
КВАЛІЛОГІЯ КНИГИ * 2017 / 1 (31)82

УДК 655.415

МЕТОДИЧНЕ ОПРАЦЮВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ШРИФТІВ 
ДЛЯ ТЕХНІЧНОГО РЕДАГУВАННЯ ВИДАНЬ

О. Ф. Сокол

Українська академія друкарства, 
вул. Під Голоском, 19, Львів, 79020, Україна

Розглянуто питання методичного забезпечення роботи із шрифтами у про
цесі проектування поліграфічного оформлення видань. Розроблена узагальнена схе  
ма процесу шрифтового оформлення видань. Пропонуються принципи та спо со  би 
створення структурованої бібліотеки комп’ютерних шрифтів на основі пріо ри
тетних характеристик рисунка шрифту та принципи створення довідкової бази 
характеристик шрифтів для забезпечення процесу технічного редагування ви
дань. Визначені пріоритетні ознаки рисунка шрифту та основні показники для на
повнення довідкової бази характеристик шрифтів.
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Постановка проблеми. Відповідність методичного забезпечення роботи із 
шрифтами вимогам процесу шрифтового оформлення видань.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Особливості шрифтового оформ
лення книжкових видань розглядаються у нормативних документах, навчальних 
та довідкових виданнях М. Тимошика, В. Шевченко, Л. Волкової, А. Мильчина, 
Ю. Майсурадзе та ін. Публікацій на тему модернізації методичного забезпечення 
роботи із шрифтами та способів його створення у контексті оптимізації процесу 
проектування поліграфічного оформлення видань не виявлено.

Мета статті. Розробка способів створення комплексу методичного забезпе
чення для комп’ютеризованого процесу шрифтового оформлення видань.

Виклад основного матеріалу дослідження. Традиційно процес технічного 
редагування видань передбачав певний комплекс методичного забезпечення, до 
яко го входили набір поліграфічних шрифтів, каталоги шрифтів, довідкові матеріа
ли (довідник художнього і технічного редакторів та довідник інженера технолога). 

Сьогодні для комп’ютеризованого процесу підготовки видання до поліграфіч
ного відтворення традиційне методичне забезпечення не надається. Якщо форму
вання набору поліграфічних шрифтів успішно замінюється формуванням бібліо
теки комп’ютерних шрифтів, то каталоги виробників комп’ютерних шрифтів не 
задовольняють процес редагування за асортиментом тестоб’єктів, оскільки не пе
редбачають демонстрацію візуальних можливостей виразності шрифту, а що сто
сується довідкових матеріалів, то сьогодні їх практично немає.
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Для методичного забезпечення шрифтового оформлення видань у процесі тех

нічного редагування варто розробити цей комплекс з урахуванням особливостей 
роботи з комп’ютерними шрифтами.

Зважаючи на особливості роботи із комп’ютерними шрифтами у процесі 
шриф тового оформлення видань, методичне забезпечення вибору шрифту за комп
лексом пріоритетних характеристик передбачає:

1. Створення систематизованої бібліотеки із відповідним групуванням шриф тів.
2. Створення систематизованого каталогу зразків із необхідною для де монст

рації візуальних можливостей кількістю тестоб’єктів 
(для забез пе чення процесу формування групи шрифтів з пріоритетними озна

ками рисун ка шрифту).
3. Комплектування довідкових даних 
(для забезпечення процесу вибору шриф ту із групи за ознакою «економіч

ність» та вибору параметрів текстового набору за ознакою «гігієнічність»).
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Для групування шрифтів під час створення систематизованої бібліотеки та від
повідного їй каталогу шрифтів варто виділити комплекс ознак рисунка елементів 
буквених знаків, що є визначальними при виборі відповідності рисунка шрифту 
тематиці, функціональному призначенню та естетичності.

Вибираючи шрифт, зважають також на економічність та гігієнічність, які та
кож пов’язуються із пропорціями елементів буквених знаків.

