15

NYOMDAI
ELŐKÉSZÍTÉS
KIMENETI
DOKUMENTUMAI

Mutassa be a nyomdai előkészítés
kimeneti dokumentumait!
• Imprimatúra
• Forgatókönyv
• Kilövés
• PostScript vagy PDF színkivonatok
• JDF
• Digitális proofok
• Szín-, anyag- és kötészeti minta

Imprimatúra, imprimálás,
forgatókönyv

IMPRIMATÚRA: Az oldalak hibátlansága vagy csekély hibája esetén a kiadó a hiba kijavítása
után engedélyezi a levilágítást, Ctp-rendszer esetén a lemezkészítést, digitális nyomtatásnál
a nyomtatást és ezt minden kiprintelt oldalon saját kézű aláírásával jelzi. Az interneten történő
megjelenés esetén digitálisan is történhet az engedélyezés.
IMPRIMÁLÁS: A levilágítás megkezdése előtt a nyomdai előkészítő munkát végző személy,
stúdió, már egyszer elfogadtatta megrendelőjével a digitális próbanyomatokat és az esetleg
fekete- fehéren nyomtatott teljes forgatókönyvet. Ezen imprimatúra birtokában történt a levilágítás. A filmeket átnézve javítottuk az esetleges hibákat, a kritikus oldalakról a filmek alapján
analóg proof is készült. Az összes anyaggal (filmek, analóg és digitális próba- nyomatok, forgató) keressük fel megrendelőnket. Mutassuk be neki az összes próbanyomatot. Új ötletekkel,
módosítási kérelmekkel azonban már ne álljon elő. Megrendelőnknek a forgató mellett szignálnia kell az összes elkészült digitális és analóg próbanyomatot is, ezzel jelezve a nyomda
felé azt a minőséget, amit a gépmesternek tartania kell a munka valamennyi példányánál.

TÖRDELÉSI MAKETT/ FORGATÓKÖNYV

Bonyolultabb felépítésű, sok képet tartalmazó könyvek esetében a kiadó készíti.
Oldalpárokban előnyomott tükör, hasáblevonat és a képanyagról készült levonat, ill. kópia
magasnyomtatás esetén próbanyomat, ofszetnyomtatás esetén próbanyomat vagy kópia,
mélynyomtatás esetén kópia felhasználásával. Napjainkban nem alkalmazzák a számítógépes előkészítés okán.

Kilövés, kilövés módjai

Kilövés fogalma

A kilövés az a folyamat, mikor
több lapból álló kiadványok oldalait úgy rendezzük el, hogy
a munka befejezése után a lapok megfelelő sorrendben és
irányban álljanak. A kilövést a
kinyomtatott anyag végleges,
úgynevezett vágott méretének
figyelembevételével, és a nyomtatandó papír nagyságának ismeretében határozzák meg.
Így egy ívre, 4,8 16, 32, 48,oldalt
nyomtatnak egyszerre. Ezért a
nyomtatandó anyag tervezésénél figyelembe kell venni, hogy
az anyag olyan oldalszámmal
rendelkezzen, amelyik osztható
nyolccal, de legalább néggyel.
Ezt a folyamatot a nyomda végzi,
ezért sohasem kérnek kilőtt pdf
állományt, csak oldalakat tartalmazót.

Kilövés hajtás
alapján (4,8,16)
Egyszeres hajtású ív
Négy oldalával a legkisebb két oldalasan nyomott nyomdai ív. A DTP-s gyakorlatban nagyon sok
olyan feladat van, amely kinézetében ilyen szerkezetű.
Oldal méretük A/8-tól B/4-ig terjed. Műfajuk is változatos: karácsonyi üdvözlőkártya, gyógyszer,
termékismeretető, stb.
Kétoldalas nyomtatáskor mindkét oldalpár összefogva nyomtatható.
Amennyiben az össze fogott oldalpár mérete kisebb, mint a nyomtatóba tett papíré, úgy itt is és
minden hasonló későbbi esetben kötelező azok középpontba való pozicionálása.

Kétszeres hajtású ív
A kiadványszerkesztő automatikus layoutja most is lapozás
szerint mutatja a nyolc oldalt.
Mivel most egy darab nyocoldal as ívről beszélünk, felfoghatjuk ezt egy
nyolcoldalas kiadványként is. A nyolcoldalas ív tulajdonképpen két, egymásba helyzett négyoldalas ívből áll ös�sze. Kilövési makettje: hajts össze két papírlapot, tedd őket
egymásba és lapozás szerint írd be az oldal számokat.
Hajtd ki a két ívet, tedd őket egymás mellé, tekintd elő oldalnak az 1-es és 3-as oldalt tartalmazó oldalpárokat. A két
darab négyoldalas ív előoldal-hátoldal sorrendjét az ábra
mutatja, ez egyben a nyolcoldalas ív kilövés szerinti oldalelrendezése.

