
taittoa varten kaikilla sivuilla, joten on aika ryhtyä toimiin ja alkaa
sijoittaa grafiikkaa ja typografiaa sivuillesi.

KEHYKSET
Kuten kerrottiin luvussa "Aloittaminen", koko asiakirjan läpi sijoitetaan
kehyksiä, jotka tunnetaan myös nimellä "blokki" muissa ohjelmissa.
Nämä kehykset ovat yleisiä säilöjä: ne voivat sisältää mitä tahansa
sisältöä, jota Scribus tukee, ja voit aina muuntaa osan yhdestä tyypistä
toiseen menettämättä sisältöä: [Kohde] > [T ee kohteesta] ja valitse
kehykselle uusi tyyppi.
Lisätietoja suoritettavien toimintojen sisällöstä voit katsoa luvun "T uo
teksti ja kuva" osasta "Luo".
Hyvä tapa aloittaa kompositio on tehdä tyhjät kehykset asiakirjaan,
magnetisoida niiden apuviivat, ja sinulla on perustana tyhjä runko
tulevalle taitolle, johon voit sijoittaa tekstiä, kuvia, värilliset taustat,
geometrisia muotoja, taulukoita, ja vaikka mitä, loputtomiin asti.
Magnetisoidaksesi oman asiakirjasi apuviivat, siirry valikkoon
[Apuviivojen hallinta] ja rastita [Lock Guides].

VÄRIT, MUODOT JA KULMAT KEHYKSISSÄ
Voit yksinkertaisesti värjätä minkä tahansa kehyksen valitsemalla
kehykseen, menemällä ikkunaan [Asetukset] > [Värit] ja valitsemalla
oletusvärin tai yhden omista väreistäsi.

80

Kehys on vektoriobjekti ja voi saada täyttövärin ja ääriviivat: voit valita
maalipurkin kuvakkeen väri-ikkunan vasemmassa yläkulmassa, jossa on
pensselikuvake.
Sinulla on myös mahdollisuus hakea liukuväriä kehykseen: voit tehdä
tämän valitsemalla pudotusvalikosta minkä tyyppisen liukuvärin haluat.
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Voit sitten muuttaa liukuväriä valitsemalla jonkin kolmion väriavaruuden
esikatselusta ja valitsemalla yhden väri kirjastosta. Näitä kolmioita
kutsutaan joskus "stopeiksi" tai "markkereiksi", koska ne merkitsevät
liukuvärin etappeja.
Voit lisätä liukuvärin markkerin siirtämällä hiiren liukuvärin esikatselun
alapuolelle: hiiren kursori tulee näkyviin [+]. Napsauta lisätäksesi uuden
markkerin, on mahdollista muuttaa sen väriä ja siirtää sitä
napsauttamalla ja vetämällä.
Jos olet lisännyt markkerin vahingossa, voit poistaa sen, jos se ei ole
ensimmäinen eikä viimeinen väri-ikkunassa: vedä se vetää ylös tai alas
esikatseluikkunan ulkopuolelle: hiiren kursori on [-].
Kuten opimme luvussa "Valitse värit" osassa "Luo", muotoja voidaan
myös luoda vektorimuodossa: soveltaaksesi tätä , voit valita kohdan
[Muoto] pudotusvalikosta, jonka jälkeen voit valita yhden etukäteen
valmistelemasi muodon.
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Jos muotoja ei ole luotuna, avattavasta luettelosta ei ole muotoja
saatavilla, joten sinun on luotava yksi ensin.
Lopuksi voit tietenkin yhdistää efektejä luomalla malli, jossa on
liukuväri!

SUUNNITTELUN PERUSTEET
Edelleenkään tuomatta mitään sisältöä voit aloittaa kehyksien
järjestelyn ja niiden koon muuttamisen: jos esimerkiksi ulkoasussasi on
neljä palstaa, on kolmen palstan kuva tärkeä osa kompositiotasi.
Ei ole olemassa lopullisia sääntöjä taitolle, ne on tehty rikottaviksi,
mutta joitakin asioita kannattaa pitää mielessä:
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Valitse kaksi tai kolme blokkia (vaikka kaksi tai kolme viiteväriä),
ja rakentaa näistä, eikä ottaa liikaa (sitä kutsutaan "layout
pizzaksi!"): mahdollisuuksien paletti on jo hyvin suuri pienellä
määrä elementtejä.
Priorisoi tieto: ensi silmäyksellä tai jopa silmänräpäyksellä, on
erotettava otsikoista nykyisen tekstin pääkohdat
sivuelementeistä, ja hierarkiasta on pysyttävä erottamaan
selvästi muutamia tasoja (enintään kolme, mikäli mahdollista).
Latinalaisessa kielillä voimme lukea ylhäältä vasemmalta alaspäin
oikealle, jolloin silmämme tekee Z-kirjaimen muotoista kuviota.
T ämä käytäntö siis vaikuttaa meidän tapaamme lukea kaikki
asiakirjat, ja vasemmassa yläkulmassa olevat elementit luetaan
ensin, ja elementit oikeassa alakulmassa viimeiseksi. Ota
kontrapunkti tähän sääntöön ja esittele uusi tapa priorisoida
tiedot, jotka voivat täydentää tai olla ristiriidassa tekstihierarkian
kanssa.
T ypografia on keskeinen sommittelun tekijä: ei voi olla hyvää
taittoa ilman että teksti virtaisi hyvin.
Käytä tilaa ja avaa koostumus: se helpottaa lukemista ja
parantaa grafiikkaa ja typografiaa. Kehysten ympärillä oleva
valkoinen tila on välttämätön hyvän komposition kannalta, lähes
yhtä tärkeä kuin typografia. Jos haluat erottaa toisistaan kaksi
aluetta, ajattele verkkoja (linjoja ja ominaisuuksia).
Kokeile kontrasteja tai väripalettia (sävyt): suuria ja pieniä
kontrasteja, valon ja varjon, Serif ja sans serif, täysi ja tyhjä,
läheisyyden ja etäisyyden, tasapaino ja epätasapaino, väri ja
harmaa ... Voit luoda poikkeuksellinen tauon kauniissa
johdonmukaisuudessa sarakkeisiin, korostaen tiettyä elementtiä.
Pidä se yksinkertaisena, ja suosi selkeyden ja johdonmukaisuuden
vaikutusta: kuviot ja liukuvärit ovat olemassa, mutta ne pysyvät
yksityiskohtina, eivätkä sekoita koostumusta ja peitä pääkohtia.

KETJUTTAMINEN

Sinulla on nyt runko valmiina, tulet jatkuvasti parantamaan sitä
vähitellen, kun luot, tuot, ja hallitset kaikki elementtisi. Mutta on
edelleen tärkeä asia tietää tehdäksesi komposition: ketjuttaminen, jossa
määritellään tekstin virtaus asiakirjassa.
Jos teksti on pidempi kuin runko sitä ei voi hyväksyä, Scribus ei luo
itselleen uutta kehystä tai uutta sivua.
T yökalu [Linkitä tekstikehyksiä] työkalurivillä, jonka avulla voit suorittaa
ketjutuksen.
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Scribus näyttää pienen aukon oikeassa kehyksen alakulmassa, joka
tekee näkyväksi ongelman, mutta käyttäjän tulee määritellä, mihin tulee
tekstiä. T avallinen käytäntö on jatkaa tekstiä seuraavassa kehyksessä
samalla sivulla tai seuraavalla.
1. Luo toinen kehys;
2. Palauta runko, joka sisältää tekstin;
3. Aktivoi linkki (Linkitä tekstikehykset) ja napsauta sitten uutta
kehystä. T ekstin tulee jatkua kehyksestä toiseen.
4. Voit jatkaa kehyksestä toiseen, kunnes kaikki teksti on näkyvissä.
5. Jos ilmenee virhe, voit seuraavin toimenpitein löysentää kehyksiä.
Napsauta vain kehystä toisella työkalulla tyhjentääksesi kehyksen
tekstistä, joka palaa edelliseen kehykseen, vaikka se ei olisi
näkyvissä.
Huomaa, että on mahdollista sitoa se kehykseen, joka ei vielä sisällä
tekstiä. T oisaalta, jos [Automaattinen tekstikehys] oli aktivoitu
asiakirjaa luotaessa tai [Dokumentin asetuksissa], kaikki uudet sivut
sisältävät kehyksen, joka on automaattisesti linkitetty edellisen ja
seuraavan sivun kehyksiin.
Jos haluat nähdä tekstin virtauksen, Scribus voi näyttää ne kuin nuolet:
tämä löytyy valikosta [Näkymä] kohdasta [Näytä kehyksien väliset
yhteydet].

ESIMERKKITEKSTI
Jos haluat testata tekstin sujuvuutta ennen lopullisen tekstin tuomista,
voit käyttää huijaustekstiä, jonka avulla voit väliaikaisesti täyttää sivuja,
jotta voit kalibroida sisältöä, ja nähdä ensimmäisen välähdyksen
typografiasta.
T unnetuin esimerkkiteksti on "Lorem ipsum":
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"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim
ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa
qui officia deserunt mollit anim id est laborum."
T ämä on väärä latinaa, se ei merkitse mitään.
Jos haluat lisätä esimerkkitekstiä, valitse tekstikehys, siirry valikkoon
[Lisää] ja valitse [Lisää esimerkkiteksti]. Valintaikkuna tarjoaa lisätä
haluamasi pituisen esimerkkitekstin haluamallasi kielellä, jotta sinulla on
parempi näkemys harmaasta typografiasta.

HARMAA TYPOGRAFIA
Harmaa typografia on vaikutelma, jolla tuotetaan silmän yleisnäkymä.
Kyse ei ole väristä, joka saataisiin yhdistelemällä eri pigmenttejä, vaan
harmaan keskimääräisestä tiheydestä, joka johtuu sarjasta mustia
merkkejä valkoisella pohjalla (käsite sisältää muutkin värit kuin mustan).
Kuten olemme selittäneet yllä, se on keskeinen tekijä taiton
kokoonpanossa. Harmaa typografia määrittää ensimmäisen lukijan
vaikutelman tekstistä ja etenkin helppouden, jolla lukija voi lukea sen, ja
siksi sen on oltava yhdenmukainen kokoelma typografisia sääntöjä.
Eri tekijöitä, jotka vaikuttavat harmaan typografian homogeenisuuteen
ovat fontti, koko, riviväli, lihavointi, merkkien välinen etäisyys, kehys,
tekstin asettelu ja merkkien läheisyys. Harmaan tekstialueen
homogeenisuus arvioidaan usein katsomalla tekstiä silmiä siristäen,
jolloin teksti näkyy sumeana ja muutoksia on helpompi hahmottaa. Jos
on liikaa tummia pilkkuja tai liian monista valopilkuista muodostuva
kuva on vaikutelma se, että harmaa ei ole harmoninen.
Alla olevassa kuvassa näkyy sama teksti kirjoitettuna Liberation Sans fontilla 11 pisteen koolla peräkkäin väleillä 3, 6, 9, 12 ja 15 pistettä. Se
siirtyy mustasta harmaaseen shokkiesimerkillä! On enemmänkin
tekijöitä, joiden avulla voimme säätää harmaata typografiaa enemmän
kuin vain merkkien väleillä, mutta esimerkki puhuu puolestaan!
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PINOA ESINEITÄ JA KERROKSIA
Viimeinen tärkeä kohta oman kokoonpanon rakentamisessa on
elementtien järjestäminen toisiaan vastaan pinoamalla elementit: itse
asiassa joitakin esineitä voidaan siirtää muiden esineiden eteen tai
taakse katseen akselilla (se on nimeltään Z-akseli, koska se on
paikannuksen kolmas elementti akselien X ja Y lisäksi).
Scribusin komentoon "sijoitus" pääsee napsauttamalla hiiren
kakkospainikkeella kehystä, joka on valittu, ja sitten menemällä kohtaan
[T aitto] ja valitsemalla tehtävän siirron. Voimme valita siirron pykälän
verran ylös tai alas, tai ylimmäksi tai alimmaksi. Voidaan myös valita
käytettävissä olevat asetukset ikkunasta [Ominaisuudet] > [X, Y, Z].
Näin ollen kaikki kehykset meidän paperillamme ovat asemoituna Zakselille, ja uudet kehykset ovat ylimpänä.
Voidaan mennä pidemmälle, objektien järjestelyn lisäksi voit käyttää
tasoja, joiden avulla voit luoda mukautettuja tasoja ja pinoja: valitse
tasot ikkunasta [Ikkunat] > [T asot].

Oletuksena on vain yksi kerros nimeltään tausta. Voit luoda uusia
kerroksia napsauttamalla [+], siirry sitten uuteen kehyskerrokseen
napsauttamalla oikealla napilla kehyksiä, jotka on valittu.
Jos käytät tasoja, kannattaa ottaa tavaksi nimetä ne, niin että nimi
pysyy ajankohtaisena.
Voit nyt piilottaa, tulostaa, lukita, kääntää, leikata tai vaihtaa
hahmotelmaan kaikki kerroksen kohteet: tämä on helppo tapa
sommitella.
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Huomio: kerrokset sovelletaan koko asiakirjaan, ei vain yhteen sivuun.
Lopuksi voit säätää läpinäkyvyyteen, se vaikuttaa kaikkiin objekteihin
koko kerroksessa ja vastaavasti sekoitustilaan.
Sekoitustila luo sekoituksen vaikutuskerroksessa laskemalla edeltävien
kerrosten kanssa kertolaskun, jakolasku, yhteenlaskun tai
vähennyslaskun muuttujista, jotka vaikuttavat värisävyyn, saturaatioon
tai värien kirkkauteen. T uloksena on visuaalinen sekoitus (jota
kutsutaan yhdistämiseksi tai sulatukseksi) väreissä kerrosten välillä.
Sekoitustilaan ei vaikuta objektin läpinäkyvyys. Vaikutus suhteessa
muihin on se, että se on tilapäistä, helppo ottaa käyttöön tai pois
käytöstä, joten on mahdollista tehdä peittokuvia nopeasti.
Sinulla on nyt kaikki hyvän komposition avaimet: kun valmistelet sitä,
voit siirtyä toiseen hyvin tärkeään vaiheeseen, tekstin tyylien
valmisteluun
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17. TYYLISIVUT
Asiakirjat voidaan tuottaa niin, että tuotantotapa optimoidaan
helpottamaan toistuvia tehtäviä. Kun teksti on pitkä, rakenteeltaan
säännöllinen ja jatkuva (otsikko, alaotsikko, otsikot, blokkilainauksia,
alaviitteitä, kuvatekstejä, jne..), ovat tyylisivut todennäköisesti paras
tapa varmistaa pysyvä työvirta. T yylisivut antavat meille
mahdollisuuden tallentaa useita muuttujia, joita sovelletaan tekstiin tai
kehyksiin. Kaikki niiden ominaisuudet sovelletaan yhdellä napsautuksella.
T yylisivujen edut ovat lukuisia:
ne lisäävät tuottavuutta;
ne voivat yksinkertaistaa graafisia muutoksia, jotka päätetään
tehdä viime hetkellä;
ne mahdollistavat nopean työskentelyn muotoiluvirheitä välttäen;
dokumentit voivat helpommin mukautua graafiseen
suunnitelmaan;
ja ne helpottavat lukijan käsittelyä;
ne helpottavat useiden ihmisten työtä asiakirjan parissa...
Haittoja on muutamia:

niiden täytyy olla valmiina etukäteen ja ne vievät muutaman
sekunnin...

LUO TYYLEJÄ
T odellakin, tyylien luominen ei vie enempää kuin muutaman sekunnin.
Itse asiassa määrittelyn sijaan ikkuna [Ominaisuudet] yksinkertaisesti
asettaa samat ominaisuudet kuin [Muokkaa tyylejä], johon pääsee
valikosta [Muokkaa > T yylit].
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Vihje: luo tyylit jo aloittaessasi työtäsi ulkoasun parissa. Jos et tiedä
tarkalleen tekstin ulkoasua, sinulla on aikaa muuttaa sitä myöhemmin.
Aloita laittamalla kaikkein keskeisimmät visuaaliset ominaisuudet, jotta
voit kunnolla kehittää asiakirjan rakennetta, suoritettuasi sen voit
katsoa kerran sivujen rakennetta ja muutosten määriteltyjä tyylejä..
Ikkuna [Muokkaa tyylejä] koostuu kahdesta osasta:
Vasemmalla on hallinta ja lista sovellettavista tyyliluokista:
kappaletyylejä, merkkityyylejä ja tiedoston tyylejä.
Oikealla on lista valittuun tyyliin sen kategorian mukaan
sovellettavista ominaisuuksista.
Voit luoda tyylin, luokasta riippumatta yksinkertaisesti käymällä läpi
muutamia yksinkertaisia ohjeita:
Mene [Muokkaa tyylit] valikossa [Muokkaa > T yylit];
Napsauta jälleen nappia ikkunan alareunassa ja valitse itseäsi
kiinnostava luokka tai napsauta hiiren oikealla painikkeella
otsikkoa luokka luettelosta ja valitse valikosta [Uusi] tähän
luokkaan sopiva kohta;
Ikkuna laajenee oikealle, jossa näkyvät graafiset ominaisuudet
erityisesti tätä luokkaa varten, jolloin jvoidaan määritellä ulkoasun
elementtejä;
Ensimmäinen muutettava asia on tyylin [Nimi], jonka on oltava
yksilöivä asiakirjassa. Jos nimi on jo käytössä, Scribus pyytää
sinua valitsemaan uuden. Neuvomme sinua valitsemaan
nimikkeitä, jotka viittaavat semanttiseen rakenteeseen. Näin
vältetään sekaannus, jos ulkonäkö on muuttunut.

