Nyomdai anyagok
anyagok digitális
digitális átadása
átadása –
– alapelvek
Hirdetési
alapelvek
Rövid összefoglaló
Milyen állományt várunk?
Milyen állományt várunk hirdetésként?
PDF/X-1a szabványú állományokat, a tervezett nyomtatási paramétereknek (offszet vagy
PDF/X-1a szabványú állományokat, a hirdetés tervezett pozíciójának (belív vagy borító)
műnyomó papír) megfelelő színbontással.
megfelelő színbontással.
Hogyan
színrebontani
a leadásra
kerülő anyagokat?
Hogyan kell
bontsd
színre a leadandó
anyagokat?
A PDF írása előtt az anyagban szereplő grafikai elemeket forrás színterükből a nyomtatásra érvéA PDF írása előtt a hirdetésben szereplő graﬁkai elemeket forrás színterükből a Marquard lapok nyomnyes
színterek
egyikébe
kellegyikébe
konvertálni
következőka szerint:
tatásánál
használt
színterek
kellakonvertálni
következők szerint:
ISO Coated v2 (ECI) profillal általában a borítóra kerülő anyagoknál (műnyomó),
ISO Coated v2 (ECI) proﬁllal a borítóra kerülő anyagoknál (íves offszet nyomás),
ISO uncoatad (ECI) profillal a belívre kerülő anyagoknál (offszet papír).
PSO LWC Improved (ECI) proﬁllal a belívre kerülő anyagoknál (tekercsoffszet nyomás).
A profilokat az ECI weboldaláról (www.eci.org/downloads) lehet letölteni, vagy kérés esetén mi is el
A proﬁlokat az ECI weboldaláról (www.eci.org/downloads) tudod letölteni, vagy kérésedre mi is el tudtudjuk őket küldeni.
juk őket küldeni.
Mekkora
kifutóval készüljenek
készüljenekaz
azanyagok?
anyagok?
Mekkora kifutóval
Körben
nem
érnek
bele.
Körben 5–5
5–5 milliméter
milliméterkifutót
kifutótkérünk,
kérünk,melybe
melybea avágójelek
vágójelek
nem
érnek
bele.
Részletes útmutató, magyarázat a következő oldalakon!

Mi az a PDF/X?
A PDF/X a nyomdában kivitelezendő anyagok digitális átadására kifejlesztett PDF változat; a PDF/X-1a-t
Ma ez a nyomdai anyagátadás szabványos állományformátuma.

BENNE
VAN

t
t
t
t
t
t

Minden használt kép és betűtípus beágyazva,
Képek kizárólag CMYK színtérben,
Az oldal geometria méretei (TrimBox, BleedBox),
Tervezett nyomtatási eljárás megjelölése (OutputIntent),
Esetleges direkt színek a Pantone katalógus szabványos elnevezései szerint,
Az anyag neve, készítője, az előállító szoftver neve, a készítés és a módosítás dátuma.

NINCS
BENNE

A PDF/X-1a-t a DTP szoftverek olyan módon állítják elő, hogy mindent tartalmaz, ami a nyomdai reprodukcióhoz elengedhetetlen, és semmit sem tartalmaz, ami felesleges vagy esetleg zavart okozhat.
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Átlátszóság és rétegek,
Bármiféle titkosítás, védelem,
Űrlapok, kitöltendő mezők,
Interaktív elemek (videók, linkek, hangok, stb.),
Levilágítási kalibrációs görbék (Transfer görbék),
Makrók és JavaScript,
beágyazott PostScript elemek.