Háromszoros hajtású ív
Kilövés szerinti oldalelrendezésének megállapításához a
makett: négy d rab papírt hajtsunk ketté, illesszünk egy
másba. Majd lapozás szerint írjuk be az oldalszámokat, és
tegyük egymás mellé a négy széthajtogatott ívet.
Tekintsük előoldalaknak azok egyes, hármas, ötös és hetes
oldalakat tartalmazó felét. Az egyes ívek előoldal-hátoldal
sorrendje szerinti oldalelrendezést az ábra mutatja:
Automatikus oldalszámozást nem használhatunk, azt kézi
vezérléssel kell meg oldanunk.

Schön-wieder
A schön-wieder a németből átvett
szakkifejezés az ív elő- és hát oldalának megnevezésére.
Az előoldalakat a szaknyelv schön oldalaknak (jelölése „S”), a hátoldalakat
Wider oldalaknak (jelölése „W”) nevezi.
ha nem minden oldal tartalmaz színes
képet vagy szöveget, akkor általában a
kilövést úgy alakítják, hogy nyomtatásnál a színes képek vagy a Schön vagy
a Wieder oldalakra essenek.

Átfordítás
Az ív mindkét oldalára nyomtatunk, de az elô- és hátoldalhoz külön-külön nyomó lemez tartozik. Az ív
első oldalának kellő példányszámban történő megnyomása után az ívköteget balról jobbra megfordítjuk, szakszóval átfordítjuk. A bal és a jobb szélek ekkor felcserélôdnek, a felső és az alsó szélek továbbra
is a helyükön maradnak. Ezt követi új nyomó formával
az ívek hátoldalának megnyomása.

SCHÖN-WIEDER ÁTFORDÍTÁS
Az ív mindkét oldalára nyomtatunk, de az elô- és hátoldalhoz külön-külön nyomó lemez tartozik. Az ív
első oldalának kellő példányszámban történő megnyomása után az ívköteget balról jobbra megfordítjuk, szakszóval átfordítjuk. A bal és a jobb szélek ekkor felcserélôdnek, a felső és az alsó szélek továbbra
is a helyükön maradnak. Ezt követi új nyomó formával
az ívek hátoldalának megnyomása. Ezu án az ívet az
átfordításitengely mentén kettévágjuk, így áll elő a
kiadvány egy íve a szükséges példány számban.

Buktatás
Az ív mindkét oldalára nyomtatunk, de az elő- és
hátoldalhoz külön-külön nyomólemez tartozik. Az ív
első oldalának kellő példányszámban történő meg
nyomása után az ívköteget fentről lefelé megfordít
juk, azaz buktatjuk. A felső és az alsó szélek ekkor
fel cserélődnek, a bal és a jobb szélek továbbra is a
helyükön maradnak. Ezt követi új nyomóformával az
ívek hátoldalának megnyomása.

SCHÖN-WIEDER BUKTATÁS
Az ív mindkét oldalára nyomtatunk, de az elő- és hátoldalhoz ugyan az a nyomólemez tartozik. A kiadvány ívmérete fele a megnyomott ív méretének, ezért a
levilágított filmíven és a nyomólemezen egymás alatt szerepel a kiadvány íve előés hátoldalának képe. A nyomott ív első oldalának a kellő példányszám felével
történő megnyomása után az ív köteget fentről lefelé buktatjuk. A felső és az alsó
szélek ekkor felcserélődnek, a bal és a jobb szélek továbbra is a helyükön maradnak. Ezt követi az eddigi nyomóformával az ívek hátoldalának megnyomása.
Ezután az ívet a buktatási tengely mentén kettévágjuk, így áll elő a kiadvány egy
íve a szükséges példányszámban.