MERKKITYYLIT
Merkkien ja kappaleiden tyylit vaikuttavat molemmat tekstiin. Ne
eroavat toisistaan alueessa, johon niitä sovelletaan ja ominaisuuksissa,
jotka niissä otetaan huomioon.
Merkkityylien avulla voidaan muuttaa valittu tekstin lause tai kappale. Ja
vain jos se on osa tätä kokonaisuutta. Jos koko kappaleen pitäisi olla
saman näköinen, kannattaa harkita mahdollisuutta käyttää
kappaletyyliä.
Esimerkiksi sinulla on tekstiä, joka sisältää useita numeroita (esimerkiksi
tilastoja) ja että haluat kaikki nämä luvut ovat saman väriset ja
mahdollisesti samaa fonttia tai lihavoituja erottuakseen muusta
tekstistä. Voit valita numeroita yksi kerrallaan ja mennä kohtaan
[Ominaisuudet] muuttamaaan väriä ja fonttia [T eksti]. Jos toistaen
soveltaa näitä ominaisuuksia jokaiseen numeroon. Kun melkein kaikki
tehtävät muutokset tallennetaan:

Mene tyylieditoriin [Muokkaa > T yylit];
Napsauta [Uusi] tyylieditorin alareunassa ja valitse [Merkkityylit];
Oikealla puolella voit määritellä nimen;
Valitse uusi kirjasin ja pienempi ikkuna, valitse väri. Vain värit,
jotka määritellään kaavion asiakirjassa ovat käytettävissä. Voit
katsoa tämän luettelon muuttamista luvusta Värin valinta;
Vaihda kaikkia ominaisuuksia kuten haluat ja kun olet valmis,
napsauta [Käytä] tallentaaksesi muutokset.
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Merkkityyleille määriteltävät ominaisuudet on määriteltävissä
vastaamaan perusparametrejä sarake [Värit ja tehosteet], ja jotkut
lisäasetukset [Kehittyneemmät asetukset] kohdasta [T eksti] ja
ikkunasta [Asetukset]. T ämä on ainoa parametri, joka muuttaa vain
kirjainten ulkonäköä.

KAPPALETYYLIT
Kuten nimi kertoo, kappaletyylit kaikkien kappaleen parametrien
muutokset yhdellä napsautuksella. Voit tarkastella soveltamisalaa
kappaleeseen valikolla [Näytä > Näytä tulostumattomat merkit].
Kappaletyylit auttavat määrittelemään sekä merkin ulkonäköä riippuen
siitä viitataanko merkkityyliin vai ei että tekstin virtausta: linjausta,
anfangeja, tiloja ennen marginaaleja. Nämä ovat tyypillisiä parametrejä,
joita löytyy vain kappaletyyleistä ja jotkin vain sieltä koska monia ei voi
soveltaa ikkunasta [Ominaisuudet], esimerkiksi anfangeja, tilaa ja
marginaaleja.

Katso tyylieditoria [Muokkaa > T yylit];
Napsauta nappia [Uusi] tyylieditorissa ja valitse [Kappaletyylit];
Oikealla puolella, joka tulee näkyviin, määritä nimi, kuten Otsikko;
[Ominaisuudet]-välilehti tässä ikkunassa muuttaa erilaisia
hyödyllisiä asetuksia. Yleensä otsikkoa edeltää välilyönti ennen ja
jälkeen, koska se saattaa lopulta olla keskitetty;
Kohdassa [Merkkityyli] on mahdollista määritellä ulkonäkö
kirjaimille. Nämä ominaisuudet ovat samat kuin kohdassa
merkkityylit. Pudotusvalikosta voi perustaa uuden tyylin
merkkityyliin, joka on jo luotu.

TIEDOSTOTYYLIT
T iedostotyylit ovat erikoistapaus, ne ovat vähemmän käytettyjä ja
vähemmän tunnettuja. Niiden avulla voit luoda viestiketjut, jota
käytetään myöhemmin kehyksien rajalla tai rungon linjat sekä Beziertyökaluja. T yylien avulla voidaan varmistaa pysyvä reunojen ulkonäkö,
mutta ikkunan kyky luoda erilaisia verkkoja voi oletusarvoisesti tehdä
Scribusin kaksinkertaisia verkkoja.
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Mene tyylieditoriin [Muokkaa > T yylit];
Napsauta [Uusi] editorin alareunassa ja valitse tyylit
[T iedostotyylit];
Oikealla puolella tulee näkyviin kohta, jossa voit määrittää nimen;
Alhaalla vasemmalla on luettelon niistä muuttujista, jotka
määrittävät verkon (oletuksena on hieno kierre), ja oikealla lista
valitun rivin ominaisuuksista. Verkko on kaikki nämä määritellyt
linjat;
Napsauttamalla [+] edellä esitetyn luettelon kohdalla on
mahdollista lisätä verkkojen yhdistyminen lopussa;
Jokaisen viivan ominaisuuksia voidaan vaihtaa oikealla puolella.
Vaihda esimerkiksi ylimmän verkon paksuudeksi 1 ja vaihda väri
siniseksi. Napsauta rivi ja valitse katkoviiva luettelossa, jolloin
pyöristys päätyy paksuuteen 5pt;
Kokonaiskuvassa näkyy verkon ominaisuuksia.
Huomaa, että hienoin verkko on aina automaattisesti asetettu
ylimmäiseksi, ja verkot keskittyvät toisiinsa ilman että pystyy
muokkaamaan käyttäytymistä.

KÄYTÄ TYYLEJÄ
Kun tyylit ovat määritelty, ne näkyvät eri puolilla Scribus
käyttöliittymää, jotta voit soveltaa niitä tekstiosiin tai kehyksiin.
[Ominaisuudet] on keskeisellä paikalla, josta on pääsy määrittelemään
tyylejä.

KAPPALEIDEN JA MERKKIEN TYYLIT
T ekstityylit on listattu kohdassa [T eksti > T yylin asetukset]. T ässä
nämä kaksi listaa näkyvät: yksi lista kappaletyylejä, yksi lista
merkkityylejä. Muut tyylit voi ottaa käyttöön yksinkertaisesti
vierittämällä luetteloa.
Jos haluat käyttää kappaletyyliä, sijoitat yksinkertaisesti kohdistimen, ei
tarvitse valita tekstiä. Kuitenkin jos kyseessä merkkityyli, sitä aletaan
soveltaa valittuun osaan. Huomaa, että jos joku osa on valittu, tyyliä
käytetään koko osaan.
Suosittelemamme yleinen lähestymistapa on:

Käytä kappaletyylejä;
Käytä merkkityylejä;
Vasta sitten voit kokeilla monia muita ominaisuuksia typografiaan
[Ominaisuudet].
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Ominaisuutta, kuten alleviivausta tai väriä, sovelletaan suoraan ikkunan
[Ominaisuudet] ollessa läsnä, vaikka sovellettavaa tyyliä muutetaan, tai
jos uutta tyyliä käytetään. T ätä manuaalista muotoilua voidaan kutsua
"korvaamiseksi" tai "ylipyyhkimiseksi". Harkitse typografisten
ominaisuuksien vaihtoehtoja viimeistelläksesi typografian ylipyyhkimisen
aiheuttamat ongelmat. Jos haluat peruuttaa ylipyyhkimisen osasta
tekstiä, valitse vain se osa, ja napsauta harjan muotoista painiketta
[Poista manuaalinen muotoilu kappaleesta] oikealle tyyliluettelosta.
T ekstisi ulkoasu on määritelty tyyliin yksin.

TIEDOSTON TYYLIT
T iedoston tyylit näkyvät ominaisuuksien välilehdellä verkko
[Ominaisuudet]. T ämä lista näyttää myös esikatselun tyylit, mikä
helpottaa valintaa. Voit käyttää verkkotyyliä, valitse vain runko ja
napsauta sopivaa tyyliä.

MUOKKAA TYYLIÄ
T yylejä, jotka on luotu jossain vaiheessa ulkoasuun voidaan muuttaa
milloin tahansa.

Palaa tyylieditoriin [Muokkaa > T yylit];
Valitse muutettava tyyli luettelosta;
T ee tarvittavat muutokset tyylin ominaisuuksiin;
Napsauta [Käytä]. Muutokset ovat välittömästi näkyvissä taitossa.
Kun muokkaat tyyliä, kaikki kohdat, joihin tyyliä sovellettiin, päivittyvät
automaattisesti. T ämä sisältää:
T ekstit ja verkot, mutta on varottava, ettei ylipyyhkiminen ole
päällä;
Muita tyylejä, jotka viittaavat että tyylin ominaisuuteen [Perustuu]
mutta ei niihin jotka on luotu kopioimalla nykyinen tyyli.
T yylien muuttaminen täydentää olennaisesti niiden luomista ja tämä on
perustavanlaatuinen asia luotaessa tyylejä, jotka tekevät jotain todella
tuottavaa ja hyödyllistä. Jos olet aiemmin käyttänyt tyylejä, pidä ne
mielessä, kun päätät luoda uuden tyylin: tyypillisesti sama seikka
toistuu useita kertoja.
On joitakin tapauksia, joissa tyylejä luodaan automaattisesti: tuotaessa
ODT -tiedostoja tai HT ML-tiedostoja. Näissä tapauksissa on usein
tarpeen tarkistaa ulkonäkö tuodulle tyylille, mutta myös puhdistaa
luettelo poistamalla muutamia kohtia.

POISTA TYYLIT
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T yylin poistaminen on herkkä vaihe, joka voi syvällisesti muuttaa
asettelua, koska kaikkien tekstien ulkonäkö muuttuu, kun niistä on
poistettu tyyli. Ennen kuin poistat tyylin, varmista, että tämä toimi ei
aiheuta perusongelmia taitossa. Kaikissa tapauksissa Scribus pyytää
sinua tekemään uuden tyylin poistetun tilalle.
Ikkunassa tyylieditori [Muokkaa > T yylit], valitse tyyli, jonka haluat
poistaa;
Napsauta [Poista] tyyliluettelon alareunassa tai napsauta hiiren
oikealla painikkeella tyyliä ja valitse [Poista]-valikosta;
Scribus näyttää ikkunan, jossa on mahdollista korvata postettu
tyylin toisella aikaisemmalla tyylillä, jota sovelletaan tekstien
määrittelyyn.
Voit poistaa useita tyylejä kerralla (usein hyödyllisiä ODT -tiedostojen
tuomisen jälkeen), valitse ne kaikki ja napsauta [Poista]. T ässä
nimenomaisessa tapauksessa tämä menetelmä voi toimia vain
kokonaisuutena. Scribus listaa kaikki tyylit, jotka haluat poistaa
korvausikkunassa.

UUDELLEENKÄYTÄ AIEMMIN LUOTUJA
TYYLEJÄ
T oinen tyylien etu on se, että asiakirjoja varten luotuja tyylejä voidaan
käyttää uudelleen muissa asiakirjoissa. T ämä säästää huomattavasti
aikaa ja varmistaa hyvän yhdenmukaisuuden asiakirjojen ulkoasussa,
jonka on muodostettava näkyvä identiteetti pitkällä aikavälillä.

Mene tyylieditoriin [Muokkaa > T yylit];
Napsauta [T uo] näyttää tuonnin;
Ikkunassa valitse tiedosto, joka sisältää tyylejä, joita haluat
käyttää;
Scribus näyttää tyylit luokittain: oletuksena ne valitaan tuotaviksi,
poista ne, joita et halua tuoda;
Jos nykyisessä asiakirjassa on jo tyylejä, on todennäköistä, että
joillain niistä on sama nimi kuin tyyleillä, jotka haluat tuoda.
[Nimeä tuodut tyylit] ja [Korvaa nykyinen tyyli] tulevat olemaan
erittäin hyödyllisiä. Ensimmäinen on oletusarvoinen: se on
turvallisempaa ja sen avulla voit tehdä testejä ennen manuaalista
poistamista.
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18. SKRIPTAUS JA TEHTÄVIEN
AUTOMATISAATIO
T ämä luku käsittelee Scribusin erikoiskäyttöä. Uutena Scribusin
käyttäjänä et tarvitse sitä heti, mutta se on hyvä lukea, jotta tutustut
Scribusin mahdollisuuksiin.
Skripti on pieni ohjelma, joka tekee yhden tehtävän. Skripti on
oikeastaan sarja komentoja, joka on tekstitiedostossa. Skriptin
ajaminen suorittaa automaattisesti tehtäviä. Näin ei tarvitse opetella
ulkoa sarjaa komentoja, jotta voi tehdä jonkin tietyn usein toistuvan
tehtävän. Samalla välttyy tylsien tehtävien suorittamiselta käsin. Lisäksi
skripteillä voi laajentaa ohjelman käyttötapoja ilman ohjelman
lähdekoodin muuttamista. Lisäksi merkittävä etu on se, että skriptejä
on helpompi ohjelmoida kuin ohjelmaa itseään.
Skriptien avulla uusia ominaisuuksia voidaan lisätä Scribusiin. T ämä
antaa yhteisön jakaa ominaisuuksia ennen kuin ne lisätään Scribusiin.
Voit lisätä skriptisi Scribusin wikiin. Valitse vain tahtomasi skripti, kopioi
se ja liitä se tekstieditoriin, jonka jälkeen voit tallentaa sen koneellesi.
T ämän jälkeen voit käynnistää skriptin valikosta Skripti > Aja skripti...
Skribusin skriptit on tehty ohjelmointikielellä Python, joka on tunnettu
yksinkertaisuudestaan. Se ei voi vahingoittaa konettasi tai ohjelmiasi.
Viimeisessä kappaleessa on linkkejä Pythonia käsitteleville sivuille.

AJA SKRIPTI
Kun asensit Scribusin, yhdeksän skriptiä asennettiin automaattisesti, ja
ne voit ajaa valikosta [Skriptit > Scribus-skriptit]:
Autoquote: tämä skripti muuttaa heitto- ja lainausmerkkien
typografian versiota.
CalendarWizard: luo kalenterin.
Color2csv: tallentaa listan nykyisessä tiedostossa käytetyistä
väreistä.
ColorChart: skripti tuottaa nykyisessä dokumentissa olevien
värien nyanssinäkymän.
Csv2color: tuo komennolla color2csv luodun värilistan.
DirectImageImport: tekee kuvakehyksen ja tuo siihen kuvan.
FontSample: tekee listan järjestelmään asennetuista fonteista ja
esimerkkitekstit.
Importcsv2table: tuo arvot taulukkoon.
InfoBox: tekee pienen kehyksen tekstille.
On mahdollista muokata skriptiä. Kopioi se ensin sen oletusarvoisesta
sijainnista:
Linux: /usr/share/scribus/scripts/
Mac OS X:
/käyttäjät/käyttäjänimi/scribus/trunk/scribus/scribus/plugins/scriptplugin/scripts/
Windows 7 : C:\Program Files\Scribus1.4\share\scripts
Voit laittaa kopion hakemistoon Skriptit omassa hakemistossasi.
T ämän jälkeen voit muokata skriptiä tekstieditorilla, kuten seuraavaksi
kerrotaan. Muokatun skriptin voit ajaa komennolla [ Skriptit > Aja
skripti... ].

95

LISÄÄ SKRIPTEJÄ
Paras lähde skripteille on Scribusin wiki. Mene sivulle wiki.scribus.net
(http://wiki.scribus.net) ja napsauta kohtaa "Scripts"
(http://wiki.scribus.net/canvas/Category:Scripts) vasemmalla olevassa
valikossa, niin näet tusinoittain tietokoneellesi kopioitavia skriptejä.
Esimerkiksi kopioidaksesi skriptin "Adding 'DRAFT ' to a document" joka
lisää nykyiselle sivulle sanan "DRAFT " ("luonnos" englanniksi):
Avaa tekstieditori. Jos sinulla ei ole tekstieditoria asennettuna tai jos et tiedä mikä tekstieditori on - katso Geditin
asennusohjeita (www.gedit.org) (http://www.gedit.org).
Napsauta wikissä linkkiä Adding 'DRAFT ' to a document
(http://wiki.scribus.net/canvas/Adding_'DRAFT '_to_a_document) ja
mene sivulla alaspäin, kunnes näet skriptin Python-koodin, jonka
voit kopioida.
Avaa Gedit ja liitä Python-koodi tyhjään tiedostoon.
T allenna tiedosto työpöydällesi nimellä "draft.py".
Ajaaksesi skriptin Scribusissa:
Varmista että dokumenttisi on auki.
Valitse valikosta Skripti > Suorita skripti... ja etsi skripti "draft.py"
työpöydältäsi.
Kun napsautat OK, sana DRAFT ilmestyy nykyiselle sivullesi.

SKRIPTIEN LUOMINEN
Jos et löydä tarvitsemaasi skriptiä wikistä, voit aina luoda skriptin itse
tai pyytää tuttua ohjelmoijaa tekemään sen.
Usein tämä on vielä helpompaa, sillä voit muokata wikistä löytyneen
skriptin tekemään haluamasi asiat.
Ajatellaanpa vaikka, että tahdot suomentaa sanan DRAFT sanaksi
LUONNOS. T arkastele skriptiä, jonka liitit tekstieditoriin.
Rivillä 25 on sanat « draft = "DRAFT " ».
Lisää merkki "# " rivin alkuun: Python ei nyt lue riviä.
Kirjoita riville 28 teksti "draft = "LUONNOS".
T allenna tiedosto ja aja se taas Scribusissa.

LISÄTIETOA
T ässä on käsitelty skriptausta vain lyhyesti. Jos tahdot tutustua
skripteihin ja niiden mahdollisuuksiin tarkemmin, tässä on joukko
linkkejä erilaisille Pythonia käsitteleville sivuille.

Johdanto Pythonin syntaksiin
Python on yleinen ja helppo kieli, josta voi löytää tietoa monista
paikoista. T ässä on muutamia suomenkielisiä oppaita Pythonin
käyttöön:
Ohjelmointiputkan Python-opas:
http://www.ohjelmointiputka.net/oppaat/opas.php? tunnus=python_01
Lappeenranta T echnical Universityn Python-opas:
http://www.it.lut.fi/kurssit/0809/CT 20A0200/materiaali/Python_opas_2008.pdf

96

Wikikirjaston Python-opas: http://fi.wikibooks.org/wiki/Python

Scribusissa käytettävät Python-komennot
Englanninkielinen lista Scribusissa käytettävistä Python-komennoista
löytyy valikosta [Ohje > Ohje] olevan käyttöohjeen kohdasta "For
Developers > Scripter API".