PDF/X: fontos paraméterek
A
megkönnyítik
a nyomdai
A PDF/X
PDF/X állományok
állományokszámos
számosolyan
olyanparaméterrel
paraméterrelrendelkeznek,
rendelkeznek,melyek
melyeknagyban
nagyban
megkönnyítik
a nyomelőkészítésben
dolgozók
közös
munkáját
és egyértelművé
teszikteszik
az anyagátadást.
dai előkészítésben
dolgozók
közös
munkáját
és egyértelművé
az anyagátadást. Ezek közül a száEzek
közül
a számunkra
fontosak a következők:
munkra
fontosak
a következők:

BleedBox,CropBox:
CropBox:ezek
ezekaaparaméterek
paramétereka anyomásra
nyomásrakerülő
kerülőoldal
oldal
geometriai
méreteit
jelzik.
TrimBox, BleedBox,
geometriai
méreteit
jelzik.
Meglétük azért
azért hasznos,
hasznos,mert
mertegy
egypillanat
pillanatalatt
alattellenőrizni
ellenőriznilehet
lehetsegítségükkel
segítségükkelaz
azoldal
oldalméretet;
méretet;később
később a
Meglétük
anyomda
nyomdakilövő-szoftvere
kilövő-szoftvereisisezek
ezekalapján
alapjánhelyezi
helyeziazazoldalt
oldalta anyomóforma
nyomóformamegfelelő
megfelelőpozíciójába.
pozíciójába.(Részletesen ezekről a ezekről
6. oldalon
lesz szó.)
(Részletesen
később
lesz még szó.)
OutputIntent: ez
ezaaparaméter
paraméterazazoldal
oldaltervezett
tervezett
nyomtatási
eljárását
tudatja
az anyag
további
OutputIntent:
nyomtatási
eljárását
tudatja
az anyag
további
fel- felhasználóival. Az OutputIntent
annak
jelzése,
hogyhogy
az anyag
készítője
az előkészítés
során
ﬁgyelembe
használóival.
Az OutputIntent
annak
jelzése,
az anyag
készítője
az előkészítés
során
figyelem-vette a
tervezett megjelenés tulajdonságait. Az OutputIntent rendszerint egy ICC proﬁl neve, mely egyértelműen
be vette a tervezett megjelenés tulajdonságait. Az OutputIntent rendszerint egy ICC profil neve, mely
megjelöl egy nyomási módot. A Marquard Media Magyarország által gondozott magazinok esetében a
egyértelműen megjelöl egy nyomási módot. A következő két OutputIntent-et várjuk:
következő két OutputIntent-et várjuk:
ISOISO
Coated
v2 (ECI)
a műnyomó
történő nyomásnál
Coated
v2 (ECI)
a borítórapapírokra
kerülő hirdetésekhez,
vagy
ISOPSO
uncoated
(ECI)
az
offszet
papírokra
történő
nyomásnál.
LWC Improved (ECI) a magazinok belív oldalaira kerülő hirdetésekhez.
Természetesen
széles
körben
ismert
alapelvek
Természetesen az
az itt
ittnem
nemrészletezett,
részletezett,aaképek
képekfelbontására
felbontásáravonatkozó,
vonatkozó,
széles
körben
ismert
alapelvek
betartását
300
dpi,
a vonalas
rajzok,
betartását szintén
szinténkérjük.
kérjük.AAszínes
színesés
ésfekete-fehér
fekete-fehérképek
képekfelbontása
felbontásaminimum
minimum
300
dpi,
a vonalas
rajzok,
logók
logók felbontása
felbontásaminimum
minimum600
600dpi
dpilegyen.
legyen.

PDF/X készítés helyes folyamata
1. Képfeldolgozás a tervezett kimeneti eljárás ﬁgyelembe vételével (képek színbontása /
konvertálása a megfelelő ICC proﬁllal),
2. A megfelelő ICC proﬁl hozzárendelése a layout-hoz (Assign az InDesign-ban, illetve Color
Setup és Output Style beható ellenőrzése a QuarkXPress-ben),
3. PDF/X állomány direkt előállítása (InDesign-ban az Adobe PDF Presets / PDF/X-1a menüponttal
és a megfelelő Output kiválasztásával, QuarkXPress-ben az Export Layout as PDF menüponttal, majd
a megfelelő PDF Output Style kiválasztásával),
vagy PostScript állomány írás és desztillálás az Acrobat Distiller megfelelő beállításával + geometria
ellenőrzése / beállítása.
Figyelem! Az előkészítés akkor nevezhető korrektnek, ha a
felkiáltójellel jelölt fázisokban mindenütt azonos ICC proﬁllal
történik a műveletvégzés!
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MMM hirdetés leadási speciﬁkáció, 2009. június – 4. oldal