PostScript, PDF színkivonatok,
JDF

PostScript és PDF
fogalmai
PostScript fogalma, jellemzői:
Oldalleíró nyelv, amely a grafikai,
tipográfiai elemek mindegyikét
vektorgrafikus módon, tehát kicsinyíthető, nagyítható, torzítható formában tárolja. Az EPS fájlok exportálhatók, importálhatók, különböző
berendezéseken nyomtathatók. Eszköz- és felbontásfüggetlen, mert közvetlenül a printeléskor vagy a
levilágításkor határozható meg a bittérképpé való átalakítás finomsága, aminek csak a printer vagy a levilágító felbontóképessége szab határt. Nyomdaipari
szabvánnyá vált. Postscript Level1: 8 bites (színenként
64 árnyalat), a Level2 16 bites (színenként 256 árnyalat), a Level3 64 bites.
Az Adobe cég által kifejlesztett PostScript oldalleíró
nyelvre épül, amelyet az összes lézernyomtató és levilágító ismer. Kezeli az összes képmódot, a duotone-t
is beleértve. Képes a pixeles mellett vektoros adatok
tárolására is.

A PostScript nyelv és fájl platform- és programfüggetlen, tehát könnyen hordozható. Képes minden pixeles képmód és a hozzá rendelhető vágógörbe, de
tetszőleges vektoros alakzatok kezelésére is.
A PS az oldal pixeles és vektoros elemein, illusztrációin kívül tartalmazza, tartalmazhatja a szöveg betűtípusainak, betűváltozatainak vektoros leírásait is, aminek
következtében a PS fájl minden adatot magában hordoz, amely a nyomtatáshoz, levilágításhoz szükséges.

PDF (portable document format) jellemzői:
az Adobe Systems által kifejlesztett bináris fájlformátum. Ebben a formátumban dokumentumok tárolhatók, amelyek különböző szoftverekkel, hardverekkel
és operációs rendszerekkel olvashatók és létrehozhatók. A PDF alkalmas szöveget, ábrát és képeket tartalmazó dokumentum leírására eszközfüggetlen és
felbontásfüggetlen formában. A dokumentum lehet
egyoldalas, és több ezer oldalas is, egyszerű vagy ös�szetett: sokféle betűtípussal, ábrával, színnel és képpel, továbbá tartalmazhat interaktív beviteli mezőket,
nyomógombokat. lehetőséget teremtve arra,
A PDF egy nyílt szabvány, jogdíjmentesen letölthetők
az alkalmazások, amelyek olvasnak vagy írnak PDF
formátumot.

PostScript vagy
PDF
A tördelés végeztével a tördelő PostScript vagy PDF fájlt ír a munkáról. A levilágítást, a színkivonati filmek előállítását végző stúdiók ugyanis két ok miatt sem szeretik, ha megrendelőjük a tördelőprogramban készült fájlt
viszi hozzájuk. Az egyik ok, hogy a munkafájl mellé el kell vinni az összes beemelt illusztrációt és a felhasznált
betűtípus összes változatát is. Az így szállított munkák gépre vitele, a fontok bekapcsolása, az illusztrációk frissítése, a hiányzó elemek okozta hibák kiküszöbölése sok időt vesz igénybe.
A másik ok, hogy a stúdió operátora
akarata ellenére, véletlenül is megváltoztathatja a fájlt. Például egy képbox
megnövelése akár több száz oldal áttördelődését is okozhatja. A hiba miatti felesleges levilágítás költsége akár nagy
összeg is lehet.
A PostScript vagy PDF fájlba a levilágítást végző operátor nem nyúlhat bele.
PostScript, PDF fájl levilágítása után a filmen lévő hibát egyértelműen a megrendelő okozta, vitának helye nincs. Ezért
nagyon fontos, hogy csak hibátlan munkáról írjunk PostScriptet, PDF-et.

A PS fájlok egyre növekvő mérete volt az indoka a PDF
formátum nyomdaipari alkalmazásának. A PDF mindazt
tudja, amit a PS, ráadásul nagyon hatékony tömörítési eljárásainak köszönhetően sokkal kisebb méretű. Ez utóbbi tulajdonsága roppant előnyös internetes továbbítása
esetén.
PDF fájlt ma már a DTP-s programokból közvetlenül is
írhatunk, nincs szükség a PS közbeiktatására. Mindös�sze a paraméterek helyes beállítására kell ügyelnünk.
Alapvetően háromféle minőségű PDF fájlt készíthetünk.
Az alacsony (low) minőségű, képernyőre szánt PDF fájl
72 dpi felbontásban, RGB módban tartalmazza a pixeles
illusztrációkat. Maga a fájl kompozit, RGB színeket használ. A közepes (medium) minőségű, nyomtatásra szánt
PDF fájl mindenképpen kompozit, de grayscale árnyalatokat vagy RGB színeket használ. Pixeles illusztrációinak
felbontása 150 dpi. A magas (high) minőségű, nyomdára
szánt PDF fájl lehet kompozit (digitális nyomda), de színre bontott (síknyomás) is. Mindenképpen CMYK módú,
esetleg direkt színeket használó illusztrációkat tartalmaz. A pixeles illusztrációk felbontása 300 dpi.