Ihmisetkin voivat auttaa!
Onko sinulla tärkeitä kysymyksiä Scribus-skriptaamisesta? On varsin
mahdollista löytää ihmisiä, jotka voivat vastata kysymyksiisi (tai
parhaassa tapauksessa jopa kirjoittaa skriptisi!)
Scribusin kehittäjien ja käyttäjien listalla voit kysyä englanniksi
kysymyksiä aiheesta. Voit liittyä listalle osoitteessa
http://lists.scribus.info/mailman/listinfo/scribus ja kirjoittaa tähän
osoitteeseen: scribus@lists.scribus.net.
Jos tahdot puhua Scribus-ihmisille suoraan, voit liittyä IRC-kanavalle
# scribus Freenodessa. Mikäli sinulla ei ole IRC-asiakasohjelmaa
käytössäsi, voit liittyä yhteisön kanavalle tällä verkkosivulla:
http://wiki.scribus.net/canvas/Special:WebChat
Huomaa, että IRC-kanavakin on suurimmaksi osaksi englanninkielinen.

LÄHDEKOODIN TARJOAMAT
MAHDOLLISUUDET
Jotta katsauksemme Scribusin erikoismahdollisuuksiin olisi täydellinen,
tarkastelemme nyt Scribusin tiedostoformaatin koodia ja sen
mahdollisuuksia. Ensinnäkin pidä mielessäsi, että olemme avoimen
lähdekoodin maailmassa ja kaikki formaatit ovat avoimia. Scribusin
tapauksessa tämä merkitsee, että käyttäjä pääsee tutkimaan
tiedostojen koodia, vaikka Scribusia ei olisi asennettu tietokoneelle.
T arvitaan vain yksinkertainen tekstieditori Scribusin lähdekoodin
tutkimiseen. T arvitaan vain hieman harjoittelua ja jatkuvaa tutkimista,
jotta tämän tiedoston rakenne aukeaa. T arvitaan vain yksi askel tämän
mahdollisuuden hyödyntämiseen!

Muokattava formaatti
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.sla on kaikkien Scribus-tiedostojen loppupääte. T ämä tiedosto on
helppo löytää koneeltasi. Avaa tekstieditori ja avaa joku .sla-tiedosto.
Nyt voit tutkia sitä. Ensin tämä voi tuntua vaikealta, mutta huomaat
pian kaikki tällaisen tiedoston edut. Yksinkertaisilla komennoilla, kuten
Etsi & Korvaa voit tehdä muutoksia tähän tiedostoon avaamatta
Scribusin käyttöliittymää. T ämä ei tietenkään merkitse sitä, että voit
tehdä kaikki Scribusin toiminnot ilman käyttöliitymän avaamista. Mutta
jos tahdot tehdä hieman monimutkaisempia muutoksia, tekstieditorin
käyttö on hyvin tehokasta.
Alla on esimerkki, jossa näkyy osa koodista. Se on hyvin
järjestelmällinen ja selkeä. Kuka tahansa voi lukea tätä koodia ja
ymmärtää sitä pienellä vaivalla. T ässä on lista dokumentissa
käytetyistä väreistä. Havaitaan, että on kaksi spottiväriä, jotka ovat
"Pantone 541C" ja "Pantone 541C LEAP." T ämän vuoksi tuloksena on
kaksi laattaa eikä vain yksi, mitä et tahdo. Lisäksi väri "PALE" on sama,
mutta sen värisävy on vain 50%. T ätä ongelmaa on vaikea korjata
Scribusin käyttöliittymässä, mutta se on helppo korjata .slalähdetiedostossa.

T ässä toisessa näkymässä on kaksi riviä koodia, jotka vaikuttavat
väriin "Pantone 541C". Näemme mitä muutoksen jälkeen tapahtui.
Lisäsimme attribuutin "SHADE" väriin, mikä ratkaisi ongelman. Väristä
PALE tuli "Pantone 541C" ja sen värisävy on 50%.

Lisäksi .sla-tiedosto voi olla erittäin hyödyllinen, mikäli Scribus palauttaa
virheviestin, jossa sanotaan, että se ei voi lukea tiettyä tiedostoa,
koska se on vahingoittunut. T ämä tilanne ei ole toivoton. Yleensä
kehittäjät voivat korjata tiedoston tekstieditorilla. Vaikka Scribus ei voi
avata kyseistä tiedostoa, se on edelleenkin tekstitiedosto, joten sitä voi
muokata.
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19. TEKSTIN JA KUVIEN
TUOMINEN
Scribus on ohjelma sivun asetteluun, mutta ei ole ohjelma kuvien ja
tekstin käsittelyyn. On silti mahdollista kirjoittaa ja muokata tekstejä
Scribusissa, piirtää ja parannella kuvia, mutta se ei ole käytännöllistä
eikä ominaisuuksia ole lainkaan niin paljon kuin näihin tarkoituksiin
suunnitelluissa ohjelmissa. T yövirta vaatii, että teksti ja kuvat tuodaan
Scribusiin mahdollisimman pitkälle editoituina. Lisäksi tämä menetelmä
säästää tiedostot, jos jokin katastrofi tapahtuu.

TEKSTIN TUOMINEN
T ekstit kirjoittavat yleensä kirjoittajat, joilla on joko vähän tai ei mitään
tietoa taitosta. Ei voida edes ajatella fakta- tai fiktiokirjoittajaa tai
journalistia ajattelemaan sisällön esitystä prosessin lopussa. Kirjoituksen
aikana vain sisällön laatu on ollut tärkeää, vaikka sitä olisikin rajoittanut
merkkimäärä. On toimitusryhmän tehtävä varmistaa sen laatu ja
sopivuus taiton kanssa ennen kuin taitosta keskustellaan.
Graafisen suunnittelijan tehtävä on muokata pelkästä tekstistä hyvin
muotoiltu kokonaisuus.
Se voi alkaa tekstinkäsittelyohjelman tuotteesta (MS Word,
OpenOffice.org Writer, LibreOffice, KWord, Abiword...), jonka avulla
kirjoittaja voi ottaa osaa tekstin ulkoasuun. T ämä mahdollistaa
kommunikaation kirjoittajan (joka on vastuussa tekstistä) ja graafisen
suunnittelijan (joka on vastuussa ulkoasusta) välillä varsinkin liittyen
sisällön merkitykseen, mutta se vaikeuttaa taittoa.
Suunnittelija voi ottaa myös tekstieditorilla (MS Notepad, T extEdit,
Gedit, Kate, vi ...) kirjoitetun tekstin, joka säilyttää pelkän tekstin ilman
formatointia. T ämä menetelmä antaa kirjoittajalle yksinkertaistetun
kirjoitusmenetelmän ja graafiselle suunnittelijalle täyden vapauden
käyttää tekstiä Scribusissa.

Miten edetään?
T ee aina ensin tekstikehys Scribusissa ennen tuonnin aloittamista.
T uodaksesi tekstin:
1. Luo aina ainakin yksi tekstikehys. Jos luot monta tekstikehystä,
voit linkittää ne, jos tahdot tekstin virtaavan kehyksestä toiseen.
2. Valitse paikka, josta tekstin täytyy alkaa.
3. Käytä valikkoa T iedosto > T uo > T uo teksti.
4. Scribus näyttää T uo teksti-ikkunan, jonka avulla voit navigoida
hakemistojesi läpi löytääksesi tekstitiedoston, joka sisältää
tuotavan tekstin. Se tarjoaa sen jälkeen muutaman vaihtoehdon
alla esiteltäville formaateille. Vain tiedostot joiden nimet sopivat
kohdassa [T iedostojen tyyppi] näytetään. Jos tiedostoasi ei näy,
valitse vain [Kaikki tiedostot (*)].
5. Muista, että kun [OK]-painiketta tässä ikkunassa napsautetaan,
sisältö on tuotu ja tuonnin vaihtoehtoja ei enää voi muokata.
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Jos tuotu teksti on pidempi kuin tekstikehys, ei sitä voida hyväksyä,
joten Scribus ei luo uusia sivuja. Scribus näyttää pienen merkin
kehyksen oikeassa alakulmassa tehdäkseen ongelman näkyväksi, mutta
käyttäjän pitää määritellä, miten teksti tuodaan. T ärkeä asia on pitää
teksti kehyksissä tavalla tai toisella.
1. Luo toinen kehys;
2. Palaa kehykseen, joka sisältää tekstin;
3. Aktivoi linkki (Linkitä tekstikehykset) ja sitten napsauta uusia
kehyksiä. T ekstin tulee jatkua yhdestä kehyksestä toiseen.
4. Voit toistaa yhteyden muihin kehyksiin, kunnes kaikki teksti on
näkyvissä.
5. Jos virhe ilmenee, seuraavat työkalut auttavat selviämään siitä.
Klikkaa vain tekstikehystä toisella työkalulla. T ämä osa tekstistä
oli tuotu aiemmin, vaikka se ei näy.

Huomaa: on mahdollista yhdistää kehys kehykseen, joka ei jo sisällä
tekstiä. T oisaalta, jos [Automaattiset tekstikehykset] oli aktivoitu
asiakirjan luomisen aikaan tai [Dokumentin asetuksista], kaikki uudet
sivut sisältävät kehyksen, joka lisää automaattisesti linkkejä sivun
edelliseen ja seuraavaan kehykseen.

PELKKÄ TEKSTI
Pelkkä teksti kirjoitetaan editoreilla tai tekstinkäsittelyohjelmilla. Se
yleensä tuodaan .txt-muodossa. Mutta pelkkää tekstiä voidaan
tallentaa monilla muilla laajennuksilla. Se on kopio työpöydällä ja
vaihtostrategiaa tarvitaan eri asiakirjoihin.
Keskeinen tekijä on koodaus, kun tuot tekstitiedoston. Koodaus on
tekninen ominaisuus. T ekstiä paljaalla silmällä katsottaessa sitä ei
huomaa, ellei kyseessä virhe, koska virheellisen koodauksen
tapauksessa on joitakin merkkejä jotka näkyvät väärin, kuten ranskan
aksenttimerkit tai suomen ääkköset. Koodaus on käytössä
käyttöjärjestelmien tai ohjelmistojen määrittäessä millä kielellä
dokumentti on kirjoitettu. On olemassa useita historiallisesti
tunnustettuja ja yleisesti käytettyjä koodauksia. Jokainen tuotu asiakirja
voi olla eri koodausta kirjoitukseen käytetystä ohjelmistosta riippuen.

Järjestelmä
Järjestelmässä valitaan koodaus, jos et tiedä lähteen koodausta. Oman
tekstisi tapauksessa tämä on yksinkertaisinta, koska Scribus ei muuta
tietokoneen asetuksia. Jos tekstin kirjoittaja työskentelee samanlaisella
kokoonpanolla kuin sinä itse, tämä valinta voi olla yksinkertaisin.

UTF-8 ja UTF-16

101

UT F8 ja UT F16 -standardit ovat täydellisiä ja yleismaailmallisia
standardeja. Niitä suositellaan soveltamaan mahdollisimman pian.

ISO-8859-15
ISO-standardit edustavat laajennuksia tekstin kirjoittamiseen tietyillä
kielillä. ISO-8859-15 on tyypillisesti sellainen, jota voidaan käyttää
suomen painamiseen.

Apple Roman
Vastaa soveltuvaa standardia joidenkin Mac OS/X-ohjelmien
tapauksessa.

HTML

HT ML-muodo on nyt laajalti käytetty, koska se on käytössä webissä.
HT ML on suositus World Wide Web Consortiumilta, monet
tekstinkäsittelyohjelmistotkin käyttävät sitä. Ainakin tiedostot voi
tallentaa tässä muodossa. Erona tekstitiedoston ja HT ML-tiedoston
välillä on se, että HT ML-koodin avulla voit määritellä tekstin asettelun.
HT ML:n käyttö Scribusissa rikastaa kirjoittajan ja graafisen
suunnittelijan välistä vuorovaikutusta.
On tärkeää huomata, että on olemassa useita muunnelmia HT MLkoodista. Scribus on täysin yhteensopiva minkä tahansa muunnelman
kanssa. T uonti on hyvin yksinkertainen toimitus tageilla, kuten H1, H2, ...,
P, I, B, mutta taistelu on monimutkaisempi tageilla, kuten FONT , joiden
käsittely on heikempää. Jos CSS liittyy HT ML-sivuun, sitä ei tulkita.
Kaikissa tapauksissa tiukka HT ML-rakenne helpottaa työtä Scribusissa
ja tuonnin laatua, jotta voidaan rajoittaa muutoksia tuonnin jälkeen.
Kun HT ML-tiedosto tuodaan, Scribus reagoi seuraavasti:
Merkitys ja tekstisisältö löytyy sivulta. Ja valikot, uutisia ja muuta
tietoa tuodaan sivulta toiselle, kun kotisivut taitetaan. T ällöin voi
olla tarpeen käyttää HT ML-editoria pitääkseen vain hyödylliset
muotoilut käytössä;
Se luo kappaleen tyyli jokaiselle löytyneelle H-elementille. Scribus
lisää etuliitteen [html_], jotta se ei korvaa mitään käyttäjän luomia
tyylejä. Kuitenkaan ulkonäön tyylejä ei säilytetä ja ne on
määriteltävä uudelleen editorilla Scribusin tyyliin.
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Usein on tarpeen tarkistaa nämä kohteet ja tehdä muutoksia
välittömästi.

ODT-MUODOSSA
OpenDocument T ext on OpenOfficen ja KOfficen käyttämä muoto.
OpenOffice tallentaa tekstidokumentteja pitääkseen kaikki tiedot
muotoiluja ja lisättyjä kuvia myöten. ODT -muoto on hyvin tunnustettu
ISO-standardi toisin kuin DOC, josta keskustellaan myöhemmin. Joten
tekstinkäsittelymuotoa suositellaan Scribusiin.
Kun tiedosto tuodaan, Scribus määritelee sen käyttäytymisen
tuotaessa ODT -asiakirjan tyylejä:
[Korvaa kappaletyylit]: jos ODT -tiedoston tyylillä on sama nimi
kuin tyylillä, joka on jo Scribusissa, ominaisuudet määritellään
OpenOfficen korvatessa esitettyjä Scribus-muotoja. T ätä
laatikkoa ei välttämättä suositella, jos olet jo aloittanut työsi
ulkoasun ja organisoinnin;
[Yhdistä kappaletyylit]: jos kappaletyyleillä asiakirjassa ODT on
samat ominaisuudet, Scribus pitää vain yhden tyylin ja soveltaa
sitä tekstiin. T ämä on hyödyllistä, jos et ole varma tekstin
laatijoiden käyttämistä toiminnoista. Saattaa kuitenkin olla
mielekästä tarkastaa, että identtisen näköisiä tyylejä käytetään.
T ässä tapauksessa erot yleensä takia menetetään semantiikan
takia;
[Käytä asiakirjan nimen etuliitteenä kappaletyylejä]: tuotaessa
Scribus lisää dokumentin nimen tuodun tyylin nimen alkuun. T ämä
estää menettämästä tyylejä, jotka on jo luotu Scribusissa, tai olisi
tuotu edellisestä asiakirjasta.
Kun teksti tuodaan ja kappaletyylejä löytyy, tekstiä sovelletaan. Saat
merkkityylit, mutta tällä hetkellä Scribus ei toteuta mitään erityistä
käyttäytymistä. Kuitenkin ominaisuuksia, joita sovellettiin muotoiluun
OpenOffice.orgissa on varastoitu Scribusiin ja niitä voi käyttää
manuaaliseen muotoiluun. Ei ole harvinaista, että muotoilu on liian outo
ja on tarve käyttää manuaalista muotoilua [Asetukset > T eksti>
T yyliasetukset] nähdäkseen muotoilun selkeämmin ja varmistaakseen,
että muutokset Scribusissa ovat hyvin näkyvissä.
T ällä hetkellä on kuitenkin vaikeaa antaa neuvoja nykyisen järjestelmän
täydellistämiseen. Voimme kuitenkin mainita muutaman asian:
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Ei ole välttämätöntä, että tekijä menettää aikaa työstäessään
tekstin ulkoasua tekstinkäsittelyohjelmassa. Nämä kappaletyylit
säilyvät ja muotoilut tulevat Scribusiin, mutta eivät merkkityylit.
T ulostettu kopio asiakirjasta on säilytettävä, jotta nähdään missä
soveltaa tyylejä Scribusissa tarvittaessa;
Jotkut ihmiset haluavat tuoda tekstin ilman muotoiluja ja tyylejä,
niitä tiedostoon ei tule yllätyksiä. [T uo teksti] on valittava, että
voi tuoda tiedostot tätä tarkoitusta varten.

DOC

DOC on Microsoftin formaatti, kukaan ei voi rakentaa sovellusta ilman
Microsoftin laillista lupaa. Scribus ei itse voi tuoda tallennettuja
tiedostoja Word-muodossa. T arvitset pienen ohjelmiston nimeltään
Antiword, että pystyt siihen. Jos käytät Windowsia, Antiword
asennetaan automaattisesti Scribusiin, mutta ei muissa
käyttöjärjestelmissä. Jos haluat tuoda tällaisia tiedostoja suoraan, on
ensin asennettava ohjelmisto.
DOC-tiedoston tuominen Scribusiin voi tuoda koko tekstin, mutta ei
tyyliä eikä muotoiluja. T eksti itsessään on tarkistettava: tyhjät rivit on
ehkä asetettu ja paikkojen luvut numeroitu dokumenttiin.
Luotettavampi tapa on avata doc-tiedosto Wordissa tai
OpenOfficessa, ja tallentaa se Scribusin paremmin tukemassa
muodossa (kuten ODT tai HT ML, tai jopa T XT ).
Huomaa, että DOCX tiedostoja ei tueta.

TUO KUVAT
Kuvien tuonti on jatkuvaa asettelua. On olemassa monenlaisia
asiakirjoja, jotka eivät käytä kuvia, erityisesti lähes kaikki kirjallisuuden
kustantaminen. Mutta useimmissa tapauksissa saatat haluta käyttää
grafiikkaa, valokuvia tai vektorigrafiikaa.

Kuvat
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Scribus voi tuoda monia eri valokuvausformaatteja. Useimmat niistä
ovat siellä käytännön syistä ja helpottavat vaihtoa joidenkin ohjelmien
kanssa, mutta eivät ole tunnustettua laatua painoa varten. T ärkeimpien
formaattien luettelo oli oppaassa jo aiemmin. T äällä tulemme
keskustelemaan yksityiskohdista, joista kukin auttaa sinua valitsemaan
kuvien asettelun.
T uonti tapahtuu kuvakehykseen tai muoto muunnetaan
kuvakehykseksi [Kohde > T ee kohteesta > Kuvakehys], sitten kohdasta
[T iedosto > T uo > T uo kuva]. Kannattaa ehdottomasti välttää kuvien
kopioimista ja liittämistä!
[Kuva] määrittää tuodun kuvan koon, erityisesti automaattisesti koko
rungon tai itse kokonsa määrittäen rungon sisälle asennetun [Sovita
kehyksen kokoon] ja [Ei sovitusta].