Az Acrobat Distiller beállítása

Ha az Acrobat Distiller segítségével PostScript fájlból készülnek a PDF-ek, akkor új
Ha azbeállítás-együtteseket
Acrobat Distiller segítségével
PostScript
fájlból minden egyes kimeneti eljárás számára,
(Settings)
kell készíteni
készülnek
új beállítás-együtteseket
mivel aa PDF-ek,
Distiller aakkor
feltelepítést
követően, alapállapotában SWOP szabványú (amerikai)
(Settings)
készíteni minden
egyes
kimeneti eljárás
PDF/Xkell
állományokat
készít (az
OutputIntent
SWOP v2 lesz). Segítségül mi elküldjük
számára,
mivel a Distiller
a feltelepítést
követően,
alapála Fogra39-es
szabványhoz
használható
beállítás-együttest,
amit a fenti módon lehet
lapotában
SWOP
szabványú (amerikai) PDF/X álfelvenni
a Distillerbe.
lományokat készít (az OutputIntent SWOP v2 lesz).

Postsript írása InDesign állományból

A program automatikusan
beállítja az értékeket.

Táblaborító esetén minden értéket
20 mm-re kell állítani

Postsript írása Quark állományból

A kiadvány vágott mérete + 20 mm!
Táblaborító esetén vágott méret + 50 mm

Táblaborító esetén 10 mm!

Táblaborító esetén 20 mm!

PDF/X export InDesign állományból

Táblaborító esetén minden értéket
20 mm-re kell állítani

Geometriai leírás a PDF/X-ben
CropBox: az oldal teljes befoglaló mérete. Lehetőleg ne legyen
nagyobb, mint a vágójelek vége által meghatározott terület
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BleedBox: a kifutó mérete. Ez a nyomda speciﬁkációja szerint
minimum 5 milliméter kell legyen a vágott mérethez képest
TrimBox: az oldal vágott (hasznos) mérete
Biztonsági távolság: ugyan nem a PDF/X speciﬁkáció része, de célszerű
5 mm távolságot tartani az oldal szélétől (7 mm-t a gerinctől) a szöveggel,
logókkal, mivel ez a terület már nagyon közel kerülhet a vágáshoz, hajtáshoz.

Figyelem! Ha a vágójel közelebb van, mint amekkora
a kifutó, akkor a kifutó gyakorlatilag a vágójelek
távolságára csökkent. Ez sok esetben már kevés
nyomdának. A vágó- és passzerjeleknek a kifutó
szélénél kell kezdődniük!
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PDF/X ellenőrzés az Adobe Acrobat-tal
Az Acrobat 8 Professional és az
Acrobat 9 Pro különleges pluginok nélkül is alkalmas a PDF/X állományok ellenőrzésére.
Az Acrobat 8-ban ehhez
még a Preﬂight paletta
kell, az Acrobat 9-ben
elegendő a dokumentum mellett megjelenő
sávon a PDF/X ikonra
bökni.
Az itt kijelzett OutputIntent-nek egyeznie kell
a tervezett megjelenés
igényeivel (lásd 1. oldal).