JDF (Job Definition Format): a nyomtatási munkafolyamat-automatizálás ipari szabványa, és
az egyetlen olyan PostScript-értelmező, amely támogatja a legújabb Adobe
Portable Document (PDF)
formátumok nyomtatását.
A JDF részletesen leírja a nyomtatási feladatokat, és egyszerűsíti az információcserét a különböző alkalmazások és rendszerek között.
Biztosítja a különféle számítástechnikai alkalmazások, kereskedelmi és menedzsment-rendszerek közötti információcserét a nyomtatott és
elektronikus média (CMP), a grafikai tervezés,
az igény szerinti és a változó információ, illetve
adattartalmú nyomat-előállítás és a színkezelés
teljes folyamatában, tehát a prepress, press és
postpress műveletek során, beleértve a késztermék kiszállítását és még az árképzést is.
Nyitott, bővíthető munkacímkéző szabvány.

A végleges változat nyomtatásának megkezdése
előtt a nyomda küld egy próbanyomatot a fájlról papíron vagy PDF formátumban. A próbanyomat a digitális munkafolyamat rendkívül fontos részét képezi. A
megrendelő feladata az, hogy a próbanyomatot alaposan áttanulmányozza és meggyőződjön arról, hogy a
nyomtatás milyen eredményt fog hozni.
A próbanyomaton történő változtatás szándékát mindenképpen egyeztetni kell a nyomdával. Ha a módosítások a szövegfolyásra kiható szövegszerkesztéssel
járnának, akkor azokat célszerű az eredeti dokumentumban elvégezni és az eredményt új PostScript fájlba
menteni.
A nyomda is alkalmas lehet bizonyos szerkesztési feladatok elvégzésére, a szövegmódosításokat célszerűbb az eredeti fájlban végrehajtani.

Digitális proofok

Digitális proof
Gyártásközi ellenőrzésre szolgál, üzemszerű
nyomtatás (nagy példányszám-nyomtatás) előtt
- a nyomófoma milyenségét ellenőrzik a próbanyomtatásnál.

A próbanyomat célja
• Grafikai eredetik színtartománya mindig nagyobb, mint amit nyomtatásoknál vissza lehet adni, a nyomdaipari végtermék színtartománya redukálódik. A próbanyomat célja,
hogy ezt a változást a megrendelő felé hűen
tükrözze.
• Szakember ellenőrzi a minőséget: a képeredetinek és a megrendelő elvárásainak megfelel-e az eredmény, vagy korrigálni kell.
• A megrendelő eredeti alapján ellenőrzi, hogy
a próbanyomat megfelel-e a megrendelőben
rögzítetteknek.
• Gépmester a próbanyomat alapján ellenőrzi a végeredményt. Elvileg csak a hagyományos eljáráshoz közelítő technológiával lehet
aránylag jó próbanyomatot készíteni. A proof
legtöbbször nem valódi nyomdai eljárással,
hanem azt helyettesítő technológiával készül.

Proof eljárások
A proof lehet analóg és digitális.

ANAGLÓG PROOF

I. Fotokémiai próbanyomtató eljárás:
A fény szolgáltatja a kémiai reakcióhoz szükséges
energiát. Az így kapott változás teszi lehetővé egyegy alapszín megjelenítését a nyomathordozón.
II. Elektrofotográfiai eljárás:
Alapelve: elektromos áramot vezető felületre szigetelőréteget visznek fel, melynek felületét
elektrosztatikusan feltöltik, majd képszerűen megvilágítják.

DIGITÁLIS PROOF

Digitális adatokkal vezérelt, másolóeredeti nélküli
nyomtatás. File-ból történik a proofkészítés, nincs
anyagfelhasználás. A képminőség ellenőrzésére készült nyomatot a másolóeredeti levilágítását
megelőzően készítik el.
Kétféle lehet:
• színes monitoron történő képellenőrzés (Soft
Proof)
• a monitoron levő kép nyomathordozón való
megjelenítése (Hard Proof)
I. Színes monitoros képellenőrzés
Feltétele: a monitoron megjelenő kép felbontási finomsága, színhűsége, árnyalat-visszaadása megfelelő legyen. A monitor színeit (RGB) összhangba kell
hozni a háromszínnyomó festékkel történő nyomtatás színeivel (CMYK).