JPEG
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Suurin osa kuvista on varmasti JPEG-muodossa, jonka tunniste voi olla
joko .jpg tai .jpeg. Digitaaliset kamerat tallentavat kaikki kuvat tässä
formaatissa, vaikka jotkut saattavat antaa sinulle muita vaihtoehtoja.
Valmistajien valinnaksi on noussut JPEG, koska se tarjoaa erittäin
kevyet kuvat, jotka mahdollistavat laittaa paljon kuvia muistikortille ja
merkitsevät vaivatonta arkistointia. Keveytensä vuoksi se on myös
yleisin formaatti internetissä, koska nopeuttaa sivujen latausta.
Valitettavasti tämä vähentää erilaisia yksityiskohtia kuvassa. JPEGtallennus perustuu periaatteeseen tuhota laatuasetuksia tai puristaa
kuvaa. Korkeampi puristus merkitsee alhaisempaa laatua.
Mikäli tuot oman kuvasi Scribusiin, JPEG ei ole ongelma: varmista, että
kuva on oikea eikä siinä ole artefakteja. Sen tallentaminen toiseen
muotoon ei paranna sen ulkonäköä.

PNG

PNG-formaatti on paras kompromissi. Se ei muuta kuvaa ja on melko
kevyt verrattuna T IFF tai PSD -formaatteihin, vaikkakin se on yleensä
raskaampi kuin JPEG. Sen lisäksi sillä on kyky ylläpitää laatua, hyväksyä
alfakanava, joka voi tehdä kuvasta läpinäkyvän tai lisätä avoimmuutta,
joten voit vähitellen häivyttää kuvaa.
Kaikki tulostimet ovat yhteensopivia PNG:n kanssa, joten voivat avata
ja tallentaa sen. Gimp pystyy käsittelemään läpinäkyvyyttä,
haalistumista jne.

TIFF

T IFF tai T IF-muoto on suhteellisen vanha ja laajalti käytetty tulostetun
asiakirjan tuotannossa. Se säilyttää kuvat täydellisesti. Se kuitenkin
tuottaa hyvin suuria kuvia verrattuna PNG-formaattiin.
Koska sillä on historiallista käyttöä, mielenkiintoinen piirre on avustaja,
joka ei voi käsitellä PNG:n syväyspolkuja. Nämä tiet on muutettu
vektoripoluiksi kuvaeditorissa (kuten Gimp) käyttäen Bezierkäyrätyökalua. Syväyspolun käyttö on kuvattu luvussa
yksityiskohtaisesti.

PSD
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PSD on alunperin Photoshopin muoto. T ämän formaatin omistaa
Adobe ja yhtiö pitää tämän formaatin tiedot salassa version 7 jälkeen.
Scribus voi tuoda kuvia Photoshop-muodossa, mutta ei ota
hoitaakseen niitä version 7 jälkeen. Scribus pystyy palauttamaan
Photoshop-tiedostojen kerrokset ja säätämään niiden näkyvyyttä,
avoimuutta ja sekoitustiloja. T ämä on hyödyllistä muutettaessa
intensiteettiä tai piilotettaessa tietyt elementit layoutista.
T asot ovat käytettävissä, kun kuva tuodaan [Laajennetut kuvan
ominaisuudet] ja [Ominaisuudet > Kuva].

FORMAATIT SVG, EPS JA AI
Vektorigrafiikat ovat ohjelmistoista, kuten Illustrator tai Inkscape. Nämä
kaaviot on luotu tyhjästä graafikoiden toimesta ja etuna on sama laatu
riippumatta koon muuttumisesta.
Voit tuoda vektoripiirrosohjelmasta, ei ole tarvetta luoda kehyksiä:
1.
2.
3.
4.

Klikkaa sivua poistaaksesi valinnat;
Valitse [T iedosto > T uo > T uo vektoritiedosto];
Scribus saattaa ilmoittaa, että se ei tue kaikkia tiedostomuotoja;
Hiiren osoitin muuttuu pieneksi rastiksi. Klikkaa sijaintia sivulla,
johon haluat kuvan;
5. Voit sitten muuttaa sen kokoa käyttämällä muokkausalueen
kahvoja. Jos haluat säilyttää mittasuhteet, paina Ctrl ja vaihda
kokoa.

T uotu piirustus on ryhmä vektoreita. Jos se koostuu eri muodoista,
käytä [Kohde > Pura], mahdollisesti useita kertoja, näin voit pystyä
muokkaamaan kuvan itse viime hetkellä sopivaksi layoutiin.
Värien suunnittelu lisätään automaattisesti kaavioon, jotta voidaan
käyttää uudelleen muita elementtejä, kuten kehyksiä tai tekstiä. Mutta
nämä värit voidaan poistaa tai korvata kohdasta [Muokkaa > Värit].

SVG

SVG on suositus, jota ovat ehdottaneet Adobe ja W3C. Monet
ohjelmistot ovat yhteensopivia sen kanssa ja Illustrator ja Inkscape
ovat vahvoja tämän formaatin muotoilemisessa. T ätä on usein
syytetty ongelmista neljän värin tilassa. T ämä väite ei päde
työskenneltäessä Scribusissa, joka on vastuussa ainoastaan kaikkien
värien muuntamisesta aktivoituun CMYK-profiiliin, jolla voidaan
simuloida väritulostusta ruudulla ja sitten korvata värit prosessiväreillä
tai spottiväreillä.
T uomalla SVG-tiedostoja, ota vektorisoidut fontit ohjelmistosta ennen
tallennusta välttääksesi ongelmia tekstin renderöinnissä.
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EPS
EPS on PDF:n edeltäjä tulostuksen maailmassa. Vaikka se on hyvin
tehty, se ei ole muuttunut vuodesta 2001 ja on nimenomaisesti matkalla
kohti unohdusta. Älä hylkää EPS-tiedostoja, koska Scribus voi tuoda ne.
Monet logot saa EPS-muodossa ja tämä on hyvä. Kuitenkin
lähdetiedostoista pitää olla AI tai SVG -versio, jotta kuva on turva
pitkällä aikavälillä.

AI

AI on Illustratorin alkuperäinen muoto. T ämä on hyvä ja laajalti
käytetty formaatti, mutta haittapuolena sen omistaa Adobe, mikä
vaikeuttaa tukea. Scribus voi tukea sitä kuitenkin osittain. Jos tiedostot
ovat tällaisia, se voi olla hyödyllistä yrittää tuoda se muunnetuksi SVGmuotoon.

TAULUKOT!
T aulukot ovat erikoistapaus tuotaessa tekstiä. T ämä on järjestetty ja
jäsennelty teksti, jonka graafisessa muodossa on erityisiä sarakkeita ja
rivejä, joilla on mahdollisesti graafisia ominaisuuksia. T aulukossa on
parannettu versio luettelosta ja välilehdet. Scribus voi nyt tuoda Exceltaulukoita, kunhan muunnat ne ensin Calc -taudukoiksi. Se voi
käsikirjoituksen kanssa tuoda tiedot CSV-muodossa, joka voidaan
alustaa uudelleen kehyksissä tai Scribusin taulukkotyökalussa. T ämä
työkalu on melko yksinkertainen, vaikka se voi tehdä mielenkiintoisia
asioita, sitä on epäkäytännöllistä käyttää.
Vaikka se on hieman liikaa, harkitsemme taulukon muotoiltua tekstiä
graafisesti. Ehdotamme yksinkertaista menetelmää, joka vaatii vielä
muutaman askeleen.
1.
2.
3.
4.

Luo taulukko Calcissa. Jos se on Excel-tiedosto, avaa se Calcissa;
Valitse osa taulukosta, jonka haluat ja kopioi se;
Calcissa siirry kohtaan [T iedosto > Uusi > Piirros];
Piirtoikkunassa, mene kohtaan [Muokkaa > Liitä määräten ...] ja
valitse vaihtoehto, joka alkaa Calcin ikkunasta;
5. Pidä osa valittua piirustusta ja käyttä sitten [T iedosto> Vie ...]
6. Valitse se EPS-muodossa ja valitse sitten [Valitse].
7 . T uo sitten EPS-grafiikka Scribusiin.
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20. KEHYKSET
Voit lisätä sivun elinvoimaa, varsinkin kun työskentelet sarakkeiden
asettelun parissa, laittamalla useita kehyksiä päällekkäin:
Voit laittaa laatikkoon yksityiskohtia;
Voit korostaa tekstiä erillisellä kehyksellä;
Haluat kuvan tekstiin virtausta...
T eksti on piilotettu kohdissa, joita oli sijoitettu aikaisemmin. Haluat
käyttää tekstiä mahdollisesti muodoltaan epäsäännöllisien kuvien
ympärillä.

KEHYKSIEN RAJAUS
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Jos kyseessä on erikoistapaus, ulkoasu on sovellettu. Se voi olla osa
kuvaa, tekstiä tai yksinkertainen geometrinen muoto.

Ulkoasun käyttö
Kehykset, joiden reuna on vielä määritelty osana tekstin yläpuolella.
Sinun täytyy valita ulompi kehys ja valita reuna kehykselle kohdasta
[Muoto].

Neljä vaihtoehtoa:
[Käytä kehyksen muotoa] pohjautuu muodon reunoihin;
[Käytä rajausaluetta] perustuu punaisen suorakulmion
käyttämiseen muodon valintaan;
[Käytä reunusta] muokkaa muodon ulkoasua;
[Käytä polun kuvaa] avulla voidaan käyttää vektoripolkua, joka on
määritelty .tif-tiedostoon. Vektoripolku on laadittu etukäteen
kuvankäsittelyohjelmistolla. T ämä painike on aktiivinen vain, jos
kuva sisältää polun ja jos jokin polku on otettu käyttöön.
Ominaisuuden [Kuva] saat valitsemalla sen luettelosta. Voidaan
käyttää valintaa [Laajennetut kuvan ominaisuudet].
Kehyksen yläpuolella on aina viimeinen luotu taso. Voit muuttaa
kehyksien järjestystä, johon voit käyttää komentoa [Ominaisuudet >
XYZ].
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Kaksi vasenta nuolta liikkuu tasolta toiselle ja kaksi nuolta oikealla
liikkuvat kehyksessä ja taustassa vastaavasti. Kuvassa oikealla näkyy
tason objektit pinoamisjärjestyksessä.

Lisää marginaali kuvan ympärille
Oletuksena on sidos runkoa vastaan, eli marginaalia ei ole lisätty. Usein
on tarpeen muuttaa tätä sallimaan "hengittävä" teksti.
1. Napsauta [Muuta] kohdassa [muoto] ja valitse [Muuta ympärys].
Sinun pitäisi nähdä siniset pisteet, joiden ympärille ilmestyy kehys
ja näkyvä ikkuna [Pisteet];
2. T arkista [Muokkaa ääriviivat], jotka sijaitsevat ikkunan
alareunassa;
3. Nyt muutoksen numero ilmoitetaan prosentteina ilmaistuna
yhden pisteen tarkkuudella, voit ilmoittaa ohjelmistolle haluamasi
marginaalit;
4. Napsauta sitten [Kasvata kokoa ilmoitetulla arvolla] (neliössä on
punaiset nuolet, joilla alaa voi kasvattaa, kun vaihto on päällä ).
Ääriviivat näkyvät sinisenä ja tulos näkyy heti. Vaihda tarvittaessa
jäljennystä edellisessä vaiheessa ja napsauta [Valmis], kun se
sinulle sopii.

Lisää kuvateksti
Scribus ei vielä tue objektiryhmiä. Jos haluat tekstin kuvan ympärille ja
kuvatekstin tai vektoritiedoston, joka tuodaan, ja on useita lomakkeita,
sinulla on kaksi vaihtoehtoa:
voit laittaa taakse läpinäkyvän kuvan ja kuvatekstin, jolloin teksti
virtaa sen ympärillä;
laita kuvateksti ylös runkoon ja suurenna kuvan runkoa. T ällöin
sinun tulee poistaa automaattinen säätö ja säätää kuvan mitat
runkoon ([Kuva] > [Ominaisuudet]).

VAIHDA MUODON KEHYKSIÄ
Et varmasti halua muuttaa kehyksen etäisyyttä ja ymmärrät, että sinun
asetustasi ei ole sovellettu. T ässä tapauksessa peruuta, tarkista, että
vaihtoehto ulkoasu ääriviivojen mukaan on asetettu, ja nollaa etäisyys.
Älä unohda laittaa rastia ruutuun [Muuta ääriviivat] ja [pistettä]. Miksi
tämä kaksinkertainen vahvistus? Yksinkertaisesti, koska [Pistettä]
käytetään myös muuttamaan kehyksen muotoa. Joten unohtaen
ruutuun liittyvät ääriviivat, Scribus tekee työt suoraan kehykseen. Voit
mukauttaa muotoa kehyksiin, mihin voit käyttää ikkunan painikkeita:
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Ensimmäinen painike on oletusarvoisesti käytössä, voit siirtää
kahvoja painamalla sinistä ympyrää;
T oisen avulla voit lisätä pisteen klikkaamalla sinistä viivaa. T ätä
voidaan sitten siirtää ensimmäisellä painikkeella;
Kolmatta käytetään poistamaan piste klikkaamalla sitä;
Ensimmäinen painike toisella rivillä aktivoi toimintoja käyrän
asetukseen. Pisteet muuttuvat vaaleanpunaisiksi. Riittää, kun
vedät ne taipumaan toiselle puolelle käyrää. Jokainen piste
voidaan taivuttaa sen kahden vierekkäisen segmentin välillä.

TYPOGRAFISET NÄKÖKOHDAT
Sidoksia voidaan merkittävästi vähentää luomalla tekstiä
palstoihin.T ällöin halkeamat voivat vaikuttaa tyylikkäiltä. Näiden
typografisten vaihtoehtojen avulla voit parantaa renderointiä:
Katko
Lähestymistapa
Sanojen välinen tila
Merkkien pystyskaalaus
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21. VÄRIENHALLINTA
Jokaisen graafisen ketjun kaikkien osien on hetkestä toiseen sovittava
asiakirjan värintoistoindeksiin julkaisua varten. T äytyy osata ennakoida
rajoitukset kun asiakirja jaetaan, ja varoa merkittäviä eroja, jotka
paljastuisivat julkaistaessa. Näiden värierojen minimoimiseksi on
suositeltavaa soveltaa värinhallintaa. Hallintaan liittyy useita vaiheita,
kaikki liittyvät värien tuen rajoitteisiin, jotka on tärkeää tietää
etukäteen. Värien hallinnan ytimessä ovat väriprofiilit, joihin löytyy
yleisesti tunnettuja ICC-profiileja, joiden tavoitteena on toimia siltana
kahden väriavaruuden välillä.
Scribusin värinhallinta on saatavilla kohdasta T iedosto > Asetukset >
värinhallinta, joka on globaali ohjelmasta toiseen, ja T iedosto >
Asetukset > Asetukset asiakirja, joka rajaa sen soveltamisen vain
nykyiseen dokumenttiin.

PROFIILIN HANKINTA
Ketjun väriprofiilin hankinta yhdistää väritiedot resurssiin bittikartta tai
vektori, kun se on luotu.
Jos kyseessä on kamera, joka huolehtii kuvan väriprofiilista. Jos se on
skannattu kuva, skanneri soveltaa profiilia. Jos se on vektorigrafiikkaa,
suunnitteluohjelmisto sisällyttää profiilin. Nämä kolme esimerkkiä
osoittavat asianmukaisen väriprofiilien hallinnoinnin monimutkaisuuden.
Väriprofiilien pitää vastata toisiaan, kuten tapauksessa valokuva
(ensimmäinen profiili), tuloste (toinen profiili) ja sitten skannattu (kolmas
profiili). Profiilin hankinta on yleensä vapaaehtoista ja säilyttää
alkuperäisen asiakirjan värit.
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KORVAAMATON RGB
Profiilin hankinta on useimmiten muodossa RGB, jolla on paljon laajempi
väriavaruus, joka mahdollistaa tarkemman säädön. Profiili voi kuitenkin
olla suoraan CMYK jos se on luotu, ja sen tiedetään tulevan osaksi
tulostettavaa asiakirjaa.
On mahdollista, varsinkin jos kyseessä on skannattu kuva, luoda oma
profiili. T ämä käytäntö on lisätakuuna ennakoimassa julkaisun
rajoitteita. Siihen liittyy erityisesti metodiikan asiantuntemus ja
asianmukaiset välineet (ohjelmistot ja tarkennus).

PROFIILIT SCRIBUSISSA
Scribusissa profiilia RGB-kuva säädetään Asetukset-ikkunan Värien
hallinta-välilehdestä. Valikosta [RGB] löytyy tehokas valikoima
vakioprofiileja ja sertifioituja profiileja, joita sovelletaan kaikkiin RGBkuviin. Scribus tukee CMYK-profiileja samalla tavalla, ehdottamalla
pudotusvalikosta [CMYK] vakioprofiileita, joita sovelletaan ISOstandardin mukaan, tai voidaan asentaa muita tarkempia tai
muokattuja profiileja.
On mahdollista lisätä oma profiiliinsa ja tallentaa ne oikeisiin kansioihin,
jotka ovat riippuvaisia käyttöjärjestelmästä. Windowsissa ne menevät
hakemistoon \ Windows \ system32 \ spool \ drivers \ color. Mackäyttäjät voivat käyttää joko jaettua hakemistoa / Library / ColorSync
/ Profiles tai käyttäjille, joilla ei ole järjestelmänvalvojan oikeuksia,
hakemistossa / Users / <käyttäjätunnus> / Library / ColorSync /
Profiles. Linux-jakeluissa tiedosto, joka sisältää profiilit on joko jaettana
käyttäjien kesken kohdassa / usr / share / color / icc tai muille
käyttäjille ilman pääkäyttäjän oikeuksia kohdassa / home /
<käyttäjätunnus> /. color / ICC. Profiilit näistä luetteloista ladataan
automaattisesti Scribusia käynnistettäessä.

