
Програми за предпечатна подготовка 
 
 

Софтуерът за предпечатна подготовка в днешно време не е само за 
професионалисти. В много случаи тези програми са по-удобни от 
стандартните офис пакети за изготвяне на разнообразни типове 
документи. Тук ще разгледаме популярните решения както за начинаещи, 
така и за експерти. 

Процесът на предпечатна подготовка обхваща изготвянето на 
разположението на обектите (текст, растерна и векторна графика, 
таблици и т.н.) върху страницата и дефиниране на опциите за печат. На 
пръв поглед всичко е много просто и все пак създаването на качествен layout 
изисква определени умения и професионален опит. Самите програми 
представляват синтез между текстов редактор и продукт за работа с 
векторна графика. На разположение имате инструменти за работа с 
колони текст и графични обекти. Можете да проверите правописа 
аналогично на текстов редактор, след което да завъртите текста или да 
му приложите ефекти както в графична програма.  

Можем да класифицираме програмите в зависимост от цената и 
функционалния им обхват. Някои от тях са ориентирани към бизнес 
потребителите и се концентрират върху удобството при работа, докато 
професионалните пакети наблягат над функционалния обхват и дават 
възможност за създаване на произволно сложни документи и web сайтове. 

 
Продукти от среден клас 
Adobe PageMaker  
Един от ветераните в областта, който преди години беше лидер в избора 

на професионалитите. След като повечето от тях се ориентират към 
QuarkXpress, фирмата производител се ориентира към друг клас потребители, 
като същевременно не редуцира функционалния обхват на програмата, а 
предлага възможност за по-интуитивна работа. PageMaker е отличен избор, 
ако са критични качеството и стабилността. Прецизността на програмата при 
работа с текст и разстояние между символите е на много високо ниво. Заедно 
с нея получавате клип арт и шаблони на страници. 

Пакетът поддържа "фирмения" PDF формат и включва модула за 
създаването му Distiller. Седмата версия предлага удобен текстов редактор и 
опция за директно поместване на форматите на Photoshop и Illustrator. Сред 
недостатъците на PageMaker можем да споменем леко старомодния 
интерфейс и липсата на инструменти за чертане. 

Официален дистрибутор на Adobe Systems за България е фирма Акт 
Софт.  

 



Corel Ventura Publisher  
Може би най-старата програма за предпечатна подготовка, която 

напоследък е тотално пренебрегната от фирмата производител. Последната й 
версия е ориентирана главно към бизнес потребителите, но не е лош избор и 
за професионалисти. Ако става дума за дизайн на страница, тя е един от най-
неудобните сред разглежданите тук продукти. Силата й се проявява при 
дълги сложно структурирани документи и е разумна алтернатива на 
FrameMaker за изготвяне на ръководства и книги с раздели и съдържание. 
Ventura поддържа SGML (Standard Generalised Markup Language) и се доставя 
с копие на WordPerfect за подготовка на кода. Въпреки че не е най-доброто 
решение за web дизайн, можете без особени усилия да създадете прилични 
сайтове с фреймове и дори Java ефекти. Corel разпространява продукта 
заедно с богата колекция шрифтове, изображения, копие на PhotoPaint 8 за 
обработка на растерна графика, OCR Trace за оптично разпознаване на текст 
и векторизация на растерни изображения. Въпреки че всички тези продукти 
са донякъде остарели, получавате сериозен софтуерен набор за парите си. 
Официален дистрибутор на Corel за България е фирма Акт Софт.  

 
GreenStreet Publisher 
Слабо позната у нас програма, насочена към SOHO потребителите. 

Основната цел на авторите й е да облекчат максимално процеса на 
предпечатна подготовка. На разположение имате богат набор инструменти за 
чертане и запълване, включително криви на Безие, текстури и градиенти. 
Можете да прилагате филтри над изображенията. GreenStreet Publisher 
предлага 300 шаблона, които съдържат стиловете на програмата. 
Можете да ползвате и програмата и като редактор на web сайтове, но в това 
отношение определено е слаба, тъй като не са налични инструменти за 
оптимизация на изображенията, създаване на анимифани GIF-ове и каквито и 
да било по-сложни елементи. За сметка на това е налице приличен редактор 
на таблици с поддръжка на формули и възможност за създаване на тримерни 
диаграми. 
 