Adobe Acrobat 8
Professional

Adobe Acrobat 9 Pro

A helyes anyagleadás gyakorlata
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Enis Nonsent Iriusci Psustrud Tis Dignim Veraesent Aliquisi!
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Rendering Intent: Absolute Colorimetric

15
4

Proof hiányában a Kiadó és a Nyomda
számára az egyetlen támpont a PDF/X
állomány OutputIntent paramétere!
Ez a színhűség alapfeltétele.
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A kinyomtatott anyagnak a leadott PDF-ből
kell készülnie!

Time: 2009. 06. 04. 11:21AM
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Figyelem! A képek színbontása, a
PDF/X OutputIntent és a proof szimuláció
ugyanazokra a nyomtatási körülményekre
kell, hogy vonatkozzanak (ugyanaz az ICC
proﬁl kell, hogy legyen minden helyen)!
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Reference proﬁle: ISO Coated v2 (ECI)
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3. A digitális proof műszeres ellenőrzése és
hitelesítése (matrica felragasztása).
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File name: Proof 1.pdf

2. Digitális proof készítése a PDF-ből (kifutó,
vágó- és regisztrációs jelekkel, fájl- és proof
infoval, MediaWedge-el), papírszimulációval
(abszolút kolorimetrikus leképezés),

24

1. PDF/X-1a előállítása az előzőek alapján – különös ﬁgyelemmel arra, hogy a képek és graﬁkai
elemek színbontása összhangban legyen a hirdetés megjelenésével (belív vagy borító),

Gyakori kérdések 1.
Miért nem jó a „Press Quality” PDF?
Ugyan a „Press Quality” PDF majdhogynem ipari szabvánnyá vált, mégsem elegendő a mai minőségi
igények kielégítéséhez – bárhogyan ki lehet nyomtatni, hiszen nem tartalmaz arra vonatkozó információt,
hogyan is lett előkészítve. Ha a hirdetés
nyomat színbeli eltérést mutat a kívánttól, nincs jogi és technikai alap arra,
hogy a minőséget számon kérjük. A PDF/X-ben található OutputIntent információból a munkafolyamat
minden résztvevője számára egyértelműen látszik, hogy az anyag előkészítése során ﬁgyelembe lettek
véve a tervezett nyomtatási eljárás alapvető paraméterei, és hogy az állomány színbeli megjelenése melyik nyomtatási eljárás esetén számonkérhető.
Ha PDF/X-et készítek, akkor biztosan jó lesz az anyag?
Sajnos ez nem ilyen egyszerű. A PDF készítés idején sem a tördelőprogramok, sem a Distiller nem vizsgálja, hogy a már korábban színbontott (CMYK) képek megfelelő módon (jó ICC proﬁllal) lettek-e feldolgozva.
Emiatt megeshet, hogy egy régebben SWOP v2 proﬁllal színbontott kép ISO Coated v2 OutputIntent-et
kap – ami nyilvánvalóan helytelen. A megoldás a munkafolyamat tudatos végigvitele a 4. oldalon szereplő
információk alapján.
Mit tegyek a meglévő CMYK képeimmel, PDF állományaimmal?
Meg kell tudni, milyen módon lettek színrebontva korábban (milyen ICC proﬁllal)? Ezután a régebbi proﬁlt
forrásként használva átkonvertálhatóak a kívánt új (lásd 1. oldal) színtérbe. Magyarországon az anyagok
jelentős része SWOP v2 vagy Euroscale Coated színproﬁllal került feldolgozásra, mivel ezek a Photoshop
munkaszínterei a feltelepítés után.
Miért kell a tördelőprogramban ICC proﬁlokkal foglalkoznom?
Nem kell, de érdemes. Ha tördelőprogramban a tervezett kimeneti eljárásnak megfelelő színproﬁl van
beállítva mint CMYK munkaszíntér, akkor a megjelenítés színhűsége javulhat, és az esetleg RGB-ben beemelt képek is helyesen lesznek színrebontva a PDF írásakor. Ráadásul automatikusan a helyes ICC proﬁl
és OutputIntent kerül a PDF/X állományba a munka befejezésével (Adobe InDesign-ban).