PROFIILI MONITORILLA
Monitori kalibroidaan katsottaessa asiakirjaa digitaalisessa muodossa.
RGB-tila on välttämätön ensinnäkin koska näyttö itsessään perustuu
tähän tilaan. Hankinnan arvo RGB-profiilia varten muodostuu
pikseleistä, eli on siis entistäkin tärkeämpää.
Monitori kalibroidaan käyttämällä erityisiä ohjelmistoja. T ämä toiminta
luo profiilin, joka heijastaa näytön ominaisuuksia, sen asetuksia ja sen
ympäristöä (mukaan lukien työtilan kirkkaus). T ämä profiili voi sitten
käyttää näyttöä asiakirjojen katsomiseen. Scribus tarjoaa
mahdollisuuden ladata, kuten edellä, profiilin monitorille värinhallintaan,
kohdasta [Näyttö]. Oletuksena profiili, jota valmistaja on käyttänyt.

PROFIILIN TOIMINTA
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Monitorin ei ole tarkoitus muuttaa kuvaan integroitua profiilia, vaan
tarjota paras näyttö mahdollisimman lähellä todellisia värejä.
Digitaalinen valkoinen on todellakin kaukana todellisuudesta, koska on
liian kirkas. Värit, jotka ympäröivät meitä läheisesti, liittyvät
ympäristöön ja sen lämpötilaan, kylmyyteen (harmaa taivas) tai
kuumuuteen (aurinkoinen iltapäivä). Neutraali työympäristö
mahdollistaa paremman monitorin värintoiston valvonnan, varsinkin jos
asiakirja on tarkoitettu tulostettavaksi.

VÄRIPROFIILI
Scribusissa valittuja profiileja sovelletaan kuviin, joihin sovelletaan
profiilin värejä. On siis mahdollista toteuttaa kunnianhimoisempia RGBprofiileja bittikarttakuviin (jossa on laajempi kirjo), kun taas käyttäjä voi
keskittyä eri profiiliin ja vastaavat RGB-värit ovat läsnä taitossa (teksti,
lomakkeet jne.)...
Ohella kahdessa eri valikossa on kaksi eri väriprofiilia, yksi RGB ja yksi
CMYK. Ensinnäkin [RGB] varataan tarkoitettujen asiakirjojen jakelua
digitaalisen median välityksellä, kuten netin kautta.
Valitse kohta Käytä RGB-värejä, koska ei ole kyse painettavista
väreistä.

RENDERÖINTI
Profiilit olisi hyödytön ilman asiakirjan simulointia sellaisena kuin se
näkyy julkaisun välineellä. Renderöinti mahdollistaa esikatselun
rajoittamalla profiilit, jolloin voidaan korjata mahdolliset ongelmat.

SIMULOI MUUNTAMINEN
Käytettävät profiilit sisältävät väritietoja. T ämä tieto on tärkeä, koska
ne luonnehtivat alkuperäistä kuva ja sen jälkeen valmistautuvat
muuntamaan kuvat ja värit tuettuun väriavaruuteen.
Muunnosta profiilien välillä ei tehdä suoraan, ei edes kahden saman
väriavaruuden profiilin välillä.
Muuntaminen edellyttää siirtymistä muunnoksen tilaan, mahdollisimman
laajassa tilassa L * a * b. Siksi kuvan RGB-profiili muunnetaan ensin L *
a * b ennen kuin käytetään uuden profiilin RGB tai CMYK -värejä. Syynä
on se, että profiilit eivät kata samoja värejä. Käytä laajempaa
siirtymisen alaa, mikä voi merkittävästi vähentää muunnosvirheet
kahden lähellä toisiaan olevan mutta ei identtisen arvon välillä.
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SIMULOI SUURINTA VÄRINKULUTUSTA
Profiilia voidaan käyttää seurausten rajoittamiseksi analogisesta
numeeriseen arvoon.
Esimerkiksi kokomusta ruudulla ei ole sama kuin lopputuloksessa.
Kuitenkin, kun se tulostetaan, asiakirjan sisältämä täysin musta
muunnetaan vastaavaksi CMYK-arvoksi, joka kääntää itsensä
päällekkäisille mustekerroksille. Intensiivinen sekoitus voi olla 7 5%
syaania, 65% magentaa, 85% keltaista ja 90% mustaa, ja
todennäköisesti synnyttää liian runsaan seoksen ja tahroja.
Jotta voisit estää tahroja, profiilit tarjoavat maksimirajoituksen
värinkulutukseen, joka sopii paperille. Joillakin laitteistoprofiililuetteloilla
se voi olla 240% musteesta. Euroopan vakioprofiileissa ne on rajoitettu
arvoihin 320% tai 300%.
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22. SCRIBUS JA TYPOGRAFIA
Olemme nyt siirtymässä Scribusin ytimeen. Selitimme kuinka tuoda
tekstiä tekstiä kehykseen luvussa "Aloittaminen." T ässä luvussa
pyritään selittämään kaikki toiminnot, jotka toteuttavat typografian
määritteet tekstiin.
Alusta alkaen toteamme, että parametrit ovat saatavissa vain
typografisen editorin tyyleillä ja eivät ole käytettävissä ominaisuuksien
paletissa. Molemmat valikot toimivat toisiaan täydentävästi.

TEKSTITASOT
Ulkoasu on sisällön asettelua. On oltava tehokkaita taitossa, joka pitää
lukijan jännityksessä. Meidän on voitava myös pitää alueita rauhallisina,
jotta lukija keskittyy sisältöön. Jos kaikki liikkuu eikä ole tasapainoa,
kaikki hitsautuu yhteen, lukija menettää keskittymiskykynsä ja
välittämäsi viesti vaarantuu.
Siksi teksti on usein jaettu eri tasoille. Näitä tekstitasoja ei ole aina
samaa määrää julkaisusta toiseen, mutta sisällön hierarkia taittajan
täytyy osoittaa asianmukaisilla typografisilla valinnoilla. T ämän kirja ei
käsittele näitä valintoja, vaan näyttää erilaisia mahdollisuuksia Scribusin
taitossa.
T ässä on luettelo tekstitasoista, joita löytyy julkaisuista. T apauksesta
riippuen tulee useita otsikkotasoja. Voi olla useita erilaisia kehyksiä.
Saadaksesi paremman käsityksen, voit tarkastella julkaisuja, jotka ovat
tuttuja sinulle. T ulet huomaamaan, että ne ovat rakenteeltaan
suunniteltuja ja näet miten ne rakentuvat.
Leipäteksti
Kuvateksti valokuviin tai piirroksiin
T ekijätiedot
Otsikot
Otsikot (Pääotsikko, otsikko, alaotsikko)
Yliö
Esipuheet
Lainaukset
T ekstin nostot
Numeroidut listat
Listoja
Alaviitteet
Kullakin tasolla tekstiä on erityisiä typografisia ominaisuuksia. Sinun
tehtäväsi on selvittää, mitä nämä ominaisuudet ovat. Epäilemättä
emme voi antaa tässä reseptiä, mutta voimme silti antaa
pääperiaatteet, joiden pitäisi ohjata etsimisessä. Kuten olemme
sanoneet, taitto on lavastettu.
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Otsikko on hyvä johdanto. Siinä täytyy olla potkua! Otsikon täytyy olla
nerokas yhdistelmä kontrastia. Muista, että et lue otsikoita siinä
järjestyksessä, jossa ne on kirjoitettu. Otsikko on ensimmäinen asia,
joka herättää huomiota. Loput elementit luetaan mukaan kontrastin ja
valon leikkiin. Niistä muodostuvat värit, varjot ja valot, jotka olet
asettanut.
Leipäteksti on rauhallinen alue. Lukijan pitäisi pystyä lukemaan. Meidän
on kannustettava keskittymään. Väliotsikot pisteyttävät lukemisen ja
elvyttävät lukijan kiinnostuksen. Samoin laatikot, esipuheet ja
kuvatekstit.

TYPOGRAFIAN ATTRIBUUTTEJA
Seuraavassa on typografian paletti. Se on ystäväsi. Se auttaa sinua
keskellä sisältöä. T utustu siihen ja kesytä se. Nostetaan verhot!

ANFANGI
Anfangi on yksi kohokohdista typografiassa. Ensimmäinen kirjain
ensimmäisessä tekstin, artikkelin tai luvun kappaleessa on korostettu.
Se on isompi kuin muut tekstin merkit (kirjasin on vahvempi) ja se
kiinnittää silmän kohti tekstin alkua.
Voimme määrittää fontin muutenkin kuin tekstinä. Saat anfangin
Scribusin tyylisivulta, koska asetus ei ole käytettävissä muualta. Vain
rasti ruutuun [Anfangi] ja on ilmoitettava [Rivien määrä].
Voimme sitten, kun tyyliä on sovellettu, muuttaa fontin anfangiksi
menemällä ominaisuuksiin. Voit myös määrittää eri värin. Huomaa, että
typografian koodi vaatii typografisen taiton ensimmäisen sanan
tekevän sujuvan siirtymisen leipätekstiin. Jos anfangi on ensimmäinen
kirjain lyhyessä ja merkityksettömässä sanassa, tulee koko
ensimmäinen merkittävä sana kirjoittaa isolla. Voit tehdä tämän, jolloin
sinun on valittava kysymyksessä oleva sana (tai sanoja) ja soveltaa
ominaisuutta kapiteelit klikkaamalla vastaavaa kuvaketta
Ominaisuudet-paletissa (katso tulosta toisen kuvan alla).
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Ligatuurit saadaan joko suoraan syöttää tekstiin
tekstinkäsittelyohjelmalla tai Scribusilla (kuten yhteinen kirjain "œ"), T ai
menemällä valikkoon [Lisää] > [Merkki] > [Ligatuurit] lisäämään
kirjainyhdistelmiä, jotka eivät löydy helposti näppäimistöltä.
Lukuja pääsee laittamaan kohdasta [Lisää] > [Merkki]. Huomaa, että
nämä luvut eivät ole saatavilla kaikissa fonteissa. Jos aiot käyttää
asettelua, varmista, että se on olemassa valitussa fontissa.
Numeroita ja kirjaimia laitetaan yläindeksiin ja alaindeksiin kohdassa
[Asetukset] > [T ypografia]. On kaksi kenttää: siirtymä ja koon muutos.
On tarpeen suorittaa testejä perustuen merkin käyttötapaan. T ulokset
eivät ole samat, kun merkin rakenne ja asetukset vaihtelevat, eli se
mikä osoittautuu sopivaksi yhdelle fontille ei olisi asianmukainen
toiselle. Meidän täytyy valita ja joskus tehdä kompromisseja, koska
tämä asetus on yleinen asetus, joka koskee yhtäläisesti kaikkia kohtia
asiakirjassa.
Lainausmerkit ja heittomerkit vaativat erityistä huomiota.
T ypografiassa heittomerkki on kaareva, ei suora. Kun valmistelet
lähteitä (katso sitä lukua), älä unohda muuntaa lainausmerkkejä! Jos
unohdat yksityiskohtia, ei hätää, on olemassa skripti (katso siitä
luvusta), jolla Scribus muuntaa heittomerkit automaattisesti. Esimerkiksi
Ranskan lainausmerkit eroavat englannin lainausmerkeistä. Jälleen
vaaditaan huolellista valmistelua lähteiden parissa, että voidaan asettaa
typografia.

TYPOGRAFISET TILAT
On mahdollista lisätä pehmeät tai sitovat viivat Scribusissa. Pehmeän
viivan toiminta ei ole automaattista ja sen käyttö on oikeastaan aika
vaikeaa, koska kaikki täytyy tehdä käsin. Sitovien viivojen käyttöön
Scribusissa on pieni ja tehokas työkalu, joka löytyy valikosta [Lisää] >
[Merkki] > [Sitova viiva]. Mutta ensin se olisi asetettava [Asetukset] >
[Sitova viiva].
Alla olevassa kuvassa näkyy valintaikkuna. Se osa tekstistä, joka näkyy
mustana tässä ikkunassa, on muokattavissa. Muista tallentaa
muutokset.
Huom: Jos teet muutoksia tällä tasolla, olisi hyödyllistä jakaa ne
yhteisön kanssa menemällä Scribusin bugiraportteihin, jotka ovat
saatavilla osoitteessa http://bugs.scribus.net. Voi olla, että asetukset
kiinnostavat muita käyttäjiä. Muutoksesi voitaisiin myöhemmin
sisällyttää suoraan tiedoston mukana Scribusiin.
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Suomenkieliset sanat määritellään merkinnässä "fi=". Jokainen merkintä
jälkeen kohdan "fi=" koostuu kahdesta osasta: merkkijono seuraa tai
edeltää välilyöntiä. Jokainen merkintä on erotettu pilkulla. Välilyönti
korvataan automaattisesti sitovalla välilyönnillä, jolla liitetään numeroitu
elementti edeltävään tai seuraavaan tarvittaessa. Rivejä "fi=" on kolme,
mutta tosiasiassa niitä on niin paljon kuin tietotyyppi sallii. Katsotaanpa
kolmas rivi. Näet Scribusin lisäävän taulukon mukaisesti sitovan
välilyönnin ennen puolipistettä, kun sen on oltava ohut välilyönti. Koska
Scribus ei pysty käsittelemään ohuita välilyöntejä automaattisesti,
kehittäjät ovat katsoneet parhaaksi lisätä sitovan välilyönnin kuin olla
ilman välilyöntiä. Päätä itse mitä pidät tästä säännöstä. Etuna tässä on,
että on keinot muuttaa sitä.

SOVITUS JA TASAUS
On viisi tapaa tasata teksti Scribusissa. Valikkoasetuksen riviväli
alapuolella on viisi pientä kuvaketta, joiden merkitys on helppo
ymmärtää, joten emme aio selittää niitä, mutta viidennessä
kuvakkeessa on hienovarainen seikka, jotka häiritsee monia käyttäjiä.
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Nämä viisi vaihtoehtoa, löytyvät kolmesta paikasta Scribusin
käyttöliittymästä: kohdasta tyylieditori [Muokkaa] > [T yylit] ja
Asetukset-paletista ja tekstieditorista.
T asaus vasemmalle ja keskitys voivat sopia otsikoille ja väliotsikoille.
Oikeaa linjausta voidaan käyttää, kun haluat sijoittaa esimerkiksi
artikkelin kirjoittajan nimen. T ämä ei ole laki, vaan esimerkki, jonka
avulla voit aloittaa Scribus-taipaleesi.
T asauksessa on ladottu päällekkäin yhtä pitkiä viivoja, jotta voit luoda
tekstiä näkyvään sarakkeeseen. Puhumme tasauksesta tai
kokoonpanon leveydestä, joka ilmaistaan tämän sarakkeen leveytenä.
Sanomme, että tekstiä on esimerkiksi tasattu X picaa. Pienessä
kuvakkeessa näkyy sarakkeen vasen ja oikea reuna täydellisesti linjassa,
paitsi että viimeisellä rivillä nojataan vasemmalla marginaalin, kun teksti
luetaan vasemmalta oikealle, ja oikealla kun tekstiä luetaan oikealta
vasemmalle. Sitä käytetään tasauksena kirjojen ja sanomalehtien
leipätekstissä. Se on selkeä ja ennen kaikkea helppolukuinen. T ekstin
palstat ovat tietysti monotonisia, joka sopii hyvin tiheämpään sisältöön,
jota on lähestyttävä rauhallisesti. Otsikko on koukku, teksti on
muistettava ja käsitettävä. On myös tekstin asettelusta kiinni että
harmaa typografia on järkevää. T oisin kuin muilla tasoilla teksteissä,
joissa epätasainen taitto luo yllätysvaikutuksen lukijalle,
harmaatypografinen leipäteksti on rauhallinen tasanko.
Kolme kuvaa alla ovat esimerkkejä asetellusta tekstiä. Huomaa, että
tehdessämme tekstiä lisäsimme tyhjää tilaa kappaleiden väliin. T ämä
valkoinen saadaan aikaan vain luotaessa tyylisivut. Väliasetukset ennen
ja jälkeen palstoja eivät ole käytettävissä Asetukset-paletissa.
Syvennys tulee ensimmäiselle riville, koska tasausasetukset eivät ole
käytettävissä Asetukset-paletissa. Meidän on tehtävä tyylitiedosto
voidaksemme käyttää näitä asetuksia.

KOLME MUUNNELMAA ASETELLUSTA
TEKSTISTÄ
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Asetukselle on ensin annettava suurempi arvo kuin 0 sisennykseen
vasemmalta (vaikka 1 pica, merkitään 1P0) ja sitten annetaan
negatiivinen arvo (eteen tulee miinusmerkkinen numero), jotta se ei ole
suurempi kuin positiivinen arvo (esimerkiksi -1 pica, merkitään -1P0).
Voimme yhdistää arvoja riippuen painotuksesta, jonka haluamme antaa
ensimmäiselle riville, joka on enemmän tai vähemmän ulkoneva
tekstistä.
Kaikissa tapauksissa meidän tulee perehtyä näihin asetuksiin.
Parametrit voidaan yhdistää halutun vaikutuksen saamiseksi. Jos
asetusta käytetään yhteenvedolle tai huomautukselle tai mille tahansa
tekstille, joka vaatii sellaisen asetuksen, tekstin voi laittaa pieneen
tyhjään tilaan merkitsemään paremmin kappaleiden eroa. Ensimmäinen
sana on lihavoitu. Lopulta monet yhdistelmät ovat mahdollisia.
Pakollinen tasaus on viides vaihtoehto ja hankala monille. T eksti on
aseteltua, mutta ohjelma yrittää paikata puutteet ja tehdä täydellisen
suorakulmion. T ätä koostumusta kutsutaan pohjakiveksi. T ämä asetus
on hyödyllinen, mutta sitä ei pidä sekoittaa aiempiin, jotka ovat
yleisempiä.

NUMEROIDUT LISTAT JA LUETTELOT
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Scribus tarjoaa joustavuutta luetteloiden toteutuksessa, mutta se ei
tee sitä automaattisesti. T äytyy tehdä tyylisivu, joka sisältää kaikki
asetukset, jotka tarvitaan luetteloihin. Alla olevassa esimerkissä on
luotu yhdistämällä neljä muuttujaa: kaksi tabulaattoria, ensimmäisen
rivin syvennys ja syvennys vasemmalla. Ottakaamme ensimmäinen
esimerkki. Kommentit seuraavat!