Microsoft Publisher  
Решение в духа на популярния офис пакет на компанията и логично 

Publisher е ориентиран именно към неговите потребители. Едва ли е удачно 
решение за професионална предпечатна подготовка, но пред вид интуитивния 
интерфейс и удобството за работа правят програмата добър избор за бизнес 
потребителите. Последната версия работи по-бързо и стабилно в сравнение с 
предшествениците си. 

Както немалко други програми на Microsoft, Publisher работи 
изключително с Wizard-и, с което може да се ползва и от начинаещи - 
избирате файл от приложените библиотеки, добавяте вашия текст и желаните 
ефекти и в най-общи линии сте готов за минути. По-напредналите могат да се 



лишат от услугите на магьосниците за сметка на автоматизирани 
инструменти, които се променят в зависимост от изпълняваната задача 
(context sensitive). Wizard интерфейсът може да бъде винаги достъпен на 
екрана като Task pane, което позволява докато редактирате в експертен 
режим да сте в състояние да промените примерно цветовата схема с едно 
кликване с мишката. 

Publisher  чудесно се интегрира с Microsoft Office и най-вече с ХР, като 
споделя с тях много ресурси и шаблони. Налице е бутон за бърз 
предварителен преглед в web браузър. Според Microsoft програмата 
поддържа крайни печатащи устройства от висок клас като е в състояние да 
експортира в PostScript и EPS (Encapsulated PostScript), но не и в PDF. В 
заключение, Publisher 2002 е естествен избор за бизнес потребители, които 
вече са се спрели на MS Office и не се нуждаят от особено мощна 
професионална програма за предпечатна подготовка. 
Официален дистрибутор на Microsfot за България е фирма Акт Софт.  

 
Serif PagePlus 
Преди много години тази програма беше конкурент на PageMaker и 

QuarkXpress, но днес едва ли се срещат дизайнери, които да я ползват като 
основен инструмент. Лекотата на използване и по-ниската цена спрямо 
основния й конкурен Publisher я правят разумен избор на по-претенциозните 
към дизайна на документите бизнес потребители. Макар и вече да не е 
ориентиран към експертите, продуктът предлага изобилие от мощни 
инструменти, сходни с тези на PageMaker и QuarkXpress. Можете не само да 
завъртате текста както желаете, но и да настроите текста да запълва 
произволни форми или да обтича спирала. Опцията QuickShapes дава 
възможност за градиентно запълване с възможност за настройка, дефиниране 
на степента на прозрачност и цветоотделяне. 

Начинаещите могат да позлват съветници (Wizards) за автоматизация 
ба създаваните документи, които могат да бъдат брошури, вестници, 
сертификати, поздравления и каквото още можете да си представите. На 
разположение имате около 1400 шаблона. Голямата лента Studio, 
разположена от дясната страна, съдържа основните ленти с инструменти. 
Универсалният Pointer променя смисъла си в зависимост от контекста. Друго 
предимство на Serif PagePlus са ниските системни изисквания - програмата 
работи нормално на компютър със 166 MHz-ов процесор и 32 МВ оперативна 
памет. 

 
Професионални програми 
Adobe FrameMaker  
Ако задачата ви е създаването на много дълги комплексни публикации, 

точно това е най-подходящата програма, която всъщност е единствената, 
разработена специално за подобни материали. 



Представете си естеството на задачите по обработка, управление и 
актуализация на огормни текстови масиви и ще оцените по достойнство 
възможностите на FrameMaker, който не само предлага всевъзможни опции 
за индексиране, работа с бележки под линия и съдържание, както и пълен 
контрол, когато проектът се състои от множество файлове. Секциите, 
разделите и томовете са структурирани йерархично и се синхронизират 
автоматично при промяна на съдържанието. 

По отношение на графичен дизайн възможностите на FrameMaker са 
ограничени. Инструментите са напълно достатъчни за оформление на научен 
труд и техническа документация, но докато странирането на вестник все още 
е възможно, ако опитвате да я ползвате за дизайн на цветно списание, ще 
срещнете сериозни затруднения. 

Ключово предимство на FrameMaker е възможността за създаване на 
сложни web сайтове от гореспоменатите комплексни бубликации, както и 
отлично индексирани PDF файлове с вътрешни препратки между разделите. 
Заедно с FrameMaker получавате копие на WebWorks Publisher за по-удобно 
написване на HTML и XML кода. 