Загалом можна виділити такі характерні ознаки базової графічної видозміни 
шрифту:

 – Наявність і форма елементів буквених знаків: 
гротески (рублені), антиквенні (із окремими кінцевими елементами);
типовість рисунка (типова форма елементів буквених знаків, оригінальні еле
менти).

 – Щільність:
нормальні; вузькі; широкі.

 – Насиченість (з урахуванням контрастності):
висока насиченість; невисока насиченість;
малокнтрастні, помірної контрастності, висококонтрастні.

 – Пропорції рисунка (крупність тіла літери):
крупне; дрібне.
Комплексний характер класифікації шрифтів робить групування зразків шриф

тів у каталозі за великою кількістю ознак практично недоцільним. Для групування 
варто обмежити кількість ознак такими, що є визначальними вибираючи відповід
ності рисунка шрифту тематиці, функціональному призначенню та естетичності 
ви дання. Найбільш виразним ознаками, за якими розрізняють рисунки шрифтів, є 
наяв ність і форма елементів буквених знаків.

Пропонується двоступенева схема систематизації:
 – Перший рівень групування (за наявністю елементів)

гротески; антиквенні
 – Другий рівень (за насиченістю базової графічної видозміни)

 – гротески
високої насиченості,
невисокої насиченості;

 – антиквенні
з типовою формою елементів буквених знаків,
антиквенні з оригінальною формою елементів

Сучасні бібліотеки містять величезну кількість комп’ютерних шрифтів, що 
ускладнює аналіз та вибір шрифтів із пріоритетними характеристиками.

Для відсортовування шрифтів із відповідними ознаками доцільно застосувати 
метод маркування шрифтів.

Такі можливості передбачені у програмахменеджерах шрифтів.
Методика передбачає:
1. Аналіз рисунка та комплектації шрифту

функція програми «маркування шрифту».
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2. Систематизація бібліотеки (створення цифрового каталогу)
функція програми «групування шрифтів (сортування)».

3. Створення друкованого каталогу шрифтів
функція програми «виведення зразків».

Оскільки інформація про економічність шрифту має не візуальний, а статис
тичний характер, частину ознак, пов’язаних із економічністю (щільність та про
порції буквених знаків, крупність тіла літери) у схемі групування задіювати недо
цільно. Інформацію про економічність шрифту пропонується представити через 
показник економічності «стислість шрифту» у довідковій частині каталогу.

Показник економічнoсті шрифту

Гарнітура Стислість шрифту
(Місткість рядка 5 кв., кг 10 п, (n, зн.))

Arial 50,83

Book Antiqua 50,13

Calibri 55,79

Garamond 57,64

Класифікація шрифтів за стислістю 
шрифтового оформлення

Діапазон значень показника 
стислість шрифту

Розлогі

Звичайні (номінальні)

Стислі

40–51

52–56

57–61
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Розрахунок мінімального для забезпечення зручності читання інтерліньяжу за 
вертикальними метриками шрифту із застосуванням табличного процесора 

Microsoft Exel

  

Для вибору параметрів текстового набору, що гарантовано відповідатимуть 
вимозі гігієнічності читання доцільно створити довідковий розділ із розрахунком 
мінімального для зручності читання інтерліньяжу із застосуванням табличного 
процесора Microsoft Exel. Розрахунок мінімального інтерліньяжу В(tm Height + 
tm External Leading) у фізичних одиницях здійснюється через значення вертикаль
них метрик шрифту, які одержують у вікні «Властивості» програми менеджера 
шрифтів.

Висновок. У статті пропонуються способи створення методичного забезпе
чення роботи із шрифтами для процесу художньотехнічного редагування видань.
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The article deals with the issues of methodical support of working with fonts in the 
process of the printing design of publications. The generalized scheme of the process of 
the font design of the publications has been developed. The article suggests the princi
ples and methods for creating a structured library of computer fonts based on the prior
ity characteristics of the font design and the principles of creating a reference database 
of font characteristics to provide the process of technical editing of publications. The 
priority features of the font design and key indexes to fill the reference database of font 
characteristics have been singled out.
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