Jotta tämä lista toteutetaan, sinun on ensin lisättävä tabulaattori ennen
ja jälkeen numeron. Sitten voit avata tyylieditorin [Muokkaa > T yylit].
Aseta teksti kuten parhaaksi näet ja etsi valintaikkunan asetuksista
tabulaattori. Ensimmäinen tabulaattori on oikea tabulaattori. Luvut
ovat hyvin linjassa oikealle yksikkö yksiköltä. T oinen tabulaattori on
tabulaattori vasemmalla. T eksti on hyvin tasattu vasemmalle. Sitten on
ensimmäisen rivin negatiivinen ja positiivinen syvennys vasemmalla.
T ämän tekniikan käyttäminen ja nämä neljä asetusta ovat kaikki sinulle
tarjotut vaihtoehdot. On mahdollista luoda tällä tekniikalla monitasoisia
listoja. Kokeilet vain näillä arvoilla.

Kun kyseessä on lista luettelomerkeillä, voit yksinkertaisesti korvata
numerot valitsemillasi symboleilla. T ässä kannattaa käyttää
symbolikirjasinta.
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RIVIVÄLI
Väli on kahden rivin välinen tila. On olemassa kolme tapaa tehdä rivin
väli Scribusissa.
1. Kiinteä väli, rivivälillä on käyttäjän asettama kiinteä arvo.
2. Automaattinen rivinväli on tila, jossa arvo on merkin vartalon
koko kasvatettuna prosenttiyksiköllä, joka määritetään
typografiaan kohdassa Asetukset (asetus, joka on alareunassa
oikealla valintaikkunassa). Oletusarvo on 20%. Kätevä
käynnistettäessä - koska on niin monia asioita otettavaksi
huomioon - mutta tätä menetelmää käyttävät harvoin
ammattilaiset.
3. Napsahdusruudukon välien typografinen asetus riippuu
ensisijaisesti verkon suuntaviivoista (joka on asetus, joka on
dialogin oikeassa alakulmassa). T ypografiaverkkoa käytetään, kun
halutaan täydellistä yhdenmukaisuutta sarakkeesta ja sivusta
toiseen julkaisussa. T eksti on sitten pakko kiinnittää verkkoon.
Arvoväli on kiinteä. On vain yksi mahdollinen arvo per
dokumentti.
Alla olevassa esimerkissä näkyy ruudukko taustalla ja teksti kiinnitetään
siihen. Otsikko puolestaan kelluu rivien välissä. On mahdollista sekoittaa
tekstin linjattava ruudukko tekstin typografiaan. T ämä joustavuus
mahdollistaa säädöt ja kivan ulkoasun. Otsikko ei tue verkkoon. T ämän
saavuttamiseksi meidän on säädeltävä väliä ennen ja jälkeen kappaleen
- tässä tapauksessa kappale on otsikko. Se voi hyvinkin olla menossa
ylös tai alas kahden tekstin keskellä.

124

Ryhmän lähestymistapa on globaali asetus, joka vaikuttaa merkistöön,
otsikkoon ja kappaleeseen. Sitä käytetään kiristämään määrän
seuranta, eli ryhmälähestymistapa vähentää kirjaimien väliä. Kun
kyseessä on otsikko, se luo rikkaampaa mustaa poistamalla tilaa
kirjaimien välillä. Kun kyse on palstasta, saatat haluta muuttaa
lähestymistavan saadaksesi yhtenäisen harmaan typografian, tai jos
sivulla on leski- tai orporivi (ks. alla).
Välistys on hienosäätöä, joka voi toimia parin fontin tapauksissa, joissa
yleinen ryhmän asetus ei anna tyydytystä. Sitä käytetään melkein
milloin tahansa otsikoissa. Syynä on, että fontit on suunniteltu
enimmäkseen käytettäväksi pienessä koossa. Yli 16 pisteen kirjasin
taulukoissa paljastaa omat rajoituksensa.

Yllä oleva teksti on kirjoitettu fontilla Liberation Sans Bold 80 pistettä.
Riviväliksi on määritetty Automaattinen, eli se on 20% suurempi kuin
fontti. Lähestymisarvot eivät ole muuttuneet. Sen alapuolella on vielä
80 pistettä, mutta väleiksi oli asetettu Kiinteät väilinjat ja arvo on 7 3
pistettä. Ryhmän lähestymistapa oli asetettu -5%. Ulkoasu on
kompaktimpi ja kontrasti on selvempi. Musta otsikko on tiheämpi
johtuen kirjaimien lähentämisestä. T ämä otsikko houkuttelee enemmän
huomiota kuin alkuperäisillä asetuksilla.
Säädä lähestymistapa, mene Asetukset-palettiin > T eksti-välilehti >
Lisäasetukset > kenttä, joka liittyy kuvakkeeseen AV on yksi asia, joka
sinun täytyy oppia. Ihanteellinen asetus on sellainen, joka miellyttää
silmää. T ämä on hyvin subjektiivinen asia. Sen ei pitäisi tuntua liian
tiukalta eikä liian löysältä, mutta lopulta se on aina makuasia.
Huomio! Asetukset lähestymistavoille eivät anna samoja tuloksia eri
fontilla, tai edes samaa fontilla, jos sen koko vaihtuu. Lähestymistapa
on asetus, joka on sopeutettava kussakin tapauksessa.
Valitse teksti, joka asettaa ryhmän lähestymistavan.
Laita kursori kahden kirjaimen välille säätääksesi välistyksen.
Huomaa, että voit toimia vapaasti käyttämällä hiiren rullaa lisätäksesi
tai vähentääksesi lähestymistavan arvoa.

125

MONIKIELINEN ASIAKIRJA: MITÄ SCRIBUS
VOI TEHDÄ JA MITÄ SE EI VOI TEHDÄ?
On täysin mahdollista tuottaa monikielisiä asiakirjoja Scribusilla. T ekstit
eri kielillä voivat toimia samalla sivulla ilman erityistä huolta, vaikka
ovat samassa tekstikehyksessä. Päinvastoin, Scribusin ominasuuksilla
on rajansa. Allaoleva lista kuvailee näitä rajoja.

Vaikka Scribus tukee kieliä, jotka kirjoitetaan oikealta vasemmalle,
se ei kuitenkaan hallitse arabiaa. Kirjoituksen suunnan lisäksi
arabian ongelmana on ligatuurikuvioiden käyttö ja linjojen
yhdistäminen, joita ei ole vieläkään ratkaistu, ja siksi emme voi
käsitellä arabiankielistä tekstiä Scribusissa .
Voimme kuitenkin lisätä tekstiä ja käyttää arabian fonttia, mutta
tämä on enemmän fantasia. Kielet, jotka on kirjoitettu oikealta
vasemmalle, ovat hyvin Scribusin hallussa, vaikka on vielä joitakin
ongelmia tarkkeiden käytössä. On parempi testata näitä ennen
ryhtymistä pitkäjänteiseen työhön näillä kielillä.
Indoarjalaiset kielet ovat monimutkaisia kirjoitustapoja ja
kuvioyhdistelmiä, jotka ovat haaste Scribusin ohjelmoijille. Nämä
kielet, kuten arabia, eivät ole vielä Scribusin tukemia.
Kielet, joissa käytetään kyrillisiä aakkosia eivät aiheuta huolta,
eivät myöskään latinalaisia kirjaimia käyttävät slaavilaiset kieltet,
jotka kirjoitetaan Itä-Euroopan latinalaisin kirjaimin (mukaan lukien
ylimääräiset merkit Puolasta ja Romaniasta).
Vietnam (T ien Viet) käyttää monimutkaisia diakriittisiä merkkejä
joihin liittyy joitakin vaikeuksia, mutta Scribusin pitäisi silti pystyä
käsittelemään Itä-Aasian kieliä, joita kirjoitetaan mukautetuin
latinalaisin kirjaimin. Kyse on enemmän fontin toimivuudesta kuin
ohjelmistosta. Jälleen alustavat testit ovat hyödyllisiä, varsinkin jos
aloitat suurhanketta.
Afrikkalaiset kielet, jotka on kirjoitettu käyttäen pelkästään
mukautettuja latinalaisia aakkosia, eivät aiheuta vaikeuksia
Scribusille. Kuitenkin graafisen suunnittelijan on suositeltavaa
tarkistaa fontti, jos hän haluaa käyttää kyseistä kieltä. Haasteena
on saada fonttien suunnittelijat ymmärtämään, että OT Fmuodossa on mahdollista lisätä lisäkuvioita olemassa oleviin
fontteihin, mikä toisi näitä kieliä puhuville käyttäjille
säännönmukaisempia kirjaimia.
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Kielissä, joita ei voit käsitellä Scribusissa, voidaan kiertää ongelma
käyttämällä tekstinkäsittelyohjelmaa, joka käsittelee nämä fontit ja vie
ne PDF-tiedostona. T ämä menetelmä on rajallinen, tietenkin, mutta se
voi pelastaa päivän ja joissakin tapauksissa jopa olla ainoa ratkaisu.
Joskus yksi asiakirja julkaistaan useilla kielillä (kielet eivät ole samassa
dokumentissa, vaan ne ovat kaksi erillistä asiakirjaa, joista toinen on
käännös) . Näin on kaksi vaihtoehtoa, joista toinen on tehdä
käännökselle uudestaan vain tekstin muokkaaminen ja toisessa
tapauksessa tehdään myös grafiikka. On mahdollista ottaa
alkuperäinen tiedosto ja korvata tekstin kieli toisella kielellä.
Aloituspisteesä kaikki teksti oli laitettu erityiseen kerrokseen, jota
kutsutaan alkukieleksi. Meillä on sitten tämä dokumentti kahtena eri
versiona, jossa on taitto ja grafiikka paikallaan ja tyhjät tekstikehykset
täytetään käännöskielellä. T ällöin tuotetaan PDF, joka tarvitsee
tuotantoon tarvittavan kielen.
Lopuksi, huomaa että Scribusin käyttöliittymä on käännetty yli 40
kielelle, ja että tämä määrä kasvaa.
Scribus puhuu muutamia afrikkalaisia kieliä.
Hausa
Fulani
Djerma
T uaregi
Kanuri
Gurmantchema
T ubu
ja niin edelleen.
Scribus osaa myös muutamia indoeurooppalaisia kieliä.
Ranskaa
Englantia
Saksaa
Espanjaa
Italiaa
Puolaa
Venäjää
Romaniaa
ja niin edelleen.

SIVUJEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI
Scribus voi lisätä sivunumerot automaattisesti sivuille. T ämän vuoksi
meidän täytyy käydä läpi kohta [Muokkaa> Mallit ... ]. Aseta tekstikehys
ja sijoita se haluamaasi kohtaan. Valitse sisällön muokkaustyökalu
(kuvake on päävalikossa kursorin jälkeen) ja mene sitten kohtaan
[Lisää> Merkki > Sivunumero. Valitse fontti ja kirjoita koko, väri ja muut
haluamasi asetukset, aseta haluamasi teksti, esimerkiksi päivämäärän
tai julkaisun nimi, jne.. T arvittaessa voit tehdä sen kahtena mallina ja
muokata sitä tarpeidesi mukaan - oikea sivu ja vasen sivu. Sulje ikkunan
malli. Sivunumero näkyy automaattisesti siinä paikassa mihin olet sen
asettanut.
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TAVUTUS
Sanojen leikkautumista tulee välttää korkealaatuisissa töissä. Kuitenkin
joskus on mahdotonta tehdä sitä luomatta "reikiä", jotka murtavat
rauhallisen ja lempeän harmaan typografian. Nämä kompastuskivet on
vältettävä kaikin keinoin. On syytä välttää ääripäitä, jotka häiritsevät
lukijaa, sillä valkoinen vetää silmää vastustamattomasti puoleensa. Ellei
tavutusta ole tehty väärin, tavuviivoja ja tavutusta ovat vähemmän
järkyttävää lukea kuin halkeamia ja reikiä. T ämän vuoksi tavuviivoja
tarvitaan useimmissa julkaisuissa.
Scribusissa, sinun täytyy ensin mennä valintaikkunaan määrittelemään
sitä, miten ohjelma tekee tavutuksen. T avutuksen automaattinen
lisääminen ei ohjelman nykyisessä versiossa välttämättä pysy valittuna,
ellei käyttäjä käy jatkuvasti laittamassa sitä päälle, mikä on erittäin
ärsyttävää. Päinvastoin kolme muuta kentät on täytettävä tarvittaessa:
kielen tavutus, lyhin sana, jota voidaan tavuttaa ja kuinka useita
peräkkäisiä väliviivoja on sallittu.
Kielen tavutus on asetus, joka puhuu puolestaan. Kaksi muuta asetusta
vaikuttavat merkittävästi harmaan typografian laatuun. Lyhin sana on
asetettava sarakkeen leveyden ja kirjasimen luonteen mukaan. Jos
sarake on kapeampi ja fontti on hyvin iso, tulee lisätä tavuviivoja.
Meidän on siis mahdollista ajaa Scribusta ja käskyttää sitä tekemään
niin. Lyhin sana tässä yhteydessä voi olla viisi tai kuusi kirjainta. Jos sen
sijaan sarake laajempi ja fontti on pieni, jolloin suuri määrä merkkejä
pitää saada riville, joudumme rajoittamaan ohjelmiston joustavuuden
määräämällä sanan niinkin lyhyeksi kuin seitsemän, kahdeksan tai 10
kirjainta. Peräkkäisillä yhdysviivoilla saa sanottua mitä tarkoittaa ja
tämä antaa Scribusille riittävän joustavuuden tietyssä kontekstissa.
Voidaan nähdä, että nämä parametrit vaativat huomiota.
On hyvä tietää toinen asia näistä parametreista. Scribusin tyylisivu ei
sisällä tavutuksen asetuksia. Siten se voi tuntua mahdottomalta
soveltaa saman asiakirjaan erilaisia tavutuksen sääntöjä. Niin on
mahdollista tehdä, mutta se on vähän vaativaa. Kun käytetään
tavutusta, muutoksen määrittäminen ei vaikuta jo asetettuun
tekstikehykseen tai tavutukseen. Siten voimme soveltaa erilaisia
sääntöjä eri yhteyksissä samassa asiakirjassa. Ongelmana on, että jos
tarvitaan muutoksia tekstiin, ja joudutaan poistamaan tavuviivoja, ei
enää voi käyttää samoja asetuksia. T ämä on työlästä, mutta
pohjimmiltaan Scribusin tavutus toimii erittäin hyvin. Voimme jopa
tehdä kohdasta Asetukset tavutukseen poikkeuksia, jos ohjelma ei
täytä vaatimuksiamme.
T avutuksen asetukset tehdään tai poistetaan yksinkertaisesti
menemällä valikkoon [Lisää > T ee tavutus].

LESKI- JA ORPORIVIT
Myöhemmin tuotannossa, ainakin ensimmäisen kierroksen jälkeen,
ohjataan valtaosa korjauksista tekstiin ja perusrakenteeseen, voidaan
korjata leski- ja orporivit, jotka ovat yksin sivun alaosassa (orpo) tai
yläosassa (leski).
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Miksi näin myöhäisessä vaiheessa? Yksinkertaisesti siksi, että
muutokset tekstiin voivat lyhentää rivejä, koota tekstiä kasaan tai
laajentaa kontrastia ja siten lisätä rivin pituutta, mikä vaikuttaa kaikkiin
seuraaviin sivuihin. Kaikissa tapauksissa vähäisellä muutoksella voi olla
merkittävä vaikutus taitossa. Lyhyesti sanottuna on kiire odottaa!
Scribus ei automaattisesti hallitse leski- ja orporivejä. Päinvastoin, se ei
tee mitään niiden poistamiseksi. Mitä tehdä? On olemassa useita tapoja
käsitellä näitä ikävyyksiä.
Riippuen julkaisun lajista voimme valita kovemman tai pehmeämmän
linjan siirtää uppiniskaisia rivejä sivulta toiselle. Jos julkaisu on
kausittainen ja sillä on suhteellisen lyhyt elinikä, on virheitä vain
hyväksyttävä, mutta jos kirja tai julkaisu on suunniteltu kestämään ajan
mittaan, on se syytä korjata tarkkaan. T ässä on toimintavaihtoehtoja:
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Ensimmäinen tehtävä on varmistaa, että teksti on jo käsitelty ja
typografinen laatu ja tavutus on asetettu. Jos on halkeamia
(valkoinen sanojen keskellä limittäin sivun poikki tai suuri
valkoinen reikä harmaassa typografiassa), on ne syytä korjata
ennen leskien ja orpojen korjaamista.
Seuraavaksi meidän on tarkasteltava tekstin siirtämistä ylös ja
alas ja määrittää, millä vaihtoehdoista on vähiten vaikutusta: joko
kiristämme tekstiä tai löysäämme sitä. Kaikissa tapauksissa
yritämme käyttää asetuksia, jotka pitävät harmaan typografian
kunnossa. On turha ratkaista ongelmaa luomalla toinen.
Ominaisuus-paletissa on T eksti-välilehti, siirry kohtaan
kehittyneet toiminnot ja säädä parametrit sanojen väliset tilat ja
horisontaalinen laajuus. Siirrä kappaleita enemmän. Valitse kohta,
joka päättyy lyhimpään viivaan. Ongelma ei koskaan ole suurempi
kuin rivi liikaa tai liian vähän. Viimeisen rivin palsta on usein
lyhyempi kuin toiset. Joskus se on hyvin lyhyt. Meidän on
hyödynnettävä tätä tilannetta.
Jos tämä ei tuota toivottua vaikutusta, niin olisi toimittava
maltillisesti ja pienennettävä kirjoitusmerkkejä: yleensä täytyy silti
mennä skaalaamaan merkkien alaa. Kiristä vaikka vain 1% tai 2%.
Kappaleen tasolla näin pienellä muutoksella on suuri vaikutus.
Kukaan ei huomaa mitään ja sinulla tulee olemaan hauskaa.
Jos et halua mennä niin pitkälle kuin leikkiä merkkien koolla,
voimme, jos kyseessä on orpo, työntää sitä sivun yläreunassa.
Valkoisen alareunan synkentyminen on kompromissi, jota voidaan
pitää hyväksyttävänä ja joka yleensä jää huomaamatta. Laita
rivinvaihto ennen orporiviä.
Älä koske riviväliin, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä.
Sanomalehdet joskus käyttävät tätä ratkaisua. Vaikka tämä
saattaa olla hyväksyttävää sanomalehdessä, on se pahan
näköistä kirjassa. Kaikissa tapauksissa meidän täytyy poistaa
Kohdista tekstiä verkkoon kohdasta [Muokkaa > T yylit].
Uudelleenkirjoita osa tekstistä. T ämä voi olla hyvä tapa, mutta
vain jos kirjoittaja haluaa tehdä yhteistyötä. Usein riittää pitkän
sanan korvaaminen lyhyellä sanalla tai päinvastoin. Muutokset
tekstiin saattavat olla vain vähäisiä.
Lisää grafiikkaa ja käytä kuvan kehyksiä, lainausta tai kehystä.
T oinen mahdollisuus olisi katsoa, jos on mahdollista saada
otsikkoon kaksi riviä yhden sijasta viemään enemmän tilaa ja
siten työntämään orpo seuraavalle sivulle. T oisaalta voimme
yrittää mahduttaa otsikon yhdelle riville kahden sijasta, joka
asettaisi lesken edellisellä sivulla.
Lopuksi voit säätää valkoista. Ehkä on mahdollista kiristää tai
muutoin kasvatta valkoista aluetta (myös otsikota) vaikuttamalla
parametreihn tila ennen ja tila jälkeen kohdasta Muokkaa > T yylit.
Yhteensä näiden kahden arvon on oltava yhtenäinen arvo.