 
Adobe InDesign 
Adobe InDesign е програмен продукт за професионален дизайн на 

печатни издания: листовки, брошури, списания, книги и др. 
Програмата осигурява добра съвместимост с други продукти на Adobe, като 
PhotoShop и Illustrator. InDesign има възможност да експортира и импортира 
документи в PDF формат. Осигурена е поддръжка на OpenType шрифтове. 
Към добре познатите на дизайнерите от PageMaker функции, в InDesign са 
добавени множество нови инструменти за обработка на графика и текст, 
възможности за създаване на символни стилове и др. 
 
Основно в часовете по информационни технологии се изучава: 

• работа с цвят, градиенти и спот цветове 
• замяна, обновяване и редактиране на импортирани изборажения 
• таблици 
• създаване и редактиране на векторни изображения 
• прилагане на ефекти и прозрачност 
• комбиниране на файлове в книга 
• печат и предпечатна подготовка 

Adobe® InDesign® CS4 премахва бариерите мжду онлайн и офлайн 
публикуването. Създавайте привлекателни оформления за отпечатване, 
въздействащо съдържание за възпроизвеждане в модула Adobe Flash® Player 
и интерактивни PDF документи. 



Изисквания към системата 

Windows 

• Процесор 1,5 GHz или по-бърз 
• Microsoft® Windows® XP със Service Pack 2 (препоръчва се Service 

Pack 3) или Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate или 
Enterprise със Service Pack 1 (сертифициран за 32-битови Windows XP и 
Windows Vista) 

• 512 MB памет RAM (препоръчва се 1GB) 
• 1,8 GB свободно място на твърдия диск за инсталиране; по време на 

инсталирането се изисква допълнително свободно място (не може да се 
инсталира на устройства за съхранение, базирани на флаш памет) 

• Режим на дисплея 1024x768 (препоръчва се 1280x800) с 16-битова 
видео карта 

• DVD-ROM устройство 
• За мултимедийните функции се изисква софтуерът QuickTime 7 
• За онлайн услугите се изисква широколентова връзка с Интернет** 

Mac OS 

• Процесор PowerPC® G5 или многоядрен процесор Intel® 
• Mac OS X v10.4.11—10.5.4 
• 512 MB памет RAM (препоръчва се 1GB) 
• 1,6 GB свободно място на твърдия диск за инсталиране; по време на 

инсталирането се изисква допълнително свободно място (не може да се 
инсталира на том с файлова система, правеща разлика между главни и 
малки букви, както и на устройства за съхранение, базирани на флаш 
памет) 

• Режим на дисплея 1024x768 (препоръчва се 1280x800) с 16-битова 
видео карта 

• DVD-ROM устройство 
• За мултимедийните функции се изисква софтуерът QuickTime 7 
• За онлайн функциите се изисква широколентова връзка с Интернет** 

Възможно е този продукт да ви даде достъп до определени услуги, 
които са инсталирани онлайн ("онлайн услуги"), стига да разполагате с 
високоскоростна връзка с Интернет. Онлайн услугите, и съответно някои 
функции, може да не са достъпни за всички страни, езици и/или валути и 
може да бъдат прекратени, изцяло или частично, без предупреждение. 
Използването на онлайн услугите се подчинява на отделни Правила за 
използване и на Правилата на Adobe за онлайн поверителност, като достъпът 
до тези услуги може да изисква регистриране на потребителя. Някои онлайн 
услуги, включително услуги, първоначално предлагани като безплатни, може 



да изискват заплащане на допълнителни такси. За повече подробности и за 
справка с Правилата за използване и Правилата за онлайн поверителност, 
посетете www.adobe.com/bg. 
 

 
Мощен пакет за създаване най-вече на цветни реклами, брошури, 

висококачествени списания и вестници. Основното му предимството пред 
конкурентните решения са изключително мощните типографски 
инструменти, които предлагат пълен контрол над разположението на текста. 
Фирмата производител е взаимствала в InDesign редица инструменти от 
други свои професионални решения в областта на графичния дизайн, именно 
PhotoShop и Illustrator. Можете например да създадете многоцветни 
градиенти, като на разположение имате Eyedropper, който копира свойствата 
на всеки обект (дебелина на линиите, цвят, атрибути на текста) и с едно 
кликване на мишката можете да ги приложите върху произволен друг обект. 
Можете да извикате и други инструменти на Illustrator, например тези за 
чертане на криви, които можете да обтечете с текст, както и да редактирате 
поотделно всеки възел на кривите на Безие. 
За разлика от главния конкурент QuarkXpress опцията за експорт към PDF и 
HTML е интегрирана, но с InDesign създавате само обикновени страници 
поради липсата на опции за препратки. Програмата има сериозни минимални 
системни изисквания, особено ако се възползвате от възможностите й за 
директен предварителен висококачествен преглед. 