II. Nyomathordozón való megjelenítés
• Digitális elektronikus színes fényképészeti próbanyomtatás: Fényképészeti próbanyomat készítésénél a
képet fotopapíron hozzák létre. Felhasználási területe a
gyors belső ellenőrzésre szűkül, próbanyomatként
használható a megrendelővel való egyeztetés során.
•

Digitális színes próbanyomtatás
Ezen belül megkülönböztetünk:
- ELEKTROFOTOGRAFIKUS: Színes lézernyomtatók. A fényérzékeny lemezeket a feldolgozott kép digitális adataival vezérelt lézersugárral színenként világítjuk meg, hívjuk
elő és visszük a nyomathordozóra.
- TERMOGRAFIKUS: A nyomathordozóra kerülő, viaszalapú festéket vékony műanyag filmre rétegezik fel, melyen
a háromszínnyomó alapszínek egymás után következnek.
Nyomtatásnál a fólia festékrétegét a hőnyomtató fej érintkezésbe hozza a papírral. A nyomtatófejben levő tűk hőmérsékletét emelve az átvivőfólián levő festék megolvad,
majd a nyomathordozóra átkerülve lehűl és megszilárdul.
- TINTASUGARAS: Érintkezésmentes nyomtatóeljárás,
melynél a szórófej kis lyukkeresztmetszetű festékszórókból áll. A szórónyíláson keresztül kilépő tintacseppek a
nyomathordozóra kerülnek, és ott megkötődnek.

SZÍNELLENŐRZŐ ELJÁRÁSOK

PROOF ELJÁRÁSOK

Célja: hogy nyomtatás előtt tájékozódjanak a várható színhűségről, amelyet a kívánt papír, festék
és nyomtatási eljárás alkalmazásával reprodukálni tudunk.

A proofok sokkal szebb levonatokat adnak, a
megrendelő csalódhat, amikor a valódi nyomatot
megnézi, ezt vitát eredményezhet.

Próbanyomat készítés
A kész nyomóformáról a példányszám nyomtatás előtt készítettek levonatokat. Ezt fogadtatták
el a megrendelőkkel – imprimatúra. Az imprimált
levonat alapján állították be a nyomógépet. Ebben az esetben a nyomathordozó, a festék és a
nyomtatási feltételek azonosak a valódi nyomtatásnál lévőkkel, ilyen módon a megrendelő azt
látja, amit majd kapni fog.
A próbanyomtatást ritkábban használják, mert
költséges, el kell jutni a nyomóformáig, hogy levonatot tudjanak készíteni különleges esetekben. Pl. metszetmélynyomtatás – értékpapír,
bankjegy esetében.
A költség- és időmegtakarítás miatt új lehetőségeket alkalmaznak a színe ellenőrzésére.

1. hard-proofok: kézzel fogható, tárgyként
megjelenített képek

A proof-eljárások csoportosíthatók

2. soft-proofok: programokkal megjelenített
kép a monitoron
a) analóg proof-eljárások: másoló eredetiről fénymásolás (film átvilágítása) útján
hozzák létre a levonatot. Pl. Agfaproof, Cromalin
b) digitális proofok: nincs másoló eredeti, csak számítógépes állomány (képfile)
van, és innen történik a megjelenítés, lehet
színfóliára történő levilágítás és monitoron
való ellenőrzés.

Szín-, anyag- és kötészeti minta

Kötészeti minta
Mielőtt legyártanák a végleges könyvet teljes
példányszámban, a kötés előtt bizonyos nyomdák készítenek egy darab kiadványt élesben,
minta gyanánt, hogyan fog kinézni. Ez a kötészeti minta. Ez nyilván költséges.
Ilyenkor ki lehet választani a gerinc színét, kötés
színét (műbőrök, vásznak, velúrok, stb.).
Ezekre általában mintakönyveket tartanak,
amelyekben megtekinthetőek az alternatívák.
Az anyagokra anyamintakönyv, a papírra papírmintakönyv. A színek különféle színminta legyezőkön, például egy Pantone-skálán tekinthetőek meg élesben.

KÖTÉSZETI MAKETT
Hacsak nem egy rendszeresen gyártott
termékrôl van szó, célszerû a munkához is
használt papírból makettet készíteni. Ez sokat segít a papírvastagság, a papírtípus és a
kötészeti megoldás jóváhagyásában.