TEKSTIT OVAT EPÄSÄÄNNÖLLISEN
MUOTOISIA
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Mielikuvitus on kovassa käytössä Scribusin kanssa. T ypografia voi
ottaa minkä tahansa muodon ja se ei rajoitu vain suorakaiteen
muotoiseen. Kuten tulemme näkemään luvussa ulkoasu ja typografia.
Mutta ennen kuin käännät sivun, harkitse seuraavaa. Huomaatte, että
kaikki ovet ovat auki ja Scribusilla on enemmän kuin yksi temppu
hihassaan! Itse asiassa on mahdollista luoda geometrisia kuvioita ja
muuntaa ne tekstiksi kehykseen. Meidän on ensin luotava geometrinen
muoto työkalulla Lisää muoto tai Lisää polygoni. Siirry sitten valikkoon
Kohde > Muunna ... T ekstikehykset tuovat sitten tekstiin ympyrän,
kolmion, viisikulmion, tai muun muodon. T ähän tarvitset komennon
kirjaimen tekstikehys, jolla voit suurentaa sen haluttuun kokoon ja
sitten muuntaa ääriviivat samasta valikosta. Kun ääriviivat muunnetaan,
tämä luonnos on valittava muuntamaan tekstin runko, ja itse asiassa
missä tahansa suljetussa muodossa se on helppoa. Paras vaikutus on
tarpeen mukauttaa tekstin, fontin ja rivivälin tekstin muodon ollessa
kyseessä. T ästä on niin paljon esimerkkejä, että niiden voi epäillä
olevan äärettömiä.

Esimerkkinä C. Se on tehty fontista Liberation Sans Bold.
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Esimerkkinä tekstin ympyrä. Parhaan vaikutuksen teet, kun vaihdat
väriä, muunnat verkon ääriviivat ja laitat sen numeron Ominaisuudetpaletissa > Värit > Harjan kuvake (tiedoston värien muuttaminen).

TEKSTI POLULLA
T eimme tämän katsauksen Scribusin typografiaan, jossa pienillä
vaihteluilla on äärettömät vaikutukset. Scribus voi laittaa rivin tekstiä
polulle. Luo tekstikehys ja kirjoita pari sanaa. Piirrä työkalulla Bezierkäyrä pitkä siksak-käyrä. (T ämä temppu olettaa, että olet perehtynyt
Bezier-käyriin - katso sanastosta lisätietoja). Kohde valitaan työkaluista
(nuolikuvakkeet) valitsemalla tekstikehys ja siksak - ja mene sitten
valikosta [Kohde > Liitä teksti polkuun]. T ulos on valmis heti. Se on niin
yksinkertaista!

Voimme sitten muokata tekstiä ja käyrää menemällä valikkoon [Objekti
> Poista tekstin kuljetus]. Sitten voimme toimia toisin. Mitä tekstiin
tulee, se on yksinkertainen muutos, joko suoraan tekstiin tai
tekstieditorissa. Voit muuttaa käyrän, mutta sinun täytyy ensin valita
se, joten siirry Asetukset-palettiin > Lomakkeet-välilehteen > paina
Muokkaa-painiketta. Avautuvasta ikkunasta voit muuttaa käyrää.
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Napsauta [Muokkaa]-painiketta seuraavassa dialogissa:

Voit nyt muokata käyrää suoraan kankaalle tai lisäämällä tukipisteitä
tästä valintaikkunasta. Kun manipulointi on valmis, napsauta [Lopeta].
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23. LAADUNVALVONTA
Laadunvalvonnan tavoite on varmistaa, että dokumentti on asetetuissa
laatuarvoissa ja virheetön. T ämä on jokaisen graafisen tuotannon
tavoite.
Kolme työkalua auttaa meitä tässä: T arkastustyökalu, Vie PDF ja EtsiKorvaa.
T arkastustyökalua voidaan säätää valikosta [Asetukset] >
[T arkastustyökalu]. Se tarkastaa seuraavia:
Puuttuvia merkkejä;
Kehyksien ulkopuolelle sijoitettuja sivuja;
T ekstin ylivuotoa;
Avoimmuutta;
Puuttuvia kuvia;
Kuvien tarkkuutta;
PDF-tiedostojen taittoa;
Kuvien olotilaa GIF-muodossa;
PDF-merkintöjen tarkastamista ja kenttiä;
Painossa ohittuvia kerroksia;
Erojen katselua ja tulostamista kerroksittain;
T arkastustyökalu näyttää valintaikkunan, jossa on kirjattu jokainen
ongelma, sekä sen sivu ja kohde. Etuna tässä työkalussa on, että se
havaitsee virheitä, joita on vaikeaa tai mahdotonta havaita paljain
silmin. Siltä kestää vain muutaman sekunnin skannata koko asiakirja.
Kun on tehty tämä alustava seulonta, siirrytään seuraavaan vaiheeseen,
joka on vienti PDF-dokumenttiin. Monet Vie PDF -komennon
vaihtoehdot selitetään lopullista tuotosta käsittelevässä luvussa.
Sanotaan vain tässä, että Vie PDF vie hetken. PDF on edelleen paras
tapa testata dokumenttia. Se voidaan tarkistaa näytöllä tai painetussa
muodossa.

MITÄ TARKISTETAAN?
Kaikki! T arvitaan innokas silmä laadunvalvontaan.
Kultainen sääntö on, että ensin tarkastetaan kohteet, jotka tekevät
koko asiakirjan ohjauksen. T ämä on teknisen ja lähteiden valvonnan
ensimmäinen testin.
T estivirran myöhemmissä tarkastuksissa tehdään lopputarkastus ja
tarkastetaan tekniset asetukset ennen painoa. Yhteenvetona on
tarkistettava sivujen muoto ja sisältö.
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Sivumäärä;
Asiakirjan muoto (huomaa mittayksikkö);
Marginaalit;
T urvamarginaalit (riippuen viimeistelystä, leikkauksesta,
sitomisesta, jne.).
Leikkausrajat;
Väriavaruus;
Värien määrä;
Värit (levyt);
Kuvan resoluutio;
Värinkulutus;
Musta;
Lähtöprofiilit;
Kaikkien lähteiden läsnäolo;
T ypografia: tyylien soveltaminen typografiaan ja taittoon,
halkeamat, leski- ja orporivit, harmaa typografia, tavutus,
välilyönnit;
Panoskorjaukset;
T ypografiakoodin noudattaminen;
Hankkeen spesifikaatioiden noudattaminen;
Jos dokumentti on suunniteltu tulostettavaksi, on välttämätöntä tehdä
fyysinen painos. Näytölle tarkoitettua asiakirjaa voidaan tarkastella vain
näytöllä.

OIKOLUKU
Kielellinen tarkistus ja oikoluku liittyvät läheisesti laatuun kaikissa
julkaisuissa. Asiakirjan virheettömyys tekee siitä uskottavamman. Sen
sijaan virheet tai huonosti kirjoitetut tekstit sysäävät lukijat pois.
Selkeys ja luettavuus ei riipu pelkästään asiakirjan muotoilusta. Sisällön
ja ulkoasun virheettömyys ovat yhtä tärkeitä. Omaan aikataulun olisi
sisällytettävä nämä keskeiset vaiheet. Kielellinen tarkistus on
ehdottomasti tehtävä ennen ulkoasua. Scribus on tehokas väline
ulkoasun kannalta, mutta ei oikein hyvä tekstin intensiiviseen
muokkaamiseen. Siksi on parasta tehdä työn korjaus ja tarkistus
tekstinkäsittely-ohjelmistossa.
On olemassa virheitä, joita ei voi havaita taitossa, jos tekstiä ei ole
oikoluettu aikaisemmin. Lisäksi voi tulla virheitä sovellettaessa
tyylisivuja, tai yksinkertaisesti tehtäessä typografian alustusta. Samoin
jotkut tavuviivat voivat olla väärin, koska ohjelmisto voi olla väärässä.
Puhumattakaan virheistä, joita voi ilmetä, kun taiton aikana lisätään ja
manipulointi tekstejä tai kirjoitetaan unohdettu sana. Lopuksi on
typografian virheitä, kuten halkeamia ja muita typografian vikoja, jotka
voidaan nähdä vasta taiton aikana. Ymmärrettävästi oikoluku on
tehtävä myös asettelun aikana.

VIRHEIDEN KORJAAMINEN
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Scribusissa on oikoluku [Kohde] > [Oikoluku], mutta sen käyttö on
erityisen vaikeaa. T ekstinkäsittelyohjelmiin on varustettu enemmän
toiminnallisia merkkejä. Nämä työkalut ovat hyödyllisiä ja voivat auttaa
ammattitaitoista työntekijää, mutta ne eivät voi tehdä työtä yksin.
Oikolukija on oma erillinen ammattikuntansa. Löydyneiden virheiden
korjaus on keskeinen osa projektia.
Kun virheitä löytyy, ne on korjattava asiakirjassa. Graafinen suunnittelija
korjaa virheitä yksitellen Scribus-dokumenttiin. T ämä on ensinäkemältä
yksinkertaista, mutta vaatii tarkkaa huomiota paikantaa näytöltä
virheen tarkka sijainti, joten vähemmän jatkuvalla huomiokyvyllä ei
tehdä korjauksia tarkasti.
T ässä kolmas työkalu auttaa sinua: Etsi-Korvaa. Se löytyy kohdasta
[Muokkaa] > [Etsi/Korvaa]. Sinun täytyy aktivoida tekstikenttä tai
valikko näkyy harmaana ja saavuttamattomana.
T ietokone löytää paljon nopeammin virheet, jotka täytyy korjata. Se
saapuu alueelle silmänräpäyksessä. Kirjoita virheellinen sana tai lause
tekstikenttään ja napsauta [Etsi]. Se löytyy lähes välittömästi. Väsyt
paljon vähemmän tekemällä näin. Huomaa, ettei ole tarpeen täyttää
kaikkia kenttiä.

Oikealla puolella ikkunassa on tämän komennon toinen puoli. Voit
painaa [Korvaa] ja valita [Vaihda] tai valita [Korvaa kaikki] tarpeen
mukaan.

136

24. ASIAKIRJOJEN
KOKOAMINEN
Asettelu koostuu monista lähteistä, kuten kuvat ja kirjasimet, jotka
ovat tärkeä osa lopullista laatua. Vaikka on tärkeää järjestää nämä
lähteet ennen työn aloittamista, on myös tärkeää järjestää tiedostojen
siirto tai varastointi. Millaisia ongelmia voidaan kohdata?

MIKSI KOKOELMA?
Ymmärtääksesi kokoonpanon merkityksen, on tärkeää pitää mielessä
muutamia yksityiskohtia:
Kuvia ei ole upotettu Scribusiin (paitsi poikkeustapauksissa). Scribus
ainoastaan varastoi koko polun kuvakansioon ja tiedoston nimen.
T ämä polku on ehdoton, eli se viittaa vain tietyn käyttäjän ja
tietokoneen tiedostoon. Usein on myös osia, jotka ovat ainutlaatuisia:
esimerkiksi Linuxissa Käyttäjän A ja Käyttäjä B välillä erona on heidän
kotikansionsa /home/A ja /home/B niin, että käyttäjän A kuva image.jpg
ei toimi käyttäjällä B. Sama ongelma on Windowsissa
(C:/Users/documents and settings/ ja C:/Users/documents and
settings/B tai vastaava riippuen Windowsin versiosta) ja Mac OS X:ssä
(/Users/A /Users/ B).
Asennetut fontit eivät välttämättä ole samat kaikissa tietokoneissa. Jos
lähettää tiedoston käyttäjän A Windowsista, jossa on Arial, käyttäjälle
B, jonka Windowsissa ei ole Arialia, aiheuttaa tämä sen ongelman, että
teksti ei välttämättä näy oikein eikä työn ladonta onnistu.
On muitakin tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa ongelmia, kuten
väriprofiilit, mutta ne eivät ole ehdottoman välttämättömiä, koska
väriprofiilit toimivat vain laadullisissa yksityiskohdissa.
Kokoamisen aikana Scribus saa ulkoisia resursseja, jotka ovat muistin
polkuja, joten laita ne yhteen kansioon ja linkitä ne siten, että ne voivat
toimia automaattisesti.

KOKOAMINEN, MUTTA MISSÄ
YHTEYDESSÄ?
Kokoonpano merkitsee, että on suuri ero tallennuksen (joka koskee
ainoastaan Scribusin tiedostoa), tai viennin välillä, joka muuttaa
tiedoston formaatista toiseen.
Kokoonpanosta on hyötyä:
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Säilyttää täydellistä työtä;
Arkistoi työn tulevaa käyttöä varten;
Lähettää asiakirjan henkilölle, jonka pitäisi sitä muokata, mutta
joka käyttää toista tietokonetta);
Siirtää itse asiakirjan toiseen tietokoneeseen...
Lyhyesti sanottuna, kun työympäristöt eivät taatusti ole täysin
samanlaisia istunnosta toiseen, kokoonpanoa tarvitaan.

JATKA KOKOONPANOA
Kokoonpano on yksinkertainen askel, kunhan teet sen oikeaan aikaan:
Luo kokoonpanolle omistettu kansio;
Käytä Scribusin komentoa [T iedosto > Kerää asiakirja...];
Siirry ikkunassa työkansioon;
Samassa ikkunassa, valitse [Sisälly fontit] ja mahdollisesti
[Sisällytä väriprofiilit];
Napsauta OK ja Scribus tekee työnsä ja lisää kopion kaikista
lähteistä kansioon;
Voit sitten zipata kansion pakkausohjelmalla ja lähettää sen
yhteistyökumppanillesi;
Kun yhteistyökumppani vastaanottaa ja purkaa arkiston, se
asentaa fontit hänen tietokoneelleen ja avaa Scribus-tiedoston.
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25. LOPULLINEN TUOTOS
Loppuvaiheessa tulostettavan asiakirjan tuotantoa viimeisen version
pitää sisältää suunnittelun elementit (fontit, kuvat) ja profiilit pitää
muuntaa tulostusta varten.

FORMAATIN VALINTA
PDF on vakiinnuttanut asemansa esitysmuotona, jossa on kaikki
graafisen ketjun sisältämät elementit monine ominaisuuksineen, jotka
esitetään ISO-vakiomuodossa. Lisäksi se on kevyt verrattuna
sisältämäänsä tietomäärään, sen vektoriherkkyyteen tai sen
universaalisuuteen.
Muut tiedostomuodot ovat käytettävissä valikossa [T iedosto] >
[Vie]:
PostScript, nyt vetelemässä viimeisiään, vaikka se toimii
Scribusissa;
EPS, johdettu PostScriptistä, on edelleen käytössä, mutta ei
optimoidu yhtä perusteellisesti kuin PostScript tai PDF;
Kuvaformaatit löytyvät kohdasta [T iedosto] > [Vie]. T iff-kuvan
saa tehtyä alivalikosta [Vie kuvana]. Sen etuna on läpinäkyvyys,
mutta se on silti huomattavasti painavampi;
SVG, joka on vektorikuva ja joustava, mutta sopii huonosti
työkulkuun loppuvaiheessa ja tuotannon tulostamisessa.

[T iedosto] > [Vie] > [T allenna PDF:nä] aukeaa ikkuna, jossa on useita
välilehtiä ja ulkoasuasetuksia. Nämä ovat monimutkaisia aloittelijalle,
mutta oletusasetukset ovat jo valmiina ja yleensä riittävät yleisimpiin
tarpeisiin.

YLEISET ASETUKSET
Ensimmäinen välilehti näyttää joukon parametreja. On tärkeää
ymmärtää nämä asetukset, koska ne ovat keskeisessä osassa painajan
kanssa keskusteltaessa. T ämä vaihtoehto on tehokkaampi, kun puhut
samaa kieltä kuin painajasi. Kuten olemme juuri sanoneet,
oletusasetukset ovat jo yleisimpiin käyttötarkoituksiin sopivia, mutta
saattaa hyvinkin olla, että meidän pitäisi muuttaa niitä. Seuraavien
asioiden ymmärtäminen auttaa sinua täydentämään projektin tyyliä.