В появилата се наскоро версия  е включена поддръжка на дълги 
документи, импорт и експорт към XML, табличен редактор, както и ефекти, 
например сенки. Подобрена е интеграцията с останалите продукти на 
фирмата производител и е ускорена работата. Технологията Adobe XMP 
(Extensible Metadata Platform) за обмен на мета данни опростява 
междуплатформеното разпространяване на съдържанието. Подобрена е 
поддръжката на български език при търсене и замяна, индексиране на 
документа, сричкопренасяне. Добавена е поддръжка на дълги документи. 

 
 
QuarkXpress 
На последно място разглеждаме днешния лидер в областта на 

предпечатната подготовка. С негова помощ графичните дизайнери създават 
всичко онова, което ни заобикаля - списания, вестници, билборди, рекламни 
брошури и т.н. 

QuarkXpress е предназначена за опитни потребители, които са наясно 
какво искат и как да го постигнат. Начинаещите го намират недружелюбен и 
неинтуитивен. Например не ви е позволено да разполагате текст или графика 
върху страницата, без предварително да сте създали "кутии" (boxes", в които 
да ги поставите. Превключването между инструментите за преместване, 

http://www.adobe.com/bg/


редактиране, завъртане и промяна на видимата площ на екрана (zoom) 
изисква да преминете през toolbar или да запомните съответните бързи 
клавиши. До необходимия минимум са сведени лентите с бутони, плаващите 
и контекстните менюта. 

Възможностите за настройване на хоризонталното и вертикалното 
разстояние между символите са превъзходни, освен това се поддържат 
множество графични формати, включително и такива за печатащи устройства 
от висок клас. QuarkXpress поддържа HiFi и други многомастилни смеси като 
Hexachrome. Можете да комбинирате CMYK мастила с така наречените Spot 
inks. 

QuarkXpress също работи безпроблемно с дълги документи, като ползва 
палета, наподобяваща тази на Corel Ventura и поддържа индексация, бележки 
под линия и създаване на съдържание. 

И без друго богатият функционален обхват на програмата може да бъде 
допълнително разширяван с помощта на модули на трети разработчици, 
наричани Xtensions. Все пак не са налични някои полезни функции, които са 
особено привлекателни за по-непретенциозните потребители, например 
редактор на таблици, речник и създаване на web сайтове. 

И без друго богатият функционален обхват на програмата може да бъде 
допълнително разширяван с помощта на модули на трети разработчици, 
наричани Xtensions. Все пак не са налични някои полезни функции, които са 
особено привлекателни за по-непретенциозните потребители, например 
редактор на таблици, речник и създаване на web сайтове. 
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разстояние 
между 
символите 

Цветни 
градиенти 

Търсене и 
замяна 

Редактор 
на 
таблици 

Клип арт ШаблониЕфекти на 
шрифтове 

Adobe FrameMaker  www.adobe.com 
32 MB RAM,90 MB 
дисково 
пространство 

+ / + + - 
Във всички 
текстови 
атрибути 

+ - 18 - 

Adobe InDesign  www.adobe.com 
32 MB RAM,90 MB 
дисково 
пространство 

+ / + + + 
Във всички 
текстови 
атрибути 

- - - - 

Adobe PageMaker  www.adobe.com 
32 MB RAM,90 MB 
дисково 
пространство 

+ / + + - 
Във всички 
текстови 
атрибути 

+ 5000 
изображения 100 150 Type 1 

Corel Ventura 
Publisher   

32 MB RAM,90 MB 
дисково 
пространство 

+ / - + + 
Във всички 
текстови 
атрибути 

+ 41 000 
изображения 80 1000 TrueType 

и Type 1 

Greenstreet Publisher  
32 MB RAM, 90 MB 
дисково 
пространство 

+ / - + + Само в текст + 200 
изображения 300 + (броят не е 

обозначен) 

Програми за 
предпечатна 
подготовка - не 
само за графичните 
дизайнери  
 

          

Microsoft Publisher 
2002  

32 MB RAM, 90 MB 
дисково 
пространство 

+ / - + + Само в текст + Office XP 
Media CD 100 + (броят не е 

обозначен) 

QuarkXpress 4.11  
32 MB RAM, 90 MB 
дисково 
пространство 

+ / - + + Само в текст - - - - 

Serif PagePlus 7.           
http://pcworld.bg/365_брой 3, 2002 г. | Софтуер

http://pcworld.bg/365_
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