PDF-VERSIO

139

PDF on kehittynyt huomattavasti sen julkaisemisesta lähtien, jolloin
jokaisen uuden version myötä tulee paljon uutta. Scribus tarjoaa
valinnan [Yhteensopivuus], koska PDF-version pitäisi vastata painajan
vaatimuksiin.
Jokainen PDF-versio vastaa versiota ohjelmasta Acrobat. Acrobat on
Adoben ohjelmisto PDF-asiakirjojen tarkastamiseen. Käytä PDF-versiota
1.3 tulostamista varten, jos projekti ei sisällä läpinäkyvyyttä.
Jos käytit läpinäkyvyyttä, vientimuodoksi sopii PDF 1.4. Merkittävin
muutos PDF 1.4 ja PDF 1.5 välillä on, että se tukee useiden kerroksien
tiedostoja. Valinta 1.5 sallii aktivoida [Sisällytä kerrokset].
PDF/X-3 on tiedostonsiirtoformaatti perustuen PDF-versioihin 1.3 ja 1.4.
Se on optimoitu osa esipainon työnkulkua.
Sääntö on varsinkin, että tulee valita painajan suosittelema PDF-versio.
On tärkeää olla yhteydessä painajaan.

KOMPRESSIO JA RESOLUUTIO
Valitse asiakirjan lopullinen versio. T ässä tarvitset tietoa kompressiosta
ja kuvan tarkkuudesta.
Suositeltava resoluutio tiedoston tulostamista varten on 300 dpi. Siksi
kohdassa [Resoluutio EPS-kuvat] oletusarvona on 300 dpi. Voi myös
olla vaarallista uudelleensamplata kuva. Siksi on tärkeää tarkistaa
etukäteen, tuodaanko kuvat resoluutiolla 300 dpi. EPS-tiedostot voivat
sisältää vektorin elementit riippuen asetuksista, joilla ne luotiin. T ätä
vaihtoehtoa sovelletaan resoluution mukaan sopimaan kuvien
tulostukseen.
T ämä vaihtoehto valitaan kohdassa [Pakkaa teksti ja vektorigrafiikka],
joka rajoittaa näiden elementtien kokoa loppuasiakirjassa.
Kohdasta [Yleiset] voit ottaa välilehden nimeltään [Pakkausmenetelmä],
joka sallii valita, nimensä mukaisesti, käytetäänkö pakkausta ja siitä
voidaan valita pakkausalgoritmi. Jos et käytä pakkausta, voit luoda liian
suuren tiedoston. T avoitteena on säilyttää grafiikan laatu.
Mitä pakkausmenetelmän valintaan tulee, valinta JPEG ei sovi erittäin
korkealaatuisiin asiakirjoihin, jotka vaativat tiukempaa pakkausta, jolloin
JPEG voi menettää kuvanlaatua. Suositeltava ratkaisu on käyttää ZIPpakkausta, joka rajoittaa menetystä tai jättää päälle aktiivinen
vaihtoehto [Automaattinen].
Pakkausmenetelmään on valinta [Pakkauksen laatu], parametri, jota ei
voi mitata, mutta joka on saatavilla tasoilla [Maksimi] [Matala]. Jälleen
pakkaus voi vaikuttaa lopulliseen laatuun, joten on suositeltavaa jättää
[Maksimi] päälle.
Lopuksi on mahdollista räätälöidä [Kuvien maksimiresoluutio], joka on
oletuksena asetettu 300 dpi. T ämä asetus on oletusarvoisesti pois
käytöstä, ja hyvästä syystä: alhaisempi arvo voi vaikuttaa tulostuksen
laatuun. Se voi kuitenkin olla hyödyllinen, jos joitain erittäin korkean
resoluution kuvia esiintyy asiakirjassa. Ne voivat todellakin
merkittävästi lisätä tiedoston kokoa.
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FONTIT
Lopulliseen asiakirja ei ole tarkoitus muuttaa tekstiä. On aika sisällyttää
asiakirjaan fontteja. Scribus tarjoaa kaksi vaihtoehtoa:
Upota fontit. Se on suositeltavaa, koska se säilyttää alkuperäisen
merkistön ja välttää fonttiongelmat painajan kanssa.
Vektorisoi fontit. Fonttien sisällyttäminen on mahdollista vain, jos
tekijä on nimenomaisesti antanut luvan. T ällöin fontin voi
vektoroida saadakseen aikaan sen sisällyttämisen asiakirjaan.
Merkistö ei ole mukana, mutta säilyy silti näkyvissä.

VÄRI
[Väri] on asetuksia, joita käytetään värinhallintaan. Kolmentyyppisiä
tuotoksia on käytettävissä, mutta värivaihtoehtoja sovelletaan vain
asiakirjoihin, jotka painetaan CMYK-väreissä ja jos ei käytetä käskyä
[T ulosta].

MUUNTAMINEN SPOTTIVÄREISTÄ
[Muunna spottivärit prosessiväreiksi] estää muiden värien lisäämisen.
Ylimääräiset värit aiheuttavat lisäkustannuksia. Jos dokumentti on
duotone-väreissä ja siihen tuotettiin spottivärejä, tätä vaihtoehtoa ei
suositella, koska se tuhoaisi kaksivärisyyden ja korvaisi sen
tavanomaisen neljän värin CMYK-väreillä. Kuitenkin, jos asiakirja on
tuotettu CMYK-väreillä ja viides väri lisättiin, mutta voidaan sekoittaa
CMYK-väreistä, tämä vaihtoehto on hyvä valinta. Joka tapauksessa on
parempi käyttää tätä asetusta vain, jos olet varma mitä olet
tekemässä.

ASIAKASKOHTAISET
[Käytä mukautettua väriä] osoittaa parametrit, joita käytetään kulman,
taajuuden ja muodon pisteisiin. Oletusarvot ovat oikein, ja ellei kyseessä
ole pyyntö painajalta tai silkkipainosta, ei ole suositeltavaa muuttaa
näitä arvoja.

SOVELLA PROFIILEJA
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Loput välilehdistä keskittyvät integroimaan profiileja. T ässä
vaihtoehtojen olisi vastattava käytettyjen asetusten värinhallintaa,
muuten uhkana on odotetusta eroava lopputulos. On tärkeää huomata,
että toisin kuin värinhallinta-asetukset, tässä on mahdollista valita,
käytetäänkö profiilia upotettuihin kuviin ja tarvittaessa kuormaprofiilin
valintaan.

ESIPAINON ASETUKSET
Viimeisellä välilehdellä voit asettaa elementit seuranta ja ajoitus, joita
tarvitaan tulostamiseen.
Leikkausmerkkejä käytetään määrittämään tosiasiallinen asiakirjan
ala, joka tulee lähettää. Kaikki, mikä ylittää leikkausmerkkien rajan
ei näy paperin leikkauksen jälkeen.
Kohdistusmerkit ovat samankaltaisia leikkausmerkkejä, mutta
määritellään toiminta-alueeksi asiakirjan asettelun aikaan. Ne
yhdistävät kaikki vanhemmat johtimet, jotka käytetään antamaan
vaikutelma, että jotkut havainnollistavat tai koriste-elementit,
kuten kuvat, asetetaan asiakirjaan aivan lopuksi. Voit muuttaa
asiakirjan leikkausmerkit kohdasta [Muuta leikkausmerkit].
Leikkausvaran merkkejä käytetään, se kalibroi asiakirjoja eri
koneilla painajan käyttöön.
Säätösauvojen pitää tietää milloin värejä on määrä käyttää.
T iedot sivulle sisältää asiakirjan nimen, luontipäivämäärän ja
sivunumeron.
Valinta [PDF/X-3 ulostulo] on käytettävissä vain, jos valitset
yhteensopivuuden samannimisestä [Yleiset]-välilehdestä ja valitset
kohdan globaalista profiilista. T ämä on hyödyllistä, jos
värinhallinnan kanssa haluamasi profiilit tarvitsevat CMYK-profiilia.

DOKUMENTIN VAIHTOEHDOT
Scribus tarjoaa myös käyttäjälle mahdollisuuden räätälöidä
ominaisuuksia, mutta osoittautuvat hyödylliseksi sen digitaaliseen
lähetykseen. On olemassa vaihtoehtoja suojata tiedosto, mutta niitä ei
voi käyttää, jos PDF/X-3 yhteensopivuus on valittu [Yleiset]-välilehdestä.
[Katselu] määrittää näyttöasetukset, kuten [Asiakirjojen ulkoasu], joka
määrittää miten asiakirja näkyy ollessaan kooltaan sopiva
sivunvaihtoon. Valinta [Aspect] voi parantaa mukavuutta näytön
käsittelyssä. Kehittyneemmät [Erikoistoimet] tarjoavat mahdollisuuden
suorittaa komentosarjan PDF-käsittelyyn, kuten liittää upotettu video
tai esitäyttää kenttiä lomakkeelle.

TULOSTA VIRTUAALINEN TIEDOSTO
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[T ulosta virtuaalinen tiedosto] sisältää myös muuta asetuksia, jotka
eivät ole PDF-tiedostossa. T ämä on todellinen vaihtoehto tulostukseen,
ainoana erona, että sen sijaan että todella tulostettaisiin asiakirja,
syntyy PostScript (. Ps), joka sisältää tiedot tulostettavaksi asiakirjaan.
Valitse [Vaihtoehdot] ja valitse tietyn tyyppinen painatus: [Normaali
tulostus] tai muodossa [Värierottelu]. Jälkimmäinen on tapa käyttää
erillistä väriä omissa CMYK-kanavissa. Sen avulla voit katsella ja tuottaa
tiedostoja, jotka on tuotettu kunkin kerroksen musteella. T asoja on
kolme PostScriptissä, suurimman tason ollessa taso kolme.
Kohdasta [Lisätoiminnot] säädetään parametrit [Sivutus] ja [Väri].
Ensimmäinen sopeutettu tulostettu tiedosto tulostetaan virtana. Ne
olisi muutettu painajan neuvosta tai pyynnöstä.
Seuraavaksi tarjotut parametrit käsitellään kohdassa PDF:n luominen
[Muunna spottivärit prosessiväreiksi] ja [Sovella profiilit]. [T ulosta
tiedosto] vastaa suoraa PDF-vientiä. Vaihtoehto [Under Color Removal
(UCR)] vähentää liian rikasta mustetta. Asetus korvaa kaikki harmaan
sävyt sävelletyllä syaani, magenta ja keltainen, mikä rajoittaa liian kovan
värjäyksen riskiä.
Kohdassa [Merkki] on samat vaihtoehdot kuin suorassa PDF-viennissä,
paitsi että se voi myös hallita muutoksen vertailuarvojen rajoja
asiakirjassa.
Lopuksi [Rajamerkit] muokkaa rajamerkkejä, jos käyttäjä ei halua
soveltaa rajamerkkejä asiakirjaan.
Komento [T ulosta] luo PostScript-tiedoston, joka voidaan sitten
muuntaa PDF-tiedostoksi käyttäen kaupallista ohjelmistoa, joka
muuntaa PostScript-tiedostoja PDF-tiedostoiksi: Moonshiner, GSView
tai Distiller sopivat eri käyttöjärjestelmille.

ESIKATSELU
Ei voida ajatella lopullisen version tekemistä ilman esikatselua.
Esikatselusta voi selkeästi tunnistaa mahdolliset ongelmat, jotka
liittyvät väriin. Ikkunassa [T iedosto] > [Esikatselu] voit hallita tätä
syvällistä esikatselua, mukaan lukien työn joidenkin toimintojen
tekeminen näkyväksi. Sitä käsitellään aikaisemmin tässä luvussa.

NÄYTTÖ
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[Näyttöasetukset] on käytetty muokkaamaan asiakirjan esikatselua.
[Aktivoi pehmennys] parantaa vektorielementtien, fonttien, muotojen ja
grafiikan näkyvyyttä. Voi olla hyödyllistä visualisoida tarkasti
päällepainatus tai aihiot.
Sitä täydentävät [Näkymäkalvot] ja [Katso CMYK-muodossa], jossa on
saatavilla syaani, magenta, keltainen ja musta, ja joka näyttää
puolestaan kerrokset, jotka muodostavat lopullisen asiakirjan, sekä
näiden kerrosten vuorovaikutuksen.
Näitä näytön ominaisuuksia ovat kyky esikatsella päällekkäisyydet,
musteet ja erityisesti vektorimuotoja tai tekstiä taustavärin edessä.

YLEISKATSAUS
Esikatselun näkymä määräytyy edellä käsitellyistä vaihtoehdoista.
Nähtävillä on virtuaalisen tiedoston ulkoasu. Näin voi ennakoida niiden
toimintaa asiakirjassa.
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26. TOISTUVAT ONGELMAT
"Se ei toimi!" Onko huuto joskus voimistunut koko taiton ajan, koska
jokin ei vastannut odotuksia, tai on ollut jopa suoraan ristiriidassa
tarpeiden kanssa?
Ensimmäinen tehtävä saattaa olla oppasta uudestaan se luku, joka
vastaa sitä mitä olet tekemässä, jotta voit ymmärtää kaikkia
prosesseja ja yksityiskohtia.
Sitten voit miettiä ongelmaa ja katsoa, oletko asettanut eri puolille
taittoa sääntöjä, jotka ovat konfliktissa sen kanssa, mitä aiot tehdä.
Ehkä olet lukinnut etukäteen kuvan, jota yrität siirtää?

MIKÄ TAPA NAVIGOIDA?
Jotkut yksityiskohdat saattavat tulla kynnyskysymyksiksi, kun et pysty
korjaamaan ongelmaa. Näissä tapauksissa on hyvä pitää mielessä
hierarkia, jossa sääntöjä sovelletaan Scribusissa. Näkymä ruudulla
määräytyy yhdistelmänä sellaisista muutoksista, jotka on määritelty
työhön.
Jos asetus on korkealla tasolla (kuten[Asiakirjan asettelu]), sitä
enemmän sitä sovelletaan yleisesti, mutta jos se on ristiriidassa
alemmilla tasoilla olevien asetusten kanssa (esim. kohdassa [Sivun
asetukset]), alemman tason asetukset otetaan käyttöön poikkeuksina
ylemmän tason asetuksiin. T ämä järjestelmä antaa meille
mahdollisuuden suurempiin eroihin taitetun asiakirjan sisällä.
T ämän mekanismin tunteminen antaa meille mahdollisuuden ratkaista
monia ongelmia, koska useimmat virheet liittyvät asetushierarkian
virheelliseen tulkintaan: hierarkian tunteminen antaa meille
mahdollisuuden sijoittaa meidän ongelmamme oikealle tasolle
asetuksissa, jonka jälkeen sen ratkaiseminen on helpompaa!
T ässä on yksinkertaistettu kaavio asetuksien hierarkiasta,
korkeimmasta matalimpaan:
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Sitten oikealle tasolle toimimaan ongelman ratkaisemiseksi.

OLEN JUUTTUNUT TYÖKALUUN!
Kun olet piirtänyt kehyksen, Scribus palaa automaattisesti valinnan
välineeseen (valkoinen nuoli), jonka avulla voit valita toisen
toimenpiteen. Jos sinusta tuntuu sille, että olet jumissa työkalussa, voit
aina palata valkoisen nuolen avulla, valitsemalla työkalupalkista tai
painamalla Esc-näppäintä.

OMAT TEKSTIKEHYKSET LIIKKUVAT
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Jos olet grafiikkalevyn onnellinen omistaja, on mahdollista, että valitut
tekstikehykset liikkuvat muutaman pikselin. Asetukset-kohdassa voit
vähentää merkittävästi tätä käyttäytymistä. Aja [T iedosto >
Asetukset] ja tarkista näkyvät asetukset kohdasta [Yleiset]-välilehti.
Oletuksena ajaksi ennen muutosta [T ime before a Move or Resize
starts] on asetettu 150 ms. Korota sen arvoksi 300 ms, jos tunnet
tarvetta.
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27. TEKIJÄT

Suomenkielisen version tekijät:
T omi T oivio
Kimmo Suutala
MIKÄ SCRIBUS ON?
Muokkaukset:
TomiToivio - Tomi Toivio 2012
ENNAKKOVAAT IMUKSET
Muokkaukset:
TomiToivio - Tomi Toivio 2012
T ÄST Ä OPPAAST A
Muokkaukset:
TomiToivio - Tomi Toivio 2012
ESIMERKKEJÄ SCRIBUSIN KÄYT ÖST Ä
Muokkaukset:
TomiToivio - Tomi Toivio 2012
SCRIBUSIN ASENT AMINEN
Muokkaukset:
TomiToivio - Tomi Toivio 2012
KÄYT ÖN ALOIT T AMINEN
Muokkaukset:
TomiToivio - Tomi Toivio 2012
SCRIBUSIN KÄYT T Ö
Muokkaukset:
TomiToivio - Tomi Toivio 2012
SUUNNIT T ELU
Muokkaukset:
TomiToivio - Tomi Toivio 2012

149

T EKST I JA GRAFIIKKA
Muokkaukset:
TomiToivio - Tomi Toivio 2012
LÄHT EIDEN VALMIST ELU
Muokkaukset:
TomiToivio - Tomi Toivio 2012
FORMAAT T I
Muokkaukset:
TomiToivio - Tomi Toivio 2012
VÄRIEN VALINT A
Muokkaukset:
TomiToivio - Tomi Toivio 2012
FONT T IEN VALINT A
Muokkaukset:
TomiToivio - Tomi Toivio 2012
T IEDOST OJEN JÄRJEST ELY
Muokkaukset:
TomiToivio - Tomi Toivio 2012
MALLIT
Muokkaukset:
TomiToivio - Tomi Toivio 2012
KOMPOSIT IO
Muokkaukset:
TomiToivio - Tomi Toivio 2012
T YYLIT IEDOST OT
Muokkaukset:
TomiToivio - Tomi Toivio 2012
SKRIPT AUS
Muokkaukset:
TomiToivio - Tomi Toivio 2012
KUVIEN JA T EKST IN T UOMINEN
Muokkaukset:
TomiToivio - Tomi Toivio 2012
KEHYKSET
Muokkaukset:
TomiToivio - Tomi Toivio 2012
VÄRIENHALLINT A
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Muokkaukset:
TomiToivio - Tomi Toivio 2012
T YPOGRAFIA
Muokkaukset:
TomiToivio - Tomi Toivio 2012
LAADUNVALVONT A
Muokkaukset:
TomiToivio - Tomi Toivio 2012
ASIAKIRJOJEN KOKOAMINEN
Muokkaukset:
TomiToivio - Tomi Toivio 2012
LOPULLINEN T UOT OS
Muokkaukset:
TomiToivio - Tomi Toivio 2012
T OIST UVIA ONGELMIA
Muokkaukset:
TomiToivio - Tomi Toivio 2012
T EKIJÄT
Muokkaukset:
TomiToivio - Tomi Toivio 2012
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